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سخن روز

زنده باد نقد زنده باد آزادی

امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

برعکس تصور بســیاری از افراد ،سیاســت دریچهای برای تنفس و تداوم زندگی
است .متاسفانه مردم عموما سیاست را عرصهی زد و بندهای پشت پرده و تصمیمهای
ظالمانــه قلمداد می کنند .در حالیکه تنها فضایی که امــکان نقد به این تصمیمها و
اجرای درســت قوانین را فراهم می کند همین سیاســت است .شاید به جرات بتوان
گفت که سیاســت مهمترین و بزرگترین دستاورد بشــریت است .بدون سیاست نه
زندگی انســانی معنای خاصی مییافت و نه تداوم آن در ســایه امید امکان پذیر بود.
اگرچه سیاســت ضامن بقای زندگی اجتماعی انســانها بوده و هست اما گاهی اوقات
بــرای افرادی تلخ و گزنده جلوه کرده اســت .در روزهای اخیر انتقادات فراوانی علیه
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان در خصوص تنظیم لیست نامزدهای شورای
شهر تهران موســوم به امید در فضای مجازی و مطبوعاتی کشور منتشر شده است.
روزنامه مستقل نیز در همین راستا به انتشار نقل قولی از خانم فاطمه دانشور مبادرت
نموده است .پس از بازخوردهای فراوان نامبرده در عملی عجوالنه سعی کرد که خود
را از بار سیاســی به وجود آمده رهایی دهد .لذا ضمن تکذیب نقل قول منتشرشــده
مدعی گردید که از روزنامه مســتقل شکایت خواهد کرد .آنچه که در این رویداد مهم
و اساســی است ،ایجاد فضای آزادی است که در سایه دولت یازدهم و ایض ًا دوازدهم
به وجود آمده است .بدون شک این دستاورد ارزشمند نباید به هیچ وجهی از بین رود.
لذا روزنامه مســتقل به خاطر این فضا حاضر اســت هر گونه هزینهای را متقبل شود.
به همین دلیل از خانم فاطمه دانشــور تقاضا میشــود حتما به گفته خود عمل کرده و
شــکایت مذکور را به ثبت رســاند .از آنجایی که روزنامه مستقل هموار سعی دارد با
حفظ اصول حرفهای به انتشار مطالب مبادرت نماید ،مطمئنا مدارک الزم برای حفظ
این اصول در دســترس بوده و در دادگاه قابل ارائه است .اما آنچه که مهم است نباید
این گفت و گو ها منجر به بســته شدن فضای نقد گردد .محکومیت روزنامه مستقل
و یا خانم دانشــور نباید منجر به ســکوت بسیاری از افرادی گردد که از شورای عالی
سیاستگذاری اصالحات انتقاد داشته و ممکن است تحت تاثیر این وضعیت قرار گیرند.
نباید اینگونه تداعی شود که طرح نقد دررسانههای آزاد منجر به محکومیت مدعی و
یا رسانه خواهد شد .روزنامه مستقل بر فشاری که به خانم دانشور اعمال میشود واقف
اســت و تا حدی هم احســاس همدردی می کند به همین دلیل سعی دارد تحت هر
شــرایطی مواجهه این روزنامه با خانم دانشور به نفع مراکز و ستادهایی که در معرض
اتهام هستند تمام نشود.
تحلیل روز

تحلیل اصولگرایان از انتخابات:

پیروزی «رأی سیاه» بر « رأی حالل»!

با گذشــت یک هفته از انتخابات ریاســت جمهوری هنوز اصولگرایان نمی خواهند
بپذیرند که موفق به کســب اکثریت آرا نشدهاند و در هر سخنرانی و یادداشتی تالش
دارند که رأی رقیب را « حرام » و« سیاه » و سازماندهی شده با حمایت های مجریان
انتخابات و  ....بخوانند و در کنارش ارزش برای رای « شانزده میلیونی » خود را بیشتر
از ارزش عددی آن دانســته و با دادن کیفیتی چون « رای حالل » شکســت ناشی از
کمبود رقم را جبران کنند.
«ســیاه » خواندن برخی از آرا ،این روزها در حالی مطرح می شود که طی چند سال
گذشــته آیت اهلل خامنه ای بارها به لزوم مشارکت حداکثری مردم ولو مخالفان نظام
تاکید کرده اند و با ژرف نگری تصریح داشته اند که ممكن است كسی به دلیلی نخواهد
از نظام اسالمی حمایت كند ،اما از كشورش كه می خواهد حمایت كند .همه باید بیایند.
اتفاقی که در این دوره از انتخابات شــاهد آن بودیم ،کســانی که سالهاست به عنوان
مخالفان نظام شناخته میشوند ،اما برای داشتن ایرانی آباد و آزاد نه تنها برای اولین بار
خود در انتخابات شــرکت کردند بلکه مردم را نیز برای مشارکت بیشتر دعوت کردند.
پدیده ای که در گفتمان سیاســی رایج کشور ،امر غریبی است .یعنی حتی اپوزیسیون
هم با صندوق رای آشتی کرده و اگر خواستار تغییر است می خواهد که این تغییر بطئی،
دموکراتیک و از طریق مکانیسم انتخابات باشد.
اصولگرایان در تحلیل ها و تفسیرهای عجیبی از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری مدعی هســتند که داشتن شــانزده میلیون رای یک پیروزی بزرگ برای «
رییسی » است که توانست ظرف تنها « چهل روز» چنین اعتماد مردم را جلب کند که
به نام او رایشان را به صندوق بریزند.
البتــه نگارنده قصد بررســی وعده های انتخاباتی و ســایه پوپولیســم بر فضای
رقابــت ها را ندارد .اما گویی که دوســتان اصولگرای ما فرامــوش کرده اند که طی
« چهل ســال »گذشته نه تنها آقای رییسی که بسیاری از اصولگرایانی که پشت سر
ایشان قرار گرفته اند ،در میان مردم شناخته شده هستند و عملکرد آنان چیزی نیست
که از دید جامعه پنهان مانده باشد .این شانزده میلیون رای را اگر تجمیع آرای متفرقه
اصولگرایان به عالوه امید مردم ( یا به قول کاندیداهای ریاست جمهوری محروم) برای
تحقــق وعده های افزایش یارانه ای و عدالت اجتماعی بدانیم ،اصولگرایان شکســت
بزرگی خورده اند .آنان با داشتن منابع سخت و نرم قدرت طی چهار دهه هنوز نتوانسته
اند رای اکثریت مردم جامعه را پشت سر خود داشته باشند.
کســانی که زمانی ادعا داشــتند اگر تنها اختیار یک ســاعت از رادیو یا تلویزیون را
داشــته باشند خواهند توانست حمایت مردم را به دنبال خود داشته باشند ،سالهاست با
در دست داشتن دهها کانال تلویزیونی ،رادیویی ،مراکز قدرت ،تصمیم گیری ،موسسات
فرهنگی ،دانشگاه ها و  ....قادر نبوده اند که اعتماد بیش از سی درصد واجدان شرایط
رای را کسب کنند .ســبد رایی که به گفته تحلیلگران سیاسی طی چهار دهه گذشته
تغییر چندانی نکرده است.
آیا بهتر نیســت به جای « بزرگ نمایی » و آلوده کردن فضای سیاسی و اجتماعی
به آســیب شناسی این جریان پرداخته شود؟ آیا بهتر نیست ارزش ها و باورهای مردم
را دســتمایه فعالیت های سیاســی خود قرار ندهید و اگر به رقابت ،انتخابات ،صندوق
رای و جلب اعتماد عمومی اعتقاد دارید با همان ابزارها به میدان رقابت ها وارد شوید
و با پارامترهای موجود و مقبول دموکراســی به تحلیل همان « شانزده میلیون » رای
بپردازید .اگه معیار و میزان « رای مردم » است ،دیگر نخواهید توانست با حالل و حرام
خواندن رای مردم ،برای خود اعتبار کسب کنید.
واقعیت موجود سیاسی این است که رای دهندگان طی دو سال گذشته به عملکرد،
منش و سیره نظری شما اصولگرایان در انتخابات مجلس ،شوراها و ریاست جمهوری
« نه »گفته اند .حال بهتر است در جهت شناخت بیشتر جامعه امروز ایران مدتی مطالعه
کنید .از پوســته خود بیرون بیایید تا تغییرات این چهار دهه را دریابید .انتقادات را نه از
زبان ائمه جمعه که از زبان دانش آموزان و دانشجویان و مردم کوچه و بازار بشنوید .دو
سال دیگر باز صندوق آراست و انتخابات .برای آینده طرحی نو دراندازید.
خبر

تشییع پیکر دو کارگر مجتمع فوالد بویر احمد
پیکر دو کارگرفوت شده در حادثه مجتمع فوالد بویر احمد روز پنجشنبه تشییع شد.
به گــزارش ایلنا ،پیکر یوســف اکرمی از کارگــران فوت شــده در حادثه انفجار
مجتمع فوالد بویر احمد ،عصر روز پنجشــنبه در آرامســتان شرفآباد یاسوج تشییع
شــد؛ اما به علت درخواست خانواده برای دفن به روســتای پاتاوه زادگاه وی ،منتقل
شد.
همچین پیکر زریر حاج بارانی دیگر کارگر فوت شــده مجتمع فوالد بویر احمد در
آرامستان مادوان ،روستای زادگاه وی دفنشد.
گفتنی است ســاعت  ۲و  ۳۰دقیقه صبح روز دوشنبه یکم خرداد ماه ،بر اثر انفجار
کوره کارخانه فوالد بویر احمد ۹کارگر دچار ســوختگی شــدند که درنهایت دو نفر از
این کارگران در بیمارســتان امیرالمومنین شهر شیراز بر اثر شدت سوختگی جان خود
را از دست دادند.

شدیدترین حمالت سایبری
در انتخابات 96

به گزارش ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات در نشست خبری که در اهواز برگزار شد ،امنیت موجود در شبکه ملی اطالعات را فوق العاده دانست و
اظهار کرد :وضعیت امنیت در شبکه ملی اطالعات به گونه ای بود که حتی برای یک دقیقه هیچ سایت خبری چه در داخل و چه در بین الملل از دسترس خارج نشد و سایت
همه ستادهای انتخاباتی و سایت های خبری با گرایش های مختلف به کار خود ادامه دادند.
وی با اشاره به اینکه قطع دسترسی سایت های خبری به اینترنت بین الملل باعث از دست رفتن رتبه بندی بین المللی و دیگر مشکالت می شد که همیشه باعث گالیه
می شد ،افزود :امسال شدیدترین حمالت سایبری در طول دوره فعالیت شبکه اینترنت را تجربه کردیم.

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه:

یادداشت روز

مردم ما نشان دادند که باید با آنها به زبان احترام سخن گفت
محمــد جواد ظریف ،با اشــاره به حضور باشــکوه مردم
درانتخابات گفت :حضور دشــمن شــکن مردم در صحنه
با هدایت های رهبری باعث شــد غبارهای دروغ ،تهمت،
ایران هراســی و ایجاد یک تصویر امنیتی از مردمی که در
طول قرنها حیات پرافتخار خود هیچگاه همسایگانشــان را
تهدید نکردند و همواره با بزرگ منشــی در قبال بداخالقی
همسایگانشان با کرامت عمل کردند ،برداشته شود.
وزیر امور خارجه کشورمان عصر پنجشنبه در همایش روز
جهانی ام اس حضور یافت و سخنرانی کرد.
بخش هایی از سخنرانی وزیر امور خارجه در این همایش
به شرح زیر است :اگر امروز ما با شرایط بهتری روبرو هستیم
به برکت وجود شما مردم است؛ اگر امروز برای تهیه دارو نیاز
نیست که از انواع روشهای غیرمعمول وغیرانسانی استفاده
کنیم و درجهان ســر بلندیم و بیماران ما در بیمارســتان ها
مشکل اولیه پزشــکی را ندارند به خاطر کسانی که مذاکره
کردند نیست ،بلکه به خاطر شــما مردم هوشمند است .به
خاطر کسانی است که در سال  ٩٢با جمعیت فراوان به پای
صندوق های رای رفتند و به دنیا نشان دادند که باید با این

مــردم بزرگ با زبان احترام صحبت کننــد و باید تحریم و
تحقیر را کنار بگذارند و به پای میز مذاکره بیایند.
به خاطر شما اســت که روزجمعه پای صندوق های رای
آمدید و سرنوشــت خود را انتخــاب کردید و یکبار دیگر به
دنیا نشان دادید که هیچ کس هیچگاه نمی تواند یک ایرانی
را تهدید کند ،نشان دادید این ملت ،ملتی نیست که امنیت،
اســتقالل ،پیشــرفت ،توســعه علم و فناوری را از دیگران
بخواهد .ملتی نیست که مثل همسایگان ما با یک چشمک

از طرف غربیها و آمریکاییها بلرزند و با چشــمکی دیگر
خوشحال شوند و برقصند.
حضور دشمن شکن مردم در صحنه با هدایتهای رهبری
باعث شد غبارهای دروغ ،تهمت ،ایران هراسی و ایجاد یک
تصویر امنیتی از مردمی که در طول قرنها حیات پرافتخار
خود هیچگاه همسایگانشــان را تهدید نکردند و همواره با
بزرگ منشــی در قبال بداخالقی همسایگانشان با کرامت
عمل کردند ،برداشته شود.
دوعامل اساســی برای کنترل ام اس فراهم شده که یکی
دارو کــه در دوران تحریم حداقل  ٣٠٠قلم داروی مورد نیاز
را نداشــتیم و امروز دیگر کسی نمی تواند درخواست خرید
داروی ما را به اســم اینکه همکاری با ایران باعث فشــار
حیثیتی برآنها می شــود ،رد کند.نکته دومی که احســاس
می کنم امروز شــرایط بهتری داریم؛ به یمن حضور مردم
و مقابلــه مردم با فشــار تحریم و تهدیــدات خارجی این
اســت که در یک فضای بــا آرامــش و اطمینانی زندگی
میکنیم چرا که اســترس یکی از عوامــل بیماری ام اس
است.

غالمحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران:

بازداشتیهای انتخابات آزاد شدند

رئیس کل دادگســتری اســتان تهران ،از آزاد شدن اکثر
بازداشتی های روز انتخابات خبر داد و گفت :پرونده این افراد
در دادسرا مفتوح است.
به گزارش جماران ،غالمحســین اسماعیلی در خصوص
آخرین وضعیت ۱۲۰نفری که به دلیل تخلفات ،روز انتخابات
بازداشت شدند ،افزود :اکثریت قریب به اتفاق این افراد ،آزاد

شــدند اما پرونده های آنها در دادسراهای شهرستان های
مربوطه و استان در حال رسیدگی است.
وی در پاســخ به این ســئوال که آیا از مدیران آموزش و
پرورش استان تهران هم در میان بازداشتی ها بودند ،گفت:
گزارشی از بازداشتی های مدیران آموزش و پرورشی نداشتیم،
با این حال احضار افراد موضوعی متفاوت با بازداشت است و

در جریان احضارها نیستم.رئیس کل دادگستری استان تهران
در خصوص تخلف مدیران دولتی ،اظهارداشت :گزارشاتی از
تخلفات مدیران دولتی به دادســراها داشتیم .این گزارشات
برابر با ضوابط و قواعد رســیدگی می شــود و یکی از این
الزامــات قانونی ،احضــار افراد اســت.تنها در روز انتخابات
۱۲۰نفر از متخلفان در استان تهران بازداشت شدند.

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری:

اصولگرایان هم در انتخابات شکست خوردهاند ،هم درپایگاه اجتماعی

ابوطالبی گفــت :جمع آراءدوســتان اصولگرادر۹۶ازجمع
آراءمتعلق به همه آنان در۹۲کمتراست
حمید ابوطالبی در حساب توئیتیری خود نوشت:
)۱جمع آراءدوســتان اصولگرادر ۹۶از جمع آراءمتعلق به
همه آنان در۹۲کمتراســت؛ این نشان می دهدکه آنان هم
در انتخابات شکست خورده اند و هم درپایگاه اجتماعی؛
)۲آراء اینان آراءطیفی رنگارنگ اســت،که این بار ناپایدار
و جبری ،پشــت سر یک فرد غیرسیاسی قرار گرفت و نمی
توان آن را شخصی و جزوویژگیهای آن کاندیدا دانست؛
)۳این دوستان خودرا نماد اسالم و ارزشهای آن پنداشته و
مجاز می دانند تا در کارزار انتخابات بیشترین بهر ه را ازدین
برده و هر فاجعه ای را توجیه دینی نمایند.
)۴در کنار توجیه دینی مجازند مخالفین خودرا به بی دینی،
تــودهواری ،رای حالل و رای حرام و ...متهم کنند؛ که البته
تهران پاسخ شان رادر ۹۴وایران در۹۶داد؛
)۵دوستان :تحریک بیشتر دوقطبی درکشور ،به مصلحت

ملی نیست؛ کشور ،یک ملت ،یک رهبر ،یک دولت دارد ،به
نتایج انتخابات و دولت مشروع برآمده از آن متعهد بمانیم؛
)۶تحریک ،راه ماندگاری آراء شما نیست؛ راه نگهداشتن
هواداران نیست؛ راه ماندن در عالم سیاست وسیاست ورزی
نیست؛ باید اخالق و اعتماد به ملت را پیشه کنیم؛
)۷درهیچ کجای جهان دوباره پشــت سرشکست خورده

ها قرارنمی گیرند؛ رســم است که آن کاندیداها ،مسئولیت
شکست رابه عهده گرفته و از عالم سیاست خداحافظی کنند؛
)۸به دفعــات ،درسپهرسیاســت ایــران ،حضورچندباره
کاندیداهای شکســت خورده ،آزموده شده است؛باور کنید
مردمان در سیاستورزی رفتار یکسان و شباهتهای زیادی
دارند.
)۹البته درسیاســت ،تحمل شکست های مکرر درپایگاه
اجتماعی و انتخابات وکاندیداها ســخت است؛ تنها ،تغییر
رویکرد تئوریک و عملی می تواند سبب بازسازی شود؛
)۱۰شمادوستان ،هیچگاه از واقعیت سیاست درس نگرفته
و همواره شکست خورده اید؛ چهره سازی مجدد از کسانی
که درنزد مردم بازنده شدهاند ،یک خطای استراتژیک است
)۱۱درس رقابت درسیاســت:تمکین نتیجــه انتخابات؛
بررســی دالئل شکســت و درس ازآن؛ بازســازی شرائط
حضورمجــدد؛ احترام بــه افکارعمومــی؛ وتغییرگفتمان و
چهره های اصلی است.

مطهری در همایش تجلیل از فعاالن ستاد اصولگرایان معتدل حسن روحانی:

دیوار بین اصالحطلبان و اصولگرایان باید از بین برود

همایش تجلیل از فعاالن ســتاد اصولگرایان معتدل حسن
روحانــی با حضور نایب رئیس مجلس ،معاون اجرایی رئیس
جمهور ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ســخنگوی هیات
رئیســه مجلس و جمعی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس
و اعضای ستاد اصولگرایان معتدل سراسر کشور برگزار شد.
علــی مطهری نایب رئیس مجلس در این همایش با بیان
اینکه معتدلین هر دو جناح کشور حلقه پیوندی به نام اعتدال
دارند که با تمســک به آن هماننــد انتخابات اخیر مجلس و
ریاســتجمهوری در همه زمینهها میتواننــد به موفقیت

دســت یابند گفت :گفتمان عقالنیت و اعتدال بهترین مسیر
برای انقالب اســامی اســت.او با بیان اینکه اگر بخواهیم
ریشــه اصولگرایان معتدل را بررســی کنیم باید به مجلس
هشتم برگردیم ،اظهار داشــت :در مجلس هشتم با گروهی
از اصولگرایــان تندرو مواجه بودیم که اجازه انتقاد و تذکر به
دولت ســابق را که پیاپی قانونشکنی میکرد ،نمیداد اما ما
و جمعی از اصولگرایان معتدل به عنوان نماینده مردم وظیفه
داشتیم با این قانونشکنیهای دولت قبل مبارزه کنیم.نایب
رئیس مجلس با تاکید براینکه دیواری که بین اصالحطلبان و
اصولگرایان وجود دارد باید از بین برود ،اظهار داشت :گفتمان
اعتــدال و عقالنیت باید ادامهدار باشــد ،چرا که تندروی در
مجلس و دولت به کشور آسیب میرساند.محمد شریعتمداری،
معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در همایش تجلیل از فعاالن
ستاد اصولگرایان معتدل حسن روحانی با بیان اینکه رفتارهای
افراطگرایانه صدمات جبرانناپذیری به کشــور وارد میکند،
ابراز داشت :امروز کشور را بدون تدبیر و خرد جمعی نمیتوان
اداره کرد ،تصمیمهای یک نفره و آنی ضربات جبرانناپذیری
به کشور وارد میکند که اگر به گذشته رجوع کنیم اثرات آن
را در هشــت سال دولت قبلی به وضوح میتوانیم ببینیم.او با
بیان اینکه اداره کشــور با افراط و تفریط امکانپذیر نیست،

عنوان کرد :کشــور با عقالنیت و اعتدال در حال حرکت رو
به جلو است و با تندروی چیزی جز صدمات غیرقابل جبران
نصیب کشور نمیشود.شریعتمداری با تاکید بر اینکه با ورود
اصولگرایان معتدل به فضای انتخابات شاهد رنگینکمانی از
تفکرها بودیم ،بیان کرد کرد :تفکر اعتدال موجب شد تا برخی
بزرگان اصولگرا با ورود به انتخابات همچون مردم هدف خود
را پیروزی عقالنیت ،تدبیر و اعتدال به عنوان هدف مشترک
قرار دهند.او با بیان اینکه ســتاد اصولگرایان معتدل توانست
نمایندگان ادوار مجلس بــا طیفهای مختلف فکری را زیر
یک سقف جمع کند ،گفت :مردم در این انتخابات نشان دادند
مسیر درست انقالب و اداره کشور را درک کردهاند ،این بار در
الیههای عمومی جامعه سکوت حکمفرما بود که البته ناشی
از تصمیمگیری قبلی برای انتخابات بود.بهروز نعمتی ،رییس
ستاد اصولگرایان معتدل حسن روحانی با بیان اینکه مردم با
حضور میلیونی خود در انتخابات خواهان ادامه اعتدال و دوری
از تندروی در کشــور هستند ،گفت :حضور موثر اصولگرایان
معتدل و نتیجه انتخابات نشــان داد کــه جمنا نماینده همه
اصولگرایان در کشــور نیست و اصولگرایان معتدل با نگاهی
عقالنی توانســتند مســیر صحیحی را برای کشور و انقالب
انتخاب و هدفگذاری کنند.

محسن غرویان مدرس حوزه و دانشگاه:

ایده دولت سایه یعنی طغیان علیه رئیسجمهور

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت :آیا تشکیل دولت در سایه
معنایش عصیان و طغیان علیه رییس جمهور و حکومت دینی
و والیت فقیه نیســت؟! من پیشنهاد میکنم که اصولگرایان
روی این موضوعاتی که مطرح میکنند مطالعه بیشتری کنند.
به گزارش جماران ،محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه
با بیان اینکه جدیدا موضوع دولت در ســایه از سوی کسانی
همچون سعید جلیلی مطرح شده است که کار خوبی نیست،
گفت :مطرح کردن دولت در ســایه در زمانی که انتخابات به
سالمت برگزار شده و در آستانه دولت جدید هستیم می تواند
زمینه های سوء استفاده را برای عده ای فراهم می کند.
این چهره سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد :رییس جمهور
بعد از رای اکثریت ملت و تایید مراجع قانونی انتخاباتی ،رییس
جمهور  100درصد مردم است و همه باید با او همکاری کنند
تا اتحاد و همبستگی کشور حفظ شود.
او ادامه داد :معنای دولت در سایه این است که شعار تبدیل
رقابت به رفاقت یک شعار بی اساس است .من فکر می کنم

همانطور که رییس جمهور هم گفته است همه باید به کمک
دولت بیایند و دو دولت معنی ندارد .اگر کســی طرح ،نظر و
انتقــادی دارد می تواند از مجرای قانونی مطرح کند و دولت
الیحه به مجلس ببرد .راه مدیریت کشور قانونمداری است و
به هم زدن اتحاد و ندای جدایی و ناسازگاری زدن به صالح
دین و ملک و مملکت نخواهد بود.
غرویان با بیان اینکــه اصولگرایان آگاهند که وقتی طبق
قانون رییس جمهور منتخب انتخاب شــد همه باید به قانون
تمکین کنند ،گفت :در دولت قبلی همین دوســتانی که االن
دم از دولت در ســایه می زنند می گفتنــد اطاعت از رییس
جمهور اطاعت از خدا اســت! چطــور در آن زمان اطاعت از
رییس جمهور اطاعت از خدا بود اما االن نیست؟! به هرحال
اصولگرایــان نباید حرکت هایی کننــد که با مبانی قانونی و
دینی ما سازگار نباشد.
او با بیان اینکه آیا تشکیل دولت در سایه معنایش عصیان
و طغیــان علیه رییس جمهور و حکومت دینی و والیت فقیه

سياسي

نیست؟! گفت :من پیشــنهاد می کنم که اصولگرایان روی
این موضوعاتی که مطرح می کنند مطالعه بیشــتری کنند و
حرکــت هایی انجام ندهند که در آن تناقض باشــد بلکه از
اردوگاه اصولگرایان باید ندای وحدت بلند شود نه ندای تفرقه
و جدایی افکنی بین دولت و ملت.

مزایده برند اصالحات!
جواد شقاقی  -روز نامه نگار

ادامه از صفحه اول
ماهیــت اجتماعــی دارد ،خیلیها نســبت به آن حس
وفاداری دارند ،بخش عمدهای از اعضای جامعه به آن رأی
می دهند چون میتوانند با اطمینان خاطر مسئولیت اداره
کشــور را به اصالحطلبان بسپارند ،میدانند که اگر قدرت
را به آنها بســپارند از ریسک کمتری برخوردار است ،مردم
به لیست اصالحطلبان رأی میدهند چون منشأ این لیست
را محمد خاتمی میدانند و به او اعتماد دارند ،در شــهری
مثل تهران زمان مردم بســیار کمتر از آن است که وقتی
را برای پرس و جو و تحقیق درباره کاندیداها داشته باشند
و از این روی یکراست سراغ لیستهای معروف می روند.
اصالحات یک برند اســت چون افراد احساس میکنند با
رأی دادن بــه اصالحطلبان ،وارد معاملهای نشــدهاند که
سرشــان کاله برود .اصالحات یک برند اســت چون به
آنهایی که خود را اصالحطلب مینامند هویت میبخشد و
از بقیه افراد جامعه مثل اصولگرایان متمایزشان میسازد.
اصالحات یک برند اســت چون حکایتهــای زیادی در
مورد آن نوشــته و گفته میشــود ،با آمدن نام اصالحات
خاطرهها و تجربههای جمعی زیادی در ذهن افراد تداعی
میشود .و باالخره اینکه اصالحات یک برند است چون به
نیازها ،ویژگیها و مطالبات گروههایی از جامعه توجه نشان
میدهد و آنها را راضی نگه میدارد.
برند اصالحات نه متعلق به یک شخص ،نه یک نسل،
نه تفکری خاص و نه متعلق به یک حزب است .اصالحات
متعلق به چندین نســل از جامعه ایران اســت که با خون
دل خوردنها ،سرشکســتنها و حبس کشــیدنها و رنج
دوران را بردن حاصل شده است .اصالحات را روزنامههای
توقیف شده ،نهادهای مدنی دست و پا شکسته ،انسانهای
فرهیختهی درد دل کشیده و خشمهای فروخورده به اینجا
رسانیدهاند .سند اصالحات به نام شخص خاصی زده نشده
اســت ،این برند متعلق به همه جامعه ایران اســت چون
حیات سیاسی آن را پویا نگه میدارد.
از ایــن روی ما نمیتوانیم بگذاریم عــدهای تازه از راه
رســیده ،چوب حراج به این جنبش بزنند و آن را به قیمتی
اندک به مزایده بگذارند .مــا دلمان به درد میآید وقتی
میبینیــم افرادی مارک اصالحطلبی را روی جنس بنجل
خودشان میزنند و آن را روانه بازار میکنند .اگر لیست امید
و حسن آقا و بهاره خانم و ناهید خانم امروز خریدار دارد ،به
خاطر همین برند اصالحات است .ما اجازه نمیدهیم هیچ
کس از هر کســی که از راه میرسد پولی بگیرد و مارک
اصــاح طلب را روی آن بچســباند .اصالحات آب و نان
ندارد که کسی سهم خودش را از سفره آن بردارد .سفرهای
هم اگر هست ،ما همه دور آن جمع شدهایم تا دردهایمان
را با هم به اشتراک بگذاریم .برندینگ اصالحات فرایندی
یک شــبه نبوده که ما در محافل شــبانه بــرای آن مبلغ
تعیین کنیم .این برندینگ فرایندی پرفراز و نشــیب بوده
که سالهای جوانی عمر چند نسل به پای آن گذاشته شده.
باالی واژه اصالحات با خون دل باید نوشت :این برند قابل
انتقال به غیر نیســت؛ نه خریدنیست و نه فروختنی .آخر
مگر میشــود احساسات ،خاطرات جمعی و دلبستگیها و
امید چند نسل انسان را مبلغی برایش تعیین کرد!
خبر
خانواده های صیادان ربوده شده توسط دزدان دریایی سومالی:

ما مردم سیستان و بلوچستان
استمداد کمک داریم

خانوادههای صیادان ربوده شــده توسط دزدان دریایی
سومالی در نامهای خطاب به رئیس جمهور ،استمداد کمک
کردند.به گزارش ایلنا ،جمعی از خانوادههای صیادان ربوده
شده توســط دزدان دریایی سومالی در نامهای خطاب به
حجتاالســام حســن روحانی ،رئیس جمهور منتخب،
اســتمداد کمک کردند که متن کامل آن به شــرح ذیل
اســت:ما امضاکنندگان این نامه  ۸نفر از عزیزان خود را
در خاک ســومالی از دست دادهایم و امروز از شما و عضو
محبوب کابینهتان جناب آقای ظریف استمداد میجوییم.
عزیزان ما از ششــم فروردین  ۱۳۹۴به اسارت دزدان
دریایی ســومالی درآمدهاند و متاســفانه  ۸نفــر از آنان
گرسنگی تشنگی و شکنجههای جسمی را تاب نیاورده
و در اســارت جان خود را از دســت دادهاند .این قربانیان
همگی صیاد و نانآوران خانواده خود بودهاند.
ما نه بیمهای داریم که به پشــتوانه آن مطالبه غرامت
کنیم و نه چیز دیگــری برای فروش و تامین مبالغی که
دزدان بــرای آزادی و یا برای تامیــن غذای عزیزانمان
میخواهند .ما امروز از شما رئیس جمهور منتخب و وزیر
محتــرم خارجه نجات آخرین بازماندگانمان را اســتدعا
داریم.
هافینگتون پست:

هشدار در خصوص نقض برجام

بــه گزارش فارس ،در حالی کــه کمیته روابط خارجی
مجلس ســنا طرح جامع تحریمهای غیرهستهای ایران
را تصویــب کردند اما مقامات امنیت ملی دولت ســابق
آمریکا نســبت به خطرات احتمالی نقض برجام و منزوی
شدن واشنگتن هشدار داده بودند .به نوشته پایگاه خبری
هافینگتون پســت تغییراتی که در این الیحه انجام شد
دقیقا عکس اصالحاتی است که مقامات سابق در شورای
امنیت ملــی ،وزارت خارجه ،وزارت خزانــهداری ،وزارت
دفاع و ســازمان مرکزی اطالعــات آمریکا توصیه کرده
بودند .ریچارد نفیو رئیس دفتر تحریمهای ایران در دوره
اوبامــا تاکید کرد به دلیل حضور قابل توجه بودن ســپاه
در تراکنشهای تجاری ایران ،تروریســتی شناختن آن
میتواند شرکتهای خارجی را از معامله با تهران بترساند
که این امر حس نشدن لغو تحریمها تحت توافق هستهای
و به تبع آن نقض روح برجام را درپی خواهد داشت.

