
گزارش

مطالبه رهبری از »نهاجا« باعث ایجاد مسیر جدید در این نیرو شد
رئی��س دفت��ر نظامی فرمانده کل ق��وا گفت: مطالبه مق��ام معظم رهبری از 
نی��روی هوایی ارتش موجب دل گرمی و باعث به وجود آمدن مس��یر جدید 
در این نیرو ش��د. س��ردار محمد شیرازی در حاش��یه بازدید از مجتمع اوج 
نی��روی هوایی ارتش گف��ت: مجتمع اوج نهاجا با توجه به احس��اس نیاز به 

تولید قطعات، نگهداری، ضرورت خودکفایی نیروی هوایی ارتش و استفاده از 
تجهیزات و نوسازی ایجاد شده است. وی افزود: حضور و بازدید مقام معظم رهبری 
در سال های گذشته از مجتمع اوج نهاجا موجب دل گرمی و روحیه گرفتن کارکنان 

و باعث به وجود آمدن مسیر جدیدی در نیروی هوایی شد.
شیرازی گفت: این مجتمع بر اساس تدابیر رهبر معظم انقالب و احساس نیاز تولید 
قطعات، ایجاد ش��د و طبق فرمایش��ات ایش��ان باید کار را از دانشگاه و دانشجویان 

شروع کنیم. روابط عمومی ارتش

دولت عامدانه در آستانه انتخابات تنگناهایی را به مردم تحمیل کرد
نماین��ده مردم تبریز در مجلس گفت: مش��ارکت پایین تر مردم در انتخابات 
مجلس نسبت به دوره های قبل نتیجه عملکرد دولت در حوزه های اقتصادی، 

معیشتی و... است.
احمد علیرضابیگی با اشاره به مشارکت مردم در انتخابات گفت: دولت نه تنها 

در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم اقدام خاصی صورت نداده، بلکه ما شاهد 
آن هس��تیم که در آس��تانه انتخابات تنگناهایی را هم به مردم تحمیل کرده است. 
نماینده مردم تبریز اظهار داش��ت: در هیچ سال س��ابقه نداشته که دولت در میانه 

سال آن هم در آستانه انتخابات بنزین را گران کند؛ آن هم به میزان سه برابر.
وی افزود: با وجود اینکه دولت اعالم می کرد هیچ کس نباید به بهانه گرانی بنزین، 
قیمت کاالها را افزایش دهد اما ما ش��اهد بودیم ش��رکت های دولتی خود زودتر از 

دیگران قیمت کاالهایشان را افزایش دادند. فارس

دیدار سرلشکر موسوی با خانواده  شهدا و جانبازان در کرمان 
فرمانده کل ارتش در حاش��یه بازدی��د از یگان های آجا در کرمان با ۳ تن از 

خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران دیدار کرد.
امیر سرلشکر س��ید عبدالرحیم موسوی در ادامه بازدید از یگان های ارتش 
مس��تقر در کرمان با خانواده ش��هید قاس��م نادری، جانباز ۷۰ درصد ارتش 

محمد قربانی و رزمنده دفاع مقدس اصغر ایرانمنش دیدار و گفتگو کرد.
ش��هید قاسم نادری، جمعی لش��کر ۱۶ زرهی بود که در سال ۶۸ در منطقه سومار 
به درجه رفیع شهادت نائل شد. همچنین سرهنگ محمد قربانی جانباز ۷۰ درصد 
لش��کر ۲۸ نیروی زمینی ارتش بود که در عملیات والفجر ۴ در س��ال ۶۲ و در دره 

شیلر عراق بر اثر حمله شیمیایی دشمن به درجه جانبازی مفتخر شد.
سروان بازنشسته اصغر ایرانمنش نیز از رزمندگان دوران سراسر افتخار دفاع مقدس 

با بیش از یکصد ماه حضور در مناطق عملیاتی است.. روابط عمومی ارتش

امی��ر محبیان می گوید عملک��رد اصالح طلبان و دولت، هم 
ب��ر روی مش��ارکت در انتخابات موثر ب��ود و هم باید گفت 
ک��ه دولت با عملکرد خود مجلس را در س��ینی طال تقدیم 
اصولگرایان کرد. امیر محبیان کارش��ناس مس��ائل سیاسی 
و اجتماع��ی 5 نکت��ه را درباره مش��ارکت و نتایج انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی بیان کرده است که 

مشروح آن در ذیل می آید:

1 علل کاهش مش��ارکت از نظر من در ۳ دسته تقسیم می 
ش��ود: نخست نهادی که عبارتس��ت از احساس ناکارآمدی 
نهادهای مقننه و مجریه در کاهش مشکالت و رفع معضالت 
بویژه مشکالت اقتصادی دس��ته دوم عوامل سیاسی که به 
افول شدید مش��ارکت اصالح طلبان انجامید نظیر ناامیدی 
از بعض��ی گرایش های سیاس��ی منجمله اص��الح طلبان و 
کارآم��دی آنان ب��رای اثرگذاری مثبت؛ ضعف فراکس��یون 
موس��وم به امید در مجلس یازدهم که انتظار اصالح طلبان 
را ب��رآورده نکرد و نیز ناامیدی طیف موس��وم به اعتدال از 

عملکرد دولت.
دس��ته س��وم عوامل عمومی اس��ت، نظیر این احساس که 
تنوع الزم برای انتخاب میان کاندیداها وجود ندارد و حتی 
این احس��اس که حضور پای صندوق اثرات جدی نداشته و 
تصمیمات و گزینش ها پیشاپیش مشخص شده است. این 
تصور و بهتر بگوییم توهم توس��ط بعضی جریانات سیاسی 
هم بصورت بیان قطعی پیروزی به صورت پیشاپیش تشدید 

شد. لذا احساس فقدان رقابت جدی، عدم اثر بخشی حضور 
و نیز احس��اس ی��اس از عوامل اجرایی و سیاس��ی بویژه بر 
اثر چالش های فرس��وده کننده بازیگران سیاسی  بر کاهش 

انگیزه حضور تاثیر گذاشت.

2 شورای نگهبان در همه ادوار بوده است ولی چرا این نوبت 
شاهد کاهش مشارکت بوده ایم؟ به گمانم نقش اصالح طلبان 
و عملکرد اجرایی را نباید کم دانست. استراتژی اصالح طلبان 
تاکن��ون بهره گیری از راهبرد ایجاد ترس از رقیب بود. روش 
کارآمد و اثربخش استفاده از ترس برای جلب رای  این است 
که به رای دهندگان احتمالی نش��ان دهی��د که اگر آنها به 
شما رای ندهند، چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد، چه چیزی 
را از دس��ت خواهن��د داد یا به چه چیزی دس��ت نخواهند 
یافت. اس��تفاده از فاکتور ترس به این نحو، ابزاری قدرتمند 
برای برانگیختن افرادی اس��ت ک��ه در برابر تصمیم به رای 
دادن مقاومت می کنند.اما این بار رای دهندگان همیش��گی 
ب��ه اصالح طلب��ان ترجیح دادند هم به رقی��ب رای ندهند و 
هم به اصالح طلبان. این نش��ان عدم کارایی این اس��تراتژی 
تکراری اصالح طلبان اس��ت. هر چند این ناامیدی و قهر با 
صندوق آراء اساس��اً هشدار دهنده است.در هر حال معتقدم 
اصالح طلبان هم مجلس را باختند هم مردم را؛ فراکس��یون 
ضعیف و بی خاصیت اصالحات در مجلس دهم تنها امیدهای 
هواداران اصالحات را نیز ب��ه باد داد. برای هر اقدامی چهار 
گام باید برداشته شود؛ توجه، عالقه، میل، عمل. فراکسیون 

امی��د مجلس ده��م و نوع عملکرد اصالح طلبان عمال س��ه 
عام��ل آخر را در میان رای دهن��دگان اصالح طلب از میان 

برد.

3 مجلس جدیدی در حال ش��کل گیری است؛ در مورد 
مثبت ی��ا منفی بودن این تغییر فع��اًل نمی توان اظهار نظر 
کرد و باید منتظر عملکرد مجلس جدید، حداقل تا گام های 
نخس��ت ماند. این انتخابات هم از لحاظ میزان مش��ارکت و 
هم نوع آراء دارای پیام های ش��فاف است.روش��ن است که 
بازیگران جدیدی به صحنه وارد ش��ده اند که شکل رقابت 
را دگرگ��ون خواهن��د کرد. فق��دان تجربه ممکن اس��ت یا 
به ائتالف ه��ای جدیدی بیانجامد و یا ب��ازی را تند خواهد 
ک��رد. حتماً دولت یک طرف ای��ن درگیری خواهد بود ولی 
درگیری های سیاس��ی دیگر ه��م میان سیاس��یون دور از 
تصور نیس��ت.بازیگران قدیمی منجمل��ه نهادهای روحانی 
مثل جامعه روحانیت بدالیلی از جمله فقدان تحلیل دقیق 
از ش��رایط متاس��فانه به حاشیه رانده ش��ده بودند اما دیگر 
عماًل از بازی خارج ش��ده اند و س��ال هاس��ت دیگر حضور 
موث��ر ندارند. تا آنها خود را بازیابی کنند عمال دیگر صحنه 

بازی های سیاسی تغییر یافته است.
آنه��ا باید دریابن��د مخاطبان رای دهن��ده دیگر منتظر آن 
نیستند که بر حسب توصیه آنها وارد شده و رای دهند؛ آنها 
بای��د محتوا و پیام را به گونه ای طراحی کنند که مخاطبان 
را جذب کنند.اصالح طلبان هم هی��چ نوگرایی راهبردی یا 

عملیاتی نداشته اند و هنوز از راهبردهای دهه هفتاد استفاده 
می کنند.

4 اولی��ن کاری ک��ه مجلس آینده باید انجام دهد آنس��ت 
که نقاط ضعف مجلس گذش��ته را تکرار نکند. هدف مجلس، 
قانون گ��ذاری و نظارت ب��ر دولت در جهت کارآمدی اس��ت. 
ایج��اد چالش و بحران و بعضی نمایش های اینچنینی ش��اید 
جلب توجه کند اما مشکلی را حل نخواهد کرد.از طرف دیگر، 
مجلس ش��اید از جهتی مهمترین قوه کشور است؛ قوه ای که 
نیرویش باید در جهت خدمت به مردم مصرف ش��ود؛ افتادن 
در گرداب بازی های جناحی پوچ جز آن که نیروی مجلس را 
ب��ه هرز ببرد و مردم را ناامید کند، هیچ فایده دیگری نخواهد 
داشت. سومین نکته ای که مجلس نباید فراموش کند؛مطالبات 
مردم است. مهمترین مطالبه مردم بهبود وضعیت اقتصادی و 
بویژه مدیریتی است؛ راه رس��یدن به این هدف درگیری فلج 
کننده با دولت نیس��ت؛ باید با نظارت و همراهی هوشمندانه 
از موضع ملی ضمن اصالح اغ��الط اقدامات دولت نقاط قوت 
را هم مورد تاکید قرار داد. نباید فراموش کرد که بس��یاری از 
نیروهای جدیدی که وارد مجلس می شوند از تجربه الزم برای 
قانونگذاری برخوردار نیستند باید با درایت و تحمل از تجربیان 
پیش��ینیان بهره برد و بن��ای قانونگ��ذاری را از طریق اصالح 
اشتباهات برپا س��اخت. واال نفی همه چیز فقط به تکرار پوچ 
اشتباهات می انجامد.در نهایت تکرار می کنم انقالبی بودن به 
شعار نیست؛ رضایت خداوند و مردم سختی کشیده کشور فقط 

از طری��ق عمل صالح و مفید و گره گش��ایی از زندگی روزمره 
مردم امکان پذیر اس��ت واال جنجال های بیهوده و ش��عارهای 
پوچ جز خسته کردن مردم تاثیری نداشته و از میزان مشارکت 

مردم مستمراً خواهد کاست.

5 ب��ه نظر من روحان��ی مجلس یازدهم را در س��ینی طال 
تقدیم اصولگرایان کرد؛ بی برنامگی و و بویژه بی تحرکی دولت، 
هوادارانش را مایوس و منفعل و مخالفانش را پرتحرک و دارای 
منطق قدرتمند برای مخالفت کرد. متاس��فانه تصویر منفی از 
عملکرد دولت موجب یاس مردم و هوادارانش شد و نیز بر روی 
مشارکت هم در کنار عوامل دیگر تاثیر گذاشت.به نظر می رسد 
پس از این انتخابات، دولت روحانی سخت ترین دوران را تجربه 
خواه��د کرد؛ هر چند امی��دوارم و نیز توصیه می کنم مجلس 
جدید در پی انتقام گرفتن و اعمال فشارهای سیاسی بر دولت 
نباشد و فقط گره گشایی از کار مردم با همدلی را پی بگیرد اما 
احتم��ال دارد مجلس جدید رویکرد تهاجم به دولت را دنبال 
کند دراین حالت، زیر فش��ارها و استیضاح های مستمر معلوم 
نیست چه کسانی دوام خواهند آورد. طبعاً تحلیلگرانی که ناظر 
بی توجهی توصیه های خیرخواهان به دولت بوده اند بعید نیست 
به این تحلیل رسیده باشند که این دولت در برابر وضعیتی که 
قرار گرفته است فقط و فقط باید خودش را مالمت کند. نهایتاً 
شایان تاکید می دانم که بگویم چشم بستن بر پیام های ارسالی 
مردم در این انتخابات توس��ط سیاستمداران و تصمیم گیران 

می تواند نتایج تلخ و نامطلوبی داشته باشد. تسنیم
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تحلیل مشارکت و نتایج انتخابات مجلس

محبیان: اصالح طلبان هم مجلس را باختند و هم مردم را


