
3 یک شنبه  17شهریور1398  شماره 5115  رویـکرد
گزارش

اجرای گام به گام خروج از تعهدات برجام قابل دفاع است
نماینده مردم ارامنه جنوب در مجلس گفت: در شمای کلی روشی که حاکمیت 
به کار گرفته بیانگر این اس��ت که ما در نظر نداریم فعاًل از برجام خارج شویم و 

کاهش گام به گام تعهدات به دلیل بدعهدی طرف مقابل است.
ژرژیک آبرامیان، نماینده مردم ارامنه جنوب، با اشاره به اجرای گام سوم کاهش 

تعهدات برجام توس��ط ای��ران در مقابله با بدعهدی های اروپایی ها، اظهارداش��ت: 
اجرای گام به گام کاهش تعهدات برجامی توسط جمهوری اسالمی ایران، دنباله یک 

سیاس��ت و یک اس��تراتژی کلی است که مسؤوالن نظام تصمیم گرفته و در حال اجرای 
آن هستند. وی افزود: ما معموالً که از حاشیه نگاه می کنیم بیشتر از مکنونات قلبی مان 
صحب��ت می کنیم ولی کس��انی که در جبهه اول و خط نخس��ت این مب��ارزه را هدایت 

می کنند هم مطلع تر هستند و هم اشراف کاملی دارند.   فارس

سیاست فشار حداکثری آمریکا به زانو درآمد
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در جمع اعضای هیأت رئیسه فراکسیون مقابله با 
تحریم مجلس گفت: سیاس��ت فش��ار حداکثری آمریکا در برابر راهبرد مقاومت 
فعال به زانو درآمد. اعضای هیأت رئیس��ه فراکس��یون مقابله با تحریم مجلس و 
جمع��ی از فعاالن این حوزه با علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 

شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کردند. دریابان علی شمخانی در این دیدار 
گفت: سیاست فشار حداکثری آمریکا که با فرضیات واهی برای ایجاد فروپاشی اقتصاد 

ملی ایران دنبال شد در برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو در آمد. دبیر شورای عالی امنیت 
ملی با اش��اره به جنگ ادراکی پر ش��دتی که از سوی رس��انه های معاند برای پشتیبانی 
از سیاس��ت فش��ار حداکثری آمریکا علیه ایران طراحی و اجرا ش��د، افزود: مردم مقاوم 
ایران علی رغم تحمل فشارهای سنگین اقتصادی، به دلیل آگاهی، بصیرت و هوشمندی، 

مغلوب این جنگ نشدند و دشمن را از دستیابی به اهدافش ناامید کردند.  فارس

انتصاب های جدید وزیر کشور 
وزیر کشور در احکامی جداگانه مدیران کل دفتر امور امنیتی و دفتر امور انتظامی 
و توسعه نظم عمومی وزارت کشور را منصوب کرد. »عبدالرضا رحمانی فضلی« در 
حکم انتصاب "ولی اله میرزائی اصل"  بر انجام امور مربوط به مسائل و موضوعات 
امنیتی، تش��کیل منظم و مستمر جلسات شورای امنیت کشور و کمیسیون های 

زیرمجموع��ه و پیگیری تحقق مصوبات آن و تعامل و همکاری الزم با تش��کیالت 
متناظر در اس��تانداری ها از طریق برنامه ریزی مناس��ب و شایسته و مبتنی بر آخرین 

دستاوردهای علمی، تاکید کرده است. رحمانی فضلی همچنین در حکم انتصاب "احسان 
جهانیان" به س��مت مدی��رکل دفتر امور انتظامی و توس��عه نظم عموم��ی تصریح کرد: 
برنامه ریزی برای تأمین و حفظ نظم عمومی و ارتقاء آن، بررسی و آسیب شناسی مسائل 
انتظامی،  از جمله اموری اس��ت که انتظار می رود در راس��تای برنامه ها و اهداف دولت از 

طریق برنامه ریزی مناسب و شایسته، پیگیری و محقق شود.   ایرنا

انتخاب صالح یعنی انتخ�اِب نماینده 
متدیّن

در هرجا که ش��رکت میکنید، به همان تعداد الزم اسم 
بنویسید. این، بهتر است؛ زیرا ای بسا شما اسم کسی 
را که به نظرتان صالح اس��ت ننویسید و آن فرد صالح، 
از انتخاب شدن، محروم شود. در تهران مثاًل بیست و 
هش��ت نفر، در شهرهای دیگر به حسب نیاز، تعدادی 
هستند. بروید بگردید، در فهرستها نگاه کنید و کسی 
را که واقعاً میپس��ندید و میدانید صالح است، انتخاب 
کنی��د. این جمله را هم ع��رض کنم که انتخاب صالح 
- در درج��ه اّول - یعنی انتخاِب نماینده متدیّن. برای 
نماینده، آگاهی سیاس��ی الزم است؛ جرأت و جسارت 
در برخورد با مسائل الزم است؛ آگاهی از مسائل کشور 
الزم اس��ت؛ آگاهی از مس��ائل جهان الزم است. همه 
اینها الزم اس��ت. لکن رکن اصلی، تدیّن اس��ت؛ یعنی 
اعتقاد به اس��الم و به اص��ول و پایه های دینی و عامل 
بودِن به اینها. این، اس��اس قضیه است. نماینده ای که 
متدیّن باش��د، ش��ما خاطرتان جمع است که خیانت 
نخواهد کرد؛ کار خالف نخواهد کرد؛ حتی کوتاهی و 
سس��تی نخواهد کرد. نماینده متدیّن، هر یک ساعتی 
را که بخواهد غیبت کند و در مجلس نباشد، احساس 
میکند این خالف ش��رع اس��ت و چون متدیّن است، 
این خالف ش��رع را انجام نمیده��د. نماینده متدیّن، 
ازتریبون مجلس برای گفتن س��خن ناحق، اس��تفاده 

نمی کند.
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مخاطب شمایید

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
۲ اس��فند ۱۳۹۸ برگزار می ش��ود ، این درحالی 
اس��ت که اف��کار عموم��ی  انتظ��ار دارد که این 
مجلس عملکردی متفاوت از دوره های  پیش��ین 

خود داشته باشد.
همزمان با این انتظار به نظر می رسد که  گروه ها 
و جریانات سیاسی نیز فعالیت انتخاباتی خود را 
تش��دید کرده و با وعده هایی تکراری،  خواس��ته 
ه��ای خود را به عنوان رویکرد درس��ت  تحویل 
جامعه می دهند و از آنان می خواهند به لیس��ت 
آنه��ا رأی دهند. با این ح��ال نگاهی به عملکرد 
مجل��س در دوره حاض��ر و دوره های گذش��ته 
آنطور که باید، شایس��ته و کارآمد نبوده و سبب 
شده تا بخش��ی از مردم را از رأی دادن پشیمان 
کن��د. مجلس فعلی نیز عملک��رد و کارنامه قابل 
قبولی نداشته است. از این روی، به نظر می رسد، 
بس��یاری از نمایندگان فعل��ی در مجلس آینده 
غایب باشند و س��اختار و بدنه آن تغییر اساسی 
داش��ته باش��د. در همین حال شاهد هستیم که 
بس��یاری از جریان��ات مخال��ف نظ��ام در تالش 
هس��تند تا با توجه به عملک��رد مجلس ضرورت 
مش��ارکت حداکثری مردم در انتخاب��ات را زیر 
س��وال برده و با طرح  موض��وع تحریم انتخابات 
به دنبال می��دان دادن به همفکران خود و ضرر 
و زیان کش��ور باش��ند. از این رو به نظر می رسد 
که توقع م��ردم از انتخابات آینده مجلس حضور 
نمایندگان با ارائه برنامه راهبردی است که مورد 

تایید صاحب نظران و کارشناسان باشد.
مردم بر این باورند که مجلس برای حال و آینده 
کش��ور تصمیم گیری می کند و دنی��ا نظاره گر 
عملکرد مجلس اس��ت، از ای��ن رو  نمی توان در 
چنین جایگاهی افرادی وارد ش��وند که از دانش، 

تجربه و تعهد کافی برخوردار نیستند.
 آنها دیگر نمی خواهند هزینه ناکارآمدی برخی 
نمایندگان را بپردازند و بیت المال و مالیات های 
آنها صرف قهر و آش��تی و مج��ادالت و تکراری 

سیاسی شود.
مجلس کارآمد

این روزها اولین خواس��ته افکار عمومی، مجلس 
کارآمد اس��ت. مجلس��ی ک��ه درک صحیحی از 
مش��کالت کشور داشته باشد و خارج از هر گونه 
حاشیه سازی و بحران آفرینی، مشکالت و مسائل 

مردم را دنبال کند.
درحال حاض��ر برداش��تی از ناکارآمدی مجلس 
وج��ود دارد که نماین��دگان  دفاعی در برابر این 

ناکارآمدی ندارند.
م��ردم این توقع را دارند ک��ه نمایندگان مجلس 
ع��الوه ب��ر وض��ع قوانی��ن موج��ود، پیگیر حل 
مش��کالت مردم حوزه انتخابیه خود نیز باش��ند. 
مش��کالت اقتصادی در کش��ور ملموس است و 
اف��کار عمومی تاکید دارد ک��ه تنها یک مجلس 
کارآمد می تواند در پیش��برد اهداف کشور و حل 
مشکالت و دغدغه های مردم نقش اساسی داشته 
باش��د. نمایندگان مجلس تا امروز نتوانستند به 
درس��تی به وضعیت معیشتی مردم که در صدر 
اولویت جامعه قرار گرفته، پاس��خ دهند و هم در 

بخ��ش نظارت��ی و هم در بخش اجرایی، ش��اهد 
عملکردی که رضایت مردم را حاصل کند، نبودیم. 
منصور آرامی، نماینده سابق بندرعباس در مجلس 
شورای اس��المی در این باره گفت: مردم خواهان 
رفع مشکالت اساسی کشور هستند و می خواهند 
مدیرانی در رأس کار ق��رار بگیرند که برای عبور 
کشور از این شرایط بحرانی، برنامه داشته باشند. 
حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت 
ملی در این باره تاکید کرده؛ حضور مردم در پای 
صندوق ه��ای رأی با تبلیغات پررنگ نمی ش��ود. 
مجلس باید حضور جدی و عملیاتی داشته باشد 
که مردم و  مجلس را به عنوان مرجع خود بدانند.

شفافیت اقتصادی
ش��فافیت اقتصادی و رفتار قانونمند  نمایندگان 
مجلس برای مردم اهمی��ت باالیی دارد، مردم بر 
این باورند که نمایندگان نباید هیچ گونه وابستگی 
به کانون های قدرت و ثروت داشته باشند. در حال 
حاضر از مهمترین ضعف های جدی بس��یاری از 
نمایندگان مس��ئله یاد شده است و افکار عمومی 
تأکید دارد که جای پای شفافیت و مبارزه با فساد 

به شدت در این نهاد مهم خالی است.
مدافع منافع ملی

واکن��ش مجلس نس��بت به موضع گی��ری های 
نماین��دگان در مورد سیاس��ت خارجی از اهمیت 
باالی��ی در می��ان م��ردم  برخوردار اس��ت. مردم 
می خواهند مجلس مدافع استقالل و عزت کشور 
ب��وده و با تحمیل قراردادهایی که تنها منافع عده 

ای معدود را تامین می کند مخالفت کند.
محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ب��ا تأکید بر اینک��ه آگاه ب��ودن نماینده، از 
وظای��ف ملی و بین المللی وی اس��ت، در این باره 
گف��ت: نمایندگان مجلس آینده باید پیگیر حفظ 
جای��گاه ارزش پ��ول ملی و ارتباط موثر با س��ایر 

کشورها در سیاست خارجی باشند.
آرایش سیاسی

آرایش سیاسی مجلس در دوره های مختلف نشان 
می دهد که در بیش��تر مواقع رویکرد نمایندگان 
به جهت  گیری اصولگرا یا اصالح طلبان تقس��یم 
ش��ده و ب��ه دو قط��ب اکثریت و اقلیت تقس��یم 
شده اس��ت. این درحالی اس��ت مردم می گویند 
نماین��دگان مجلس باید در تصمی��م گیری های 
خود فارغ از جناح بندی های سیاس��ی و ارتباط با 
دولت ها به نفع مردم و کش��ور عم��ل کرده و در 
زمانی که منافع کش��ور مطرح اس��ت عقد اخوت 
دائمی نبس��ته باش��د. اگر گروههای سیاس��ی به 
دنبال اقبال مردمی هس��تند باید س��ازوکاری را 
تعریف کنند تا ف��ارغ از عوام گرایی، اتهام زنی  و 
پوپولیس��تی، برنامه ای برای پیشرفت ، توسعه و 
بهبود زندگی مردم ارائ��ه دهند. حاال افکار مردم 
با چهل س��ال گذشته متفاوت شده و بدون شک 
آنها در انتخاب گزینه های مدنظر خود برای ورود 
به مجلس حس��اس تر و دقیق ت��ر عمل می کنند 
اما ای��ن احتمال نیز می رود ک��ه عملکرد بد یک 
جریان سیاس��ی سبب ش��ده تا آنها چهره های نا 
آش��نا را به صاحب نامان سیاسی ترجیح دهند و 
افرادی در ای��ن دوره مجلس را انتخاب کنند که  
نه اصولگرا و نه اصالح طلب هس��تند و هیچ گونه 
سابقه سیاسی و اعتقادی نداش��ته باشند. دراین 

میان کارشناس��ان ب��ر این باورن��د در این فضای 
آشفته سیاسی و اقتصادی کشور، فعاالن سیاسی 
هر دو جناح نس��بت به مجلس یازدهم احس��اس 
نگرانی می کنن��د، در اردوگاه اصالح طلبان ترس 
از شکس��ت به وض��وح دیده می ش��ود و در میان 
اصولگرای��ان هم نش��انه هایی از تش��تت تکراری 
گذش��ته به چش��م می خ��ورد. آنها تاکی��د دارند 
که  مجلس آینده ، مجلس��ی یک دس��ت نبوده و 
ممکن است که گرفتار آسیب های مختلف شود، 
بنابراین طیف های سیاس��ی بایستی برای حضور 
در این مجلس هزینه زیادی را بپردازند. اما نظرات 
دیگری هم وجود دارد ، از جمله محمدرضا باهنر 
درب��اره برنام��ه انتخاباتی اصولگرای��ان گفت: ما 
تالشمان وحدت صد در صدی است. ممکن است 
م��ا به رقیب نبازیم ولی به خودمان ببازیم. وی با 
اشاره به اینکه لیس��ت های اصولگرایی و اصالح 
طلب��ی باید حتما چهره های جدی��د و جوان تر 
را داش��ته باشند، در این باره می افزاید: تالشمان 
این اس��ت که مجلس را ما بگیریم. از سوی دیگر 
اصالح طلب نیز با نگرانی از عملکرد فراکس��یون 
امی��د، حرف از مش��روط کردن انتخاب��ات زنند. 
علی صوفی از اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری 
اصالح طلب��ان می گوید: اصالح طلبان این بار باید 
با رویکرد ایجابی و ب��ا کاندیداهای حداکثری در 
انتخابات شرکت کنند. در نهایت به نظر می رسد 
که  مهم ترین رویک��رد و راهبردی که هر جریان 
سیاسی در ابتدا به ساکن باید به آن توجه داشته 
باشد، این است اعتماد و نظر مردم را جلب کند 

و گره مشکالت مردم را باز کند.
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