www.iran-newspaper.com

سال بیست و یکم شماره 6111
دوشنبه  7دی 1394

editorial@iran-newspaper.com

وزير كشور:

باید در برابر رد صالحیتها
پاسخگو باشیم

عبدالرضا رحماني فضلي با اشاره به جلسات وزارت كشور با آيتاهلل جنتي دبير
ش��وراي نگهبان ،اطمينان داد دليل احراز نشدن صالحيت داوطلبان به آنها اعالم
خواهد ش��د .به گزارش ايرنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی ش��امگاه شنبه با حضور در
گفتوگوی ویژه خبری ش��بکه دوم سیما گفت :پاسخگویی در برابر همه نامزدها
و مردم در انتخابات پیش رو از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر افرادی احراز
شرایط نمیشوند ،حتماً باید پاسخگو باشیم .وي با بيان اينكه «همه کسانی که در

 59روز تا انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان:

آمار تفصیلی رد صالحیتها
را میدهیم

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت:
 8ه��زار داوطلب برای نخس��تین بار به
عرصه انتخابات مجلس وارد ش��دهاند.
نج��اتاهلل ابراهیمی��ان در مصاحب��ه با
خبرگزاری «صدا و سیما» افزود :از 12
هزار نفری که ب��رای انتخابات مجلس
دهم ثب��ت ن��ام کردهاند 4 ،ه��زار نفر
س��ابقه حضور در انتخابات و در معرض
رأی مردم قرار گرفتن را دارند و  8هزار
نفر نیز نخستین بار است که در عرصه
انتخابات حضور مییابند .وی تأکید کرد:
با همان دقت قبل ک��ه صراحت قانون
اس��ت صالحیت داوطلبان جدیدالورود
را ه��م بررس��ی میکنیم .س��خنگوی
ش��ورای نگهب��ان افزود :امس��ال قصد
داریم آمار تفصیلی از علت احراز نشدن
صالحیتها ارائه دهیم تا مشخص شود
چه تعدادی فقط به خاطر التزام عملی
نداشتن به قانون اساسی و نظام و والیت
فقیه ،صالحیتشان احراز نمیشود.

تأكيد واليتي بر حمايت از
فهرست واحد اصولگرايان

عل��ي اكبر واليتي تأكي��د كرد كه
از فهرس��ت واحد ائت�لاف اصولگرايان
حمايت ميكند .به گزارش ايلنا ،رئيس
مرك��ز تحقيقات اس��تراتژيك مجمع
تش��خيص مصلحت نظ��ام در صفحه
ش��خصياش در اينستاگرام نوشت :به
كسانى كه در انتخابات ثبتنام كردند
و توسط ش��وراىنگهبان تأييد شدند
توصيه متواضعان ه ميكنم كه بيش از
هر چيز ديگري به فكر منافعملي باشند.
وي در ادام��ه نوش��ت :اگر اصولگرايان
ب��ه وحدت برس��ند و فهرس��ت واحد
بدهند من ني��ز از آن حمايت ميكنم
كه خوش��بختانه مجموعه اصولگرايان
در حال نزديكش��دن به هم هستند.
واليتي در پايان متن خود آورده است:
بروج��ردي نماين��ده من در ش��وراي
مركزي ائتالف اصولگرايان است.

جعفرزاده :انحرافی ها در
جریان اصولگرایی النه کرده اند

یک عضو فراکسیون رهروان والیت
گف��ت :جری��ان انحراف��ی در جریان
اصولگرای��ی النه کرده و از پش��ت به
این جناح خنجر خواهد زد .غالمعلی
جعفرزاده ،نماینده رشت درباره جدایی
علی الریجانی از ائتالف اصولگرایان به
«ایران» گفت :تندروه��ا و انحرافیها
در مجموع��ه اصولگرایان نفوذ کرده و
چون تقیه کردهان��د ،اصولگرایان آنها
را شناسایی نکردهاند .وی افزود :البته
جریان اصولگرایی هم بیش��تر اهتمام
و تمرک��ز خ��ود را ب��ه اصالحطلبان و
اعتدالگرای��ان گذاش��ته و از خطرات
جریان انحرافی غافل ش��ده است .به
گفته جعف��رزاده ،جريانهاي انحرافی
در لب��اس اصولگرای��ی کار خ��ود را
پی��ش میبرد ام��ا حتماً از پش��ت به
مجموع��ه اصولگرای��ان خنجر خواهد
زد .وی ادام��ه داد :شکس��تهایی که
اصولگرایان خوردهاند ،به خاطر همین
جریان انحرافی و تندروها بوده اس��ت
و اگر این مجموعه بزرگ بیدار نشود،
شکستهایش استمرار مییابد.

تصحيح و پوزش
روز گذشته (يکشنبه) در گزارش
صفحه دوم تع��داد نامزدهاي مجلس
نهم به اشتباه  3444نفر قيد شده بود
که بر همين اساس و در مقايسه ثبت
نامه��اي مجلس دهم ب��ا آن مجلس،
خبر از افزايش  250درصدي نامزدها
داده ش��ده بود .ح��ال آنکه نامزدهاي
مجلس نهم رقم��ي حدود  5200نفر
بوده است .بابت اين اشتباه از مخاطبان
روزنامه پوزش ميطلبيم.

انتخابات ش��رکت ميکنند باید احراز صالحیت شوند ،افزود :اگر در برخی موارد
در هیأتهای نظارت به احراز صالحیت نرسند ،بحث احراز نشدن مطرح میشود.
وی تصریح کرد :شورای نگهبان متناسب با همان قوانین خاص نظارتی که دارد در
قالب نظارت اس��تصوابی عمل ميکند و ما هم جلسهای با اعضای شورای نگهبان
و ش��خص آقای جنتی داشتیم و روی همه این مفاهیم به توافقهایی رسیدیم که
انشاءاهلل مسیر را بتوانیم با هماهنگی بیشتر و به صورت قانونی طی کنیم.

افزایش نامزدی زنان در انتخابات؛ مثبت یا منفی؟

پیام های افزایش مشارکت انتخاباتی زنان

افزايش ش��مار زنان داوطلب حضور در انتخابات مجلس شوراي
اس�لامي و مجلس خبرگان رهبري همچنان كه با استقبال طيف
گس��تردهاي از فعاالن سياس��ي و مدني همراه شد ،از سوي برخي
جريانهاي سياس��ي نيز مورد انتقاد ق��رار گرفت .تا آنجا كه برخي
منتقدان حضور گسترده زنان در صف ثبت نام كنندگان انتخابات
را ب��ه مثابه طرحي توطئهآميز معرفي كردند .حال آنكه اين حضور
گس��ترده كه به س��ه برابر ش��دن ش��مار زنان ثبت نام كننده در
مقايس��ه آمار داوطلبان زن حاضر در دوره نهم مجلس منتهي شد،

نميتوانس��ت معلول تنها يك علت باشد .زيرا اگر چه به راه افتادن
فراخوانهاي��ي همچون «تغییر چهره مردانه مجلس» در وقوع اين
تغيير بيتأثير نبودهاند ،اما نبايد از تأثير منحني رش��د آرام حضور
زنان در عرصههاي اجتماعي در س��الهاي پ��س از انقالب و بويژه
گش��ايش دوباره فضاي سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري
 ،92در كنار ش��عارها و سياس��تهاي دولت يازدهم در حوزه زنان
براحتي گذشت .با اين همه سؤال اصلي كه در اين ميان همچنان
مطرح اس��ت ،اين است كه حضور گسترده زنان در انتخابات آتي با

اين فرض كه به افزايش تعداد نمايندگان زن در مجلس منجر شود،
چه پيامها و پيامدهايي در پي دارد؟ پرسشي كه پاسخ و نگاه زنان
فعال جريانهاي سياس��ي مختلف به آن متفاوت اس��ت .چنان كه
عشرت شايق،نماينده اصولگراي مجلس هفتم با نگاهي انتقادي به
تالش زنان براي افزايش حضورشان در مجلس دهم ،آن را اقدامي
ديرهنگام و بيپشتوانه تلقي ميكند؛ اما الهه كواليي و زهرا شجاعي
كه در زمره فعاالن سياسي اصالحطلب به شمار ميآيند ،با استقبال
از اين تالشها ،آن را تبلور بلوغ سياسي جامعه تعبير كردهاند.

دستيابي به عدالت جنسيتي

ورود به سطح مشارکت نخبگان

شعارهايي ديرهنگام و بيپشتوانه

الهه كواليي

زهرا شجاعی

عشرت شايق

رئیس مرکز امور مشارکت زنان دولت اصالحات

نماينده مجلس ششم

نماينده مجلس هفتم

براس��اس قانون اساسی ،قوه مقننه یکی
از قوای س��هگانه کش��ور اس��ت که وظیفه
قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین
را برعهده دارد که باید در رأس امور باش��د
و ب��ه گفته حضرت ام��ام(ره) بای��د عصاره
فضایل ملت باش��د .وقتی صحبت از عصاره
فضایل ملت میش��ود ،این فضایل در دو جن��س زن و مرد متبلور
میشود .اما متأس��فانه نه تنها در ایران ،بلکه در جامعه جهانی هم
فاصله میان مشارکت همهجانبه زنان و مردان وجود دارد و در این
زمینه ش��اهد عقبماندگی تاریخی هستیم و ظلمی است که علیه
زنان اعمال شده است .در اين شرايط ،سعی گروههای اصالحطلب
ایجاد قسط اجتماعی در جامعه و رسیدن به عدالت جنسیتی است
و معتقدیم که الزمه مجلس��ی کارآمد و متوازن ،بهرهمند ش��دن از
سرمایه زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور است .معتقدیم مردان
عدالتطلب نیز باید و میتوانند مدافع حقوق همه انسانها باشند.
زيرا زنان به مطالبات و خواستههای خود بیش از مردان آگاه هستند
و حضور زنان در مجلس منجر به تصویب قوانین همهجانبه و رعایت
ویژگیها و خصوصی��ات زنانه و مردانه در این قوانین میش��ود .از
س��وی دیگر حضور زنان در این نهاد منجر به تقویت روحیه مودت
و صلح در خروجیهای مجلس و به دنبال آن پرهیز از خش��ونت و
یکبعدی ش��دن جامعه خواهد شد .البته در مسیر مشارکت زنان
موانعي وجود دارد.پايین بودن تمایل جامعه نسبت به نامزدهای زن
و استقبال جامعه از تفکر مردساالرانه و نقش رسانههای اجتماعی و
افکار عمومی از دیگر عوامل پايین بودن میزان موفقیت زنان است.
متأس��فانه کم بودن میزان موفقی��ت نمایندگان زن در مجلس
و پايی��ن بودن اطالع��ات آنان از حقوق زن��ان و ناچیز بودن تالش
آنان برای استیفای حقوق زنان ،این شائبه را تقویت کرده است که
زنان نمیتوانند از عهده وظیفه نمایندگی بخوبی برآیند .همچنین
عملکرد غیر قابل دفاع این نمایندگان و بعضاً پشتیبانی آنان از لوایح
و قوانین ضد زن سبب شده روند افزایش تعداد زنان از مجلس پنجم
به بعد س��یر نزولی پیدا کند .از اين رو باید موانع فردی و اجتماعی
برای افزایش مشارکت زنان برطرف شود .باید راهکاری برای افزایش
آمار مشارکت زنان بیندیشیم ،از سوی دیگر باید توجه داشت ورود
به مجلس بدون هزینههای مالی امکانپذیر نیس��ت و بر این اساس
میتوان احزاب و گروههای سیاسی را برای حمایت از زنان توانمند
کاندیدا تشویق کرد .منبع :ايلنا

ت پ��س از پيروزي
در هم��ه انتخاب��ا 
انقالب اسالمي و مهمتر از آن ،در پيروزي
خود انقالب اسالمي ،زنان همواره از نقش
تأثيرگ��ذار و وي��ژهاي برخ��وردار بودند و
توانس��تهاند در مسير دفاع ازحقوق ملت،
گامهاي مهمي بردارند .در شرايط كنوني
كه مقدمات برگ��زاري انتخابات دهمين دوره مجلس ش��وراي
اس�لامي در حال شكلگيري اس��ت ،آنان بار ديگر تالش خود
را براي تحقق بخش��يدن به حقوق قانونيشان آغاز كردهاند .اما
اين بار ،تنها زنان نيس��تند كه ب��راي تأمين اين هدف به تالش
پرداختهاند ،بلكه مردان نيز با توجه به ش��رايط خاص كش��ور و
منطقه ،اين رويكرد تعيين كننده را مورد توجه قرار دادهاند .در
واقع زنان و مردان ايراني نيك ميدانند كه در ش��رايط حساس
كنوني ،چ��ه از نظر داخلي و منطقهاي و چه از نظر بينالمللي،
مش��اركت گس��ترده و تأثيرگذار آنان ميتواند امنيت را تحكيم
بخشد.
در ش��رايط كنوني ،ايرانيان بار ديگر هشياري و بلوغ سياسي
خ��ود را با حضور فع��ال در حوزههاي ثبت نام ب��راي انتخابات
مجلس شوراي اس�لامي به نمايش گذاشتند .در واقع اين زنان
نيس��تند كه تنها در اين عرصه فعال شدهاند ،بلكه مردان نيز به
دفاع از آرمانهاي انقالب اسالمي و حقوق قانوني خود اين تالش
تأثيرگذار را هدف قرار دادهاند .همان طور كه در تمام دورههاي
گذشته همراهي زنان و مردان در دسترسي به اهداف ملي كام ً
ال
تعيين كننده بوده است ،در اين مرحله نيز شاهد حضور برجسته
هس��تيم .اما اتفاقي كه اين بار افتاده ،اين است كه زنان به مدد
بهرهگيري از تجربههاي گذش��ته خود حركت مؤثرتري را براي
ايفاي نقش در حوزه سياس��ت دنب��ال كردهاند .چرا كه در تمام
سالهاي گذشته زنان همواره به عنوان رأي دهنده در فرازهاي
انتخاباتي حضور مييافتند و س��هم آنان در همه ادوار گذش��ته
مجلس هيچ گاه از  5درصد تجاوز نكرده اس��ت .اما اين بار زنان
مصمم هستند تا نه تنها در حوزه مشاركت سياسي تودهاي ،بلكه
در سطح مشاركت نخبگان نيز تأثيرگذاري خود را ارتقا بخشند
و با حضور مؤثر و تعيين كننده در خانه ملت ،در مس��ير تحقق
اهداف و آرمانهاي انقالب اسالمي و دفاع از حقوق و آزاديهاي
قانوني نه تنها خودش��ان ،بلكه همه ملت ايران ،گامهايي مؤثر و
رو به پيش بردارند.

به نوبه خود از افزايش ش��مار زنان در
مجلس آينده استقبال ميكنم .اما مسأله
اين اس��ت كه گويندگان ش��عار افزايش
حضور زنان در مجلس آينده ،خود كارنامه
خوبي براي تحقق موفقيت زنان در جامعه
ندارند .اينان اغلب كس��اني هس��تند كه
سالها در باالترين سمتهاي اجرايي حضور داشتهاند .اين زنان
يا مردان ،ميتوانس��تند به نوبه خود جايگاه زنان را ارتقا داده يا
زمينه اس��تفاده از زنان تحصيلكرده در موقعيتهاي مختلف را
فراهم كنند .اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد ،بلكه به نظر ميرس��د
اساس��اً اعتقادي به اين امر نداش��تهاند .اين شكاف ميان نظر و
عمل ،پرسشهاي بسياري را ايجاد ميكند.
از س��وي ديگر ،به باور من ،زناني كه امروز هدفي چون افزايش
سهم زنان از مجلس آينده را مطرح ميكنند ،بايد اين شعار و رويكرد
خود را حداقل دو س��ال پي��ش از مجاري مختلف دنبال ميكردند.
طرح اين شعارها ،هنگام انتخابات ،نه تنها پشتوانه سياسي و قانوني
ن��دارد ،بلكه نش��ان ميدهد كه گوينده تنها براي جلب بخش��ي از
جامعه زنان كوش��ش ميكند .به نظر ميرسد در طرح شعار حضور
 30درصدي زنان در مجلس ،نوعي توهين نيز مس��تتر اس��ت .زيرا
مطرح كنندگان اين ش��عار ،ب��ه اين واقعيت اش��اره نميكنند كه
بس��ترهاي الزم از جمله بستر قانوني براي تحقق اين هدف فراهم
اس��ت يا خير .با توجه به اين داليل ،كسي با كليات چنين شعار و
رويكردي مبني بر افزايش حضور زنان در مجلس مخالف نيس��ت،
بلكه مخالفتها ناش��ي از توجه نکردن به الزامات اين هدف اس��ت.
تجربه ادوار گذش��ته نشان داده كه گرچه نيمي از جمعيت جامعه
ما را زنان تشكيل ميدهند اما همين زنان ،گاه حتي نامزدهاي زن
ني��ز رأي ندادهاند .از اين رو ،پيش از طرح چنين ش��عارهايي ،بايد
باور عمومي نسبت به اين امر تقويت شود ،زيرا وقتي خانمها براي
بچهدار شدن خود ،کمتر حاضرند به پزشك زن مراجعه كنند ،خود
گواه ديگري براي ضعف باور عمومي در زنان است.
طرح شعارهاي بدون پشتوانه تخصصي و قانوني و در حوزه زنان،
آن هم در موس��م انتخابات ،مورد قبول زن��ان جامعه قرار نخواهد
گرفت .باوج��ود اين ،اين انتظار وج��ود دارد كه زنان مجلس دهم
در بحث حضور زنان حركت ريش��هاي انج��ام دهند و اين حركت
را از زم��ان حضور در مجلس آغاز نكنند ،نه اينكه در پايان دوره يا
انتخابات ديگري ،بار ديگر به طرح شعارهايي از اين دست بپردازند.

مشاور رئيس جمهوري تأكيد كرد

رئيس مركز بررس��يهاي اس��تراتژيك رياس��ت
جمهوري ،در نشس��ت مديران اتاقهاي فكر استاني
اين مركز و معاونان فرهنگي دانش��گاههاي كشور ،به
ارزيابي عملكرد ادوار مجلس ش��وراي اسالمي در حل
مسائل اساسي كشور پرداخت و ضمن تأكيد بر عقالني
شدن تبليغات انتخاباتي و ملي شدن وعدههاي نامزدها،
الزامات كارآمدي مجلس را برشمرد.
حسامالدين آش��نا روز گذشته در اين نشست كه
در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد ،با اشاره به اينكه
اعتبار ،کیفیت عملکرد دولتها ،قوه قضائیه و س��ایر
ارکان حاکمیت تحت تأثیر عملکرد مجلس است ،گفت:
امروز باید در جایگاه داوری درباره عملکرد گذشته این
نهاد بنشینیم و بپرسیم وضعیت امروز توسعه کشور و
مشکالتی که پیش رو قرار دارد ،با رویههای مجلس و
عملکرد آن چه نسبتی دارد.
وي با طرح اين پرس��ش كه در این س��الها مردم
همواره باالترین میزان مش��ارکت را داش��تهاند ،آيا در
مقابل انتظارات مردم از مجالس برآورده ش��ده است؟
بر ضرورت اولويت يافتن توسعه ملي در برابر عاليق و
توسعه محلی و نمود يافتن اخالق و تبليغات سياسي

تشكيل مجلسی برای حل مسائل اولویتدار
بر تبلیغات و هزینهه��ای انتخاباتي،
به جاي ش��ایعهپراکنیها ،تهمتها،
تحقیر و نقض حریمهای شهروندی
و قومگراییه��ای بیحاص��ل تأكيد
كرد .مش��اور رئيس جمهوري اضافه
كرد :امروز پس از تجربه کردن  9دوره
مجلس که عمدتاً بر محور مناقشات
سیاسی و «منازعه برای قدرت» شکل
گرفتند ،باید تالش کنیم مجلس��ی
تش��کیل ش��ود که قدرت برای حل
مسائل سیاستی و اولویتدار کشور بهکار گرفته شود.
وي تضمين پاسخگويي مجلس در قبال وعدههایی
که میدهند ،درك مس��ائل پیچیده و بدخیم جامعه
کنونی ایران از س��وي منتخبان و بحث درباره مسائل
واقعی و حیاتی ب��رای مردم و نه ارزشهاي غايي را از
الزامات مجلس دهم برشمرد و بر شكلگيري مجلسی
تأكيد كرد که در آن گروهها یکدیگر را به چوب انگهای
سیاس��ی نرانند و بر محور عقالنیت ،بستر همکاری را
فراهم کنند .مشاور رئيس جمهوري در بخش ديگري
از سخنان خود ،با اشاره به اينكه نخبگان جامعه ایرانی

موظفند به گونهای س��خن بگویند و
عمل کنند که عقالنیت ملی به جای
محلیگراییهای فرساینده انرژی ملی
بنشیند ،بر سواد و مسئولیتپذیری
انتخاب درس��ت به جای مش��ارکت
مناسکی تأكيد كرد و افزود :نخبگان
بايد به گونهاي عمل كنند كه شکاف
بر سر مسائل حاشیهای و بیاهمیت
برای مردم و سرنوش��ت تاریخی این
کش��ور ،باعث ناکارآم��دی و ناکامی
نش��ده و در عين حال ،گفتوگو درب��اره جدیترین
مسائل کشور تعیینکننده مسیرهای آینده و عزم ملی
توسعه شود.
اين عضو دولت يازدهم با دعوت نخبگان کش��ور و
فعاالن سیاسی كشور به التزام به يك اندیشه راهبردی
برای حل مسائل ،تصريح كرد :مسائلی که امروز با آن
مواجه هستیم ،بسیار بدخیم و پیچیدهاند و هیچ قدرت
واح��د یا حزبی به تنهایی ق��ادر به جلب هماهنگی و
واداشتن ایشان به انجام راهکاری که از طریق گفتوگو
و مشارکت به دست نیامده باشد ،نیست.

آشنا ادامه داد :حل این مسائل فقط به کمک منابع
مالی ،قدرت سیاس��ی یا کیفیت راهکارهایی که برای
آنها تدوین میشود بستگی ندارد ،بلکه همه کسانی که
بر پیدایش و حل این مسائل تأثیر دارند ،باید در ایجاد
راهحلها و کاربس��ت آنها سهیم باشند .مشاور رئيس
جمهوري خواستار واكاوي مسائل سیاستی و اولویتدار
هر استان و بررسي نقش بیتدبیریهای گذشته شد
و افزود :نخبگان باید نقش نظارت��ی خویش را از ایام
قبل از انتخابات آغاز کنند .نظارت بر سخنانی که گفته
میشود ،دستور کارهایی که پیش روی مردم قرار داده
میشوند و مسائلی که در اولویت قرار میگیرند.
وي در پايان خاطرنش��ان كرد :این انتخابات فقط
آزمونی ب��رای کاندیداها و نهادهای برگزاری انتخابات
نیس��ت ،بلکه آزمونی برای نخبگان ،مردم ،دلس��وزان
و همه کسانی است که س��ودای سعادت ،سربلندی،
توسعه و زندگی اخالقی و دینی مردمان این سرزمین
کهن و تمدن دیرپای و نظام جمهوری اسالمی ایران
را در سر دارند و نشان خواهد داد که نخبگان ما تا چه
اندازه مسئولیتپذیر هستند و به بلوغ مسئولیتپذیری
اجتماعیرسیدهاند.

عبداهلل نوري :روحاني در حد مقدوراتش خوب عمل کرده است

عبداهلل ن��وري گفت :دول��ت روحاني تاکن��ون در حد
مقدوراتش ،خوب عمل کرده است .به گزارش «ايران» وزير
کش��ور دولت اصالحات در ديدار اعضاي شوراي مرکزي و
عمومي انجمن اسالمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد افزود:
مسائل و گاليه هايي که روحاني گه گاه در سخنراني هايش،
مطرح ميکند ،نشان ميدهند که با وجود انگيزه و خواست
انجام برخي کارها ،امکانش فراهم نيس��ت؛ از اين رو ناچار
اس��ت در حرفهايش ،خواستههاي خود را بيان کند .موانع
فرا روي او تنها سياسي نيست ،بلکه به لحاظ اقتصادي هم
دس��ت اين دولت بسته است ،به طور مثال االن بسياري از
سرمايه گذاران خارجي آمادگي سرمايه گذاري در کشور ما
را دارند ،ولي با چند موضعگيري و يا ايجاد تش��نج ممکن
است احس��اس ناامني کرده ،عقب نشيني کنند و لکن در
عمل ،اين روحاني است که بايد پاسخگوي حل مشکالت
باشد.
وي ادامه داد :عملکرد آق��اي روحاني فراتر از چيزي
اس��ت که من قبل از رياس��ت جمهوري از ايشان انتظار
داشتم و در عمل هم کساني که درگير کار اجرايي بودهاند

مش��کالت او را بهتر درک ميکنند .نوري افزود :شرايط
کشور ما واقعاً سخت است و به عقيده من در اين شرايط
آقاي روحاني مناس��ب ترين فردي است که ميتوانست
مسئوليت رياست جمهوري را به عهده بگيرد و تا اينجا
هم در حد امکان خودش خوب عمل کرده اس��ت .او به
عنوان کس��ي که اص ً
ال مدعي اصالح طلبي نبود ،فراتر از
حد انتظار ظاهر شده و چه بسا همين موضع گيريها و
کارهايي که کرده است ،برايش محدوديتها و مشکالتي
درست کرده باشد و خيلي محدوديتهاي ديگر هم برايش
به وجود خواهد آورد .البته شايد با تغيير ترکيب مجلس،
فضا قدري تغيير کند.
نوري همچنين افزود :برخي ممکن است تأييد صالحيت
نش��وند ولي اصالح طلبان بازهم نبايد عقب نشيني کنند و
با افرادي که تأييد ميش��وند بايد شرکت کنند تا کشور از
مجلس مناسب تري برخوردار شود .البته معناي اين حرف
اين نيست که جريان اصالحات به همين مقدار راضي است و
از آرمانها و اهداف اصالح طلبي دست برداشته است .اصالح
طلبان در هر حال به دنبال س��قف مطالبات و اهداف خود

هستند .وي با تأکيد بر اينکه «البته سقف مطالبات جريان
اصالحات هيچگاه برهم زدن قواعد و قوانين نظام و کش��ور
و فروپاش��ي آن نبوده و نيس��ت» ،افزود :کساني که حضور
جريان اصالحات را به ضرر خود و از دست رفتن منافع شان
ميدانند و احساس ميکنند با آمدن اصالح طلبان از عرصه
حذف ميشوند ،ممکن است به شوراي نگهبان و نهادهاي
باالتر اينگونه القا کنند که اصالح طلبان به دنبال فروپاشي
اند ،تا براي ماندن خودش��ان زمينه را فراهم کنند .عبداهلل
نوري همچنين در پاسخ به سؤال يکي از دختران دانشجو
که درباره اقدام عملي اصالح طلبان براي اختصاص سهميه
به زنان در فهرستهاي انتخاباتي سؤال کرده بود ،گفت :در
جلسات دوستان اصالح طلب درباره سهم قابل توجه زنان
در فهرستهاي انتخاباتي بحث ميشود ،به عقيده من اين
چيزي نيس��ت که فقط با حمايت آقايان محقق شود .خود
خانمها هم بايد تالش کنند و از جايگاه واقعي خود در جامعه
دفاع کنند .بايد اي��ن اعتماد به نفس بهگونهاي در خانمها
تقويت شود که حد اقل خود خانمها به کانديداهاي خانم
توانمند رأي دهند.
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توگ�و  /تيتر عکس :نماينده ولي فقيه در س�پاه :در رقابت انتخابات
ëëگف 
نقل و نبات پخش نميکنند
خبرنگاري گاهي تلفني با من تماس ميگرفت
و ب��ا م��ن مصاحبه ميکرد و م��ن هم جواب
م��يدادم .بعد يکبار دي��دم که به اينجا آمده
اس��ت .به او گفتم ديگر جاي قبلي نيس��تي؟
گفت نه رفتم جاي ديگر .دليلش را پرس��يدم؛ گفت« :من مس��ائلي را آنجا ديدم.
به من گفتند اگر خبري بياوري که روزنامههاي مقابل اصولگرايان آن را کار کنند،
فالنمقدار پول ميدهيم؛ اگر خبري بياوري که بيبيس��ي نقل کند فالنقدر؛ اگر
خبري بياوري که صداي امريکا منتشر کند هم فالنمقدار» .من زدم روي دستم
کهاي واي واقعاً اينطوري اس��ت؟ ...با گس��ترش شبکههاي ارتباطي و شبکههاي
مجازي بخش��ي از کارکرد رس��انههاي مکتوب را از بين بردهاند ...روزنامه کيهان
خطشکن است و خيلي جاها نقش امربهمعروف و نهيازمنکر را بازي ميکند .چون
برخي متوجه نميشوند در کشور چه ميگذرد؛ يا نميتوانند ،يا متوجه ميشوند و
نميخواهند چيزي بگويند ...امروز لبه تيز همه حمالت متوجه دو ،سه تا روزنامهاي
است که مقداري مسائل را بيان ميکنند يا برخي مسائل پشت پرده را بيان و برمال
ميکنن��د ...هيأت منصفه همان برخوردي که با بقيه روزنامهها ميکند ،با کيهان
هم انجام ميدهد .اما وقتي اس��تدالل ميکند که به چه دلي��ل اين حرف را زدم،
در مجازاتش تخفيف قائل ميشوند .اما اينکه حريم ويژهاي داشته باشد ،مصاديق
عمليات رواني اس��ت .براي اينکه بتوانند اين روزنامه را از صحنه خارج کنند ،اين
فضا را درست ميکنند که ايشان حريم امني دارد ...آن روزنامههايي که نسبت به
مس��ائل اصولگرايي و ديدگاههاي امام و مسائل ديگر ذهنيت دارند ...،اص ً
ال نفوذ را
قبول ندارند ...مجلس اگر مجلسي باشد که بخواهد آرمانهاي امام و رهبري پياده
شود و امنيت ملي ،استقالل ملي با اصول و مباني همراه باشد ،بايد مجلسي باشد که
چيدمان نمايندگان متفاوت باشد ...در رقابت انتخابات نقلونبات تقسيم نميکنند...
از س��ال  ٨٨تا س��ال  ٩٤که ششسال ميگذرد ،چهکس��اني ايفاي نقش کردند؟
چهکساني با همه وجود نظام را زير سؤال بردند؟ چهکساني بدترين اتهام را به نظام
وارد کردند؟ اينها ،باالخره شايد بتوانيم بگوييم ،مظلومترين نظام ،همين نظام است
که بيشترين تهمتها و اهانتها را به جان خريده است؛ درحاليکه در برابر اينهمه
اتهام ميتوانسته کاري انجام دهد ،ولي انجام نداده ...هرکجا انقالب اسالمي به خطر
بيفتد ،سپاه وظيفهاي براي خودش دارد .در بحث اطالعات ،معين وزارت اطالعات
است؛ در امنيت ،معين ناجاست؛ در مسأله تبليغات و امور فرهنگي ،معين سازمان
تبليغات و نهادهاي فرهنگي هستند و در قسمت نظامي ،معين ارتش است.
ëëسرمقاله «:توطئهاي نيست ،علل ديگري دارد»
نامنويسي تعداد قابل توجهي افراد در انتخابات
خبرگان رهبري و مجلس ،نسبت به دورههاي
پيش بهجاي آنکه با استقبال دستاندرکاران
مواجه ش��ود ،برخ��ي را به واکنش واداش��ت
چنانچ��ه گويي توطئهاي در کار اس��ت .ابتدا
آيتاهلل يزدي رياس��ت مجلس خبرگان ،ابراز نگراني کرد ...سپس آيتاهلل جنتي
نيز در نماز جمعه تهران به اين موضوع پرداخت ...بروز اين پديده علل خاص خود
را دارد  ...مهمترين علت فقدان نظام حزبي اس��ت ...سازوکارهاي قانوني نيز عامل
ديگري است .مجلس قبلي بهجاي آنکه سازوکارهاي بهتري را به عنوان شرط ورود
تعيين کند ،در پي حذف رقباي احتمالي برآمد و در يک اقدام غيرمنطقي حداقل
مدرک تحصيلي الزم براي نامزدي در انتخابات را به کارشناس��ي ارشد ارتقا داد...
مثبت بودن افزايش تعداد مذکور براي ساختار سياسي ايران از آنجا ناشي ميشود
که آن را ميتوان تعبيري از اعتقاد به کارکرد انتخابات دانست ...ممکن است اين
پرس��ش پيش آيد که علت مخالفت يا حساسيت آقايان نسبت به افزايش تعداد
نامزدها چيست؟  ...آقايان از اين نگران هستند که آمار رد صالحيتها آن قدر باال
رود که اثرات سياسي منفي داشته باشد.
ëëتيتر يک« :کارناوال تبليغاتي به جاي کارنامه اقتصادي»
دولتمردان و رس��انههاي حامي آنه��ا آنقدر از
گس��ترش نشاط سياسي س��خن ميگويند که
گويي تاکنون در ايران ديکتاتوري بوده و اکنون
به يمن حضور دولت يازدهم ،دموکراس��ي تمام
عيار در کشور حاکم است و به همين خاطر ،روي
ثبت نام بيش از  12هزار نفر براي انتخابات مجلس شوراي اسالمي مانور ميدهند .آنها
نميخواهند به ياد بياورند که در جريان انتخابات گذشته مجلس ،هزاران نفر داوطلب
نمايندگي ثبت نام کردند و مردم از بين آنها براساس ساليق و باورهاي گوناگون دست
به انتخاب زدند .اما دولتمردان عالقهاي به شنيدن حرفي به جز حرف خودشان ندارند
وصد البته حرفهاي امروزش��ان! وگرنه همه توان خود را بهکار بس��تهاند که حرفهاي
ديروزاص ً
ال به ياد نيايد!  ...هرچه از گذشته و از آن همه وعده داده شده سخني نگويند،
بهتر است و هرچه سرشان به چيزهاي ديگر گرم باشد ،مطلوبتر است اين روزها بهتر
اس��ت به جاي کارنامه اقتصادي ،کارناوال انتخاباتي به راهانداخت تا اصالح طلباني که
موفق شدند در طول دوسال ،اين همه هنرنمايي در قوه مجريه بکنند ،افتخار هنرنمايي
در قوه مقننه را هم بهدست بياورند!
ëëيادداشت «:جنسيتي کردن انتخابات فريبکاري جديد تجديدنظرطلبان»
رحيمزيادعلي
در وانفساي اين چند پارگيها و تعارضات بازي جديدي که جريان
تجديدنظرطلب آغاز کرده اس��ت و البته س��ابقه قبلي هم دارد،
استفاده ابزاري از زن در انتخابات مجلس شوراي اسالمي است ...بر
اساس قانون اساسي جمهوري اسالمي در دو سطح انتخابکننده
و انتخابشونده هيچ محدوديت جنسيتي وجود ندارد .بنابراين اگر
بپذيريم دنياي امروز دنياي تخصص و کارآمدي است و نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي در کنار صالحيتهاي عمومي بايد واجد
تخصصها و کارآمديهاي مورد نياز باشند ،جنسيت نبايد هيچگاه به عنوان مالک و
معيار اين انتخابات باشد .جنسيتي کردن انتخابات نه توجيه عقالني دارد و نه با هيچ
يک از معيارها و اصول چرخش نخبگان همخواني دارد .حتي ميتوان ادعا کرد اين نگاه
توهين به شعور سياسي و اجتماعي مردم است.
ëëيادداشت«:اوباما و جنگطلبي کنگره امريکا»؛ ابوالقاسم قاسم زاده
البي صهيونيس��تها در واش��نگتن همه کاري
ميکند تا توافق برج��ام و لغو تحريمها اجرايي
نش��ود و ايران همچن��ان در تحريمهاي مالي و
سياس��ي باقي بماند ...شعار «ايران ،محور ش��رارت» جرج بوش جنگ طلب ،امروز به
شعار «ايران ،مرکزيت اشاعه تروريسم در خاورميانه» رسيده ...نداشتن طرحهاي قوي
رسانهاي از سوي ما و نبود تحرک الزم در ديپلماسي عمومي و اقدام به تقويت روابط
با اتحاديه اروپا و کشورهاي عمده قدرتمند از جمله آلمان ،انگليس ،فرانسه ،روسيه و
چين ،بخش ديگري است که ميدان توليد جنجالهاي سياسي و تبليغي را براي آن
بخش از سياستمداران نژادپرست امريکايي ،فراهم ميسازد که در چنين شرايطي ،نياز
به طراحي برنامههاي جديد براي مقابله با خط تخاصم و جنگ در صحنههاي بينالمللي
عليه ايران ،احساس ميشود.

ادامه از صفحه اول
کالبدشکافی سه گام منفی امریکا

خالف اصول مصرح حقوق بینالملل و موجب مسئولیت دولت ناقض است ،نمیتواند
نشانه وجود فضای حسن نیت از سوی یکی از طرفهای ماجرای برجام باشد.
٭ همچنین ذکر این نکته ضروری است که اقدام دولت امریکا در قرار دادن ایران در
فهرست دول حامی تروریسم (بخوانید فهرست دولتهایی که با امریکا اختالفات جدی
دارند وگرنه ماهیت گروههای تروریستی و حامیان آنها بر کسی پوشیده نیست) و قوانین
آن کشور که مصونیت دولتهای مندرج در این فهرست ادعایی را نقض میکند ،اقدام
خالفی اس��ت که میتواند واکنش متقابل و همسان کش��ورهای دیگر را در پی داشته
باشد .احکامی که ناشی از این گونه مصوبات خالف کنگره امریکا باشد ،فاقد ارزش بوده
و سوءاستفاده از قانونگذاری داخلی محسوب میشود .وکالی بانک مرکزی کشورمان
با علم به این امر و برای دفاع از منافع بانک ،در جریان دادرس��ی بدوی در دادگاه ش��هر
نیویورک شرکت کردند .متعاقباً با توجه به دخالت کنگره در وضع قانونی که به صورت
خاص جریان این دادرسی را به ضرر بانک مرکزی تحت تأثیر قرار میداد ،به دیوان عالی
امریکا شکایت نمودند .محافل تندرو در کنگره امریکا که بشدت از روند تصویب و اجرایی
شدن برجام ناخرسند هستند و نیز دولت امریکا که از احتمال هر چند اندک رأی آتی
دیوان عالی امریکا به نفع بانک مرکزی در هراس است ،با جوسازی و ارائه لوایح مکتوب به
دیوان قصد دارند حتی این احتمال اندک را هم به صفر برسانند .در شرایطی که روندهای
سیاسی و قضایی در امریکا در اختیار چنین جریانات رادیکال قرار دارد ،به نظر میرسد
که روند سیاستهای افراطی امریکا تداوم خواهد داشت و جمهوری اسالمی ایران حق
دارد که کماکان نسبت به حسن نیت امریکا در رفع بیاعتمادی ایرانیان ظنین باشد.

