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انتخابات در ایران فرمایش��ی و نمایشی نیست، 
می پرس��ید چرا؟ در ادام��ه چرایی این موضوع 

را بخوانید.
جمهوری اس��المی ایران پس از پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون ده ها انتخابات برگزار کرده که 
در همه آنه��ا نامزدهای گوناگ��ون برای رقابت 
ثبت ن��ام کرده اند. هر آنچه ک��ه رأی مردم در 
صندوق های انداخته شده، بیرون آمده است و 
غی��ر از این نبوده، حتی با وجود تبلیغات منفی 
که جبهه رس��انه ای دش��من در پی آن بوده و 
هست، شفافیت انتخابات در ایران حتی فراتر از 
کش��ورهایی است که داعیه دموکراسی و آزادی 
دارند. زمانی که در س��ال 88 فتنه انتخاباتی در 
کشور به واسطه ادعای دونامزد شکست خورده 
در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت، آنها 
خواه��ان ابطال انتخابات و برگ��زاری دوباره آن 
ش��دند، در حالی که بر خ��الف ادعای آنها هیچ 

تقلبی در انتخابات صورت نگرفته بود.
تفاوت 10 میلیونی رأی نفر اول با نفر دوم، باور 
پذیر نبوده و نیس��ت چرا که برای چنین تقلبی 
هیچ س��از و کاری وجود ن��دارد، پس از آن که 
مدعیان تقلب نتوانس��تند ادعای کذب خود را 
ثاب��ت کنند، حرف خود را پس گرفتند و گفتن 

تخلفاتی صورت گرفته است.
در این میان حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اس��المی در صیانت از رأی مردم، 
به هیچ وجه زیر بار خواس��ته نامربوط مدعیان 
تقلب نرفتند و رأی مردم را حق الناس دانستند. 
اگر انتخابات ابطال می ش��د و مدعیان تقلب به 
خواسته خود می رسیدند، باب چنین راه هایی 
برای سنوات بعدی نیز باز می شد و چه تضمینی 
وجود داش��ت که با برگ��زاری انتخابات مجدد 
ریاست جمهوری در صورت شکست دوباره آنها، 
بار دیگر جرزنی های سیاس��ی و رفتارهای دور 
از  جایگاه و شأن یک نامزد انتخاباتی را از خود 

بروز ندهند؟!
اگر به پیرامون جمهوری اس��المی ایران نگاهی 
بیندازیم می بینیم که در همین اطراف بسیاری 
از کشورها هستند که یا رنگ انتخابات را به خود 
ندیده اند یا اینکه انتخابات در آنها فرمایش��ی و 
نمایشی است و روش��ن است که نام چه فردی 
از درون صندوق رأی بی��رون خواهد آمد. اکثر 
کشورهای عربی خلیج فارس انتخاباتی ندارند و 
اگر هم داشته باشند، برای تشکیل یک مجلس 
نمایشی و فرمایشی اس��ت که هیچ تأثیری در 
روند اداره کشور ندارد. عربستان سعودی با رژیم 
پادشاهی خود هیچگاه انتخاباتی را برگزار نکرده 
و مردم این کشور حق رأی ندارند. حکام سعودی 
ارزشی برای مردم خود قائل نیستند. در بسیاری 
از کشورهای آس��یای میانه و قفقاز نیز ریاست 
جمه��وری م��ادام العمری اس��ت، حتی پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، حکومت 
ها در کش��ورهای آن منطقه دیکتاتوری است. 
رقابت در کشورهای آسیای میانه و قفقاز معنا و 
مفهومی ندارد و تنها این الهام علی اف پسر حیدر 
علی اف رئیس جمهور فقید جمهوری آذربایجان 
اس��ت که پس از مرگ پدر، با رأی باال همچنان 
رئیس جمهور باقی می ماند! حتی در ترکیه نیز 
یک دموکراسی عادی و معمولی حاکم نیست به 
همین خاطر است که دولت های الئیک ترکیه 
چهره دیکتاتوری داشتند و ارتش بیشترین نفوذ 
را در حکومت داش��ت. پس از آن نیز که حزب 
اس��الم گرای اردوغان توانست به قدرت برسد، 
دیکتاتوری اردوغانی در این کش��ور حاکم شد 
و اکنون 17 سال اس��ت که قدرت را ترکیه در 
دست دارد. اگر فراتر از منطقه خود برویم باز هم 
می بینیم نوع دموکراس��ی ادعایی آنها تنها یک 
شوی نمایشی اس��ت و واقعیت ندارد. حکومت 
های غربی مبتنی بر لیبرال سرمایه داری ژست 
دموکراتی��ک به خود میگیرند ام��ا دولت هایی 
خودکامه و تمایت خواه را بر سر کار می نشانند 
که کم از یک حکومت دیکتاتوری ندارد. فرانسه 
با وجودی که خود را مهد آزادی و دموکراس��ی 
می دان��د، اما به اعتراضات اکثی��رت مردم این 
کشور پاسخ خش��ن و تند می دهد و نسبت به 
آنها بی توجه اس��ت. بیش از یکس��ال است که 
فرانسه دس��تخوش اعتراضات مردمی است اما 
دولت برای رضایت مردم هیچ کاری انجم نمی 
دهد. مش��ارکت مردم در انتخابات کش��ورهای 
غربی همچون آمریکاف فرانسه و دیگر کشورها 
پایین است. هیچگاه آنها نتواسنته اند به خاطر 
مشارکت باالی مردم در انتخابات فخر بفروشند 
و آن را ی��ک مولفه قدرت اجتماعی و سیاس��ی 
خود معرفی کنند. حتی در برخی از کشورهای 
اروپایی مانند بلژیک رأی دادن اجباری اس��ت 
و اگر فردی در انتخابات ش��رکت نکند، مزایای 

اجتماعی او حذف می شود.

این یک توجیه نیست!

ادامه صفحه 2

آیت هللا مکارم شیرازی: 

باید با حضور گسترده و آگاهانه در 
انتخابات دشمن را ناکام کنیم
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خ���ب���ریادداشت

سرمقاله

کرونا را می توان مهار کرد اما فربگی را نه!   

سیاوش کاویانی

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

بازه��م باید به س��وی ضرب المثل معروفی ک��ه می گوید: »آدم خواب را می ش��ود بیدار کرد 
اما کس��ی که خودش را ب��ه خواب زده هرگ��ز«! و این مثال الگوی تمام عی��اری برای روند 
نامتعادلی اس��ت که س��الیان دراز در دامنه اجرای کش��ور جاری می باش��د تا هرکس از راه 
می رسد مرثیه خوان آن شده و قانون گذاران نیز تا چشم بر هم می زنند چهار سال وکالتشان 
به پایان می رس��د ولی قدمی برای دفع معض��ل فربگی دولت که حاال به یک اپیدمی تبدیل 
گردیده برنمی دارند! درد از ناله بس��یار اس��ت که اگر زخم ها گش��وده شوند، خونابه های آن 
 همه جا را می گیرد که تخریب آس��ان اس��ت و ساختن بس مشکل! نگاهی مقایسه ای بر آمار 
حقوق بگیران دولت در دامنه رسمی و خصولتی از آغازین روزهای پس از انقالب اسالمی تا 
امروز که چهل سال از آن می گذرد گویای این حقیقت تلخ است که میزان ورود به خدمات 
الکترونیک بر کارکرد فیزیکی افزایش چشمگیری داشته و این امر حکم می کند تا به همین 
مقدار از تعداد نیروهای انس��انی ش��اغل در دستگاه های اجرایی کش��ور کم شود درحالی که 
متأس��فانه نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه افزایش چند صددرصدی داش��ته تا عالوه بر فربگی 
دولت و ایجاد پراکندگی های متعدد در آن میزان ساعات کار را به سرعت کاهش دهد و نوعی 
تنبلی ناخواس��ته در مجریان ایجاد نماید. نگاه��ی خریدارانه و بی طرف به بعضی از ادارات و 
صندلی های مستقر در آن ها به خوبی نشان می دهد که درصد قابل توجهی از این نیروها عالوه 
بر اینکه هزینه های نظام را افزایش می دهند، از سویی به تنبلی و کم کاری عادت کرده و اگر 
قرار بر تعدیل باش��د تقریبا هیچ یک از آن ه��ا نمی توانند در بخش کاماًل خصوصی مثمر ثمر 
گردند! وقتی سازمان برنامه وبودجه با چالش کمبود درآمد و نقدینگی روبرو شد به این فکر 
افتاد تا س��ری به قلک های پراکنده بزند و آنوقت بود که متوجه گردید هزاران هزار میلیارد 
تومان ثروت کش��ور که به دولت تعلق دارند زیر باد و باران در حال فرس��ایش می باش��ند و 
امروز نوبت نیروهایی است که بالفعل بوده اما بالقوه نیستند که باید آن ها نیز به سرمایه های 

دولت در زیر باد و باران غفلت ها تشبیه گردند! 
مدیرکل صداوس��یمای اس��تان اصفهان در مصاحبه اخیر خود مطرح می کند: »ده عنوان از 
برنامه هایی که در مدت یکس��ال اخیر مجدداً به روی آنتن رفته تکراری اس��ت که به علت 
کمبود اعتبار تولید جدید صورت نمی گیرد و ادامه می دهد: استفاده از مجریان غیر اصفهانی 
در برنامه ه��ای اس��تان ممنوع ش��ده و کمبود مجری یکی از چالش ه��ای پیش رو در تولید 
برنامه های صداوس��یمای مرکز اصفهان است«. آنچه از فتوای کالم مقام مسئول رسانه ملی 
در اصفهان غالب اس��ت چیزی نیس��ت جز فربگی که از دولت به نهادها نیز سرایت کرده تا 
یک مرکز رس��انه ای اس��تان که امروز ده ها بلکه صدها نی��رو در زمینه های مختلف و متنوع 
دارد اما بازهم از کمبود آن سخن گفته و انتظار داشته باشند اینگونه می توان رفع مسئولیت 
نم��ود درحالی که اگر چالش تحریم های جهانی برای مدیران ارش��د جاافتاده باش��د اینگونه 
سخن نگفته و تالش می کنند تا موضوع را برای نیروهای زیردست خود نیز تشریح و از آن ها 
بخواهند نوبت کاری را کنار گذاشته و تالش را مضاعف نمایند که امروز دیگر جایگاهی برای 
ولخرجی های گذش��ته نیس��ت و خرد و کالن چاره ای جز پذیرش و تمکین مطلق از اقتصاد 
مقاومتی ندارند! قانون می گوید: هر نیروی انس��انی موظف است در طی ۲۴ ساعت شبانه روز 
حداقل هش��ت ساعت آن را به کاری که پذیرفته اختصاص دهد درحالی که نه تنها در دولت 
بلکه در زیرمجموعه ها و نهادهای وابس��ته آن نیز همین نصح صریح قانون رعایت نمی ش��ود 
که اگر می ش��د نیمی از پرسنل هر دستگاه مازاد بر نیاز بودند! امروز تمام نگرانی ها معطوف 
به رخنه احتمالی ویروس کرونا ش��ده درحالی که می توان آن را مهار و معالجه نمود اما طی 
چهل س��ال گذشته هیچ تالش��ی به منظور رفع و دفع فربگی دولت و نهادهای وابسته به آن 

صورت نگرفته است!

جزئیاتی از جلسه مشترک شورای ائتالف و جبهه پایداری
 در جلسه وحدت اصولگرایان چه گذشت؟

چند عضو حاضر در جلسه وحدت اصولگرایان به جزئیاتی از مذاکرات صورت 
گرفته در این جلسه دسترسی پیدا کرده اند.

به دنبال توافق شب گذشته جبهه پایداری و شورای ائتالف نیروهای انقالب 
)متشکل از 11 حزب و نمایندگان اقشار و چهره های شاخص اصولگرا( برای 
ارائه لیس��ت واحد، صبح روز گذشته جلسه مشترکی برای تعیین مصادیق با 

حضور نمایندگان طرفین برگزار شد.
در این جلس��ه ص��ادق محصولی و آقاتهرانی و ۲ نفر دیگ��ر از اعضای جبهه 
پایداری به عنوان نمایندگان این حزب سیاسی و آقایان حدادعادل، قالیباف 
و ن��ادران به نمایندگی از ش��ورای ائت��الف به همراه چند ف��رد دیگر حضور 

داش��تند. اعض��ای جبهه پایداری بع��د از قبول سرلیس��تی قالیباف، در کنار 
۳ عض��و مش��ترک فعلی، 1۳ نفر از اعض��ای این حزب را ب��رای قرار گرفتن 
در لیس��ت مش��ترک پیش��نهاد می کنند که در ادامه مذاکرات این پیشنهاد 
ب��ه 8 نفر تقلیل پیدا ک��رد. به ترتیب اولویت حجت االس��الم آقاتهرانی، تقی 
پ��ور، رضوانی، خضریان، ابطحی، آلیا، الجوردی، جعفری، عفت نژاد، صرامی، 
ایزدخواه، نوباوه و کالته اسامی 1۳ نفر پیشنهادی جبهه پایداری برای حضور 

در لیست وحدت بودند.
یکی از حاضرین در جلس��ه به خبرنگار فارس گفت: پیش��نهاد 8 تا 1۳ نفره 
جبهه پایداری مورد توافق قرار نگرفت و اعالم ش��د با توجه به حضور س��ایر 
احزاب و گروهها نهایتا ۶ نفر قابلیت تخصیص به جبهه پایداری وجود دارد.

این پیش��نهاد مورد موافقت جبهه پایداری قرار نگرفت و جلس��ه صبح بدون 
نتیج��ه پایان یافت. گفته می ش��ود هنوز تالش هایی برای وحدت از س��وی 

برخی اصولگرایان ادامه دارد.  فارس

سردار پاکپور:
یکی از کشور های مرتجع منطقه سه هواپیما 

سالح به تروریست های جیش الظلم داده 
است

فرمانده نیروی زمینی س��پاه با بیان ابعاد حمایت های عربس��تان سعودی از 
تروریس��ت های جیش الظلم گفت: یکی از کش��ور های مرتجع منطقه تاکنون 
دس��ت کم س��ه هواپیما س��الح و تجهیزات در اختیار تروریست های جنوب 

شرق کشور قرار داده است.
س��ردار س��رتیپ پاس��دار »محمد پاکپور« فرمانده نیروی زمینی س��پاه در 
هشتمین همایش مدیران و مس��ئوالن ارتباطات مردمی نیرو های مسلح که 
به میزبانی نیروی زمینی س��پاه در س��الن غدیر مجتمع فتح المبین این نیرو 
برگزار شد، با اشاره به اقدامات نیروی زمینی سپاه برای مقابله با تروریست ها 
و تامین امنیت مرز های شمال غرب، غرب و جنوب شرق اظهار داشت: نیروی 
زمینی س��پاه در درگیری با تروریس��ت های پژاک، کومله و دموکرات ضربات 
س��نگینی به آن ها وارد کرده است. وی افزود: نیروی زمینی سپاه برای ایجاد 
امنیت در مرز های ش��رق، شمال غرب و غرب یک سری اقدامات گسترده از 
جمله اس��تحکام مرزها، محرومیت زدایی و اس��تفاده از نیرو های بومی برای 
تامین امنیت منطقه انجام داده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه با تاکید بر 
حمایت های همه جانبه اس��تکبار جهانی و حمایت از تروریست ها برای ضربه 
زدن به نظام اس��المی اظهار داشت: آمریکایی ها حمایت های گسترده و همه 

جانبه ای از تروریست های پژاک، کومله و دموکرات انجام می دهند.
س��ردار پاکپور یادآور ش��د: با وجود حمایت های همه جانب��ه آمریکایی ها از 

تروریس��ت ها، نیروی زمینی سپاه با همه توان در مقابل تروریست ها ایستاده 
و یک امنیت قابل قبول در مرز های ش��مال غرب، غرب و جنوب شرق ایجاد 
کرده اس��ت. فرمانده نیروی زمینی س��پاه با بیان ابعاد حمایت های عربستان 
س��عودی از تروریس��ت های جیش الظل��م، تاکید ک��رد: یکی از کش��ور های 
مرتجع منطقه تاکنون دس��ت کم سه هواپیما س��الح و تجهیزات در اختیار 

تروریست های جنوب شرق کشور قرار داده است.
وی ادام��ه داد: تروریس��ت های جیش الظل��م، پژاک، کومل��ه و دموکرات از 
تجهیزات مدرنی برخوردارند و این نش��ان می ده��د که آن ها از حمایت های 
همه جانبه ایاالت متحده، عربس��تان س��عودی و هم پیمانان آن ها در منطقه 

بهره می برند.
س��ردار پاکپور با اش��اره به لزوم توجه به بیانات رهبر معظم انقالب اس��المی 
در خصوص ایجاد امنیت پایدار در منطقه، ادامه داد: نیروی زمینی س��پاه با 
اطاعت از منویات رهبر معظم انقالب اسالمی تالش کرده تا اقداماتی همچون 
ایجاد زیرساخت های امنیتی و معیشتی در جنوب شرق، غرب و شمال غرب 
کشور؛ یک امنیت قابل قبول ایجاد کند که به لطف خداوند تاکنون توانسته 

این کار را به خوبی انجام دهد.
فرمانده نیروی زمینی س��پاه با اش��اره به ابعاد خدمات پزش��کی و معیشتی 
نی��روی زمینی س��پاه در مناطق کمت��ر برخوردار که تدبیر اولیه آن توس��ط 
شهید شوشتری کلید خورده است؛ خاطرنشان کرد: بیمارستان های صحرایی 
نیروی زمینی سپاه در مناطق عملیاتی دارای تجهیزات بسیار خوبی هستند 
و توانسته اند انواع خدمات را به مردم و پرسنل در این منطقه ارائه دهند. در 
حقیقت درآمد نیروی زمینی سپاه در بیمارستان ها صرف کمک به معسرین 
و نیازمندان در مناطق عملیاتی می ش��ود و این خود یک زیرس��اخت بس��یار 

خوب امنیتی است.  دفاع پرس

سخنگوی وزارت امور خارجه: 
خارجی ها می خواهند موضوع هواپیمای 

اوکراینی را سیاسی کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خارجی ها می خواهند موضوع هواپیمای 
اوکراینی را سیاسی کنند. سید عباس موسوی ، با بیان این مطلب در گفتگو 
با خبرنگار سیاس��ت روز افزود: ما همیش��ه اعالم کرده ایم  راه حل مسائل ، 

مشکالت و بحرانها ، گفتگو ، مذاکره و حسن نیست است.
وی تصری��ح کرد: سیاس��ی کردن موضوع نه تنها آن را ح��ل نمی کند بلکه 
پیچیده تر و س��خت می کند. یکی از موارد م��ورد بحث محمد جواد ظریف 
، وزی��ر امور خارج��ه ، در اجالس امنیتی مونیخ که هفته گذش��ته در آلمان 
برگزار ش��د ، موضوع س��قوط هواپیمای اوکراینی بود. وی در این اجالس با 
فیلیپ ش��امپاین ، وزیر امور خارجه و جاس��تین ترودو ، نخست وزیر ، کانادا 
، نیز جلس��ه داشت ولی در نهایت وزاری خارجه 5 کشوری که در هواپیمای 
اوکراینی قربانیانی داشتند ، با صدور بیانیه ای از ایران خواستار تحویل جعبه 

سیاه هواپیما به کشوری ثالث و ترجیحا فرانسه شدند.
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