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به گزارش »مردم  ســاالری آنالین« روز شنبه 8 بهمن 
همایش »آسیب شناسی دو انتخابات اخیر« از سوی کمیته 
انتخابات خانه احزاب ایران در سالن وزارت کشور برگزار شد.
 در ایــن همایش 14 نفــر از دبیران کل احزاب مختلف 
ســخنرانی کردند و دکتر مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب 
مردم ساالری به عنوان رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب در 

پایان همایش به جمع بندی گفته های سخنرانان پرداخت.
وی با اشــاره به اینکه بعضی ها به خود من هم اعتراض 
کردند که چرا در این همایش شــرکت می کنید، می گفتند 
انتخابات بدون رقابت جدی بی مفهوم اســت؛ من باورم این 
اســت که انتخابات آن رکن رکین اساسی جمهوریت نظام 
اســت و اگر انتخابات بدون رقابت جــدی را نادیده بگیریم 
یعنــی جمهوریــت نظام را نادیــده گرفته ایــم و به نوعی 

می خواهیم کل نظام را نادیده بگیریم.
معتقدم برای اسفند آینده باید انتخابات پرشوری برگزار 
کنیم، ولی الزاماتی هم دارد و آن هم حضور حداکثری مردم 
و رقابت جدی باید باشد این نیست که فقط دلمان بخواهد 

اینطور باشد و باید آن الزامات هم فراهم شود.
وی ادامه با اشــاره به قهر برخی از چهره های سیاســی 
عنوان کرد: عزیزان، حتی اگر آنهایی که قهر هســتند، اگر 
انتخابات را نادیده بگیرید، هســتند کسانی که در انتخابات 
شرکت کنند، در انتخابات مجلس یازدهم فقط 18درصد در 
تهران در انتخابات شرکت کردند، به آقای قالیباف گفتم شما 
که نفر اول در تهران شدید به اندازه من که نفر ششم تهران 
در دوره قبل بودم رای آوردید، انتخابات چه بخواهیم و چه 
نخواهیم برگزار می شــود، پس دست به دست هم بدهیم و 
انتخابات پرشور برگزار کنیم و همه سالیق هم واقعا حضور 

داشته باشند.
رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب در جمع بندی سخنان 

سخنرانان فراکسیون اصولگرایان گفت:
فراکسیون اصولگرایان عمدتا تاکید داشتند که برگشت 
مشارکت حداکثری به دلخوشی مردم از دولت است یعنی 
اگر دولت خوب عمل کند مردم اقبال نشان می دهند و اگر 
به هر دلیلی دولت کارآمدی نداشــته باشد مردم مشارکت 
گسترده نخواهند کرد و عملکرد دولت و مجلس سابق باعث 

کاهش مشارکت در دو انتخابات گذشته شده است.
وی ادامــه داد: بعضی دوســتان عنــوان کردند که در 
انتخابات مجلس بحث کرونا و تاثیر آن در مشــارکت مردم 

نباید نادیده گرفته شود و در عین حال گفتند مجلس قبلی 
عملکرد نامناسب داشته که مشارکت کم بوده است و اینکه 

مردم دلخوشی نداشتند.
وضعیت معیشــتی را هم بعضی دوســتان اشاره کردند 
که بی تاثیر نبوده در اینکه مردم مشارکت گسترده نداشته 
باشند. رئیس کمیته انتخابات در ادامه عنوان کرد: براساس 
آمارهای رســمی 52 درصــد مردم در انتخابات ریاســت 
جمهوری شرکت نکرده اند و 60 درصد در انتخابات گذشته 
مجلس شــرکت نکرده انــد. در این همایــش حتی برخی 
اصولگرایان پیام داده اند به آقای رئیســی که عملکرد شما 

می تواند بر شرکت مردم در انتخابات آینده موثر باشد.
وی در جمع بندی سخنان سخنرانان فراکسیون مستقل 

خانه احزاب ایران عنوان کرد:
دوستان فراکسیون مســتقل مقداری بحث را بیشتر از 
اینکه مثال فقط کرونا باعث شــده یــا فقط عملکرد دولت 
باعث شده مشارکت کاهش یابد، به این سمت ببرند که به 
هــر حال عملکرد مجموعه نظام هم تاثیر دارد و باید امکان 
بیشتری فراهم کند و طوری عمل کند که مشارکت بیشتری 
را در انتخابات شــاهد باشیم، بعضی مطرح کردند مردم که 
همان مردم هســتند و پایبند به مسائل شرعی و رقابت ها 

هســتند و اگر دل خوشــی از کل نظام داشته باشند بهتر 
می توانند در صحنه حاضر باشند و تاکید داشتند که حتما 
باید رقابت سالمی داشته باشــیم و این می تواند مشارکت 
را بهبود ببخشــد، از طرفی باید رویکرد دســت اندرکاران 
منعطف تر باشد یعنی انعطاف به خرج بدهند برای برخورد 
با مردم، و مردم، محور اساســی باشــند و انعطاف بیشتری 
را از مســئولین نظام ببینند. رئیس کمیته انتخابات خانه 
احزاب در جمع بندی سخنان سخنرانان اصالح طلب گفت: 
دوستان اصالح طلب معتقدند که عالوه بر عملکرد دولت و 
نظام باید یک آسیب شناســی ریشه ای تری نسبت به اصل 
انتخابات انجام شود و آن این ا ست که انتخابات بدون رقابت 
جدی از حیز انتفاع افتاده و این را باید بررسی کنیم که چرا 
انتخابات به این شــکل در می آید، بعضی از نقش شــورای 
نگهبــان صحبت کردنــد و کلیت دیدگاه ها این اســت که 
بی توجهیم به رکن رکیــن جمهوریت نظام، و رای مردم را 
باید اهمیت قائل باشیم همچنین اصالحات اساسی در همه 
زمینه ها می تواند مشکالت ما را حل کند، از جمله سیاست 
داخلی، سیاست خارجی، مباحث مربوط به قانون انتخابات 
و مباحث مربوط به رای مردم، لذا دوستان تاکید دارند اگر 
این همایش نتواند به کلیت مسئولین این تلنگر را بزند که 

مردم مجموعا دل خوشــی ندارند، و لذا حتما باید به سمت 
اصالح جدی پیش برویم تا دل خوشــی برای مردم حاصل 
شــود و مردم مشارکت کنند. البته برخی نکات دیگری هم 
بصورت پراکنده و حاشــیه ای مطرح شد از جمله اینکه: ما 
باید مردم را به راهپیمایی 22 بهمن تشــویق کنیم، احزاب 
هم افزایی داشته باشند و در مواردی همچون اقدام پارلمان 
اروپا برای تروریستی قلمداد کردن سپاه، حتما باید واکنش 

نشان دهیم.
برخی تاکید کردند سالمت و امنیت انتخابات حتما باید 

تضمین شود.
توجه به نقش رسانه ها در انتخابات مهم است کما اینکه 

عدالت سیاسی در انتخابات رعایت شود.
برخی دیگر گفتند انســان ها مهم نیســتند و حکمرانی 

مطلوب مهم است.
وی در پایان جمع بندی عنوان کرد: ما این همایش را برپا 
کردیم که واقعا آسیب شناســی کنیم، االن مسئولین توجه 
کنند که انتخابات پرشور، حداقل مشارکت 60 درصدی را 

می طلبد و باید مسئولین مربوطه به فکر باشند.
اگر نظــام انتخاباتی نظام حزب بود ]این مشــکالت را 
نداشتیم[ در کشورهای اروپایی هم گاها مشارکت 30درصد 
است ولی آنجا احزاب خودشــان مشارکت نمی کنند، ولی 
اینجا ما با وجود حرف هایی از جمله خون شــهدا و تکلیف 
الهی و.... باز هم مشارکت کم است و یکدفعه همه این ها را 

یادمان می رود.
این پیام از این همایش به مســئولین گفته شود، البته 
آقای وزیر کشــور حضور داشتند و آقای مرادی هم تشریف 
دارند، به مســئولین بگویند که ما هم این مشارکت حداقل 
60 درصدی را می خواهیم و در واقع مجموع نظر هر ســه 
فراکسیون تحقق همین انتخابات حداقل 60 درصدی است.

شــایان ذکر اســت رئیس کمیته انتخابات قبل از ترک 
جلسه از سوی وزیر کشور از ایشان خواست در یک نشست 
دیگری درد دل های دبیران کل احزاب را بشنود که جناب 

آقای وحیدی قول مساعد دادند.
حضور بیش از 75 تشکل سیاسی در این همایش از هر 

سه فراکسیون قابل توجه بود.
برخی افراد نسبت به سخنان برخی دبیران کل اعتراضاتی 
داشتند و سر و صداهایی هم راه انداختند که خوشبختانه به 

نحو احسن جلسه مدیریت شد.
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حضور حداقل 60 درصدی مردم در هر انتخابات بزرگترین 
تضمین تداوم نظام است

ضرورت جهت گیری همه ارکان نظام برای مشارکت حداکثری مردم دیدگاه مشترک همه احزاب است
انتخابات بدون رقابت جدی نادیده گرفتن جمهوریت نظام است

مشارکت حداکثری مردم به دلخوشی و رضایت مردم از عملکرد دولت بستگی دارد. یعنی اگر دولت خوب عمل کند مردم 
هم اقبال نشان می دهند

مردم اگر دلخوشی از کل نظام داشته باشند بهتر می توانند در صحنه حاضر باشند
مفهوم انتخابات پرشور، با حضور حداقل مشارکت 60 درصدی مردم تحقق می یابد

نماینده ســبزوار در واکنش به مصونیــت قضایی برای 
اعضای هیات هفت نفره و دیگر مسئوالن اجرایی مصوبه 
مولدسازی، گفت: این درست نیست، با خیلی از قوانین 

مصرح و قانون اساسی هم در تناقض است.
شــورای هماهنگی ســران قوا نمی تواند خــالف قانون 
اساســی مصوبه بدهد/ بحث مصونیــت قضایی هیات 7 

نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می کنیم.
بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، در پاســخ به ســوالی درباره »مصوبه مولد ســازی 
دارایی های دولت در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا«، گفت: ببینید به هر حال یکی از مسائلی که 
در دولت گذشــته و دولت فعلی همواره به عنوان منابع 
مطرح می شــود و عملیاتی نمی شــود بحث واگذاری 
اموال دولتی اســت، اموالی که قابل واگذاری هســتند 
یا مولدســازی و در واقع تغییر کاربری اموال اســت که 

سال هاست مورد توجه است.
وی افزود: طی چند ســال عمال اتفاقی تا حاال رخ نداده 
و در این مســاله پیشــرفتی حاصل نشده است، در واقع 
این موضوع یکی از منابع دولت در بودجه اســت که در 
مجلس به تصویب می رسد اما به دالیلی تاکنون موفقیت 

آمیز نبوده است.
نماینده مردم ســبزوار در مجلس در پاسخ به این مساله 
کــه »این مصوبه شــفافیت ندارد و مجلــس هم به آن 
نظارت نخواهد داشت«، اظهار کرد: درخصوص شفافیت، 
براساس احکام بودجه که سال گذشته به تصویب رسید، 
با توجه به اصالح ســاختار بودجه که بعضی از مواد آنجا 
مصوب شــد معامالت دولت اعم از کوچک و بزرگ همه 
باید آنجا شــفاف شــود. محبی نجم آبادی در واکنش به 
این مساله که »مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

سران قوا یک قانون جدا از قانون مجلس است، نه مجلس 
بر آن نظارت دارد نه شــورای نگهبان، از سوی دیگر در 
این مصوبه بحــث مصونیت قضایی را برای پیگیری های 
بعدی هم آورده اند و عمال نــه در زمان تصویب و نه در 
زمــان اجرا نظارت و پیگیری بر ایــن کار نخواهد بود«، 
تصریح کرد: ما این را پیگیری می کنیم، براســاس قانون 
اساســی نماینده اجازه و حق دارد که سوال مطرح کند 
و این ها مطالبی نیســت که نتوانیم ســوال کنیم. قطعا 
نماینــدگان در جریان قــرار خواهند گرفت، درخصوص 
کم و کیف این مســاله اجازه دهید طی روزهایی که در 
مجلس هســتیم قطعا پیگیری خواهیم کرد، این مساله 
مصوبه ســران قوا هم که باشــد مجلس باید در جریان 

اجرای آن قرار گیرد.
وی در واکنش به مســاله مصونیت قضایی برای اعضای 
هیات هفت نفره و دیگر مســئوالن اجرایی این مصوبه، 
عنوان کرد: این درست نیست، با خیلی از قوانین مصرح 
و قانون اساســی هم در تناقض است، شورای هماهنگی 
سران قوا که نمی تواند خالف قانون اساسی مصوبه بدهد. 
اجازه بدهید صحت و ســقم ایــن را طی روزهای آینده 

بررسی کنیم، ما حتما این را پیگیری خواهیم کرد.
همچنین نماینــده مردم تبریز در مجلس با اشــاره به 
تبعات مصوبه مولدســازی گفت: مجلس به عنوان یک 
قوه نظارتی باید بتواند بر نحوه اجرای مصوبات شــورای 
هماهنگی ســران قوا نظارت داشته باشد که عمال با این 
ترتیب که وجود دارد نه تنها مجلس بلکه قوه قضائیه هم 
نمی تواند نظارت داشته باشــد؛ این ها در واقع از فرجام 

خوبی حکایت نخواهد کرد.
شــورای هماهنگی ســران قوا هرچه الزم بداند تصویب 
می کند و پاســخگو نیســت/ عدم نظارت مجلس و قوه 
قضائیه بر مصوبه مولدسازی فرجام خوبی نخواهد داشت

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو 
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
در رابطه با مصوبه مولدســازی شورای هماهنگی سران 
قوا، گفت: بحث مولدســازی که قرار اســت از طریق آن 
بخشــی از هزینه هــای دولت از طریق واگــذاری اموال 
دولتی تامین شود چندسالی می شود که با عنوان فروش 
اموال دولت در بودجه می آید اما اکنون وارد فاز متفاوتی 

شده است.
عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها در ادامه 
به تجربه خصوصی ســازی ها اشاره و خاطرنشان کرد: ما 
باید در ایــن رابطه به اتفاقاتی که در گذشــته در روند 
خصوصی ســازی ها رقم خورد و تجاربی که کسب شد، 
توجه داشــته باشــیم، وقتــی در تجربــه واگذاری ها و 
خصوصی  سازی ها با وجود قوانین و مقررات و با آن همه 
هیات و کمیسیون و شــرایط دیگر آن نتایج رقم خورد 
و شکســت ها و تلخکامی هایی داشتیم که تجربه آن در 
مقابل چشــم جامعه موجود اســت، بعید نیست که در 

اینجا شاهد اتفاق مشابه و حتی بدتری باشیم.
وی افزود: در این مصوبه شرایطی وجود دارد که می تواند 
زمینه ســاز تکرار اشــتباهات در روند خصوصی سازی ها 
باشد و چه بسا شرایطی که در در این مصوبه آمده حتی 

پیامدهای شومی درپی داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که »این شورا 
در شرایط جنگ اقتصادی سال ۹7 تشکیل شد، یکی از 
مهمترین و پرحاشــیه ترین مصوباتش هم گرانی بنزین 
در آبان ۹8 بود، با گذشــت نزدیک به 5 سال چقدر الزم 
اســت فعالیت این شورا ادامه پیدا کند؟«، اظهار داشت: 
این شــورا براساس اختیارات منبعث از اصل 110 قانون 
اساسی تشکیل شده اســت اما مساله مهم تر درباره این 
شورا این است که باید مســئولیت بپذیرد کمااینکه در 

مورد حادثه بنزین نه رئیس قوه مقننه وقت مســئولیت 
پذیرفت، نه رئیس قوه قضائیه و نه رئیس قوه مجریه که 

اصال گفت من بعد از اجرا متوجه شدم.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این است که مجلس 
به عنوان یک قوه نظارتی باید بتواند نظارت داشته باشد 
که عمال با این ترتیب که وجود دارد نه تنها مجلس بلکه 
قوه قضائیه هم نمی تواند نظارت داشــته باشد؛ این ها در 

واقع حکایت از فرجام خوبی نخواهد داشت.
علیرضابیگــی در واکنش به این مســاله که »مصوبات 
مجلس در دو نهاد بررســی می شود اما این شورا با هیچ 
نظارتــی مواجه نیســت و این امر باعث شــده دولت ها 
موضوعاتی کــه می دانند در مجلس با ســختی مواجه 
می شــود را به این شــورا ببرند«، گفت: بلــه، مصوبات 
مجلس برای اینکه در چارچوب اســالم و قانون اساسی 
باشــد از ســوی شــورای نگهبان و برای اینکه خالف 
سیاست های کلی نظام نباشد از سوی هیات عالی نظارت 
بر اجرای سیاست ها بررسی می شود اما این شورا هرچه 
الزم بداند را تصویب می کند و بعدا پاســخگو هم نیست. 
مانند تبعاتی که مثال طرح گرانی بنزین داشــت و هیچ 

قوه ای هم مسئولیتش را به گردن نگرفت.
نماینــده مــردم تبریز درخصوص احتمــال بروز تخلف 
و اشــتباهات در روند اجرای مصوبه مولدسازی، عنوان 
کرد: اینکــه در ابتدا گفتم می تواند پیامدهای شــومی 
داشــته باشــد به همین علت بود، در این مصوبه اصال 
کســی نمی تواند مطالبه ای داشته باشــد یعنی از قبل 
دارنــد پیش بینی می کنند که قوانین مغایری که در این 
رابطه وجود داشــته ملغی تلقی می شود، اعضای هیات 
و مجریان مصون از تعقیــب خواهند بود و مصوبات هم 
محرمانه اســت. معنی این مصوبه معلوم اســت که چه 

اتفاقی خواهد افتاد.

عزت اهلل ضرغامی حضور در انتخابات ریاســت جمهوری 
1408 را رد کرد و در پاســخ به حاشــیه های اخیر در 
حرف های پُرتیتری گفت، کسی گمان نکند که می تواند 
زودتر از این هشت سال، آلترناتیو باشد. »هرکس تحریک 
می شــود نگاه نکند« هم مّر صریح دســتورات شرعی و 
موضع امام خمینی )ره( است. راهی جز گفت وگو نداریم. 
عمل به سفارش رهبری در همراهی با مردم نباید اینقدر 
هزینه داشته باشــد. مردم را نسبت به دین خدا بدبین 

نکنیم.
به گزارش ایســنا، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی و عضو کابیته دولت ســیزدهم اخیرا در 
جریان مباحثه با یک نماینده مجلس و انتشار ویدیویی 
از زنان دف نواز و اظهارات او در  حیاط هیأت دولت مبنی 
بر این که »دیگر نمی شود آنقدر سختگیری کرد و من به 
آن آقایی که اشکال می گیرد و رفتارها و برخوردهای تند 
می کند می گویم که اگر تحریک می شــود، نگاه نکند.« 
با حاشیه هایی مواجه شــد. او حاال   مطلبی را در فضای 
مجازی مطلبی با عنوان »جهاد تبیین« منتشر کرده که 
در آن با این یادآوری که به شبهات و ابهامات مطرح شده 
در فضای رســانه ای پاسخ داده است، نوشت: »نیمه شب 
گذشته پس از سفر طوالنی به »داراب« و »فسا«، زمانی 
که به تهران بازگشــتم، احساس کردم نوشتن این چند 
جمله ضروری اســت. بیان این دیدگاه هــا برای میراث 

فرهنگی ناملموس و توسعه ی گردشگری به شدت الزم 
و مرتبط است.«

ضرغامی همچنین پس از آن که برخی اظهاراتش را برای 
»جذب قشــر خاکستری جامعه« تعبیر کردند،   متنی را 
در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت: »در  جذب قشر 
خاکستری باید بگویم که من خودم جزو قشر خاکستری 
هســتم و به آن افتخار می کنم و با کسانی که خودشان 
را قّبه ی نور دانســته و دیگــران را رنگ بندی می کنند، 
مرزبندی دارم. ملت از ایــن رنگ بندی ها خیری ندیده 

است!
 در مورد انتخابات بدانید که اجماالً ریاست جمهوری در 
ایران دو دوره ای اســت؛ در سال 1408 من هفتاد سال 
دارم و مناســب این مسؤولیت نیستم. نه شورای نگهبان 
صالحیت مــن را احراز می کند و نــه دیگر عالقه ای به 

قضاوت آنان در مورد خودم دارم.
 آقای رئیسی نماینده ی جبهه انقالب است. خدای نکرده 
شکست او، ضربه ی جبران ناپذیری برای همه خواهد بود. 
کســی گمان نکند که می تواند زودتر از این هشت سال، 

آلترناتیو باشد.

منت گذاشــتن برای پســت وزارت و حضور در دولت، 
برای کســی که بارها این واحد را پاس کرده، به صواب 
نیست! بیش از هر زمان به جمله امام علی )ع( که فرمود: 
»ُدنَْیاُکْم َهــِذِه أَْزَهَد ِعْنِدی ِمْن َعْفَطِة َعْنز« رســیده ام؛ 
جز خدمت شــبانه روزی به مردم، بــه چیز دیگری فکر 

نمی کنم.
روش من در تعامل با مردم، ذاتی اســت؛ نمی توانم غیر 
از این باشم. ما را از خودمان نترسانید! همین هستم که 
می بینید. عمل به ســفارش رهبری در همراهی با مردم 

نباید اینقدر هزینه داشته باشد.
هم خوانی اشــعار آیینی بــا محتوای متعالــی، چه در 
نمایشگاه دستاوردهای بانوان دولت و چه دختران جوان 
بسیجی در میدان پاستور، حتماً کار خوبی است. )هر دو 

ویدیو در صفحات شخصی من هست.(
جمله ی بدیهی »هرکس تحریک می شود نگاه نکند« مّر 
صریح دستورات شرعی و موضع امام خمینی )ره( درباره 
آن ســریال معروف است. رساله بخوانید: »نظر کردن به 
وجه و کفین بدون قصد ریبه جایز اســت« صدها سال 
اســت که مراجع بزرگ شــیعه در مورد این مالک، فتوا 

داده اند!
اداره  حکومت باید با نگاه »اضعف مأمومین« باشد. برخی 
ســخت گیری های حداکثری را برای زندگی شــخصی 
خودمان حفظ کنیم؛ ســخت گیری به مردم، نتیجه اش 

همین است که می بینید!
راهی جز گفت وگو نداریم و به تعبیر رهبر انقالب »لسان 
قوم« داشــته باشــیم و بدانیم که راه ارتباط با جوانان 
»باتوم« نیســت. حداقل در جبهه ی انقالب به توصیه ی 

رهبری عمل کنیم.
تذکر، سؤال و اســتیضاح حق نمایندگان مجلس است. 
اما با نماینــده ای که هتاکی و اقدام به درگیری فیزیکی 
را بخشــی از حقوق نظارتی خود می داند، چه باید کرد؟ 
البته حساب ایشان از سایر نمایندگان محترم که تعداد 
زیادی از آن ها مستقیم و غیرمستقیم از این رفتار برائت 

جستند، جداست.
امر به معروف و نهی از منکر ضرورت دین است؛ آداب آن 
را بیاموزیم و به جای سلیقه های شخصی، فقط بر اساس 
آنچه شــرع مقدس می گوید، عمل کنیم. مردم را نسبت 
به دین خدا بدبین نکنیم که مدیون شهدای گرانقدرمان 

خواهیم شد.«
پیش تر نیز برخی اظهارات ضرغامی درباره امر به معروف، 
حجاب و زنان، فیلترینگ اینترنت و دسترســی آزاد به 

فضای مجازی، حاشیه ساز شده بود.

واکنش نمایندگان به مصوبه اخیر سران سه قوه:

شورای هماهنگی سران قوا نمی  تواند خالف قانون اساسی مصوبه بدهد
بحث مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مصوبه مولدسازی را پیگیری می  کنیم

واکنش ضرغامی به حاشیه ها: 

نامزد انتخابات نمی شوم

کدام نجات دهنده؟
علی اکبر مختاری

بیش از یک دهه اســت که شرایط ســخت زندگی بر جامعه ایران مستولی 
است و امیدی به تغییر و تحول اساسی در نظام های سیاسی و اقتصادی نیست. 
پدیده منجی گرایی و یافتن راه  حلی برای خروج از این وضعیت تحقیر و تبعیض 
مــدام به طور اجتناب ناپذیری اهمیت می یابد و نتیجه آن را در جنبش اعتراضی 
چند ماه گذشته می توان مشــاهده کرد. امید و آرزو انگیزه اصلی زندگی در هر 
جامعه اســت. هنگامی که یأس و ناامیدی با کوچک شــدن سفره و تنگ شدن 
آزادی هــای اجتماعی مردم را فــرا می گیرد و رویاها و آرزوهــای خود را بر باد 
رفته می بینند ابتدا در ذهن خود به دنبال برآوردن خواســته ها و تغییر شــرایط 
نامطلوب موجود و ساختن شرایط مطلوب را تصور می کنند و تمایل برای یافتن 
شخصیت قهرمان و اســطوره ای که ظهور کند و ملت را از این شرایط سخت و 
کشتی گیر افتاده در دریای پرتالطم بحران ها نجات دهد افزونی می یابد. سپس 
آرام آرام به دنبال واقعی کردن و عینیت بخشیدن به رویا و آمال خود به شخصیت 
منجی گرایش پیدا می کنند. شرایط کنونی ایران مساعد منجی جویی بوده و این 
گرایش به شدت افزایش یافته است. مضافا منجی گرایی از سوی نخبگان سیاسی 
هم همیشــه تبلیغ و ترویج شده اســت. در دهه های گذشته روسای دولت های 
مختلف با شــعار و ســخن و وعظ خود را به عنوان منجی و قهرمان ملی مطرح 
ساخته و سعی داشتن با برجسته ساختن عملکرد اجرایی دولت، خود را قهرمان 
ملی قلمداد کنند. حتی یکی از چهره های مشهور سیاسی در گذشته خود را به 
عنوان رضا شــاه حزب الهی معرفی کرده و اکنون ایده نجات ایران و حکمرانی 
نوین را مطرح می کند. اینک هشتگ من وکالت می دهم به عنوان کاریکاتوری از 
پدیده منجی گرایی در شبکه های اجتماعی ترویج یافته و موافقان و مخالفانی را 
در مقابل هم قرار داده اســت. موافقان به شاهزاده پهلوی برای عبور از جمهوری 
اسالمی وکالت سیاسی می دهند و مخالفان از چپگراها و تجزیه طلبان تا احزاب و 
نیروهای اجتماعی محلی به نیروهای درونی متوسل شده و برگشتن به استبداد 

پهلوی را خاطر نشان می کنند. 
در حوزه سیاست اعتقاد بخشی از جامعه این بود که چند گانگی و تعارض بین 
دو گروه انتصابی ها و انتخابی ها و جدال نیروهای سیاســی در ارکان حکمرانی و 
قوای سه گانه موجب فرسایش و هدر رفتن قوای نظام می شود. لذا در رسانه های 
دولتی اینگونه القا می شــد که با به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به عنوان سید 
محرومان و نجات کشــور از ناکارآمدی و اهمالکاری دولت قبل و یکدست شدن 
قوا و شکل دادن دولت مقتدر مشکالت به سرعت برطرف می شود. طبقه پایین به 
این باور رسیده بود در دولت سیزدهم آخرین امید به منجی گری با نتیجه یافتن 
برجام و عبور از تحریم ها قطعی شــده و قطعا گشایشــی در زندگی مردم پدید 
خواهد آمد. شــوربختانه ایده مقابله دائمی با غرب و شراکت با روسیه در جنگ 
اکراین به امید دریافت جنگنده و شــاید پیشکش کردن بمب هسته ای از سوی 
روس ها احتمال توافق و خروج از تحریم را منتفی کرد و ژست منجی گرایانه سید 
محرومــان و همه آمال و آرزوی حامیانــش را بر باد داد. اکنون که دولت در کار 
خود مانده است و با کسری شدید بودجه به هر دری می زند تا با قاچاق نفت یا 
افزایش مالیات و فروش ســکه مرهمی به زخم خود بزند دیگر امیدی به کنترل 
گرانی و تورم و ایجاد رفاه نیست. از سویی جامعه دیگر امیدی به نخبگان سیاسی 
موجود ندارد و دولتمردان قوی، واقع گرا یافت نمی شــود که افق گشایی کنند و 
آینده مطلوبی را متصور باشــد. لذا جامعه ایرانی در بن بســت زندگی سخت و 
یأس و ناامیدی به منجی گرایی تمایل داشته و نجات دهنده ای را انتظار می کشد.

سرمقاله











عبداهلل نوری: 
هیچ گاه درخواستی از مرحوم هاشمی 

برای رهایی از زندان نداشتم
وزیر کشــور دولت اصالحات در نامه ای خطاب به محسن هاشمی رفسنجانی 
درباره محتوای بخشی از کتاب »حضور و انصراف« که روزنوشت های سال 1378 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است، توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، در متن 

یادداشت و نامه عبداهلل نوری خطاب به محسن هاشمی رفسنجانی آمده است:
»با سالم و احترام به همراهان ارجمند؛

در پی انتشــار روزنوشــت های تاریخ نهم بهمن ماه 1378 مرحوم هاشــمی 
رفسنجانی، متن نامه ی کوتاه عبداهلّل نوری به محسن هاشمی که پیش از این و 
در تاریخ ســی ام مردادماه 1401 برای ایشان ارسال گردیده است، اطالع رسانی 

می گردد:
بسمه تعالی

جناب آقای مهندس محسن هاشمی
سالم علیکم

در چند فراز از کتاب خاطرات سال 1378 مرحوم آیت اهلّل هاشمی رفسنجانی 
با عنوان »حضور و انصراف« نوشــته شده است که من از طریق برخی دوستان 
درخواستی برای رهایی از زندان داشته ام که با وساطت آن مرحوم اقدامی صورت 
پذیرد. الزم اســت تأکید نمایم که در مدت 3 سال زندان، هرگز از »هیچکس« 
تقاضایی تحت عنوان حل مشکل و یا تخفیف زندان و یا آزادی از زندان نداشته ام 
تا آنجا که حتی برادر عزیزم مرحوم علیرضا را هم از پیگیری های دلسوزانه ای که 

داشت و گاه در مالقات ها بیان می کرد نهی کردم.
ممکن است دوستان از ناحیه ی خودشان اقدامات یا پیگیری هایی کرده اند که 

هیچ گونه ارتباطی به من نداشته است.
عبداهلّل نوری

سی ام مردادماه 1401«
در روزنوشت جمعه 8 بهمن 1378 کتاب حضور و انصراف آمده است: »آقایان 
]حسین[ مرعشی، ]غالمحسین[ کرباسچی و ]اسحاق[ جهانگیری آمدند. پیامی 
از آقــای ]عبداهلل[ نوری داشــتند که برای حل مشــکل اش اقدامی بکنم. فکر 

می کنند، اگر با رهبری مالقات کنند، مشکل حل می شود.«

کیفرخواست ۷ متهم امنیتی در شیراز صادر شد
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: پرونده هفت متهم امنیتی مرتبط با 
بمب گذاری در شــیراز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. مرکز رسانه قوه 
قضائیه اعالم کرد: چهارم آبان ماه امسال و همزمان با اقدام تروریستی در حرم مطهر 
حضرت شاهچراغ)ع(، پاسداران گمنام امام زمان)عج( یک بسته انفجاری دست ساز 
در بلوار شریعتی )معالی آباد( شیراز از یکی از متهمان پرونده کشف و سپس خنثی 
کردند. در ادامه و پس از تحقیقات اولیه نیز 6 متهم دیگر این پرونده به اتهام دست 
داشــتن در این اقدام ضدامنیتی بازداشت شدند. حجت االسالم و المسلمین سید 
کاظم موســوی رئیس کل دادگستری اســتان فارس در رابطه با آخرین وضعیت 
متهمان این پرونده اظهار کرد: اتهامات وارده به همه متهمان پرونده، اجماع و تبانی 
به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. وی افزود: 4 تن از این متهمان با قرار تأمین 
مناسب از زندان آزاد شده اند و سه تن دیگر هم اکنون در بازداشت به سر می برند. 
موســوی با انتقاد از پیش داوری های افراد غیرمسئول و جوسازی های رسانه های 
معاند حول این پرونده گفت: در دســتگاه قضایی رسیدگی ما به پرونده ها، بدون 
توجه به جوسازی های رسانه ای انجام می شود. رئیس کل دادگستری استان فارس 
پرونده حاضر را مصداق واقعی القاء هیجانات کاذب به مخاطبان خواند و بیان کرد: 
رسانه های معاند ضمن تبلیغات فراوان بر روی این پرونده، متهمان آن را در خطر 

اعدام و اتهامات آن ها را محاربه و افساد فی االرض بیان کرده بودند.

پاسخ فرزین به سواالت نمایندگان 
درباره وضعیت بازار ارز

رئیس کمیســیون اصل نود مجلس شورای اســالمی از حضور رئیس بانک 
مرکزی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. به گزارش ایسنا، نصراهلل پژمان 
فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود کفت: کمیسیون اصل نود یکشنبه جلسه 
ای با فرزین رئیس بانک مرکزی در راستای ایفای نقش نظارتی خود و اطالع از 
آخرین شــرایط بازار ارز و نحوه مدیریت آن پس از تکانه های اخیر ارزی تشکیل 
داد. وی توضیح داد: نمایندگان ضمــن بیان نگرانی ها از افزایش قیمت ارزهای 
خارجی، ســواالتی درباره نحوه ورود بانک  مرکزی و آخرین وضعیت ذخایر ارزی 
کشــور مطرح کردند. پژمان فر اضافه کرد: ناترازی بانک ها و اضافه برداشت و در 
نتیجه کســری در منابع، تقاضای کاذب در بازار ارز، مدیریت منفی صرافی ها در 
فروش ارز و ســوداگری و عدم حضور درست بانک مرکزی در بازار آزاد از عمده 
دالیلی است که از منظر مدیریت بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ها شده که 
برای آن برنامه هایی ارائه شد؛ در نهایت نمایندگان پیشنهادات و نظرات خود را 
مطرح کردند و مقرر شــد این گونه جلســات در راستای ایجاد آرامش در بازار و 

نقش نظارتی کمیسیون اصل ۹0، تداوم داشته باشد.

اخبار کوتاه


