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حسین مرعشی ،نماینده مردم کرمان در مجلس ششم در پاسخ به این سوال که برخی از اصالحطلبان میگویند اسحاق جهانگیری باید هر چه زودتر از دولت استعفا بدهد؛ ارزیابی شما نسبت به
این مسئله چیست ؟ تصریح کرد :تحلیلی که مبتنی بر استعفای آقای جهانگیری و خروج ایشان از دولت است را غلط میدانم .آقای جهانگیری باید در دولت باقی بماند و به آقای روحانی کمک کند.
به گزارش ایلنا ،مرعشی با بیان اینکه دولت روحانی ،دولت همه اصالحطلبان است ،خاطرنشان کرد :نه به مصلحت آقای روحانی و نه به مصلحت اصالحطلبان و نه به مصلحت اصالحطلبان و نه به
مصلحت کشور است که آقای جهانگیری از دولت جدا شوند.

« ابتکار» تبعات سیاسی بی ثباتی نرخ ارز را بررسی میکند

اخبار

چالش سیاست در چهارراه استامبول

رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح:

علت افزایش حمالت دشمنان
احساس خطر آنان از قدرت فزاینده ایران است
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی روز یکشنبه در دیدار
جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ،ضمن تبریک اعیاد به ویژه ماه رجب،
گفتند :ماههای رجب ،شعبان و رمضان ،به دلیل ایام متبرک خود برای بندگان
صالح خدا عید هستند و باید از این ماه های پر برکت بیشترین بهره معنوی را برد.
رهبر انقالب اسالمی از اقتدار ،امنیت ،عزت و توانایی کافی در زمان الزم به عنوان
اهداف اصلی نیروهای مسلح نام بردند و با تأکید بر ضرورت کادرسازی و جانشین
پروری در نیروهای مسلح خاطرنشان کردند :نتیجه فعالیتها و اقدامات انجام شده در
نیروهای مسلح باید در راستای تأمین اهداف تعیین شده باشند.
ایشان همچنین دوران کنونی را دوران عزت جمهوری اسالمی ایران دانستند و
تأکید کردند :علت تهاجمهای بیسابقه کنونی بر ضد نظام اسالمی ،قدرت روز افزون
این نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده ب ه شدت احساس خطر کردهاند و
حمالت خود را افزایش دادهاند.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :بهرغم تمام توطئه ها و به کوری چشم دشمنان،
قدرت نظام اسالمی ،روز به روز افزایش خواهد یافت.
پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا ،سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح گزارشی از دستاوردها و فعالیتهای نیروهای مسلح در سال گذشته بیان کرد
و گفت :در سال جدید ،به افزایش تالشها و حرکتهای مجاهدانه برای دستیابی به
اهداف ،متعهد هستیم.
وزرای دولت احمدینژاد

با او اتمام حجت کرده و به وی تذکر جدی دادهاند
عضو کابینه دهم از تذکر جدی برخی وزرای دولت نهم و دهم به احمدینژاد
خبر داد و گفت که اعضای کابینه تصریح کردهاند که بهتر است ایشان در
رفتار خود تجدید نظر کند.
به گزارش تسنیم ،صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در دولت دهم با بیان اینکه،
رفتارهای امروز آقای احمدینژاد نگرانکننده است ،تصریح کرد :بنده با رفتارهای آقای
دکتر احمدینژاد موافق نیستم و به نظرم ایشان در مسیر درستی حرکت نمیکند؛
دولتهای نهم و دهم خدمات قابلتوجهی به کشور و مردم داشته و ما نگرانیم که این
خدمات با رفتارهای نادرست و افراطی زیر سؤال برود .وی با بیان اینکه ،اصل نظام و
ولیفقیه دو معیار اصلی و غیرقابل خدشه برای وزرای دولت نهم و دهم است ،گفت :ما
تبعیت از رهبر معظم انقالب اسالمی را واجب شرعی و عقلی میدانیم و تحت هیچ شرایطی
نمیپذیریم که برخی بخواهند با حاشیهسازی برای کشور ،تابع معظمله نباشند .خلیلیان
گفت :اگر آقای احمدینژاد امروز میگوید که دلسوز کشور و تابع امام است باید این ادعا
را در عمل با تبعیت از بیانات مقام معظم رهبری ثابت کند؛ رفتارهای ایشان این نگرانیها
را ایجاد کرده که آقای احمدینژاد با تحت تأثیر قرار گرفتن از سوی چند نفر ،قصد دارد
خدمات خود را از بین ببرد؛ اطالع دقیق دارم که وزرای آقای احمدینژاد به ایشان تذکر
داده و تصریح کردهاند که بهطور کامل گوشبهفرمان مقام معظم رهبری بوده و تنها از
بیانات ایشان تبعیت میکنند .عضو کابینه دولت دهم ،با بیان اینکه قاطبه وزرای دولت
نهم و دهم با رفتارهای غیرقانونی احمدینژاد مخالف هستند ،گفت :برخی از دوستان ما
که در کابینه نهم و دهم آقای احمدینژاد حضور داشتند ،در دیداری حضوری با ایشان
اتمامحجت کردند؛ توصیه دوستان ما این بود که ایشان در چارچوب قانون اساسی مباحث
خود را دنبال کرده و از مواضع غیراصولی و غیرقانونی پرهیز کند .این استاد دانشگاه تصریح
کرد :توصیه میکنم که آقای احمدینژاد قدر فرصتهایی که نظام به ایشان داده را بداند و
گذشته خود را به خاطر زیادهخواهی چند نفر بیش از این خراب نکند.

سرمقاله
بازگشت نظامی انگلیسیها به منطقه
جالل خوشچهره
میان انبوه اخبار و گزارشهای ریز و درشت منطقه که عموماً یکسر آن به ایران و
سیاستهای محدود سازی نفوذ این کشور مربوط میشود ،یک خبر با همه اهمیتش
چندان مورد توجه محافل سیاسی قرار نگرفته است .افتتاح رسمی پایگاه نظامی دائمی
بریتانیا در بحرین به مفهوم تنگتر کردن حلقه فشاری است که میکوشد ایران را هرچه
بیشتر در انزوا قرار دهد.
اگرچه بازگشت نظامی بریتانیا به منطقه پس از چهار دهه با هدف حضور در مهمترین
مسیر دریایی انتقال انرژی و ورود کاال به غرب آسیا تفسیر شده ،اما نباید از نظر دور
داشت که این تصمیم تنها به مسائل مربوط به اهداف اقتصادی ـ امنیتی این کشور پس
از برگزیت محدود نیست ،بلکه مهمتر از همه محاصره امنیتی ایران در دستور کار قرار
دارد .دائمی شدن حضور نظامی بریتانیا در خلیج فارس به معنی عالوه شدن این کشور
در کنار نظامیان آمریکایی است که مهمترین توجیه آنان ،تأمین امنیت متحدان خود در
برابر جمهوری اسالمی ایران است .در این رخداد که وقوع و حتی تشدید آن دور از انتظار
نبود و نیست ،یک نکته کلیدی حائز توجه است؛ اینکه لندن با خروج از برگزیت ،خود را از
سیاستهای محدود کننده اتحادیه اروپا در رقابت و حتی چالش با سیاستهای منطقهای
واشنگتن خالص کرده و حاال با دست باز نه تنها با آمریکاییان شراکت میکند ،بلکه اهداف
امنیتی ـ اقتصادی خود را در منطقه دنبال خواهد کرد .عالوه براین ،متحدان منطقهای
آمریکا و بریتانیا با اعتماد به نفس بیشتری به سیاستهای ضد ایرانی خود ادامه میدهند.
اگرچه بازگشت نظامی بریتانیا به منطقه الزاماً به مفهوم نزدیک شدن به وضعیت جنگی
نیست ،اما این وضع تبعات روانی و سیاسی خود را بر افکار عمومی گذاشته و میتواند
اوضاع را بیش از گذشته پیچیده کند .به عبارت دیگر ایران جدا از رقابتهای منطقهای با
واشنگتن ،حاال با صورت مسال ه تازهای به نام بریتانیا روبه رو است که در پی مطالبات امنیتی
خود در چارچوب تالشها برای کاستن از نفوذ و انزوای ایران است .افتتاح پایگاه نظامی
دائمی بریتانیا در بحرین ،استمرار سیاست فرسودهسازی توان ایران در حفظ موقعیتی
است که بهویژه پس از برجام نصیب این کشور شد .افزایش تنشهای منطقهای و ناکارآمد
شدن سیاستهای تنشزدایی با همسایگان جنوب خلیجفارس بستر الزم را برای توجیه
بازگشت نظامی بریتانیا پس از چهار دهه به منطقه فراهم کرد .این بازگشت ،راههای
کنترل و مدیریت اوضاع را در منطقه آشفته خلیج فارس سختتر خواهد کرد؛ بهویژه که
بریتانیاییها عالوهبر ادعای حمایت از امنیت متحدان منطقهای ،مطالبات و دغدغههای
امنیتی ـ اقتصادی خود را نیز مانند آمریکاییان در ترتیبات امنیتی آینده دنبال خواهند کرد.
بازگشت دائمی بریتانیا به منطقه بیتردید در آرایش و توازن قوا میان ساکنان این سو
و آنسوی خلیج فارس تأثیر داشته و حامل رخدادهایی است که نه تکرار اوضاع در دهه
هفتاد میالدی است و نه الزاماً به کاهش تنشها در این منطقه مستعد برای هرگونه اتفاق
میانجامد.
سیاستمخالفان ایران ،بالتکلیف کردن و آشفتهسازی اوضاع برای جلوگیری از هرگونه
برنامهریزی بلندمدت اقتصادی ـ امنیتی است .این وضع به تهدید ایذایی بیشتر شبیه است
تا تهدید مستقیم .از اینرو بیش از همه ،دیپلماسی فعال و هدفدار میتواند اوضاع را در
خدمت به حفظ موقعیت برآمده پسا برجام کنترل و مدیریت کند.
افتتاح پایگاه نظامی دائمی بریتانیا در بحرین مهمترین رخدادی است که میان انبوه اخبار
و گزارشهای مربوط به منطقه نمیتواند از نظرها دور بماند.
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حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 96
توانست با وعد ه های اقتصادی برای بار دوم در این رقابت
سیاسی پیروز شود اما وضعیتی که در شرایط کنونی شاهد
آن هستیم دقیقا خالف بسیاری از وعدههای انتخاباتی
رئیس دولت دوازدهم است ،این مسئله به صورت ویژه در
نرخ ارز به نحوی ملموس مشاهده میشود ،چراکه روحانی
در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود مجددا ثبات نرخ ارز
را تضمین کرد اما تا لحظهای که نوشتن این گزارش آغاز
شده نرخ دالر به بیش از  ۵۷۰۰تومان هم رسیده است .با
این اوصاف ،به نظر می رسد که نارضایتی مردم نسبت به
دولت روحانی و حامیان اصلی وی که اصالحطلبان هستند،
افزایش یافته است اما سوال اینجا است که آیا تبعاتی که
این بیثباتی خواهد داشت تنها به زیان این گروه خواهد
بود یا گستردگی آن سایر جریانهای سیاسی را هم دربر
خواهد گرفت؟
روز یکشنبه بازار سکه و ارز شاهد اتفاق بیسابقهای بود؛
نرخ دالر به بیش از  ۵۷۰۰تومان و سکه نیز به بیش از یک میلیون
و  ۷۰۰هزار تومان رسید و پیشبینیها حاکی از آن است که این
ارقام افزایش مجددی هم خواهند داشت .این درحالی است که
حسن روحانی برای پیروزی در انتخابات  96وعدههای اقتصادی
بسیاری را همچون گذشته تکرار کرد و حامیان وی هم برای دفاع
از روحانی بر عملکردی که این چهره سیاسی در دور نخست
ریاست جمهوریاش در حوزه اقتصاد داشت ،تاکید کردند و در
حقیقت مردم هم به همین امید به وی رای دادند .اگر بخواهیم به
شایعات ایام انتخابات هم اشارهای داشته باشیم ،در همان ایام بود
که بسیاری میگفتند اگر نامزدهای رقیب روحانی مانند محمدباقر
قالیباف یا ابراهیم رئیسی پیروز انتخابات شوند نرخ دالر به  5هزار
تومان خواهد رسید اما این اتفاقی است که در زمان پیروزی روحانی
هم رخ داد.
افزایش نارضایتیهای مردم در شرایط کنونی
گفتنی است که در دی ماه سال گذشته نارضایتی مردم در
رابطه با عملکرد مسئوالن در زمینه اقتصادی به حدی بود که
بتواند آنها را به خیابانها بکشاند و در همین اعتراضات خیابانی
هم شعارهایی علیه جریانهای مختلف سیاسی داده شد .بنابراین
باتوجه به مشکالت اقتصادی که این روزها هم پیش آمده چندان
سخت نیست که متوجه شویم نارضایتی مردم بیش از گذشته
است ،چراکه نه تنها به مشکالت آنها رسیدگی نشده بلکه افزایش
هم یافته است .حال سوال اینجا است که آیا دامنه نارضایتی مردم
تنها دامن دولت روحانی و حامیان وی را خواهد گرفت؟ از طرف
دیگر ،باتوجه به سابقه اصولگرایان در بهرهبرداری سیاسی از نقاط
ضعف دولت آیا ممکن است ،این گروه سیاسی مجددا دست به
الحطلب در رابطه
چنین اقدامی بزند؟ علی صوفی فعال سیاسی اص 

با شرایط کنونی اقتصاد کشور در گفتوگو با «ابتکار» عنوان کرد:
«دیگر اوضاع از محدوده بازیهای سیاسی خارج شده است و بازنده
اصلی در این میان مردم هستند .این مردم هستند که بیش از
همه زیان میکنند و اولین خسارتی که در جامعه به وجود میآید
احساس نگرانی ،یاس و ناامیدی از حل مشکالتی است که با آن
مواجه هستند و مسئله دوم این است که بازار و فعاالن اقتصادی هم
زیان خواهند کرد البته این موارد به استثنای اشخاصی است که از
رانت استفاده میکنند و با دستی که در اموال عمومی دارند ،همواره
به موفقیت میرسند .عامه مردم دچار یاس و سرخوردگی خواهند
شد ».وی در ادامه افزود« :شرایط کنونی برای کل نظام و حاکمیت
خطرناک است و تمام جریانهای سیاسی از این اتفاق زیان خواهند
کرد  ».این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به وعدههای انتخاباتی
رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد« :مسلما اعتبار و محبوبیت آقای
رئیس جهمور آسیب شدیدی میبیند ،چراکه این روزها اتفاقاتی
خالف وعدههای وی رخ میدهد .شاید برخی محدودیتها برای
مسئوالن وجود داشته باشد و از اطالعرسانی دقیق آنها به مردم
جلوگیری کند اما این مسئله وضعیت را بدتر هم میکند ».وی در
ادامه افزود « :به هر حال اگر آقای روحانی راحت با مردم صحبت
کند و تمام مشکالت را با آنها درمیان بگذارد ،اوضاع بهبود پیدا
میکند اما این کاری نیست که تنها قوه مجریه بتواند انجام دهد
بلکه سایر مسئوالن نیز در قبال این معضل وظایفی دارند».
اقتصاد سیاسی باید اصالح شود
به گفته بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی اتفاقی که
این روزها شاهد آن هستیم تنها نتیجه اقدامات یک دولت نیست
که به تنهایی دولت مستقر را مقصر بدانیم بلکه این اتفاقات تبعات

ناشی از سوءمدیریت در دراز مدت است .صوفی نیز در این خصوص
عنوان کرد« :تا به امروز ،اقتصاد ما بیشتر اقتصاد -سیاسی بوده
و اوضاع مالی و پولی در اولویت نخست قرار نداشته است .در
حقیقت برخی تصمیمات اجازه نمیداد تا اقتصاد مسیر خود را
طی کند و بازار سرمایه به تعادلی برسد و اوضاع سیاسی وضعیت
اقتصادی را همواره ملتهبکرده است .با چنین شرایطی ،بهبود این
اوضاع نیازمند همکاری قوای سهگانه است و قوه مجریه به تنهایی
نمیتواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد ».وی در ادامه
افزود« :به هر حال مردم نگرانیهایی دارند و حاکمیت هم باید
اعتماد مردم را جلب کند .در زمان جنگ مردم به حدی به نظام
اعتماد داشتند که با یک سخنرانی امام اوضاع آرام میشد اما چنین
وضعیتی در شرایط کنونی مشاهده نمیشود».
ضربه به منافع ملی برای همه زیانبار است
الزم به یادآوری است اصولگرایان در سالهای اخیر به دلیل
اشتباهاتی که در حمایت از محمود احمدی نژاد داشته اند از نظر
محبوبیت در میان مردم وضعیت مطلوبی ندارد بنابراین اصلیترین
سیاستی که دارند این است که همواره در تالشند تا از نقاط ضعف
و اشتباهات دولت روحانی به سود خود استفاده کنند .با این اوصاف
باید بررسی کرد که آیا این احتمال وجود دارد که در شرایط کنونی
اصولگرایان مجددا به فکر بهره برداری سیاسی باشند؟ به عبارت
دیگر ،آیا وضعیت کنونی به سود رقبای حسن روحانی خواهد بود؟
صوفی در این خصوص اظهار کرد« :در این میان حتی اصولگرایان
هم سودی نخواهند برد و همه زیان خواهند کرد .در حقیقت اصلی
وجود دارد و آن منافع ملی است که در دنیا حکومتها این اصل
را محترم میشمارند و تمام جریانهای سیاسی آن را خط قرمز

خود میدانند اما در ایران این اصل مورد تاکید و تفاهم عمومی
قرار نگرفته است ».این فعال سیاسی اصالحطلب تصریح کرد:
«منافع ملی موردی نیست که در قانون اساسی بتوان پیدا کرد
و یکی از اصول اساسی حکومتداری است و همه حکومتها براین
امر واقفند ».وی خاطرنشان کرد« :اهمیت منافع ملی در چنین
شرایطی مشخص میشود که در یک موقعیت بحرانی برای حفظ
نظام به یکدیگر یاری برسانند .زمانی که اصل حاکمیت در معرض
خطر است دیگر اختالفات جریانهای سیاسی چه اهمیتی دارد؟»
صوفی با اشاره به سابقه اصولگرایان در مواجهه با مشکالت اظهار
کرد« :اصولگرایان منافع ملی را مدنظر قرار نمیدهند و اعتراضاتی
که در دی ماه  96اتفاق افتاد ،ثابت کرد که ممکن است وارد
بازیهای خطرناکی بشوند و به اشتباه فکر میکنند که میتوانند
تخریب را کنترل کنند و اما این تفکر اشتباه است و نمیتوان با
احساسات و دلمشغولیهای مردم بازی کرد».
شفافیت مهمترین راهکار است
علی صوفی با اشاره به فعالیتهای روحانی در دوران ریاست
جمهوریاش اظهار کرد« :من از سال  92معتقد بودم که آقای
روحانی باید شفافیت را در سطح کالن و عمده شروع میکرد و آمار
و ارقام دقیق اوضاع را به صورت کامل در اختیار مردم قرار میداد.
در شرایط کنونی هم از وی انتظار میرود تا نارضایتیها شدت
بیشتری نگرفته همین اقدام را عملی کند ».این فعال سیاسی
اصالحطلب تاکید کرد« :به هرحال ،حاکمیت باید مردم رضایت
مردم را جلب کند و راه دیگری برایش وجود ندارد ،مگر اینکه
بخواهد مانند حکومتهای خودکامه به مردم پشت کند و بدون
همراهی مردم در حفظ بقای خود بکوشد».

آیت اهلل یزدی در دیدار با استاندار قم:

کسی منکر شادی مردم نیست
رئیس شورایعالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه افتتاح
قهوهخانه در قسمتی از قم نگرانیهایی برای دلسوزان استان به وجود آورده،
گفت :کسی منکر شادی مردم نیست ،اما نباید این شادی به ناهنجاری و رقص
و پایکوبی تبدیل شود به همین دلیل این مسئله و نظارت بر اماکنی مانند
قهوهخانهها نیازمند توجه بیشتری است.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل محمد یزدی در دیدار با استاندار قم و مدیران استان که
در سالن اجتماعات جامعه مدرسین قم برگزار شد ،طی سخنانی با بیان اینکه برای
حفظ مدیریت استان الزم است فاکتورهای خاص مدیریتی را در نظر گرفت؛ گفت:
صرف وجود مراجع و حوزه علمیه در شهر برای پیشرفت استان کافی نیست ،بلکه باید
فاکتورهای خاص مدیریتی را در نظر گرفت.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین برخدمت رسانی بهتر مسئوالن به مردم تأکید
کرد و افزود :اگر خدمت رسانی به مردم برای رضای خدای باشد ،قطعا آثار آن دو چندان
خواهد بود .وی با بیان اینکه موضوع فرهنگ و اقتصاد از مسائل مهم در هر جامعه
است ،بر توجه بیشتر به این مسئله ئأکید کرد .یزدی با بیان اینکه اگر چه گالیههایی
نسبت به مسائل فرهنگی در شهر قم هست ،اظهار کرد :اما با کارهای که شده ،انتظار
این است به مسائل فرهنگی شهر قم توجه بیشتری شود و شاهد بدحجابی در بعضی از

قسمت های شهر نباشیم .رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان
اینکه استان قم از استانهای پرتردد زائران است ،عنوان کرد :همه این مسائل میطلبد
تا مسئوالن اطالعاتی و امنیتی به این شهر توجه جدی کنند و اگرچه فعالیت هایی در
این عرصه صورت گرفته است .وی با بیان اینکه افتتاح قهوه خانه در قسمتی از شهر به
دلیل مشکالت فرهنگی و اجتماعی ،نگرانی هایی برای دلسوزان استان به وجود آورده،
اظهار داشت :کسی منکر شادی مردم نیست ،اما نباید این شادی به ناهنجاری و رقص
و پای کوبی تبدیل شود به همین دلیل این مسئله و نظارت بر اماکنی مانند قهوه خانه
ها نیازمند توجه بیشتری است .یزدی با تأکید بر اینکه موضوع دیگر توجه به اقتصاد
و استفاده ازکاالی داخلی است ،گفت :مسئوالن دراین عرصه بیش از همه مورد توجه
هستند و باید از وسایل داخلی در ادارات بهره ببرند تا برای مردم الگو باشند.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین عنوان کرد :بنابراین نقش مسئوالن در استفاده از
کاالی داخلی بسیار مهم است و باید این کار آن قدر مورد اهمیت مسئوالن قرار گیرد
تا کاالهای خارجی جایگاه خود را در داخل کشور از دست دهد.
وی بابیان اینکه اصل مهم در کاالهای خارجی ،کیفیت است و در این عرصه مسئوالن
می توانند نقش داشته باشند ،اظهار داشت :با حفظ ظواهر می توان بهترین بهره برداری
از کاالهای داخلی برد.

یک حقوقدان:

عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی :

رجل سیاسی بر اساس روح قانون اساسی منصرف از جنسیت است

احزاب در زمینه تحقق شعار سال گامهای عملی بردارند

یک وکیل دادگستری درخصوص بندهای ارائه شده شورای نگهبان در
مورد رجل سیاسی گفت :رجل سیاسی در معنای واقعی و بر اساس روح
قانون اساسی منصرف از جنسیت است.
به گزارش ایلنا ،نعمت احمدی درباره ارزیابی خود از عملکرد شورای نگهبان در
تفسیر شرایط رجل سیاسی و بندهایی که اسفندماه در خصوص آن منتشر شد،
گفت :شورای نگهبان واژه رجل سیاسی را بالتعریف باقی گذاشت .البته تعریف و
تفسیر رجل سیاسی از نظر حقوقی مشخص است رجل همان تعابیری را دارد که
بعد از این کلمه در قانون اساسی آمده است مثل مدیر ،مدبر و  ...درواقع اوصاف رجل
سیاسی باید همین عوامل باشد .رجل سیاسی منصرف از جنسیت است.
وی افزود :در قانون اساسی اجازه تعریف مصادیقی چون مدیر و مدبر بودن رئیسجمهور به شورای نگهبان داده نشده است .به عنوان
مثال بیان مسائلی همچون مشخص بودن مشاورین رئیس جمهور از جمله مصادیقی است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان اجازه
ورود به آنها را ندارد .اجازه تصمیمگیری در خصوص این مسائل به مردم داده شده است که در عرصه انتخابات برای تعیین رای خود،
اطرافیان و مشاوران رئیس جمهور را بشناسند.
وی با بیان اینکه هیچ گونه ابهامی در تعریف رجل سیاسی از نظر حقوقی وجود ندارد ،اظهار داشت :اگر شورای نگهبان بخواهد مطابق
با قانون اساسی تفسیر ارائه دهد باید تفسیر از اصل یا اصولی باشد که دارای ابهام است این اصل قانون اساسی که در آن اوصاف ریاست
جمهوری آمده است  ۱۲بار در کشور پیاده شده است .یعنی در  ۱۲بار گذشته از بنی صدر تا روحانی این اصل با همین کیفیت بوده است.
تفسیر باید همراه با ابهام باشد مردم نسبت به رجل سیاسی هیچ ابهامی ندارند.
احمدی خاطرنشان کرد :در واقع احراز صالحیت احمدینژاد و رد صالحیت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،ابهامهایی را ایجاد کرد .فهم
اجتماعی را نمیتوان از بین برد؛ آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در عین اینکه رئیس تشخیص مصلحت نظام بوده است در انتخابات رد
صالحیت شدند.
وی با تاکید بر حق قانونی شرکت همه افراد در انتخابات ریاست جمهوری گفت :شرکت در انتخابات ریاست جمهوری یک حق است و
هر کس با معیارهای قانون اساسی همخوان باشد میتواند در آن شرکت کند .نباید افرادی را که قانونا از حقوق اجتماعی محروم نشدهاند
از شرکت در انتخابات محروم کرد .در نهایت رجل سیاسی در معنای واقعی و بر اساس روح قانون اساسی منصرف از جنسیت است.

یک عضو جبهه مردمی انقالب اسالمی گفت :احزاب در زمینه تحقق
شعار سال گامهای عملی بردارند ،نه اینکه تنها به تبلیغات و تایید صرف
عنوان سال اکتفا کنند.
به گزارش ایسنا ،منیره نوبخت با اشاره به اعالم شعار امسال از سوی رهبری با
عنوان حمایت ازکاالی ایرانی و وظیفه احزاب و جریانهای سیاسی در قبال تحقق
این شعار اظهار کرد :به نظر میرسد در این موضوع احزاب می توانند تاثیری
جدی داشته باشند .چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی .به طوری که جزو
حیطه وظایف احزاب است که فضای سالمی را برای گفتوگو در کشور درباره این
موضوع ایجاد کنند تا زوایای عمل درباره شعار سال مشخص شود.
وی افزود :احزاب باید به عنوان حلقه واصل میان مسئوالن و مردم نظرات ودیدگااه های مردم را اخذ کنند و به منعکس کردن آنها
برای مسئوالن بپردازند و همچنین تفکر و اندیشه جامعه نسبت به کلیت شعار سال را باز و شفاف سازند.
این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه مسئوالن و کارشناسان دولت هم باید فرصتی را در اختیار احزاب بگذارند تا آنان دغدغه
های خود و مردم را به مسئوالن منعکس کنند ،اظهار کرد :جریانهای سیاسی از طرف مردم موظف هستند که دغدغههای جامعه را
به دولت و مسئوالن منتقل کنند چراکه در جامعه چنین کاری تنها برعهده احزاب و رسانهها است تا در جهت تنویر افکار عمومی و
تقویت بحث و گفتوگو درباره شعار سال کمک کنند .نوبخت با اشاره به اینکه خود احزاب نیز باید به طور عملی برای تحقق شعار سال
کوشش کنند ،خاطر نشان کرد :جریانها یا افراد وابسته و عضو احزاب مختلف باید به طور مضاعف متوجه این موضوع باشند که صرف
شعار دادن درباره عنوان سال یا تایید کردن آن کاری را از پیش نمی برد و الزم است که آنان در این زمینه گامهای عملی نیز بردارند.
وی افزود :اگر اعضای احزاب مختلف در کارهای اقتصادی دستی دارند که ما می دانیم برخی از آنها چنین هستند باید در جهت
اصالح روشهای خودشان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی عمل کنند و در زندگی فردی نیز به شعار سال توجه داشته باشند.
این عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی در پایان در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات تشکل متبوعش برای حمایت از
شعار سال اظهار کرد :ما هنوز در سال جدید جلسهای در سطح وسیع برگزار نکردهایم ،ولی امیدوارم در چند روزآینده نخستین
جلسه را در این سطح و با حضور اعضای شورای مرکزی و برخی افراد دیگر برگزار کنیم که قطعا راجع به شعار سال نیز موضوعاتی
را مطرح خواهیم کرد و نتایجی را از آن اتخاذ خواهیم نمود.

