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   بهترين راه حل براي حل مشكالت فوري اقتصاد ايران
مجيد شاكري، اقتصاددان در صفحه شخصي خود در 
توئيتر درباره حل مشكالت فوري اقتصاد ايران نوشت: 
براي اين گزاره داليل نس��بتاً مفص��ل اقتصادي دارم. 
مستقيم ترين و بي حاشيه ترين پاسخ به مشكالت فوري اقتصاد ايران نه 
مذاكره با امريكا، نه تغيير مجلس، نه تغيير رئيس جمهور و نه حتي تغيير 

شيوه تصميم گيري است. بهتر است رئيس سازمان برنامه تغيير كند. 
........................................................................................................................

   اعتراف دولت به شكست سياست هاي خود
سعداهلل زارعي استاد دانشگاه، كارشناس و تحليلگر ارشد مسائل منطقه 
در توئيتر درباره سياس��ت هاي غلط دولت در مورد يارانه ها نوش��ت: 
طراحي يارانه هاي نوع دوم و تحت پوش��ش دهي 60ميليوني، اعتراف 
به اين بود كه سياست هاي پيشين دولتي ها كه گمان مي كردند مردم 
را بي نياز از يارانه مي كند، شكست خورده است. در وضعيت كنوني نه 
تنها مطلوب حاصل نشده بلكه حتي وضعيت به نقطه اي آن طرف تر از 

سياست هاي دولت های نهم و دهم رفته است. 
........................................................................................................................

  سكوت اصالح طلبان درباره معافيت مالياتي سلبريتي ها
مهدي محمدي تحليلگر مسائل سياس��ي در حساب كاربري خود در 

توئيتر به معافيت مالياتي سلبريتي ها واكنش نشان داد. 
وي در توئيت خود نوشت: دوست دارم بدانم اين دوستان اصالح طلبي 
كه ظرف يكي دو هفته گذشته ناگهام حامي محرومان و حاشيه نشينان 

شده بودند، درباره معافيت مالياتي سلبريتي ها چه نظري دارند؟
........................................................................................................................

  روش جديد نيروهاي مدني براي براندازي
سياوش فالح پور در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره روش جديد 
نيروهاي مدني براي كمك به دشمنان نوشت: بر اساس اسناد و اطالعاتي 
كه شب گذشته در شبكه الجزيره درباره عمليات شبانه كاندوي اسرائيلي 
در غزه منتشر شد، بخش مهمي از تسليحات مورد استفاده اين نيروها 
در جريان عمليات همراهشان نبود و از قبل توسط نيروهاي مدني يك 
سازمان حقوق بشري در غزه جاسازي ش��ده بود. اين مطلب من را ياد 
اصرار عجيب هالل احمر كويت براي كمك رس��اني مستقيم و خارج از 

نهاد هاي رسمي ايران به سيل زدگان انداخت. 
........................................................................................................................

   شما هم عمال امريكاييد، منتها ملتفت نيستيد!
صفحه اينس��تاگرام امام خميني)ره( در پست اخير 
خود متني با عنوان »شما هم عمال امريكاييد، منتها 

ملتفت نيستيد!« منتشر كرد. 
در اين پست آمده است: اگر بنا باشد كه شما به جاي 
اينكه اقتصاد مردم را درست كنيد، به جاي اينكه اين كشور را بررسي 
كنيد، ببينيد كجاهاست كه مخروبه اس��ت و مردم از همه چيز ساقط 
هستند، به جاي اين اگر بنشينيد سر مس��ند و با حرف و با فحاشي به 
هم، مسائل را غفلت از آن بكنيد، اين همان است كه قدرت هاي بزرگ 
مي خواهند تا اين مملكت خرابه بماند و صداي مردم درآيد. اين همان 

است. شما هم عمال امريكاييد، منتها ملتفت نيستيد!
يك عاملي داريم كه مس��تقيماً از سفارت امريكا دستور مي گيرد، يك 
عاملي داريم كه ب��راي او كار مي كند و خ��ودش نمي فهمد. خود آدم 
نمي فهمد كه براي كي دارد كار مي كند. اگر شما به مردم كار نداشته 
باشيد، به مصالح مردم، به مصالح كشور كار نداشته باشيد، فقط مشغول 
اين باشيد كه من چطور، شما چطور، من چطورم، شما چطوريد، مردم با 
من هستند، مردم با شما هستند، اگر فكر اين باشيد، اين همان است كه 
امريكا مي خواهد و شما از عمال امريكا هستيد و در عذاب با آنهايي كه از 

عمال امريكا بودند با توجه، مشترك هستيد، با كم و زيادش. 
امام خميني )ره(/ ۲۰ شهريور ۱۳5۹

نماينده سابق تهران: 
 بسياري از نمايندگان مجلس دهم

استقالل رأي نداشتند
ب�ا توج�ه ب�ه اينك�ه بس�ياري از 
نماين�دگان مجلس ده�م از طرف 
دولت حمايت شده و از ليست دولت 
بودن�د اس�تقالل رأي نداش�تند. 
به گ��زارش فارس، الل��ه افتخاري 
نماينده م��ردم ته��ران در مجلس 
هفتم، هشتم و نهم درباره عملكرد 
مجلس ده��م گفت: نمي ش��ود به 
مجلس به صورت صف��ر و صد نگاه 
كرد. مصوبات و اقدامات خوبي هم داشتند اما با توجه به اينكه بسياري 
از نمايندگان از طرف دولت حمايت شده بودند و از ليست دولت آمده 
بودند استقالل رأي نداشتند، همچنين تعداد قابل توجهي از نمايندگان 
براي اولين بار بود كه در عرصه سياست وارد ش��ده بودند و اين باعث 
مي شد، پختگي كمتري داشته باشند. افتخاري عنوان داشت: از سوي 
ديگر از سوي برخي نمايندگان از درون مجلس در بحث زنان و خانواده، 
آموزش و علم، اهداف سازمان ملل و اهداف كساني كه دلسوز ما نيستند، 

پيگيري مي شود و اين يعني خسارت و رفتن به قهقرا. 
وي خاطرنش��ان كرد: آدم هاي كارآمد و آگاه بايد ب��ه مجلس بروند و 
افرادي كه مي توانند مستقل تصميم تخصصي و علمي بگيرند، افرادي 
كه وارد مي ش��وند خود را ش��هيد مدرس در مجلس شوراي اسالمي 
بدانند، شهيد مدرس مديون ش��هدا نبود، اما نمايندگان امروز مديون 
خانواده شهدا، ايثارگران و... هس��تند. افتخاري درباره حضور مردم در 
انتخابات گفت: مردم اگر خودشان با خودشان خلوت كنند و از فضاي 
مجازي بيرون بيايند متوجه مي شوند كه كشورشان را خودشان بايد 
بسازند. همين مردم اگر پاي صندوق بيايند مي توانند اقتدار كشورشان 
را تضمين كنند و اگر انتخاب صالح داشته باشند مي توانند آينده بهتري 

براي خود و فرزندانشان رقم بزنند. 
........................................................................................................................

 انهدام شبكه ضدانقالب
 توسط وزارت اطالعات 

اعضاي اصلي يكي از شبكه هاي 
ضدانقالب كه درص�دد اخالل و 
ايجاد درگي�ري در ايام ۱6آذر در 
دانش�گاه هاي ته�ران و برخ�ي 
ش�هرها بودن�د، شناس�ايي و 

دستگير شدند. 
به گزارش ف��ارس، وزارت اطالعات 
در اطالعيه اي اعالم كرد: س��ربازان 
گمنام ام��ام زمان)عج(، ب��ا اقدام��ات اطالعاتي اعضاي اصل��ي يكي از 
ش��بكه هاي ضدانقالب را كه درص��دد اخالل و ايجاد درگي��ري در ايام 
16آذر به مناسبت روز دانشجو در دانش��گاه هاي تهران و برخي شهرها 
بودند، شناسايي و با هماهنگي مرجع قضايي دستگير كردند. اين شبكه 
در اعتراضات اخير به طرح سهميه بندي بنزين، قصد داشت با كشاندن 
برنامه دانشجويان دانشگاه تهران به بيرون دانشگاه، اخالل ايجاد كند كه 
با هوشياري دانشجويان متعهد و نهادهاي ذيربط خنثي گرديد. همچنين 
برخي از عناصر مرتبط با اين شبكه شناسايي شده كه پس از تشريفات 

قانوني، نتايج آن متعاقباً به اطالع ملت عزيزمان خواهد رسيد.

اس�تاندار تهران با ارائه گزارش�ي از ميزان خس�ارت هاي 
وارده ب�ه ام�وال عموم�ي اس�تان ته�ران و همچني�ن 
تع�داد اف�راد بازداش�ت ش�ده در جري�ان ناآرامي ه�اي 
هفته هاي گذش�ته، گف�ت: اگر خس�ارت هايي ب�ه مردم 
وارد ش�ده باش�د، پس از بررس�ي جب�ران خواهد ش�د.

به گزارش ايسنا، انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران صبح 
ديروز در حاشيه بازديد از ستاد انتخاباتي فرمانداري تهران، در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش��ي درباره ميزان خسارات 
وارده به اموال عمومي و خصوصي در اس��تان تهران در جريان 
اعتراضات هفته هاي گذشته گفت: همانطور كه رئيس محترم 
قوه قضائيه اعالم كرده اگر خس��ارت هايي به مردم وارد ش��ده 
باشد، پس از بررس��ي جبران خواهد شد، نيت و هدف مان اين 
است كه در اغتشاشات اخير اگر خسارت ديده خود اقدامي در 
مسير اغتشاشات نكرده باشد حتماً بررسي مي كنيم و خسارت  

وارده را جبران خواهيم كرد. 
   آمار خسارت به اموال عمومي

وي به بيان آماري از ميزان خسارات وارد شده در استان تهران 
پرداخت و اظهار كرد: در استان تهران ۲۹ جايگاه سوخت دچار 
حريق شدند، بيش از 1۴0شعبه بانك آسيب هاي جدي ديدند. 
همچنين ساختمان هاي فرمانداري در برخي از شهرستان ها 
بين 10 تا 1۵درصد دچار خس��ارت ش��دند و ۴۷فروش��گاه 
زنجيره اي در استان تهران بعضاً دچار حريق شده اند يا از اقالمي 

كه در فروشگاه وجود داشته، برداشته شده است. 
اس��تاندار تهران تصريح كرد: تمام تالش ما بر اين اس��ت كه 
عادي سازي فعاليت ها را آغاز كنيم و براي تمام فرمانداري ها و 
شهرداري ها اين تكليف را قرار داده ايم كه منظر عمومي شهر را 
به حالت اوليه بازگردانند، همچنين از بانك مركزي خواستيم 
در مورد بانك هاي آسيب ديده خيلي به دنبال مسائل مربوط 
به بيمه نباشد، بلكه سريعاً آنها را تجهيز كند تا مردم از خدمات 

آنها بهره مند ش��وند. همچنين تاكنون ۲0جايگاه سوخت به 
مدار بازگشته و امروز)ديروز( نيز س��ه جايگاه ديگر وارد مدار 
مي شود و ش��ش جايگاه باقي مانده تا دو روز ديگر وارد چرخه 

خدمت رساني مي شوند. 
   آمار بازداشتي هاي هفته هاي گذشته

وي با اش��اره به تع��داد افراد بازداش��ت ش��ده در جريان 
اعتراضات هفته هاي گذشته گفت: بر اساس آمارهاي اوليه 
۲هزارو۲1نفر در جريان اعتراضات اخير بازداش��ت ش��ده 
بودند، بسياري از آنها بالفاصله با يك بازجويي و به دستور 
محاكم قضايي اگر به صورت احساسي و به دليل عدم آگاهي 
وارد جريانات شده باشند و اين كار براي نخستين بار بوده، 
آزاد شدند اما آنهايي كه دستور گرفته بودند و براي ايجاد 
مش��كل در نظم و امنيت و آرامش مردم به خيابان ها آمده 
بودند و همچنين سوابقي نيز در پرونده شان وجود داشت، 

هنوز در مرحله بازجويي هستند. 
بندپي ادامه داد: در جريانات اخير در استان تهران ما دو شهيد 
تقديم كرديم و همچنين زخمي هاي نيروهاي انتظامي بيشتر 

از زخمي هاي اغتشاشگران بوده است. 
وي همچنين درب��اره اظهارات فرماندار ش��هر قدس مبني بر 
دستور ش��ليك به معترضان گفت: منظور ايشان اين بوده كه 
هر كسي وارد فرمانداري شد با استفاده از ابزار فيزيكي با آنها 
مقابله كنند. در فرمانداري هيچ گونه اسلحه اي وجود ندارد كه 
بخواهند از آن استفاده كنند، ايشان به زودي توضيحاتي در اين 

خصوص ارائه خواهند داد. 

   محيط زيست، مأمور بررسي بوي نامطبوع تهران
استاندار تهران همچنين در پاسخ به پرسش��ي درباره انتشار 
بوي نامطبوع عصر روز دوش��نبه در تهران با بيان اينكه »اين 
بوي نامطبوع كه قسمتي از مناطق تهران را گرفته بود با وزش 
باد و باران برطرف ش��ده و اكنون شاخص آلودگي هوا كمتر از 
۸0 اس��ت كه عدد قابل قبولي محسوب مي شود«، اظهار كرد: 
كارشناسان محيط زيست با استفاده از دستگاه سنجش ميزان 
اكسيد كربن و اكسيد ازت را بررسي كردند كه همه آنها در حد 
نرمال بوده است. طبق بررسي هايي كه صورت گرفته احتماالً 
منشأ بو از جنوب تهران بوده زيرا در آن موقع ما دو ساعت وزش 

باد از سمت جنوب را داشتيم. 
وي افزود: ۲۷كانون بو در جنوب و جنوب  غربي يعني از شهرري 

تا فرودگاه امام وجود دارد كه مهم ترين آنها آرادكوه اس��ت كه 
در اين منطقه روزانه ۷هزارتن پسماند خانگي انباشت مي شود. 
از اين پس��ماندها بوي نامطبوعي به وجود مي آي��د و هنوز ما 

نتوانسته ايم آنجا را طبق اصول علمي ساماندهي كنيم. 
بندپي خاطرنشان كرد: ش��هرداري تهران موظف شده طرح 
پس��ماند را تدوين كند و هم اكنون با كارشناسان خارجي در 
حال مشورت اس��ت، ضمن آنكه قرار اس��ت محل آن نيز كه 
اكنون چسبيده به تهران اس��ت، به نقطه ديگري انتقال داده 
شود. اس��تاندار تهران درباره زمان راه اندازي متروي پرند نيز 
گفت: با هماهنگي ای كه با وزارت راه و شهرس��ازي و راه  آهن 
جمهوري اسالمي به عمل آمده در آذر ماه شاهد راه اندازي اين 

خط ريلي خواهيم بود. 
  هدف توطئه اخير نااميد كردن مردم بود

به گزارش ايسنا، محسني بندپي در بخش هايی از صحبت هاي 
خود با ابراز رضايت از رسيدگي و روند ثبت نام داوطلبان اظهار 
كرد: به بركت انقالب ش��كوهمند اس��المي داراي يك قانون 
اساسي مردم  نهاد هس��تيم كه تمام صفحات آن تجلي حضور 

مردم است. 
اكنون ني��ز انتخابات يازدهمين دوره مجل��س و ميان دوره اي 
خبرگان را با نظم و ش��فافيت برگزار خواهيم كرد و هر فردي 
كه اي��ن صالحيت را در خ��ود مي بيند كه در تبيي��ن قانون و 
نمايندگي مردم نقش داشته باشد، مي تواند كانديدا شود. وي با 
بيان اينكه »ساعت 10 صبح )ديروز( ۴۸0نفر ثبت نام كردند كه 
1۸درصد آن زنان و شش نفر نيز از اقليت هاي مذهبي هستند«، 
خاطرنشان كرد: اين انتخابات از حساسيت ويژه اي برخوردار 
است، زيرا در هفته هاي اخير ما با انواع توطئه ها روبه رو بوديم 
كه قصد داشتند اميد مردم را نااميد كنند. حضور مردم در اين 
انتخابات مي تواند تجلي ايس��تادگي آنها در برابر اين توطئه و 

دلبستگي آنها به نظام اسالمي باشد.

گزارش 2

گزارش استاندار تهران از ناآرامي هاي اخير

خسارتهايواردهبهمردمجبرانميشود

طرح و ايده هاي ضدايراني اياالت متحده امريكا 
و همپيمانان اروپايي و منطقه ای   همچنان روي 
خط ثابت شكست طي طريق می كند و مقامات 
اين كشورها براي جبران اين ناكامي ها همچنان 
از دوگان�ه تحريم- تقويت يك طيف سياس�ي 
در داخل كش�ور اس�تفاده می كنند و تنها راه 
جب�ران هزينه هاي ناش�ي از اين شكس�ت ها 
را تمرك�ز چندباره ب�ر دوگانه ف�وق مي دانند. 
هر دولتي كه در امريكا روي كار آمده و سكان قوه 
مجريه اين كشور را در اختيار گرفته است در وهله 
نخست به سياس��تمداران دو حزب جمهوريخواه 
و دموكرات و پس از آن افكار عمومي اين كش��ور 
تعهد داده تا با به كارگيري اهرم هاي جديد بتواند 
ترمز قدرت گفتماني و منطق��ه اي و دفاعي ايران 
را كش��يده و مس��ير تضعيف جمهوري اسالمي 
ايران را از يك دس��ت نيافتني و رؤيايي به امري 

سهل الوصول تبديل كند. 
چنانچه مجموع��ه موضع گيري مقام��ات دولت 
كنوني امريكا را طي سه سالي كه صدارت امور در 
امريكا را در اختيار داشته اند مرور كنيم به راحتي 
درك خواهيم كرد كه مقامات ارش��د اين كش��ور 
مانند دونالد ترامپ، ماي��ك پمپئو و جان بولتن و 
برايان هوك در هفته ها و ماه هاي نخست با هيجان 
و حرارت فراوان از قريب الوقوع بودن »فروپاش��ي 
جمهوري اسالمي ايران« با به كارگيري اهرم هاي 
مختلفي نظير خروج از برجام و افزايش تحريم ها و 
گسترش تهديدات بين المللي سخن به ميان آورده 
و با اتهام افكني عليه مقامات ايراني و شخصيت هاي 
 نخس��ت كش��ور ت��الش كردن��د ت��ا دوقطب��ي 

مردم- حاكميت به  وجود بياورند. 
  پايان دوره مواضع هيجاني عليه ايران؟

 ام��روز بع��د از گذش��ت 1۹م��اه از زم��ان خروج 
 اي��االت متح��ده از برج��ام و افزايش فش��ارهاي 
سياسي- اقتصادي توسط اين كشور و همپيمانان 
اروپايي و منطقه  اي آنها، شاهد هستيم كه مواضع 
احساس��ي و هيجاني مقام��ات ضدايراني غربي و 
منطقه اي تا حدودي فروكش كرده است كه شايد 
مرور برخي از مواضع انديش��كده هاي غربي پاسخ 
مناسبي براي اين مسئله را ابراز كنند. آلترمن، مدير 
برنامه خاورميانه انديشكده امريكايي »مطالعات 

راهبردي و بين المللي« در يادداشتي ضمن تحقيق 
درباره روند مبارزاتي امريكا در جهان تأكيد مي كند 
كه »امريكا بازنده هميشگي در منطقه غرب آسيا« 
است. اين انديشكده با ارائه مجموعه داليلي بيان 
مي كند كه اياالت متحده ۲0س��ال اس��ت كه در 
منطقه غرب آسيا در حال جنگ است و هيچ وقت 
پيروز نش��ده اما اين در حالي است كه چين بدون 
جنگ ۲0سال است كه پيروز بوده است. همچنين 
در ادامه اين موسسه تحقيقاتي امريكايي مي نويسد: 
»روند صعودي سطح تنش بين جمهوري اسالمي 
ايران و امريكا، اياالت متحده را از متحدان و شركاي 
خود جدا كرده  است، در حالي كه نه اين امر باعث 
فروپاش��ي حاكميت ايران و نه تغيير در رفتار آن 
شده اس��ت. در عوض، به نظر مي رسد جمهوري 

اسالمي ايران نفوذ خود را در منطقه افزايش داده 
اس��ت، به همين جهت همپيمانان عربِ  امريكا از 
ترس قرار گرفتن در تيررس خش��م ايران در حال 
حاضر به دنبال نوعي سازش با جمهوري اسالمي 

هستند كه امريكا را منزوي مي كند.«
   الگوهاي ايران براي غلبه بر غرب 

»اورش��ليم« نام ي��ك مركز مطالع��ات راهبردي 
و امنيتي صهيونيس��تي اس��ت كه ضمن بررسي 
مؤلفه هاي ثبات س��از و قدرت س��خت جمهوري 
اس��المي ايران آورده اس��ت كه بر اساس دكترين 
عملياتي كه تهران تدوين كرده هدف نهايي ايران 
اين است كه قدرت بازدارنده خود را در منطقه به 
واسطه بازوهاي عملياتي خود در نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي تثبيت كند. اين دكترين 

متشكل از سازمان هاي شيعه و سني است كه در 
راستاي ايجاد برتري در منطقه غرب آسيا و تقويت 
جايگاه جمهوري اس��المي ايران در سراسر جهان 
عمل مي كنند تا در هر س��ناريوی جنگي، امريكا 
و شركاي آن را به خطر بيندازند. ظاهراً اين همان 
چيزي اس��ت كه فرمانده سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي گفته است: »ما مكلف به فرمول سازي غلبه 
بر دشمن در همه سناريوها هستيم. امروز قدرت 
جهاني م��ا معتبر، شناخته ش��ده و داراي ظرفيت 

بازدارندگي فوق العاده اي است.«
طي هفته اخي��ر همچنين انديش��كده مطالعات 
امنيت مل��ي رژيم صهيونيس��تي نيز در بررس��ي 
گام هاي اجرايي معاهده برجام و اقدامات جمهوري 
اس��المي ايران در مقابل��ه با خروج امري��كا از اين 

معاهده آورده اس��ت: »براي رسيدن به بيشترين 
فشار ممكن و مؤثر بودن، نياز به نفوذ سياسي ]در 
داخل ايران[ براي پش��تيباني از اس��تراتژي فشار 
حداكثري و كارآمدي فش��ار اقتصادي است. اين 
امر مستلزم آن است كه امريكا و اروپا پروژه اي را در 
مورد تحريم ها به اشتراك بگذارند و تعهد خود را 

براي حفظ فشار بر ايران به اشتراك بگذارند.«
    نااميدي  در خفا

اگر چه با بررسي و مرور بسياري از انديشكده هاي 
غربي مي توان پي ب��رد كه بس��ياري از آنها غلبه 
امري��كا و همپيمان��ان اروپاي��ي و منطق��ه اي بر 
جمهوري اس��المي ايران را يك امر غيرممكن و 
خيالي توصي��ف مي كنند اما بالطب��ع در مواضع 
بسياري از مقامات امريكايي، اروپايي و منطقه اي 
مي توان به سهولت دريافت كه نااميدي از چيرگي 
بر ايران و دست كم تغيير رفتار ايران در عرصه هاي 
مختلف دفاعي و منطقه اي عماًل غيرممكن است 
اما آنچه مهم مي باشد اين مسئله است كه اقرار به 
چنين مسئله اي اساساً قابل تحقق در تريبون هاي 
عمومي توسط مقامات اين كشورها نيست و براي 
خالي نبودن عريضه و حف��ظ روحيه يك جريان 
سياسي در داخل كش��ور بايد هر از چند گاهي از 
لزوم تغيير رفتار ايران در عرصه منطقه اي و دفاعي 

سخن به ميان بياورند. 
بر همين اس��اس بايد توجه داش��ت ك��ه تقويت 
جريان ميانه رو )بخوانيد غرب گرا( همچنان نقطه 
اميد پايدار غرب و متحدان منطقه اي آنهاس��ت، 
كمااينك��ه انديش��كده امريكايي رن��د در يكي از 
گزارش هاي هفته گذشته خود، در تحليل شاكله و 
ساختار تصميم سازي در جمهوري اسالمي ايران 
آورده است: مقامات و كارشناسان حوزه ايران در 
واش��نگتن بايد ماهيت واقعي سياس��تگذاري در 
ته��ران را درك كنند و دو دي��دگاه را مورد توجه 
قرار دهند؛ اردوگاه حاميان آرمان  هاي جمهوري 
اس��المي كه براي نيل به آن مب��ارزه مي كنند و 
اردوگاه حامي��ان روابط ايران با امري��كا كه براي 
آينده اين روابط فعاليت مي كنند، بر اس��اس اين 
ادراك و توجه، واشنگتن براي مقابله با ايران تنها 
به راه هايي براي تقويت موقعي��ت ميانه روها نياز 

خواهد داشت.

غروب توطئه های ضد ايرانی غرب
امريكا و متحدان اروپايی و منطقه ای به پايان دوره مواضع هيجاني عليه ايران رسيده اند

محمد  اسماعیلی
   گزارش  یک

اگر فردي، فعلي را انجام داده     خبر
كه او را از التزام به اسالم خارج 
كرده بايد از ورود چنين فردي جلوگيري كنيم، ليكن اينها 
نيازمند مستندات و ادله كافي است. اگر ادله و مستندات 
كافي باشد مي توانيم پاسخگو باش�يم و به افراد هم اعالم 
كني�م ك�ه ب�ه اي�ن دالي�ل واج�د ش�رايط نيس�تند. 
به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان 
صبح ديروز طي سخناني در آيين افتتاحيه رسمي ستاد مركزي 
نظارت بر انتخابات يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اس��المي 
و اولين مي��ان دوره اي پنجمين دوره مجل��س خبرگان رهبري 
با اش��اره به س��الروز تصويب قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
ايران گفت: حس��ن اتفاق امروز )ديروز( همزماني افتتاح س��تاد 
مركزي نظارت بر انتخابات و سالروز تصويب قانون اساسي است. 
وي با اشاره به اينكه اميدوارم شاهد برگزاري انتخاباتي پرشور 
باشيم، تصريح كرد: ش��وراي نگهبان به حكم اصل ۹۹ قانون 
اساسي و البته قوانين عادي ديگر كه تكاليف نظارتي شوراي 
نگهبان را تعيين كرده، تنه��ا نهاد ناظر بر انتخابات اس��ت، 
بنابراين هيچ مقام��ي در حوزه اجراي��ي و قضايي نمي تواند 
در اين امر دخالت كند. در كنار ش��وراي نگهبان كه امر مهم 
نظارت بر انتخابات را براساس قانون برعهده دارد، قوه قضائيه 

وظيفه رسيدگي به تخلفات و هيئت هاي اجرايي نيز وظيفه 
اجرا را برعهده دارند. 

كدخدايي با تأكيد بر اهميت امر نظارت بر انتخابات خاطرنشان 
كرد: بايد اين تكليف مهم )نظارت بر انتخابات( را مراقبت كنيم 
كه درست و با دقت انجام ش��ود. بايد كليه فعاليت هاي انتخابات 
به دقت مورد رصد قرار گيرد و گزارش هاي رسيده از ساير نهاد ها 

نيز بررسي و در صورت لزوم به هيئت مركزي ارسال شود. شوراي 
نگهب��ان و هيئت هاي نظارت كه به درس��تي تنها نه��اد ناظر بر 
انتخابات هستند بايد تخلفات را به دقت بررسي كنند تا حقي از 

كسي تضييع نشود. 
 وي با بيان اينكه اگر خداي نكرده در بررسي صالحيت داوطلبان 
كوتاهي شده و كسي از حق خود محروم شود بايد پاسخگو باشيم، 
تأكيد كرد: يك سوي اين موضوع حق مردم است كه بايد مراقبت 
كرد و سوي ديگر نهاد هاي شايسته اي است كه بايد با كارآمدي 
خود اهداف نظام را پيش ببرند، بنابراين اگ��ر در انجام وظايف 
قانوني كوتاهي شود و افراد ناسالم در اين پست هاي انتخابي قرار 
گيرند ما مسئول هستيم. همه مردم كه رأي دادند انتظار دارند 
به دقت بررسي كرده و اجازه ندهيم افرادي كه شايسته نيستند و 

شرايط قانوني را ندارند وارد نهاد هاي انتخابي شوند. 
كدخدايي با اش��اره به اينكه همه ما براي انجام وظيفه قانوني، 
رضاي خداوند متع��ال و تحقق حقوق مردم ت��الش مي كنيم، 
گفت: در هيئت مركزي، استان ها و شهرستان ها هيچ كس حق 

ندارد اعمال نظر شخصي، سليقه اي و محلي كند و فقط ُمّر قانون 
بايد مالك باشد. چه بسا ممكن است شخصا ساليق فردي را در 
انتخابات رياست جمهوري، مجلس ش��وراي اسالمي و مجلس 
خبرگان رهبري نپسنديم، اما آن فرد شايستگي الزم را داشته 

باشد و نمي توان از ورود آن فرد جلوگيري كرد. 
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه سخنان خود بر لزوم رسيدگي 
دقيق، مستند و مستدل به صالحيت داوطلبان تأكيد و خاطرنشان 
كرد: اگر چه قانون در بررسي صالحيت ها از ما رسيدگي قضايي 
را توقع ندارد، اما شرايطي كه در قانون است بايد احراز شود. اگر 
فردي، فعلي را انجام داده كه او را از التزام به اس��الم خارج كرده 
بايد از ورود چنين فردي جلوگيري كني��م، ليكن اينها نيازمند 
مس��تندات و ادله كافي است. اگر ادله و مس��تندات كافي باشد 
مي توانيم پاسخگو باشيم و به افراد هم اعالم كنيم كه به اين داليل 

واجد شرايط نيستند. 
كدخدايي با تأكي��د مجدد بر اينكه تنها نه��اد ناظر بر انتخابات، 
هيئت هاي نظارت مردمي ش��وراي نگهبان است، تصريح كرد: 
انتخابات در جمهوري اسالمي ايران مردمي است و هيئت هاي 
اجرايي و هيئت هاي نظارت نيز مردمي اس��ت. وي در پايان ابراز 
اميدواري كرد دوم اسفندماه شاهد برگزاري انتخاباتي پرشور براي 

شكل گيري مجلسي كارآمد و شايسته باشيم. 

سخنگوي شوراي نگهبان:

مالکبررسيصالحيتهاادلهومستنداتكافياست


