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برائت اصالح طلبان از دولت، نامردی سیاسی است
عضو ش��ورای انقالب فرهنگی گفت: با توجه به عملکرد نامناسب دولت، هرگونه 

اظهار برائت اصالح طلبان از دولت نامردی سیاسی است.
سید عزت اهلل ضرغامی با بیان اینکه تقسیم بندی جناح های سیاسی به اصولگرا و 
اصالح طلب را قبول ندارد، گفت: ما اصولگرای انقالبی و لیبرال در کشور داریم و 

همین نسبت را می توان برای اصالح طلب ها هم قائل شد. از این سو شعار »اصالح 
طلب، اصولگرا، دیگر تمام اس��ت« را قبول دارم و در سخنرانی های خود آن را مطرح 

کرده ام. او درمورد طالق سیاس��ی جریان اصالحات از دولت تصریح کرد: بنده در اوایل 
س��ال ۹۶ خطاب به اصالح طلبان گفتم که همه تخم مرغ های خود را در س��بد روحانی 
ق��رار ندهند، زیرا روحانی جامعیت الزم را ندارد ک��ه اصالح طلبان به عنوان یک جریان 
سیاسی شناخته شده سرنوشت و آینده خود را به روحانی گره بزنند، اما این کار را انجام 

دادند.   باشگاه خبرنگاران 

مجلسی نباید تحت تاثیر البی ها باشد
نماینده اسبق مجلس گفت: مجلسی می تواند در راس امور باشد که عصاره ملت 

بوده و تحت تاثیر البی های مختلف نباشد.
شهاب الدین صدر گفت: طی ۶ سال که دولت آقای روحانی سرکار است چالش 
ه��ای مختلفی در عرصه های مختلف داش��تیم. همچنی��ن مباحث مختلفی در 
خصوص برجام و تحریم  ها و نهایتا ش��رایط ویژه ای برای کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: معتقدم یک مجلس کارآمد می تواند در کاهش مش��کالت کشور موثر 
باش��د. وی ادامه داد: معتقدم نقش مجلس در اصالح قوانین بس��یار موثر است. مجلس 
هم در اصالح و تصویب قوانین و هم تنظیم روابط خارجه نقش موثری دارد. وی گفت: 
مجلسی می تواند در راس امور باشد که عصاره ملت بوده و تحت تاثیر البی های مختلف 
نباش��د و برای مردم کار کند. نماینده مجلس باید به دنبال رفع مشکالت مردم باشد نه 

دیگر مسایل و همه باید سعی کنیم که این اتفاق بیفتد.   فارس

 به فکر عالج مرگ مغزی نهادهای امنیتی خود باشید
وزی��ر دفاع در واکنش به اظهارات وزیر دفاع فرانس��ه در کنفرانس منامه، حضور 
و مداخله غربی ها را موجب پیچیده تر ش��دن ش��رایط امنیتی منطقه برشمرد و 
به آنها توصیه کرد از طرح ها و برنامه های مداخله جویانه و س��لطه طلبانه دس��ت 

بردارند و فعال به فکر عالج مرگ مغزی نهادهای امنیتی خودشان باشند.
امیر حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در ارتباط با اظهارات مداخله 

جویانه یک مقام دفاعی اروپایی در کنفرانس منامه اظهار داشت: استعمارگران سابق 
ک��ه حدود ی��ک قرن پیش در ای��ن منطقه یکه ت��ازی می کردند و پ��س از مواجهه با 
مقاومتهای مردمی، منطقه را ترک کردند، اکنون بار دیگر هوس بازگش��ت به منطقه به 
سرشان زده و درصددند از گاو شیردهی که ترامپ معرفی می کند، سهم خواهی کنند،  
اما بدانند مردم منطقه آگاهند و ظلم و س��تم و غارتگری آنها را فراموش نکرده و با یک 

سری لفاظی نمی توانند آنها را تحریک کنند.  مهر

اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر مسئولیت پذیری نمایندگان، 
موضوعی بود که از مدتها پیش در زمره دغدغه های دلسوزان نظام 
و مردم قرار دارد و اینک تکلیفی شرعی ، اجتماعی و قانونی برای 
ثب��ت نام کنندگان در مجل��س یازدهم ایجاد می کند که آگاهانه  

وارد این عرصه شوند. 

روز یک شنبه این هفته رهبر انقالب اسالمی پیش از آغاز جلسه 
درس خارج فقه، با ش��رح روایتی درباره توصیه پیامبر اعظم)ص( 
خطاب ب��ه ابوذر، ضمن انتقاد به ثبت ن��ام بی محابای برخی افراد 
در انتخابات مجلس، تاکید کردند: هر مس��ئولّیتی، هر ِسَمتی، هر 
توانایی ای، در کنارش یک مسئولّیتی دارد، یک تعّهدی وجود دارد. 
باید دید که آیا میتوانید آن تعّهد را انجام بدهید یا نه؟ این خیلی 

درِس بزرگی است«.
این اولین بار نیس��ت که ایش��ان چنین موضوعی را خطاب به در 
مورد مسئولیت پذیری مسئوالن کشور بیان می کنند . مقام معظم 
رهبری بارها در فرمایش��ات خود به این نکته اش��اره کرده اند ، از 
جمله اینکه در بخش��ی از بیانات خود در خطبه های نماز جمعه 
تهران، 25 آذر سال ۹7 در این باره فرمودند: »در نظر امیرالمؤمنین 
)ع( منصب حکومتی نباید وسیله ای برای راحتی و عیش و کسب 
دنیا برای خود باشد. این یک کاسبی مثل بقیه ی کاسبی ها نیست؛ 
این یک مسؤولیت پذیری است. اشتغال به این مسؤولیت نمی تواند 
برای این باش��د که انس��ان چیزی به دست آورد، مالی جمع کند، 
آین��ده ی خود و فرزندان��ش را از این راه تأمین کن��د و یا در دنیا 
خوش بگذراند.« این درحالی اس��ت که در سالهای اخیر سازوکار 
انتخابات مجلس و وعده هایی که نمایندگان در حوزه های انتخابیه 
به مردم می دهند، آنها را به سمت  و سویی هدایت می کند که در 
راستای وظایف نمایندگان قرار ندارد. باید در نظر داشت که یکی 
از ویژگی های اصلی نظام جمهوری اس��المی ایران اهمیت جایگاه 
مجلس در قانون اساس��ی اس��ت و همانگونه که حضرت امام)ره( 
فرمودند مجلس در رأس امور قرار دارد. از این رو نمایندگان بایستی 
قبل از قبول منصب نمایندگی اهداف و برنامه های خود را مشخص 
و به این مس��ئله فکر کنند که آیا توانمن��دی اجرای عدالت، رفع 

مشکالت و برنامه ریزی برای کشور را دارند یا نه؟
مسئولیت پذیری در مبانی دینی 

موضوع »مسئولیت پذیری« و »پاسخگویی« در ساختار مدیریتی 
نظام اسالمی و حاکمیت دینی مورد توجه قرار گرفته است .قرآن 
کریم، همه انس��انها را نسبت به عملکردش��ان پاسخگو می داند. 
خداوند متعال در آیه 23 س��وره انبیاء می فرمایند؛ در آنچه )خدا( 
انجام می دهد، چون و چرا راه ندارد، ولی آنان )انس��ان ها( س��ؤال 

خواهند شد.
پیامبر گرامی اسالم )ص( در این باره فرموده اند:»همه شما نگهبان 
و مسئول )عملکرد و رفتار( یکدیگر هستید. پس آگاه باشید همه 
شما نگهبان و )نسبت به رفتارهای مدیریتی خود و عملکرد( کسانی 

که تحت نظر شما هستند مسئولید.«
امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقالب اسالمی نیز  با استفاده از حدیث 
کلکم راع می فرماید:»تمام آنچه در باطن ما می گذرد، در مغز ما 
می گذرد، در محضر حق تعالی است و ما باید برگردیم به محضر 
ح��ق تعالی و آنجا در آن محضر حس��اب پس بدهیم... یکی یکی 
از ای��ن افرادی که به ش��ما رأی دادند و ش��ما را به عنوان رئیس 
جمهور اسالم، رئیس جمهوری کشور اسالمی تعیین کردند هریک 
از اینها فردا می آیند )جلوی( شما را می گیرند! جواب از شما می 

خواهند!«
مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه پاسخگویی یک مفهوم غربی 
نیس��ت و یک مفهوم اس��المی اس��ت در این باره می فرمایند: » 
مس��ئوالن بلند پایه کشور، قوای س��ه گانه از خود رهبری تا آحاد 
مأموران و مدیران، همه باید پاس��خگو باشند، پاسخگوی کار خود 
باشند، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده 
اند و تصمیمی که گرفته اند. این معنای پاسخگویی است. این یک 

حقیقت اسالمی است. 
شرایط فعلی 

مروری به تاریخ تشکیل مجلس نشان می دهد، زمانی که قرار شد 
در ایران مجلس تش��کیل ش��ود مردم به فکر احداث عدالت خانه 
بودند، نه پارلمان و این به آن دلیل بود که داشتن عدالت و مکانی 
که نمایندگان مردم بتوانند مش��کالت خود را در آن مطرح کنند 

برای مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. 
اما هم اکنون تصور مردم این اس��ت ک��ه مجلس از جایگاهی که 
قانون اساس��ی به آن داده برخوردار نیست و این مسئله به خاطر 
ضعفی است که نمایندگان در دفاع از جایگاه خودشان و مسئولیت 

پذیری دارند.
در حال حاضر ش��رایط کش��ور حکایت از ضعف های بسیاری در 
مدیریت و برنامه ریزی در اداره کش��ور دارد و ایس��تادگی ملت و 
پش��تیبانی از نظام و انقالب به این معنا نیس��ت که مسئوالن می 
توانند وظیفه خود را فراموش ک��رده و در انجام امورات مربوط به 

کشور کوتاهی کنند.
این امر در مورد کس��انی که در خط مقدم مس��یر انقالب صاحب 
مسئولیت هستند بیشتر صدق می کند. بهره برداری از فرصت ها 
و اجتناب از تهدیدات و جلو گیری از روز مرگی و هزینه کرد غیر 
قابل برگشت  و بی ثمِر مادی و معنوی، از جمله وظایف نمایندگان 

است . 
پذیرش مسئولیت همراه با نتایج آن 

اما تنها مسئولیت توانایی انجام کار در این میان مطرح نیست بلکه 
مسئولیت در لغت به معنای ضمانت و تعهد است. 

اگر در یک جامعه و در مورد مس��ائل اجتماع��ی مثل انتخابات ، 
کسانی که می خواهند جزء مسئوالن نظام شوند، وظیفه خود را به 
خوبی بشناسند و متعهد کارهایی شوند که واقعاً توانایی انجام آن 

کار را دارند، جامعه با مشکالت کمتری روبرو خواهد شد . 
بنابراین کس��انی که می خواهند در جایگاه یک مدیر و مس��ئول 
جامع��ه قرار گیرند، وظیفه دارند طبق ظرفیت و توانایی خود وارد 
این عرصه شوند، زیرا اگر غیر از این باشد، نه تنها کارها به خوبی 
انجام نمی شود بلکه اعتماد مردم نسبت به  نظام و مسئوالن کاهش 

می یابد. در بخش��ی از متن س��وگند منتخبین مردم که در آغاز 
هردوره مجلس ش��ورای اسالمی توس��ط نمایندگان ملت قرائت 
می شود و در اصل شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران آمده اس��ت، می بینیم که نمایندگان در برابر قرآن  مجید با 
سوگند به خدای  قادر متعال  بر شرف  انسانی  خویش  تعهد کرده و 
تاکید می کنند که در انجام  وظایف  وکالت ، امانت  و تقوی  را رعایت  
کنند و خدمتگذار مردم باشند. از این رو طبعاً خدمت صادقانه به 
مردم نیازمند احراز شایس��تگی، بصیرت ، هوشمندی و صالحیت 
بوده و منتخب نمایندگی مردم برای تحقق این سوگند مسئولیت 

سنگینی در برابر مردم و  نظام بر عهده دارد. 
بایسته های مسئولیت پذیری 

از جمله مهمترین بایس��ته های مسئولیت پذیری، ترک هرگونه  
کامجویی از قدرت است. افرادی که ثبت نام می کنند باید بدانند که 
این امر به معنای قبول زحمات خدمت به مردم است که سختی ها 
و دغدغ��ه های ویژه خود را دارد. ثبت نام کنندگان باید موانع این 
مسیر را بشناسند و بدانند که به دنبال چه چیزی هستند. نامزدهای 
نمایندگی باید با نیازهای مردم آشنا بوده و ضمن عمل به وظایف 

خود با درک نیازهای مردم به دنبال رفع آنها باشند. 
در نهایت 

بارها دیده و ش��نیده ایم که در بسیاری از کش��ورهای دنیا، فالن 
مس��ئول اجرایی به خاطر خطایی که س��هوا یا عمدا از او سر زده 

است، استعفا کرده و از مقام خویش کناره گرفته است. 
این درحالی اس��ت که چنین روندی در کشورما هنوز جا نیفتاده 
است که نمونه هایی از آن در استیضاح وزرا و برخورد نمایندگان با 
این مسئله نمود دارد. الزم است. نامزدهای نمایندگی بدانند که نه 
فقط در قبال مردم که در قبال اسالم و انقالب، خون شهدا و مردم 
مس��ئولند و این امر ارزشی فراتر از مقام و منصب دارد. نامزدهای 
انتخابات باید توجه داش��ته باشند که کاندیدا شدن هزینه هایی را 
نی��ز برای دولت و مردم در پی دارد از این رو اگر از توان، ش��رایط 
و صالحیت الزم برای نمایندگی برخوردار نیس��تند از ورود به این 
حوزه اجتناب کنند حت��ی اگر نهادهای ذی ربط صالحیت آنها را 

تایید کنند و مردم هم به آنها رأی دهند.

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی
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 ***  

مسئولیت نپذیرفتن مسئولیت!
نگاهی به توصیه  مقام معظم رهبری در مورد نامزدی افراد در انتخابات مجلس
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