
الریجانی: انقالب اسالمی با صالبت و 
مظلوم است

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه انقالب 
اس��المی با صالبت اما مظلوم است گفت: امروز تنها 
کش��وری که در این کره خاک��ی در مقابل آمریکا و 

استکبار ایستاده است کشور ایران است.
عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
مراس��م رونمای��ی از تندیس ش��هید مطهری که در 
موزه عبرت ایران برگزار شد گفت: اینجا موزه عبرت 
است و اگر فرصتی باشد مخصوصا برای نسل جوان و 
بیایند و از نزدیک ببینند در دوران ستمشاهی کشور 
چه ش��رایطی داشت و چه مجاهدتهایی در آن زمان 
انجام ش��ده قدر و منزلت انقالب بیشتر مدنظرشان 
قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه انقالب اس��المی 
ایران پرصالبت اما مظلوم اس��ت، ادامه داد: به برکت 
انقالب اس��المی جایگاه مردم ام��روز ارتقا پیدا کرده 
و دیگر نمی توانند قدرته��ای جهان مردم ایران را به 

حساب نیاورند. 
رئی��س مجلس با بیان اینکه در زمان ش��اه ایران به 
کش��ورهایی که امروز در خلیج فارس هس��تند و به 
آنها دستور داده می ش��ود و انها آن دستورها را اجرا 
می کنند ب��ود، اضافه ک��رد: حاکم��ان و عوامل آنها 
دست نشانده کشورهای غربی بودند و همین کمیته 
مشترک که توسط ساواک اداره می شود و آنها تحت 
تعلیم موس��اد بودند با مبارزین درگیر می ش��دند و 
البته مستش��اران زیادی در کش��ور ما وجود داشتند 
که کش��ور به دست آنها اداره می ش��د و آنها دستور 

می دادند و عوامل داخلی آنها را اجرا می کردند. 
الریجانی تصریح کرد: اس��داهلل اعل��م در خاطراتش 
می گوید که صبح س��فیر انگلس��تان به پیش ش��اه 
می آمد و دستوراتی می داد و بعد از ظهر سفیر امریکا 
به پیش ش��اه می آمد و دستوراتی می داد و شاه آنها 
را اجرا می کرد. این خاطرات نشان می دهد که سطح 
حکمرانان ما چقدر س��طح ش��ان نازل ب��ود. انقالب 
اس��المی این صحنه را تغییر داد و تغییرات بنیادی 
و ماهوی ایجاد ش��د. وی عنوان کرد: پس از پیروزی 
انقالب اسالمی تنها کشوری که در کره خاکی مقابل 
استکبار و آمریکا ایستاده است ایران بوده است و این 
صالبت��ی که ما داریم خیلی پرقیمت اس��ت و وقتی 
اوضاع کش��ور را نس��بت به قبل از انقالب مقایس��ه 
می کنی��م صالبت انقالب را بیش��تر درک می کنیم. 
رئیس مجلس با اش��اره به مظلومیت انقالب اسالمی 
گفت: پس از پیروزی انقالب اسالمی هجمه هایی به 
انقالب وارد شده است که اکنون این هجمه ها در اوج 
خود است. که این مظلومیت انقالب  را نشان می دهد 
کسانی که وظیفه دارند امروز از این مظلومیت دفاع 
کنند بایدتوجه داشته باشند که به وظیفه خود عمل 
کنند. نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به شخصیت 
ش��هید مطهری نیز گفت: رهبر انقالب فرمودند که 
شهید مطهری ایدئولوگ نظام است که حرف درستی 
است اگر به آثار و مجاهدت شهید مطهری نگاه کنیم 
مش��خص می شود ایشان فکر نوینی را به وجود آورد 
که با این فکر انقالب اسالمی با توانمندی فرهنگی به 
حیات خود ادامه داده اس��ت. الریجانی با بیان اینکه 
ش��هید مطهری به دنبال اقتصاد اسالمی بود، افزود: 
شهید مطهری بر معنویت تمرکز داشت به طور نمونه 
ام��روز درباره عدالت اجتماعی صحبت می ش��ود اما 
شهید مطهری معتقد بود عدالت واقعی بدون معنویت 
امکانپذیر نمی شود. رئیس مجلس با بیان اینکه تصور 
و تلقی شهید مطهری از جامعه با تصور متفکران غربی 
تفاوت داشت، اظهار داشت: متفکران غربی به جامعه 
اعتب��ار می دهند و اصالت را به فرد می دهند اما آنچه 
در تفکرات شهید مطهری بود و متاثر از تفکرات عالمه 
طباطبایی بود این است که جامعه و فرد هر دو اصالت 
دارند و هر دو حقوق دارند که برای س��ازندگی بسیار 

مفید است.  تسنیم

اخبار

سامانه »مردم ناظر« توسط شورای نگهبان رونمایی شد
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از آغاز به کار سامانه اینترنتی 
این ش��ورا با عن��وان "مردم ناظر" ب��رای دریافت گزارش و اس��ناد تخلفات 
انتخاباتی به نش��انی mardomnazer.shora-gc.ir خبر داد.  وی گفت: 
ما باید در ارتباط بیشتری با مردم خوبمان باشیم و ملت به عنوان امنای همه، 
باید از جزئیات اقدامات شورای نگهبان مطلع شوند، زیرا نیروی عظیمی هستند 
که در هر عرصه ای می توانند اثر گذار باش��ند. س��خنگوی شورای نگهبان گفت: برای 
دریاف��ت گزارش های مختلف درباره تخلف��ات انتخاباتی تصمیم گرفتیم که ارتباطات 
مردمی را تسهیل کنیم و با ایجاد امکانات جدید ارتباطی در خدمت مردم باشیم. وی 
محتوای گزارش مردم از متخلفان انتخاباتی را شامل تخلفات داوطلبان، عوامل اجرایی 
و نظارتی و همه افراد دارای نقش در حوزه انتخابات دانست. سخنگوی شورای نگهبان 
افزود: سعی داریم این سامانه را برای انتخابات سال ۱۴۰۰ توسعه دهیم.  فارس

واجدین شرایط شرکت در انتخابات بیش از ۵۷ میلیون نفر هستند
رئیس س��تاد انتخابات کشور گفت: واجدین شرایط شرکت در انتخابات دوم 
اس��فند ماه ۱۳۹۸، ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار نفر هس��تند که از این تعداد ۲ 

میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رأی اولی محسوب می شوند.
جمال عرف رئیس س��تاد انتخابات کشور در رابطه با تعداد واجدین شرایط 
شرکت در انتخابات گفت: طبق بررسی های مستمر و تخصصی کمیته ای ویژه 
در س��تاد انتخابات کشور با حضور نمایندگان مرکز آمار ایران، ثبت احوال کشور و 
مشاورین متخصص جمعیت شناس، واجدین شرایط شرکت در انتخابات اسفند ماه 

۱۳۹۸، ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر هستند.
وی همچنین اعالم کرد: از کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات دوم اسفند ۹۸، 
تع��داد ۲۹ میلی��ون و ۳۹ هزار و ۱۵۲ نفر مرد و تعداد ۲۸ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۶ 

نفر زن هستند.  وزارت کشور

مردم نیرو های مسلح را تکیه گاه امن خود می دانند
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تصاویر جانفشانی نیرو های مسلح 
ب��رای حفظ آرام��ش و امنیت مردم حادثه دیده نش��ان داد رابطه عمیقی بین 
نیرو های مس��لح و ملت بزرگ ایران اس��المی برقرار اس��ت و مردم عزیز ایران 
اس��المی نیرو های مس��لح را تکیه گاه امن خود می دانند. امیر س��رتیپ »امیر 
حاتمی« در نشس��ت مش��ترک با فرماندهان نیرو های مسلح و مسئوالن استانی 
سیستان و بلوچستان در چابهار با بیان اینکه نیرو های مسلح در حوادث گوناگون ازجمله 
جریان سیل استان های گلستان و خوزستان و شهرستان شیراز و زلزله سرپل ذهاب با 
بسیج و پای کار آوردن ظرفیت های انسانی و تجهیزاتی خود، عشق و ارادت قلبی خود 
را به مردم بزرگ ایران اسالمی هویدا ساختند، اظهار داشت: نیرو های مسلح در جریان 
سیل سیستان و بلوچستان بار دیگر نشان دادند که همچون دوران دفاع مقدس و سایر 

صحنه های سرنوشت ساز خود را فدایی ملت می دانند.  روابط عمومی وزارت دفاع

رئیس جمهور گفت: هرکس��ی مردم را برای حضور در پای 
صندوق آرا دلس��رد کند حتماً از مشی امام)ره( و راه ایشان 

فاصله دارد.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در حاش��یه تجدی��د میثاق 
اعضای هیئت دولت با آرمان های امام خمینی )ره(، با بیان 
اینکه بس��یار خوشحال هستیم که خداوند به ما توفیق داد 
تا در این ایام مبارک به تربت پاک امام )ره( مش��رف شویم 
و ب��ار دیگر با آن امام بزرگ��وار عهد و پیمان ببندیم، گفت: 
ایام دهه فجر س��ال ۵۷ به عنوان روزهای تاریخ س��از برای 
کشور عزیزمان و همه مسلمانان بود. وی افزود: نهضتی که 
تغییر به همراه دارد وقتی آرام می نشیند که به نظام منتهی 
ش��ود. حرکت و انقالبی که پایانش استقرار یک نظام نباشد 
به آشوب بیشتر شباهت دارد. امام عزیز و بزرگوار ما توانست 
دو یادگار بزرگ را برای تاریخ و کشور ما به ارمغان بیاورد و 

آن جمهوریت و اسالمیت بود.
روحانی با بیان اینکه امام نه تنها پدر اسالم خواهی در تاریخ 
س��رزمین ما بود بلکه پدر جمهوری خواه��ی نیز در تاریخ 
ایران بود، اظهار داشت: جمهوریتی که با دیانت و اسالمیت 
پیوند نخورد آن جمهوری هم باقی نمی ماند و به اس��تبداد 

تبدیل می شود.
وی بی��ان کرد: به همی��ن دلیل بود که امام اصرار داش��ت 
»جمهوری اس��المی« نه یک کلمه کم ن��ه یک کلمه زیاد. 
آنچه هدف امام بود آن بود که حکومت در چارچوب اسالم 
به دس��ت مردم باشد و امام می دانس��ت که عدالت، اصالح 
در جامعه و رش��د و توس��عه بدون حضور مردم امکان پذیر 

نیست.

رئیس جمهور تاکید کرد: اینکه امام فرمود میزان رأی ملت 
اس��ت به عنوان یک ش��عار نفرمود. امام می دانست که اگر 
مردم در هر صحنه ای حضور داش��ته باشند پیروزی نهایی 
هم��ان جاس��ت و اگر مردم غایب باش��ند ب��ی تردید ما به 

موفقیتی دست نخواهیم یافت.
روحان��ی تاکید کرد: به همین دلی��ل تاکید امام بر این بود 
ک��ه مردم ولی نعمت ما هس��تند از این رو تاکید می کردند 
در همه انتخابات مردم ما شرکت کنند و تاکید امام بر این 
ب��ود که انتخاب ک��ردن حق مردم اس��ت و هر آن کس که 
مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان س��الیق 
مختلف آنک��ه می خواهند برگزینند و هر آن کس که مردم 
را برای حضور پای صندوق آرا دلس��رد کند، حتماً از مشی 
و راه ام��ام فاصل��ه دارد. وی گفت: امام )ره( ب��ه ما یاد داد 
که در کنار مردم می توانیم مردم س��االری اسالمی را پابرجا 

س��ازیم و با تکیه بر مردم می توان با اب��ر قدرت ها مبارزه و 
ایستادگی کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: مردم س��االری امام و اسالمیت مورد 
نظر ایشان فقط به یک صحنه، انتخابات، یک سال و یک روز 
ختم نمی شود بلکه ما همیش��ه باید مردم خواه باشیم و باید 
هم��واره به نظر مردم احترام بگذاریم. روحانی تصریح کرد: در 
سیاست داخلی و خارجی و همچنین در سیاست های اقتصادی 

و فرهنگی نباید نظرات، اعتقادات و تفکرات مردم از یاد برود.
وی تاکید کرد: باید بدانیم اقامه دین و عدل به دست مردم 
امکان پذیر است و باید بدانیم که شرع از عرف فاصله ندارد 
و ما باید کاری کنیم که فرهنگ اجتماعی مان در چارچوب 

مقررات اسالم همان عرف متشرعه ما باشد.
رئیس جمهور اظهار داشت: اگر راه امام را ادامه دهیم، امروز 
هم که در س��خت ترین ش��رایط تاریخ اقتصادی و سیاسی 

هستیم، از این مسیر به خوبی عبور خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مردم ما می دانند امروز راهی جز استقامت 
و ایس��تادگی در مقاب��ل متج��اوزان وج��ود ن��دارد، افزود: 
متجاوزانی که نه تنها بر ملت ما ظلم کرده و می کنند بلکه 
بر همه مس��لمانان جهان و به ویژه بر ملت مظلوم فلسطین 
س��تم می کنند و در این روزها می بینیم ننگ بزرگی را که 
در تاری��خ به عنوان معامله ق��رن مطرح کرده اند، تا چه حد 
برای هم��ه مس��لمانان و آزادی خواهان جه��ان تنفرانگیز 
اس��ت. رئیس جمهور تأکید کرد: در برابر متجاوز راهی جز 
استقامت، ایس��تادگی و وحدت پیش روی ما نیست. امید، 
وحدت و نشاط را از مردم نگیریم که بی تردید پیروز نهایی 

این صحنه خواهیم بود.
روحانی اظهار داشت: دولت جمهوری اسالمی ایران باز هم 
در کن��ار مرقد امام بزرگوار تعهد می کند که همه توان خود 
را برای اجرای فرامین امام )ره( و راه ایش��ان با هدایت های 

مقام معظم رهبری ادامه دهد.
وی اف��زود: م��ردم ما به خوبی در این روزها نش��ان داده اند 
ک��ه انق��الب و امام )ره( زنده هس��تند. آن روز که مردم در 
مراسم تشییع سردار سلیمانی حضور یافتند، این مسئله را 
به خوبی نش��ان دادند که راه امام )ره( زنده و مسیر ایشان 
پُر رهرو است و اسالمیت و جمهوریت در میان مردم حضور 

دارد.
رئیس جمهور تأکید کرد: زمانی که مردم کسی را به عنوان 
نش��انه امنیت و عزت کشور بدانند، همه در کنار او هستند 
و او را به عنوان سمبل ملی می دانند. مکتب و راه امام )ره( 

امروز هم برای ما راهگشاست. مهر

مسئولیت مدنی قانونگرایی!؟
ادامه از صفحه اول

تقس��یم کار ملی نظام قانونگرای��ی تردیدی وجود 
ندارد. اما متأس��فانه این خوش بینی نیز نمی تواند 
گرفتاری ه��ای مردم را در زندگی ب��ر طرف نماید. 
چه باید کرد؟ دلیل ناکارآمدی تقس��یم کار ملی در 
نظام قانونگرایی چیس��ت؟ گر چه در قوانین موجود 
کشور مسئولیت مدنی قانونگذار جز در موارد بسیار 
اندک مورد اش��اره قرار نگرفته است، اما هیچ نسلی 
از قضاوت تاریخ در امان نخواهد بود که قانون خود 
را دارد و گری��زی از آن نیس��ت! باید ب��رای فرار از 
قض��اوت نامطلوب آیندگان، ب��رای نظام قانونگرایی 
امروز کشور تدبیری اساسی نمود. تحول نتیجه گرا 
و نه شعارگونه در تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی بر 
اساس قانون اساسی، قطعی و اجتناب ناپذیر است.

سرمقاله

دل سرد کردن مردم در انتخابات با مشی امام فاصله دارد

رئیس قوه قضاییه:

 مبارزه بی امان با فساد
در دستور کار قوه قضاییه است

رئی��س قوه قضاییه در آیین تجدید میثاق مس��ئوالن قضایی ب��ا آرمان های امام 
خمینی)ره( گفت: باید صالح، قانونمداری، عدالتخواهی و حق گرایی در دس��تور 

کار جدی همه مدیران و همه دستگاه ها باشد.
آی��ت اهلل رئیس��ی، پس از تجدید میثاق ب��ا آرمان های امام راح��ل)ره( و انقالب 
اسالمی، با حضور در جمع خبرنگاران، با سالم و درود به روح مطهر امام و شهدا 
و گرامیداشت شهید سلیمانی، اظهار کرد: امیدوارم در بهار چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی همگان در خط نورانی امام )ره(، در تحقق جامعه  مورد نظر 

و آرمانهای بلند ایشان در گام دوم تالش کنیم.
وی افزود: امام)ره( به دنبال تش��کیل جامعه ای با ویژگی های عقالنیت، معنویت، 
اخ��الق و عدالت بودند. امام)ره( می خواس��تند  جامع��ه  ای مبتنی بر این اصول و 
مبانی را ایجاد کنند و تمام دیدگاه های ایشان نیز در مسیر تحقق جامعه ای با این 
ویژگی ها بود. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه دشمنان بسیار تالش کردند که این 
جامعه شکل نگیرد، اما موفق نشدند، ادامه داد: دشمنان در این چهل سال بسیار 
توطئه و فتنه کردند که یک قلِم آن هش��ت سال جنگ تحمیلی بود؛ اما خداوند 
متعال در این چهل سال تفضل کرد و به برکت اخالص امام خمینی )ره(، خون 
مطهر ش��هیدان و هدایت های رهبری معظم انقالب اس��المی و حضور مقتدرانه 
مردم در صحنه، موفقیت های بسیاری کسب شد. رئیسی با اشاره به اینکه دستگاه 
قضایی مبتنی بر فقه و حقوق اس��المی در این چهل س��اله شکل گرفت و در هر 
دوره ای نیز گام هایی برداشته شد، خاطرنشان کرد: در این دوره بنا داریم با استفاده 
از همان منویات امام بزرگوارمان و رهنمود های مقام معظم رهبری تحولی را در 
دس��تگاه قضایی شکل دهیم که متناسب با گام دوم انقالب اسالمی باشد. رئیس 
قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: مردم عزیز در رفراندوِم حضور در تشییع جنازه حاج 

قاسم سلیمانی رای به مقاومت و ایستادگی دادند.
رئیس��ی با تاکید بر اینکه ضعف مطلقا تعلق به ملت ایران و نظام اسالمی ندارد، 
گفت: پیام ایس��تادگی و مقاومت از این کشور شنیده می شود و پیام مقاومت در 
رفراندوِم حضور مردم به همه دنیا مخابره شد. وی ادامه داد: امروز اراده ملت، دولت 
و همه دست اندرکاران نظام ایستادگی در مقابل دشمنان است. در سیر و سلوک 
امام)ره( رای مردم و مردم باوری مثل بعضی از سیاسیون دنیا که فقط دم از مردم 
می زنند، یک شعار نبود؛ آنها صرفا اسم مردم را می برند و توجهی به مردم ندارند؛ 
در حالیکه وقتی امام)ره( می فرمودند میزان رای ملت است، این موضوع را با همه 
وجود باور داش��تتند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز مردم باوری در سیر و 
س��لوک رهبر معظم انقالب نیز وجود دارد و باید توجه به مردم، خواس��ت مردم، 
معیشت و آزادی های مشروع و صیانت از حقوق مردم برای همه ما در دستور کار 
باش��د. وی گفت: یکی از اقدامات جدی دستگاه قضایی مسئله صیانت از حقوق 
عامه و مردم است که در برنامه کاری ماست. رئیسی با بیان اینکه مبارزه بی امان با 
فساد در دستور کار قوه قضاییه است، تصریح کرد: اعتقاد ما این است که در درون 
انقالب و ذات آن مبارزه با فساد قرار دارد. هیچ مدیر و دستگاهی نمی تواند صبغه 
مبارزه با فساد نداشته باشد. باید صالح، قانونمداری، عدالتخواهی و حق گرایی در 
دس��تور کار جدی همه مدیران و همه دستگاه ها باشد. رئیس قوه قضاییه با بیان 
اینکه محوری ترین نکته ای که امام)ره( دنبال تحقق آن بودند، اجرای عدالت بود، 
خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به عنوان پیشانی اجرای عدالت بنایش این است 
که در این مسیر گام بردارد و از روح امام)ره( و ارواح مطهر شهیدان استمداد می 
طلبیم و از مردم عزیز می خواهیم ما را در راه اجرای عدالت که هدف مهم امام)ره( 
از این انقالب بود، کمک کنند تا همگان احساس عدالت کنند و احساس کنند 

در دستگاه قضایی به حق و عدل عمل می شود.  میزان

حجت االس��الم روحان��ی در ح��رم ام��ام راحل به 
انتقاد از کسانی که موجب دلسردی مردم در پای 
صندوق ها می شوند پرداخت. در این گزارش نگاهی 
به عواملی داریم که موجب دلس��ردی مردم برای 

حضور در انتخابات می شود.
حجت االس��الم روحانی رئیس جمهور در مراس��م 
تجدید میثاق ب��ا آرمان های ام��ام راحل در حرم 
مطهر ایشان با اشاره به رویکرد امام خمینی)ره( به 
موضوع انتخابات، از آنچه آن را نبود سالیق مختلف 
در انتخابات خواند گالیه کرده  و گفته اس��ت هر 
آن کس��ی که مردم را برای حضور پای صندوق آرا 

دلسرد کند، حتما از مشی و راه امام فاصله دارد.
آقای روحانی پی��ش از این نیز روز ۷ بهمن ماه در 
جمع استانداران و فرمانداران به موضوع انتخابات 
ورود کرده بود و  با مثال  ها و کلیدواژه هایی مانند 
انتخابات فرمایشی سعی در زیرسؤال بردن رقابت 
و انتخابات داشت که به نوعی حمله به جمهوریت 

نظام تلقی می شد. 
آق��ای روحانی در صحبت های خ��ود در حرم امام 
خمینی)ره( که س��ایر اعضای دول��ت نیز حضور 
داش��تند، با بیان اینکه  امام می دانست که اگر در 
هر صحنه ای مردم حضور داش��ته باشند، پیروزی 
نهایی همانجاست و اگر مردم غایب باشند بی تردید 
ما به موفقیتی دست نخواهیم یافت، گفت: تأکید 
امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم اس��ت 
و ه��ر آنکس که مردم را از انتخاب کردن بازدارد و 
نگذارد در میان س��الیق مختلف آنکه می خواهند 
برگزینند و هر آن کس��ی که مردم را برای حضور 
پای صندوق آرا دلس��رد کند، حتما از مشی و راه 

امام فاصله دارد.
بالشک شرکت مردم در انتخابات و حضور در پای 
صندوق های رای از جمله عالیق امام خمینی)ره( 
بود و رهب��ر معظم انقالب نیز هم��واره بر حضور 
گس��ترده مردم در انتخابات تاکید داشتند، اما اگر 
منظ��ور رئیس جمهور از اینکه م��ردم را از انتخاب 
کردن بازمی دارند، عملکرد شورای نگهبان و مسئله 
احراز اصالحیت ها است، باید گفت برخالف تصور 
و ادع��ای آق��ای روحانی و برخی دیگ��ر، آنچه در 
ادوار گذش��ته مانع از حضور مردم در پای صندوق 
های رای شده شورای نگهبان نبوده بلکه عملکرد 
نامناسب مسئوالن موجب ناامیدی و یأس در مردم 

از اصالح امور شده است. 
مثال واضح و بی خدش��ه براین موضوع، انتخابات 
دومین دوره شوراهای شهر است. بررسی صالحیت  
کاندیداهای شورای ش��هر از سوی هیئت نظارت 
مجل��س صورت می گیرد و ب��ه گفته علی تاجرنیا 
رئی��س هیئت نظارت مجلس شش��م "ما }در آن 

انتخابات{ تنها وابس��تگان به کومل��ه، دمکرات و 
منافقین آنهم در صورت ارائه اسناد جدید از سوی 
وزارت اطالعات را رد صالحیت کردیم. در انتخابات 
سال ۸۱ عالوه بر لیست های متنوع اصالح طلبان 
)از کارگ��زاران تا جبهه مش��ارکت(، نهضت آزادی 
و جبهه ملی نیز لیس��ت دادند با این حال به دلیل 
عملکرد بسیار نامناسب اصالح طلبان در شوراها که 
به انحالل ش��ورای شهر اول تهران از سوی وزارت 
کشور منجر شده بود، این انتخابات کمترین درصد 

مشارکت )زیر ۵۰درصد( را داشت.
در انتخابات اس��فندماه امس��ال نیز میزان حضور 
م��ردم می تواند تحت تاثیر عملکرد مجلس دهم و 
دولت فعلی قرار گیرد ن��ه نهادهای نظارتی، آقای 
روحانی بهتر است برای باالبردن نرخ مشارکت به 
بهبود اوضاع معیش��تی و اقتصادی فکر کند و یا از 
اصالح طلبان بخواهد که نامزدهای شایسته تری را 

در لیست خود قرار دهند. 
از سویی، آقای روحانی در حالی صحبت از باالرفتن 
نرخ مشارکت می کند که طیف فکری نزدیک به او 
یعنی مرحوم هاشمی رفسنجانی از جمله طرفداران 
کاهش نرخ مش��ارکت در انتخابات بودند تا جناح 
آنه��ا قدرت را در دس��ت بگیرد؛ نظ��ری که کامال 
مقابل تفکر امام خمین��ی)ره( و رهبر انقالب قرار 
داش��ت. حجت االسالم موس��وی خوئینی ها عضو 
ارش��د مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه  س��ال 
گذش��ته اش به دیدار با هاش��می رفسنجانی  قبل 
انتخابات سال ۷۶ اشاره می کند: " آقای هاشمی در 
پاسخ گفت اتفاقا من با آقای خامنه ای اینجا اختالف 
نظر دارم. آقای خامنه ای نظرش این است که باید 
انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و 
هرچه مردم بیشتر بیایند بیشتر تأیید نظام است. 
اما من می گویم آقا شما بگویید نظرتان چه کسی 
است، ما همه می رویم کار می کنیم که همان بشود.  
۲- آقای روحانی در بخش دیگری از س��خنانش با 
بیان اینکه مردم ساالری امام و اسالمیت مورد نظر 
ام��ام فقط به یک صحنه و انتخابات و یک س��ال 
و یک روز ختم نمی ش��ود، گفت: ما همیش��ه باید 
مردم خواه باش��یم، همیش��ه باید به نظرات مردم 
احترام بگذاریم در سیاست داخلی و خارجی مان و 
در سیاست های اقتصادی، فرهنگی خود، نظرات و 
اعتقادات و تفکرات و سالیق مردم نباید از یاد برود. 
این را باید بدانیم اقامه دین و عدل به دست مردم 

امکان پذیر است.
توجه ب��ه نظرات و اعتقادات و س��الیق مختلف و 
اس��تقبال از نقدهای منصفانه در حکمرانی امری 
ضروری است اما باید توجه داشت آقای روحانی در 
طول شش سال و نیم گذشته بارها منتقدان خود 

را با الفاظ دور از شان خطاب کرده که بوی"توهین"  
دارد. "هوچی گ��ر، "کم س��واد"، "بی شناس��نامه"، 
"متوهم"، "عصر حجری"، "بزدل سیاسی"، "برو به 
جهنم" و...  تنها بخشی از سیاهه توهین های رئیس 

جمهور به منتقدان خود است 
ع��الوه بر ای��ن، عملکرد دولت در اطالع رس��انی و 
اقناع افکار عمومی در س��همیه بندی بنزین نشان 
داد دولت نه تنها نظرات مردم و کارشناسان را در 
سیاس��ت های خود دخیل نمی کند، بلکه حتی در 
همراه کردن مردم با سیاس��ت هایش و قانع کردن 

آنها نیز ناتوان است. 
۳- " اگر امروز بعد از ۲ س��ال در برابر تحریم های 
بی س��ابقه، ملت ما به خوبی ایستادگی و مقاومت 
کرده به آن دلیل است که مردم باور کرده اند ظلم 
و تجاوز از ناحیه س��تمگران است، باور کرده اند که 
نظام اس��المی ما در مس��یر صحیح و درست قرار 
دارد، باور کرده اند که سیاس��ت ما نباید سیاس��ت 
ذلت و تس��لیم باش��د، گرچه ما سیاست تنش و 
تقاب��ل را هم قبول نداریم، م��ردم ما می دانند که 
ام��روز راهی جز اس��تقامت و ایس��تادگی در برابر 

متجاوزین وجود ندارد. "
آن بخش از سخنان رئیس جمهور درباره ایستادگی 
مردم در برابر متجاوزان و دش��منان و تحریم های 
اظالمانه نیازی به اثبات ندارد چراکه مردم در طول 
۴۰ سال گذشته اراده خود را در برابر زیاده خواهی 
های دشمنان نشان داده اند  و نمونه اخیر آن حضور 
چند میلیونی در مراسم تشییع پیکر حاج قاسم و 
فریاد انتقام سردادن بود اما بهتر است آقای روحانی 

این استراتژی را به مدیران خود توصیه کنند.
در شرایطی که آمریکا ۱۳ دی ماه سپهبد سلیمانی 
را در یک عملیات تروریستی به شهادت رسانده و 
اخی��را تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده، 
محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه در گفتگو با 
اشپیگل مدعی ش��ده بود "ما همچنان پشت میز 
مذاکره هس��تیم }و این آمریکایی ها هس��تند که 
آن را ت��رک کرده اند{؛ اگر آنه��ا تحریم را بردارند 
و گذش��ته را تصحیح کنند مذاکره می کنیم"! این 
موضع زبونانه ظریف با واکنش تمسخرآمیز دونالد 
ترام��پ روبه رو ش��د و در توئیتی به زبان فارس��ی 
در پاسخ به درخواس��ت مذاکره ظریف گفت: "نه، 

مرسی!"
مواضع وزیر خارجه نه تنها از منظر شرایط کنونی 
کشور بعد از ترور سردار سلیمانی قابل دفاع نیست 
بلکه از منظر عقل و منطق نیر نشس��تن پای میز 
مذاکره با کشوری که یک بار به راحتی نقض عهد 
کرده است غیرعقالنی است و تضمینی وجود ندارد 
که بار دیگر زیر میز تعهدات خود بزند.  تسنیم

روحانی در حرم امام)ره(:
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نقدی بر اظهارات امروز رئیس جمهور

چطور باید مشارکت مردم در انتخابات را افزایش داد؟


