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جهانگیري:

تغییر ،بهترین استراتژي
براي پیروزشدن در انتخابات

زمان افزایش اعتماد به نظام و آینده ایران است

ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻤﺴﯽ

نهادهاي حاکمیتي باید در برابر تصمیماتي که درباره سرنوشت کشور ميگیرند ،پاسخگو باشند
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جهانگیري امروز به سوریه ميرود
 ایلنا :معاوناول رئیسجمهور امروز )دوشنبه(
در رأس هیئتــي عاليرتبــه به دمشــق ،پایتخت
ســوریه ،ســفر ميکند .اســحاق جهانگیري فردا
در جریــان این ســفر دوروزه که با هدف توســعه
تعامالت بین ایران و سوریه انجام ميشود ،با بشار
اســد ،رئیسجمهور و عماد خمیس ،نخستوزیر
این کشور ،دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
politics@sharghdaily.ir

مردم نسبت به جریانات سیاسی احساس دوری میکنند
علی تاجرنیا ،فعال اصالحطلب :من فکر نمیکنم برای جلب افکار عمومی لزوما به گفتوگو نیاز باشــد،
آن چیزی که باعث مشــکالت در جامعه شده ،بخشی از عملکردهای جریانات سیاسی است .مردم حس
میکنند مجموعه حاکمیت و سیاســیون بیشتر درگیر مسائل خود هستند و به نظر من باید این ایراد را رفع
و دنبال کرد .مردم گمان میکنند اگر حرفی درباره منافع ملی زده میشــود بیشــتر شعاری است و ما باید
کمک کنیم تا اتفاق خوشــایندی در زندگی مردم بیفتد .جریانات سیاســی کشور بهخودیخود نمیتوانند
اعتمادســازی کنند و اگر فقط در کلیات توافق شــود ،تنها مانند مســکن عمل خواهد کرد و کافی نیست.
مشــکالت برای مردم خستهکننده شده و آنها نسبت به جریانات سیاسی احساس دوری میکنند .تا وقتی
که برخی جریانات به منافع و معیشت مردم فکر نکنند ،هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
جدیدي بگشــاییم .با تفکر علمي ،تدبیر ،اراده سیاسي و
احساس مسئولیت اخالقي باید نگراني از آینده در همه
زمینههاي سیاســي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي را
کاهش داد و از آینده نظام و کشور ابهامزدایي کنیم«.
»گفتوگوي ملي« نیاز مبرم جامعه است
او اعتمــاد عمومي را مهمترین ســرمایه اجتماعي
کشور دانست و تأکید کرد» :این سرمایه اجتماعي در طول
این  ۴۰ســال همواره کمک کرده تا از بحرانها و شرایط
ســخت عبور کنیم« .او گفت» :سرمایه اجتماعي نتیجه
برداشت و قرائتي از دین بود که امام راحل از اسالم ارائه
داد ،در این تفکر نقش حکومت مبتنيبر اراده ملت است
و مردم در حکومت نقــش اول و تعیینکننده را دارند.
دشمن بهدنبال آســیبزدن به سرمایه اجتماعي کشور
در ســطح خرد ،میاني و کالن است« .جهانگیري افزود:
»امروز نیازمندیم همه نخبگان و متفکران کمک کنند تا

آیتاﷲ جوادیآملی:
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شــفقنا :آیتاﷲ جوادیآملی در دیدار با نماینده
مقام معظم رهبــری در امور حج و زیارت ،گفت:
مشکالت پیرامون برگزاری حج از چند جنبه قابل
بررسی و حلشدن است که در این مسیر ابتدا باید
از خودمان شروع کنیم.
او با تأکید بر رعایت احترام در عرصه بینالملل،
عنوان کرد :حج بالذاته یک حرکت سیاسی است
اما نباید سیاســتهای دنیایی را بــه حج ارتباط
داد ،هرگز نباید اقداماتی مانند حمله به ســفارت
عربستان صورت پذیرد ،این کار خالف دستور دین
اســت ،نباید انتظار داشــت چنین حرکاتی انجام

پذیرد و در مقابل ،آنهــا حرکتی انجام ندهند! اگر
کسی در عرصه بینالملل احترام میخواهد ،باید
به دیگران احترام بگذارد.
آیتاﷲ جوادیآملی ،با اشاره به عدم موافقت
آلسعود در برگزاری دعای کمیل به بهانه خطرات
امنیتی ،تأکید کرد :شــما وظیفــه دارید محققانه
و با لبخند به طرف ســعودی بفهمانید که ریشه
ناامنی ،داعش و تکفیری خود آنها هســتند ،آنها
باید بدانند که همه جهان اسالم میداند که عالوه
بر جنایاتی مانند جریان خاشــقجی و امثال ذلک،
داعش و تکفیری را نیز خود آنها میپرورانند.

محمود صادقی ،نماینده تهران خبر داد:
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شرق :طرح اصالح قانون »جرم سیاسی« با بیش
از  ۵۰امضا تقدیم هیئترئیســه مجلس شد .این
خبر را محمود صادقی ،نماینده تهران در مجلس
داده اســت؛ درباره قانونی که حدود دوسالونیم
از تصویب آن میگذرد ،اما بــه اعتقاد نمایندگان
مجلس اجرا نمیشــود .آبان ســال جــاری ۳۰
نماینــده در نامهای از وزیر دادگســتری پرســیده
بودند» :چرا قانون جرم سیاسی اجرا نمیشود؟«.
در این نامه خطاب به وزیر دادگســتری آمده بود:
»در اجــراي اصــل  ۱۶۰قانون اساســي و ماده ۴
»قانون نحوه اجراي قســمتي از اصل  ۱۶۰قانون
اساســي« علل معطلماندن ایــن قانون را از قوه
محتــرم قضائیه جویا شــده و بــراي نمایندگان
مردم بیان نمایید« .اکنون بعد از گذشــت دو ماه
از ایــن نامه ،طــرح اصالح این قانون در دســت
بررسی مجلس قرار خواهد گرفت .گفته میشود
طرح اصالح قانون »جرم سیاســی« را طیفهای
مختلفی از نمایندگان امضا کردهاند.
قانون جرم سیاسی چه بود؟
اصل  ۱۶۸قانون اساسي بر بهرسمیتشناختن
جرم سیاســي تصریح دارد ،اما تــا پیش از اقدام
مجلــس فعلي ،قانونهــاي الزم بــراي تعریف
»جرم سیاســي« انجام نشده بود .این اصل قانون
اساســي مينویسد» :رسیدگي به جرائم سیاسي و
مطبوعاتي علني اســت و با حضور هیئتمنصفه
در محاکــم دادگســتري صورت ميگیــرد .نحوه
انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیئتمنصفه و تعریف
جرم سیاســي را قانون براســاس موازین اسالمي
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 -۱در مطالعــهاي از حدود هزار دانشــجوي
عرب ،از آنها پرســیده شد اولین کلمهاي که بعد
از شنیدن واژه تغییر به ذهنشان ميرسد ،چیست.
 ۷۳درصد از آنها پاسخ دادند :اوباما.
 -۲یکي از کارهایي که ضرورت دارد کاندیداها
در طول انتخابات انجام دهند ،این اســت که در
ذهــن رأيدهندهها جایي براي خــود باز کنند و
برند خود را در ذهن مخاطب بسازند .اوباما خود
را بــا واژه »تغییر« برند کرد .او ایــن کار را چنان
عالي انجام داد که حتي این برندسازي به خارج
از آمریکا هم نفوذ کــرد .نتایج مطالعه باال مؤید
این مطلب است.
 -۳علــل و عوامــل زیــادي هســتند که در
شــکلگیري نتیجه یک انتخابــات اثر دارند .علل
اقتصادي ،رفتاري و شخصیتشناسي ،اجتماعي،
سیاســي و بســیاري عوامــل دیگر؛ امــا یکي از
کلیديترین عوامل تعیینکننده یک انتخابات میل
به تغییر است.
مــردم آگاهانــه یــا ناخــودآگاه ،میــل دارند
آدمهاي جدیدي ببینند ،شــرایط تازهاي را تجربه
کننــد و رویکردهــا و سیاســتهاي متفاوتي را
مشــاهده نمایند .شــاید در وراي تمــام عواملي
که مفســران ،براي نتیجه یــک انتخابات توضیح
ميدهند ،همین عامل تغییر مهمتر از همه باشد.
تغییر کلیدواژه بسیاري از انتخابهاست.
نمونههاي کســاني که ســوار بر موج تغییر،
کرســي قدرت را صاحب شــدهاند ،از حســاب و
شمار خارج است.
نمونههــاي اخیرتــر آن در آمریــکا ،بــاراک
اوباماســت که در انتخابات ســال  ۲۰۰۸صراحتا
شــعار »تغییر« ) (Changeرا البته هوشمندانه،
انتخاب کرده بود .دونالــد ترامپ هم با انتخاب
شــعار »بازگشــت دوبــاره عظمت بــه آمریکا«
) ،(Make America Great Againتلویحا تغییر
وضع موجود را خواستار بود و سوار بر این موج،
توانست ناباورانه پیروز شود.
مرتبــا در مناظرههــا با هیــالري کلینتون ،بر
این نکته اصرار داشــت که رقیبش  ۳۰ســال در
مناصب حکومتي حاضر بوده و اگر ميخواســت
کار خاصي انجــام دهد ،تابهحال انجام داده بود
و انتخــاب او را اســتمرار وضع موجــود تصویر
ميکرد.
 -۴اصولگرایان بسیار زودتر از همیشه بهنوعي
انتخابات درونحزبي را آغاز کردهاند .جدالهاي
رســانهاي حامیان قالیباف و رئیسي نشاندهنده
آغاز این رقابت اســت .عامل تغییر ،ابتدابهساکن
شــانس آنها را بیشتر از رقیب ميکند و علم آنها
به این شانس بیشتر ،هیجان آنها را براي انتخاب
بهعنــوان کاندیــداي نهایي باال ميبــرد .هرچند
معلوم نیســت در نهایــت آنها بتواننــد به یک
اجماع برسند.
 -۵در چند ســال گذشــته و بهدلیل شــرایط
خاصي کــه بعد از انتخابــات  ۸۸به وجود آمد،
جبهههــاي اصالحطلبــي و اعتدالگرایــي ،به
اقتضای شرایط و منافع مشترک ،وارد یک ائتالف
شدهاند.
در حقیقت به نظر ميرســد اصالحطلبان در
این چند سال گذشــته بهناگزیر و براي ماندن در
صحنه سیاســت بهترین راه چــاره را در حمایت
از اعتدالگرایــان دیدهاند .بــا این روش کمابیش
حرفشــان در منابع قدرت شنیده ميشود ،اگرچه
نتوانســتهاند اصول سیاســي خــود را چنان که
ميخواهنــد ،اجرا کنند ،اما هرقدر به ســالهاي
پایاني ریاستجمهوري روحاني نزدیک ميشویم،
اصالحطلبان ســعي ميکنند خطکشي خود را با
جبهه اعتداليها آشکار کنند.
 -۶اصالحطلبان اگر ميخواهند در انتخابات
آتي شانسي براي موفقیت داشته باشند باید تمایز
خود با شرایط موجود را آشکار کنند .هرچند این
کار براي آنها بسیار دشوار خواهد بود.
پينوشت:
* در روزهــاي اخیر مصاحبــهاي از آیتاﷲ
موســويخوییني بهعنوان یکي از شخصیتهاي
مهم اصالحطلبان منتشر شد که حواشي زیادي
در اطــراف آن به وجــود آمد .در نهایت کســي
دقیقا نميداند نیــت و هدف واقعي از طرح این
نظرات در شــرایط فعلي چیســت ،بااینحال به
نظر ميرســد این سخنان شروعي بر آشکارکردن
تمایزهاســت؛ تمایــز میــان اصالحطلبــان بــا
اعتداليها و خروج تدریجي از ائتالف با آنها.

ایرنــا :معــاون اول رئیسجمهــوري روز گذشــته در
اختتامیه دهمین جشــنواره بینالمللــي فارابي گفت:
»نهادهاي حاکمیتي امروز مســئولیت مهمي بر عهده
دارنــد؛ پیشنیاز انجام وظیفه مســئولیت همه نهادها
این است که در چارچوب قانون عمل کنند و پاسخگوي
تصمیماتي که ميگیرند ،باشــند« .اســحاق جهانگیري
تأکید کــرد» :دولت ،مجلــس ،قوه قضائیــه و مجمع
تشــخیص مصلحت نظــام هر کدام به ســهم خود در
حیطه اختیــارات و وظایفشــان در برابر تصمیماتي که
درباره سرنوشت یک ملت و کشور ميگیرند باید پاسخگو
باشــند« .او افزود» :امروز مقطعي نیســت که نخبگان
ایران نســبت به سرنوشــت کشور احســاس مسئولیت
نکنند ،هر جایي که الزم اســت باید با مردم و مسئوالن
گفتوگو کرد و اگر هم الزم شــد به حاکمیت هشــدار
بدهند« .معاون اول رئیسجمهوري ،هشــدار نخبگان
درباره تصمیمات حاکمیت براي آینده کشور را بااهمیت
توصیــف کرد و گفــت» :در مقطعي هســتیم که مردم
حتي اگر اعتراضي هم دارند باید صداي آنها شــنیده و
گفتوگو برقرار شود و مسائل و مشکالت آنها حل شود.
با شرایطي که درحالحاضر با آن مواجهیم درصورتيکه
مردم به صحنه بیایند ميتوانیم از مســائل کشور عبور
کنیــم« .جهانگیــري گفتوگوی بین نخبــگان و مردم
را مهم دانســت و بیان کرد» :در این شــرایط باید ارتباط
نخبگان و مردم دقیقتر برقرار شود؛ در بسیاري از مسائل
شاید دولتمردان و حاکمان نتوانند به تفاهم برسند« .او
با بیان اینکه نخبگان نقش واســطه دارند تا گفتوگوي
جدیدی بین مردم و حاکمیت ایجــاد کنند ،عنوان کرد:
»برقراري شرایط گفتوگو الزامات و پیشنیازي دارد که
باید زمینههاي آن هم مهیا شود«.
براي آینده کشور باید افقگشایي کنیم
معاون اول رئیسجمهوري گفت» :در این  ۴۰ســال
هم در داخل کشور مسائل زیادي را پشتسر گذاشتیم؛ از
گردنههاي عجیبوغریبي عبور کردیم .حال در نقطهاي
هستیم که هم فرصتهاي جدیدي پیشرو داریم و البته
تنگناها ،مشکالت و تهدیدهاي مختلفي هم روبهروي ما
قرار دارد« .جهانگیري افزود» :با تجارب و داشــتههاي
 ۴۰ســال گذشــته و فرصتهایي که از دل این شــرایط
سخت ميتوان خلق کرد ،قادر خواهیم بود از تنگناها و
تهدیدات پیشرو عبور و به سمت یک وضع بهتر حرکت
کنیم« .او تأکید کرد» :در این شــرایط عــالوه بر غلبه بر
این تنگناها باید نســبت به آینده نظام و کشور افقهاي

معین ميکند« .مجلس فعلي اما دستبهکار شد
و قانونــي را آماده کرد .با کلــي جنجال نیز آن را
به تصویب رســاند تا از این به بعد دادگاه جرائم
سیاســي با شــرایط مدنظر قانونگــذار و حضور
هیئتمنصفه برگزار شــود .جرائمي مانند توهین
یا افترا بــه مقامــات عاليرتبه نظام بهواســطه
مســئولیت آنان ،نشــر اکاذیب و چند مورد دیگر
بنا بر این قانون مشــمول جرائم سیاسي ميشد،
اما با این شــرط که این جرائــم »با انگیزه اصالح
امور کشــور علیه مدیریت و نهادهاي سیاســي یا
سیاستهاي داخلي یا خارجي کشور ارتکاب یابد،
بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام
را داشته باشد«.
قانون مذکور نحوه رسیدگي به جرائم سیاسي
را نیــز توضیــح داده اســت .بنا بر ایــن توضیح،
»تشــخیص سیاســيبودن اتهــام با دادســرا یا
دادگاهي اســت که پرونده در آن مطرح اســت«.
درصورتيکه جرمي سیاســي تلقي شود ،شخص
متهم یا محکــوم از حقوقي بهرهمند خواهد بود؛
ازجملــه مجزابودن محــل نگهــداري در مدت
بازداشــت و حبس از مجرمان عادي ،ممنوعیت
پوشــاندن لباس زندان در طول دوران بازداشــت
و حبس ،حق مالقات و مکاتبه با بســتگان طبقه
اول در طول مدت حبس ،حق دسترسي به کتب،
نشــریات ،رادیو و تلویزیــون در طول مدت حبس
و مــواردي دیگر .با این همه ،با گذشــت بیش از
دوســالونیم قانون »جــرم سیاســی« در اجرا با
مشکل مواجه بود.

سرمایه اجتماعي کشور ترمیم شود ،بیش از دولتمردان،
دانشگاهیان ،نخبگان و صاحبنظران در این مسیر باید
بــه دولت کمک کنند .براي ترمیم ســرمایه اجتماعي و
افزایش اعتماد به آینــده عمومي و امید اجتماعي باید
در رویکردها و ساختارها اصالحات انجام شود« .معاون
اول رئیسجمهوري گفت» :اگــر بهدنبال حفظ نظام و
ایران هســتیم ،هرجا که نیاز است باید رویکردها و رفتار
خود با یکدیگــر و جامعه را اصــالح و هر جا هم الزم
است ســاختارها را اصالح کنیم .ما گفتوگوهاي میان
دولت و دانشگاه در مراحل مختلف و گفتوگوي ملي را
به عنوان نیاز مبرم جامعه را آغاز کردهایم« .جهانگیري
با تأکید بر همدلــي و همزباني در تمام جامعه عنوان
کــرد» :نهادهــاي حاکمیتي امروز مســئولیت بســیار
مهمــي بر عهده دارند ،راه عبــور از بحرانها توجه به
مسائل و مشکالت داخلي است و رهیافت عبور از این
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تنگناها گفتوگو درباره همین مســائل داخلي است.
دولت براي مقابله با چالشهاي پیشروي کشــور در
جلسات با دانشــگاهیان بخشي از این مسائل و تنگاها
را مطرح و آنها نیــز راهکارهاي الزم را ارائه کردهاند«.
معــاون اول رئیسجمهوري گفــت» :انتظار مدیران و
سیاســتگذاران کشور از نهادهاي علمي و دانشگاهي
کشور این است که به دولتمردان و شهروندان در درک
مســائل و ارائه راهکارهاي مناســب بــراي برونرفت
از مشــکالت پیشروي کشــور کمک بیشــتري کنند«.
جهانگیري درک صحیح مسائل را پیشنیاز هر اقدامي
براي برنامهریزيهاي آتي دانســت و عنوان کرد» :اگر
آگاهي دقیق و درک درستي از مسائل نداشته باشیم و
متوجه نباشیم که مشکل اصلي کجاست ،راهکارهاي
ارائهشــده ما را به هدف مطلوب نميرســانند که در
این زمینه و در این مســیر نقش دانشمندان ،متفکران
و محققــان علوم انســاني و اجتماعي بیش از ســایر
رشتههاي علمي دیگر است«.
باید نشان دهیم آینده روشن است
او ادامه داد» :آمریکایيها هماکنون جنگ اقتصادي
و عملیات رواني و رســانهاي گســتردهاي را علیه ملت
ایران آغــاز کردهاند؛ آنها ميخواهند آینده را براي ملت
ایران و نسل جوانان مبهم و تاریک نشان دهند« .معاون
اول رئیسجمهوري عنوان کرد» :دشــمنان ميخواهند
بهگونهاي وانمود کنند که آینده روشــن نیست و تردید
و نگراني نســبت به آینده را در کشــور تشدید کنند .باید
تالش گســترده انجام داد که آینده را روشن نشان دهیم
و از آن ابهامزدایي کــرده و افقهاي جدیدي پیشروي
ملت بگشــاییم .حال زمان گفتوگــو ،افزایش اعتماد
عمومي به نظام و آینده ایران فرا رسیده است«.
جهانگیــري با مــرور رویدادهاي تاریخي  ۴۰ســال
گذشــته در ایــران و منطقه افــزود» :این دوران بســیار
اســتثنائي بود؛ ایــران یک جنگ تحمیلي هشتســاله
را پشــت ســر گذاشــت ،در منطقه نیز آثار جنگ بزرگ
خلیجفارس که آمریکایيها و کشــورهای منطقه انجام
دادند ،هنوز هویداســت .آثار جنگي که ناتو و آمریکا در
افغانستان به راه انداختند همچنان پابرجا است«.
او یادآور شــد» :گروههاي تروریســتي که با کشتار و
قتلعــام بهدنبال نمایــش چهرهای خشــن و جدید از
اسالم بودند در منطقه ،بهویژه در عراق و سوریه ،حضور
داشــتند که اگر ایــران کمک نميکرد و بــا آنها مقابله
نميکرد ،اکنون در منطقه دولت و حکومت داشتند«.
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 مســئول بینظمی در ایســتگاههای مترو :تعداد
دستفروشان ایستگاههای مترو کم بود ،عطرفروشانی
که با توزیع تســترهای عطر مشکلســاز شدهاند هم
اضافه شــد .فروشندگان عطر در ایســتگاههای مترو
بهویژه حقانی طبقه همکف بیشتر از سایر ایستگاهها
مزاحمت دارند .از مسئوالن مترو تقاصا داریم رؤسای
ایســتگاهها را هــرازگاه جابهجا کنند تــا ضعفهای
مدیریتــی و رفاقتهایی که بین فروشــندگان ایجاد و
موجب نادیدهگرفتن برخی تخلفها میشــود ،از بین
برود.
افسانه از تهران
 بیتوجهی راهوترابری و مســئوالن دانشگاه آزاد
واحد آیتاﷲ آملی :این دانشــگاه باالی هفت هزار
دانشجو دارد و این دانشــجویان در مسیر جاده قدیم
آمــل به بابل با فاصله شــش کیلومتر تردد میکنند؛
این جاده بسیار باریک است و در مسیر آن چند روستا
وجود دارد .متأسفانه سرعت زیاد دانشجویان هنگام
رانندگــی باعث تصادفهای دلخراش در چند ســال
اخیر شــده و چندین نفر از هموطنان ما جان خود را
از دست دادهاند.
جمعی از جوانان روستای پاشاکالهدشت سرشهر
آمل
 ساختوســاز بيرویه در جــاده زیــارت ،باالتر از
ناهارخــوران گرگان و بيتوجهي مســئوالن اســتان
گلســتان ،موجــب سوءاســتفاده برخــي از بســاز
بفروشهاي این شهر شده است )قابل توجه اعضاي
شوراي شهر و سایر مسئوالن(.
محمدامین اردشیري از گرگان
 مردم در فصل زمستان سفرهاي غیرضروريشان
را در جادههایــی کــه برفگیر و خطرناك اســت ،به
حداقل برســانند تا با این کار از حوادث ناگوار جادهاي
پیشگیري شود.
یک مخاطب
 جوانان ورزشــکار و بيکار که ميخواهند باشگاه
راهاندازي کنند ،به حمایتهاي مســئوالن نیاز دارند.
برای نمونه ،اینجانب ميخواهم در شهرستان گرگان
باشگاه راهاندازي کنم ،اما هیچ پشتوانهاي ندارم.
یک مخاطب
 از مسئوالن شرکت واحد اتوبوسراني تقاضا داریم
بهمنظور رفاه حال مسافران خط پایانه خاورانـ میدان
آزادي ،اتوبوسهاي ســرخالي اعزام کنند تا مسافران
بینراهي مجبور نباشند از سروکول یکدیگر باال روند.
دانیال از تهران

