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بيچارهآفتابهدزد

دكتر عبداهلل گنجي در صفحه شخصي توئيتر خود نوشت: 
روزي كه خاشقجي را سللاخي كردند ترامپ گفت كار 
بدي بود اما ما۴۵۰ميليارد دالر قرارداد داريم نمي توانيم 
لغو كنيم.  حاال براي رهايي از فشار افكار عمومي و براي فرار از سياست هاي 
دوگانه به جاي وليعهد، وزير خارجه يا رئيس سللازمان امنيت، كنسللول 

عربستان در استانبول را تحريم كرده اند.  بيچاره آفتابه دزد.
........................................................................................................................

بااينتفكرات،خدابهمردمرحمكند
مهدي محمدي تحليلگر مسائل سياسللي در صفحه شخصي خود 
در توئيتر درباره اظهارات ربيعي سللخنگوي دولت درباره وضعيت 
كنوني معيشت مردم، نوشت: معني حرف ربيعي كه گفته اگر كسي 
غير از روحاني رئيس جمهور مي شللد وضع از اين هم بدتر بود، اين 
است كه در ذهن آقايان وضعي بدتر از اين هم قابل تصور است. خدا 

به ملت رحم كند. 
........................................................................................................................

تعريفسلبريتيبهروايتيساده
نادر فتوره چي يكي از كاربران توئيتر نيز در صفحه شخصي خود نوشت: 
»سلبريتي يك تعريف مشخص دارد: سلبريتي موجودي ا ست كه ما 
بدون توجه او مي توانيم زندگي كنيم، اما او بللدون توجه ما نمي تواند 

زندگي كند.«
........................................................................................................................

خساراتيكهزنگنهبهكشورزدهاست
سيدنظام الدين موسللوي مدير مسئول سللابق خبرگزاري فارس در 
صفحه شخصي خود در توئيتر نوشللت: »به گفته برخي كارشناسان 
قرارداد كرسنت حدود ۱۸ميليارد دالر و حذف كارت سوخت حدود 
۱۵۰هزارميليارد تومان زيان به كشور وارد كرده است. استيضاح تنها 
صورت حقوقي براي جلوگيري از وارد آوردن خسارات بيشتر توسط 

آقاي زنگنه است. مطالبه اصلي و نهايي، محاكمه اوست.«
........................................................................................................................

سرليستيكچكليست!
سيدياسللر جبرائيلي تحليلگر مسللائل اقتصادي در 
كانال تلگرامي خود طي يادداشللتي نوشت: نسبت 
 tax to(درآمد مالياتي بلله توليد ناخالللص داخلي
gdp( يكي از شللاخص هاي مهمي است كه نشانگر 
ميزان كنترل و مديريت منابع اقتصاد توسللط دولت است. هرچقدر 
نسبت ماليات به gdp كوچك تر باشد، يعني دولت در مديريت منابع 
اقتصاد ضعيف است. به زبان ساده، هرچه اين نسبت كوچك تر باشد، 
ميزان ولنگاري اقتصادي باالتر مي رود و وقتي ميزان ولنگاري اقتصادي 
باال بود، توان دولت در تخصيص بهينه منابع در جهت برنامه هاي ملي 
پيشرفت كاهش مي يابد. ميانگين نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد 
ناخالص داخلي)tax to gdp( در كشورهاي عضو سازمان همكاري 
و توسللعه اقتصادي كه پيشللرفته محسوب مي شللوند ۳۴درصد، در 
كشورهاي بريكس كه در حال پيشرفت محسوب مي شوند ۲۳درصد 
و در كشورهاي كمترپيشرفته ۱۶درصد است. متأسفانه اين نسبت در 
اقتصاد ايران بين ۴ تا ۷درصد در نوسان بوده است كه حاكي از ضعف 

شديد مديريت منابع اقتصاد توسط دولت است. 
ارقامي حدود ۱۵۰هزار ميليارد )حدود يك چهارم بودجه عمومي سال 
آينده( كه براي فرار مالياتي در كشور ما ذكر مي شود، نشان دهنده يك 
ولنگاري تمام عيار اقتصادي است كه عمًا اجراي هرگونه برنامه ملي 
پيشرفت را دچار اخال جدي مي كند. يكي از سيئات مجلس كنوني، 
به فرجام نرسللاندن قانون ماليات بر عايدي سرمايه است و ان شاءاهلل 
يكي از اقدامات اساسللي كه در مجلس آينده بايد انجام شود، همين 
موضوع يعني برطرف كردن خألهاي قانوني مالياتي و نظارت دقيق بر 
حسللن اجراي قوانين موجود مالياتي است. ماليات فقط محل درآمد 
دولت نيست. مهم ترين كاركرد ماليات، مديريت اقتصاد و هدايت آن 
در جهت صحيح است. تا وقتي در نظام مالياتي كارايي نداشته باشيم، 
هيچ برنامه اي قابليت اجراي صحيح و كامل را نخواهد داشت. جريان 
انقابي بايد از كلي گويي در دوران مبارزات انتخاباتي به شدت پرهيز 
كند. چك ليسللتي تهيه كرده و به مردم قول دهللد يك به يك موارد 
آن را با سررسيدهاي مشخص به فرجام خواهد رساند. پس از پيروزي 
نيز گزارش پيشرفت كار چك ليسللت خود را هفتگي به مردم بدهد. 

سرليست اين چك ليست، بايد مسئله ماليات باشد. 
........................................................................................................................

سود5۰۰ميلياردتومانيپسِردانشمنِدآقايوزير
كانال تلگرامي سكرت نوشللت: پرونده محمدمهدي آخوندي پسر 
عباس آخوندي وزير سللابق مسللكن و شهرسللازي به شعبه هشتم 
دادگاه كيفري يك اسللتان تهران ارسال شد. بر اساس آنچه تا كنون 
در تحقيقات مشخص شده، فرزند آخوندي در يك فقره فقط از محل 
واگذاري پروژه پرديسان قم، ۵۰۰ميليارد تومان منتفع شده است. 
آخوندي، پزشك و متخصص جنين شناسي و ناباروري است و پدرش 

در مجلس از او با نام دانشمند ياد كرد.

سازمانصنايعدرياييوزارتدفاع:
 ايران در حوزه دفاع دريايي

دست برتر منطقه را دارد 
درح�وزهدف�اعدرياي�يب�اتولي�دناوش�كنهايكالس
مختل�ف،دس�تبرت�رمنطق�ههس�تيموب�هچن�انقدرت�ي
دس�تيافتهايمك�هروزنهايب�راينفوذدش�مننماندهاس�ت.
به گزارش مهر، امير دريادار رسللتگاري رئيس سازمان صنايع دريايي 
وزارت دفاع در هفتمين جشنواره مالك اشللتر اين سازمان با اشاره به 
پيشرفت هاي اين سازمان در توليد دستاوردهاي دريايي اظهار داشت: 
پيشرفت يك كشللور در حوزه توليدات دريايي نشان دهنده پيشرفت 
يك كشور در حوزه هاي علمي مختلف است چراكه محصوالت دفاعي 
دريايي ابعادي چند وجهي دارد كه همه ابعللاد آن براي از قوه به فعل 
درآمدن در قالب يك محصولللي مانند »ناو« بايد پيشللرفته، به روز و 

متناسب با استاندارد هاي بين المللي باشد. 
وي با بيان اينكه سللازمان صنايع دريايي وزارت دفللاع به عنوان يك 
سازمان پويا و پيشرفته در داخل و سازماني با قدرت بازدارنده و توسعه 
يافته در خارج، كامًا شللناخته شده اسللت، افزود: پيشرفت هاي اين 
سازمان با رويكرد جوان گرايي و تكيه برظرفيت هاي نخبگان اين مرز و 

بوم حاصل شده است. 
مدير عامل سازمان صنايع دريايي با بيان اينكه در حوزه دفاع دريايي با 
توليد ناوشكن هاي كاس مختلف دست برتر منطقه هستيم، گفت: به 
چنان قدرتي در حوزه دريا دست يافته ايم كه روزنه اي براي نفوذ دشمن 
در حوزه دريا باز نمانده اسللت كه بخواهد گزندي از راه آب ها به ايران 

اسامي وارد نمايد. 
امير رستگاري با تشللريح اقدامات مجموعه عقيدتي سياسي سازمان 
صنايللع دريايي وزارت دفللاع در حوزه عمق بخشللي و بصيرت افزايي 
كاركنان تصريح كرد: فكر انقابي، كار جهادي و نگرش آگاهانه كاركنان 
نسبت به فعاليت هاي اثربخش و قدرت زا از مؤلفه هاي اساسي پيشرفت 

سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع بوده است.

ايس�تادگي نامه�ايجبه�ه ب�ه دوجبه�ه فعالي�ت
اي�راناس�الميوجبه�هائت�الفنيروه�ايانق�الب
اس�الميب�هاط�العكميس�يونم�اده۱۰اح�زابرس�يد.
به گزارش فارس، حميد مانوري دبيركميسيون ماده ۱۰ قانون 
احزاب وزارت كشللور، پيش از ظهر ديروز در نشسللت خبري با 
حضور خبرنگاران در تشريح جزئيات سلليزدهمين جلسه اين 
كميسيون گفت: سيزدهمين جلسه كميسيون ماده ۱۰ احزاب 
صبح ديروز برگزار شد كه چندين دستوركار داشت. اولين موضوع 
ادامه بررسي نخستين مجمع عمومي حزب كارگزاران سازندگي 
بود. در جلسه قبلي، اساسنامه و مرامنانه با اندكي اصاحات جزئي 

تصويب شد. 
وي با بيان اينكه جلسلله ديروز براي بررسللي صاحيت اعضاي 
شوراي مركزي بود، اظهار داشت: اين حزب داراي ۳۵عضو اصلي 
شوراي مركزي است كه به درخواست اين حزب، اعضاي شوراي 
مركللزي در كنگره دومرحللله اي انتخاب مي شللوند، در مرحله 
نخست ۱۷نفر و در مرحله ديگر ۱۸نفر. مرحله اول انتخاب اعضا 
سال ۹۶ بوده كه مدت فعاليت اعضا هم اكنون به پايان رسيده و 
مصوب شد اين ۱۷نفر در كنگره اي طي سه ماه تشكيل و انتخاب 
شوند. در خصوص صاحيت گروه دوم اعضاي شوراي مركزي كه 
در كنگره سال ۹۷ تعيين شده بودند، همه اعضا به جز دو نفر كه 

صاحيتشان محرز نشد، تأييد شدند. 

مانوري افزود: گزارش مجمع عمومي حزب مشورتي اصاح طلبان 
خراسللان رضوي بود كه براي بررسي بيشللتر به جلسات بعدي 
موكول شد. همچنين صدور پروانه براي دو حزب در دستوركار 
جلسه ديروز بود كه مراحل تاسلليس، كنگره تاسيس و تشكيل 
شعب در يك سوم استان هاي كشور و... انجام شده بود؛ يكي، حزب 
جامعه اسامي مديران است كه با اصاحات جزئي در مرامنانه و 
اساسنامه موافقت شد و ديگري، حزب همدلي مردم تحولخواه 

بود كه قبًا مجوز داشت. 
وي ادامه داد: اين حزب قبًا با نام حزب همدلي مردم تهران در 
سطح استان تهران فعاليت مي كرد كه درخواست تغيير گستره از 
سطح استاني به سطح ملي و تغيير نام حزب را داده بود كه با اصاح 
جزئي در مرامنامه و اساسنامه و همچنين فعاليت در گستره ملي 
و تغيير نام موافقت شد ولي دو نفر از اعضاي شوراي مركزي مورد 

تأييد واقع نشدند. 
دبير كميسيون ماده۱۰ احزاب با بيان اينكه درخواست مجوز براي 
فعاليت دو حزب در جلسه ديروز كميسيون ماده۱۰ مورد بررسي 
قرار گرفت، خاطرنشللان كرد: يك حزب، مجمع ملي كشاورزان 
ايران و ديگري، حزب احياگران تمدن اسامي- ايراني است كه با 
تاسيس اوليه هر دو حزب موافقت شد. آنها بايد مراحل بعدي از 
جمله كنگره تاسيس و تشكيل دفتر در يك سوم كشور و... را انجام 
دهند. مانوري ادامه داد: گزارش پرونده بررسي پيرامون احياي 

يك حزب سابق به نام سازمان دانش آموختگان ايران موسوم به 
ادوار تحكيم وحدت ديگر دستوركار جلسه ديروز بود. با توجه به 
درخواست يك عضو به نمايندگي اعضاي سابق مركزي آن حزب 
براي احياي آن، قرار شد از اين فردا)امروز( براي جلسات بعدي 

براي ارائه توضيحات دعوت شود. 
وي با بيللان اينكه ديللروز فعاليللت دو جبهه بلله نام هاي جبهه 
ايسللتادگي ايران اسللامي و جبهلله ائتاف نيروهللاي انقاب 
اسامي به اطاع كميسيون ماده ۱۰ احزاب رسيد، ابراز داشت: 
جبهه شوراي ائتاف نيروهاي انقاب اسامي متشكل از احزاب 
جمعيت پيشرفت و عدالت، جمعيت ايثارگران انقراب اسامي، 
جمعيت رهپويان انقاب اسللامي، جمعيللت جانبازان انقاب 
اسامي و حزب توسعه و عدالت است كه مقام پاسخگويشان آقاي 
حدادعادل است و جبهه ايستادگي هم متشكل از حزب توسعه 
و عدالت، حزب سبز، حزب نيك انديشان، جامعه جوانان متحد و 
تشكل اسامي دانشللجويان و فارغ التحصيان لرستان است كه 

مقام پاسخگويشان آقاي روح االميني است. 
دبير كميسيون ماده۱۰ احزاب اضافه كرد: اين دو جبهه مي توانند 
با گسللتره ملي و براي فعاليت سياسللي- اجتماعللي و به مدت 

نامحدود فعاليت كنند. 
مانوري در پاسللخ به اين سللؤال كه شللما گفته بوديللد كه به 
دبيركل حزبي تذكر داده شده اسللت، آيا از اين فرد براي حضور 

در كميسيون ماده ۱۰ احزاب دعوت شده است؟ بيان كرد: قرار 
شد ايشان و نماينده سازمان دانش آموختگان در دو جلسه آينده 

دعوت شوند. 
مانوري در پاسخ به سؤال ايرنا مبني بر اينكه حزب »جمعيت گام 
دوم انقاب« مداركش را به كميسيون ماده۱۰ تحويل داده است. 
آيا نتيجه استعام اين حزب مشخص شده و مراحل كار تاسيس 
آن به كجا رسيده است؟ يادآور شد: پس از تقاضا و ارائه مدارك، 
يك دوره قانوني براي اسللتعام اسللت كه بعد اين استعام ها به 
كميسيون ماده۱۰ مي آيد كه هنوز به اين مرحله نرسيده است. 

وي در پاسللخ به اين سللؤال كه آيا درخواسللتي براي تجمع به 
كميسيون ماده۱۰ احزاب داده شده است؟ بيان كرد: كميسيون 
ماده۱۰ به استناد قانون آمادگي دارد مجوزهاي رسيده را در اسرع 
وقت و مهلت قانوني بررسي كند اما هيچ مجوزي براي ما نرسيده 
است، البته يك درخواسللت براي تجمع در محيط بسته بود كه 
برحسللب قانون بايد زمان و مكان به اطاع فرمانداري برسد كه 

اين اطاع را ندادند. 
مديركل سياسي وزارت كشور درباره يارانه احزاب هم گفت: اين 
مسئله در جلسات بعدي تصميم گيري مي شود اما بر اساس قانون، 
تمامی احزاب بايد گزارش صورت مالي خود را بدهند كه تعدادي 
احزاب ندادند و اگر حزبي ندهد و در مراحل بعدي ارائه نكند، از 

دريافت يارانه براساس قانون محروم مي شود.

احزاب

دبيركميسيونماده۱۰احزابخبرداد

اعالم فعاليت جبهه »شوراي ائتالف نيروهاي انقالب اسالمي« به وزارت كشور

سخنگوي دولت در روزنامه ايران يادداشتي نوشت و 
در آن آورد كه ديگر و پس از اتفاقات آبان ۹۸ امكان 
برگزاري انتخابات به شكلي كه تاكنون بوده، وجود 
ندارد. علي ربيعي در آن يادداشللت سخن از زخم 
آبان مي گويد؛ زخمي كه البته در آن يادداشت دليل 
ايجادش بيان نشده است. او در برابر عمق »زخم ها و 
مصائب آبان« از عمق بخشيدني تازه به جمهوريت 
مي گويد و عمق بخشلليدن به جمهوريت را هم در 
ادامه يادداشتش اينگونه توضيح مي دهد: »انتخابات 
در مفهوم آزاد و قانون اساسللي بنياد خود مي تواند 
تبديل به جشنواره عبور از رنج ها و زخم ها باشد و به 
خصوص زخم آبان را به  خاطره اي حزن آلود اما قابل 

تحمل تبديل كند.«
در ادامه، علي ربيعي همچنان اشللاره اي به موضوع 
بنزين و جرقه اتفاقللات آبان ماه نللدارد و از مجلس 
اول مي گويد؛ مجلسي كه نظارت شوراي نگهبان را 
نداشللت: »هنوز پدران قانون اساسي زنده بودند كه 
مجلس اول به دور از هر نوع نگاه تنگ نظرانه و در زير 
نظارت مردمي برگزار شد« و در نهايت هم حرف اصلي 
را مي زند: »ما بايد فهم خودمان از قانون اساسي را به 
فهم آن بزرگان و پدران قانون اساسي چنان نزديك 
كنيم كه حضور آزادانه نامزدهاي همه احزاب و همه 
جناح ها و همه سايق ملي و مذهبي و وفاداران قانون 
اساسي و ايران در انتخابات و در كرسي هاي مجلس 
را نه فقط تحمل كنيم، بلكه تنها راه نجات كشور در 
مقابل تحريم ها و تهديدهاي نوين بدانيم... تحريم ها 
را گاهي يا كمي تا قسمتي مي توان دور زد، اما جامعه 
را نمي تللوان دور زد و راه حلي اقتصادي يا سياسللي 
منهاي جامعه و مردم ابداع كللرد. خيلي صريح بايد 
گفت كه پس از آبان ديگر نمي تللوان انتخابات را به 
شيوه سابق برگزار و تكرار كرد. بايد با الهام از الگوي 
مجلس نخسللت و با نگاه به ايران قرن نوين ۱۴۰۰، 
 تكاملي نوين در شلليوه اجرايي كردن اصل انقابي 

»ملت- دولت آن هم به رأي ملت« به عمل آورد.«
در واقع سخنگوي دولت، راه حل درمان زخم هايي 
همچون اتفاقات و آشوب هاي آبان ۹۸ را برگزاري 
انتخابات آزاد با حضور همه  سايق سياسي مي داند. 
الزمه آنكه چنين راه حلي، يعني انتخابات آزاد براي 
يك مشللكل ارائه دهيم، آن اسللت كه آن مشكل 
را ناشللي از عدم برگللزاري انتخابللات آزاد بدانيم. 
آيا آشللوب و اعتراضات آبان ۹۸ ناشللي از نداشتن 

انتخابات آزاد در كشور است؟
آغ�ازآش�وب،همزمانب�اآغ�ازناگهاني

سهميهبنديبنزين
آنچه اعتراض و آشللوب ها را در نيمه شب ۲۴آبان 
كليد زد، آغاز اجللراي طرح افزايللش قيمت و نيز 

سللهميه بندي بنزين بود. مردم در جريان اجراي 
طرح، حتي در حد آنكه »قرار است اجرا شود« و نه 
با ذكر تاريخ دقيق، حتي مطلع هم نبودند و اجراي 
ناگهاني آن كامًا به فضاي رواني جامعه شوك وارد 
كرد. اين شوك توانست جامعه را به اعتراض خياباني 
برساند و فضاي مناسب را در اختيار آشوبگران قرار 
دهد تللا بتوانند برنامه ريزي ها و سللازماندهي هاي 
قبلي و پشت پرده براي برهم زدن امنيت جامعه را 
با هدايتگري اعتراضات مردمي در كف خيابان گره 

بزنند و اغتشاش از در و ديوار شهر باال برود!
آنچه در اين ميان بيشللترين گزاره انتقاد به دولت 
توسط كارشناسان و مردم بود، »عدم آگاهي بخشي 
به مردم« و »آمللاده نكردن اذهللان جامعه« براي 
ورود به طرح سللهميه بندي بنزين بود. حال يك 
بار ديگر جمله اي از يادداشللت سخنگوي دولت را 
با هم مرور كنيللم: »تحريم ها را گاهللي يا كمي تا 
قسمتي مي توان دور زد، اما جامعه را نمي توان دور 
زد و راه حلي اقتصادي يا سياسللي منهاي جامعه و 

مردم ابداع كرد.«
آيا مردم هنگام اجراي اين طرح بنزيني احساس دور 

خورده شدن توسط دولت را نداشتند؟ خصوصاً كه در 
همه سال هاي گذشللته، دولت تدبير و اميد به كرات 
گفته بود كه با دونرخي كردن بنزين و سهميه بندي 
آن و استفاده از كارت سللوخت مخالف است و حتي 
چندي پيش كه خبر غيررسمي افزايش قيمت بنزين 
توسط يكي از خبرگزاري ها منتشر شد، دولت شديداً 
آن را تكذيب كرد، بنابراين دولت نه تنها مردم را براي 
اجراي طرح بنزيني اش آماده نكرد، بلكه در ماه هاي 
اخير، آدرس غلط هم داد و مردم را مطمئن كرد كه به 
هيچ وجه افزايش قيمت بنزين در كار نيست. آيا دولت 
تعمدي براي وارد كردن شوك به جامعه داشت؟ و آيا 
دولت براي حل مشكلي كه با بي تدبيري خود او كه 
منتخب مردم است، شللكل گرفته، بايد اصل آزادي 

انتخابات هاي برگزار شده را زير سؤال برد؟
انتخابات96آزادبوديانه؟

حسن روحاني در انتخابات ارديبهشت ۹۶ توانست 
نزديك ۲۵ميليون رأي كسللب كند و با شكسللت 
رقباي انتخاباتي، باري ديگر رئيس جمهور ايران شود. 
تك نرخي بودن بنزين و عدم استفاده از كارت سوخت 
از مواضع بنزيني روحاني بود اما اينكه او نتوانسللت 

به اين مواضع وفادار بماند، آيا بايد باعث شللود خود 
دولتمردان انتخابات را زير سؤال ببرند؟ اين امر اگر 
توسط منتقدان دولت انجام شود، باز نشانه هايي از 
سياست ورزي را شايد با خود داشته باشد، اما وقتي 
توسط سخنگوي دولت و در ارگان رسمي دولت انجام 
مي شود، جز خودزني معناي ديگری ندارد. دولتي كه 
توانايي مديريت افكار عمومي در يك موضوع ساده را 
نداشت، حال طرح انتخاباتي مي ريزد؛ انتخاباتي كه 

او بايد مجري باشد والغير.
جبرانپشيمانيمردمازرأيبهاصالحطلبان

اصاح طلبان در وضعيتي نامناسب از جهت اعتماد 
عمومي و پايگاه اجتماعي به سر مي برند. آنها تمام قد 
حامي انتخاباتي دولتي بودند كه در آغازين ماه هاي 
خود در سللال ۹۶ با نارضايتی  هاي عمومي روبه رو 
بوده و طي دو سال حداقل دو آشوب بزرگ را موجب 
شده است؛ دولتي كه به لحاظ سياسي و اقتصادي 
موفق نيست و نتوانسته به وعده هاي خود عمل كند. 
در ميان اين نارضايتي و آشوب و اعتراض خياباني، 
انتخابات مجلس را در مقابل داريم و اصاح طلبان 
و دولت آنها به دنبال آن است كه بتواند راهي براي 

فرار از مسئوليت اتفاقات پيش آمده و جلب مجدد 
افكار عمومي به دسللت آورد. آنها ماه هللا در مورد 
تحريم يا عدم تحريم انتخابات يا شللركت مشروط 
بحث كردند و حاال با پيشتازي دولت، طرحي ديگر 
براي انتخابات ريخته انللد و مي گويند اجازه دهيد 
ملي مذهبي ها و ضدانقاب هم به عرصه انتخابات 
بيايند و نظارت استصوابي نباشللد. دولت و رسانه 
رسمي اش پيشتاز اين بهانه تراشي ها شده، چراكه به 
خوبي مي داند مجلس غيرهمسو با دولت و مجلسي 
كه نمايندگانش وكيل الدوله نباشند، با اين دولت 

كنار نخواهد آمد. 
روزنامه ايران، ايللن موضوع را رها نكللرده و بعد از 
يادداشت سللخنگوي دولت، در شللماره اي ديگر، 
سراغ عباس عبدي رفته تا او صريح تر بگويد كه اين 
انتخابات، انتخابات نيسللت: »فكر نمي كنم در اين 
انتخابات و با اين شللكلي كه دارد برگزار مي شود، 
كسي پيروز ميدان باشد. شما وقتي مي توانيد حرف 
از پيروزي و شكست بزنيد كه يك بازي قاعده مند 
وجود داشته باشد. اگر قرار باشد اين بازي به معناي 
دقيق كلمه رخ ندهد، اصًا پيروزي و شكست معني 
نمي دهد. همه متضرر ماجرا خواهند بود، بنابراين 
ذهن خود را به اين سللمت نبريد كه رقابتي وجود 
دارد، پس حاال چه كسللي برنده و چه كسي بازنده 
مي شود. ذهن را به اين سمت ببريد كه آيا اين بازي 
كه دارد رخ مي دهد، آن بازي اي است كه مشكات 
جامعه را حل كند يا نه؟ فارغ از اينكه چه تيمي در 

آن برنده شود. من فعًا چنين تصوري را ندارم.« 
عبللدي در اداملله گفتلله: »وقتللي اصاح طلبان 
يا طرفداران آنهللا نيايند، ديگر فكللر نمي كنم كه 
جزئيات نتيجه انتخابات تأثيرگذار و با اهميت باشد. 
در مورد همين انتخابات، معتقد بودم كه حتي اگر 
اصاح طلبان بللا ظرفيت كامل مي آمدنللد، باز هم 
كافي نبود، بلكه بايد نيروهايي فراتر از اصاح طلبان 
هم مي توانسللتند در اين انتخابات حاضر شللوند و 
نامزدهاي خود را داشته باشند و طرفداران خود را 
دعوت كنند. نامزدهللاي فعلي غير از اصاح طلبان 
بعيد اسللت كه بتوانند ۱۰ يا ۱۵درصللد جامعه را 
نمايندگي كنند، براي هميللن خيلي موضوعيتي 
ندارد كه بين آنها دست به انتخاب بزنيم. همه آنها در 
اصل در شرايط كنوني جامعه ايران يك چيز هستند 

و يك چيز مي گويند.« 
نكتله اين اسللت كه آيا شللما در دولللت و مجلس و 
شوراها نيسللتيد، چرا نتلوانسللتيد مشكات را حل 
كنيد؟ و اينكه شللما نتوانسللتيد جامعلله را با خود 
در اجرای طللرح همراه كنيد، چه ربطللی به نظارت 

شورای نگهبان دارد؟!

دولتيهاواصالحطلبانبرايانتخاباتدردورانركودپايگاهاجتماعيخودبهبهانهتراشيرویآوردند

اصالح طلبان از »شوک بنزينی« به »شك در انتخابات« رسیدند!
كبري   آسوپار
   گزارش

دبيرش�وراينگهباندرجلسه    خبر
دي�روزاي�نش�وراخط�اببه
هيئتهاياجراييمتذكرش�دكهدربررسيصالحيتهاي
داوطلبانانتخاباتمجلسبادقتعملكنندتاشاهدشكايت
كمتريب�ههيئتهاينظ�ارتوش�وراينگهبانباش�يم.
به گزارش فارس، جلسه شوراي نگهبان ديروز با حضور همه اعضاي 
فقيه و حقوقدان اين شورا و به رياست آيت اهلل جنتي برگزار شد. در 
ابتداي اين جلسه آيت اهلل جنتي در نطق پيش از دستور خود با اشاره 
به ثبت نام بيش از ۱۶هزار نفر بللراي نامزدي در انتخابات مجلس 
يازدهم و آغاز فرآيند بررسي صاحيت ها توسط هيئت هاي اجرايي 
تصريح كرد: از اعضاي محترم هيئت هاي اجرايي در سراسر كشور 
مي خواهيم كه بررسي صاحيت هاي داوطلبان انتخابات مجلس را با 

دقت زياد انجام دهند و مراقبت كنند تا حق كسي ضايع نشود. 
وي افزود: در بررسي صاحيت ها، حق كانديدا ها و حق مردم هر دو 
بايد حفظ شود و داوطلباني كه داراي شرايط هستند، در هيئت هاي 
اجرايي ردصاحيت نشوند و افرادي كه آلوده به فساد يا فاقد شرايط 
هستند نيز تأييد نشوند. دبير شوراي نگهبان با تأكيد بر نقش نظارتي 
شوراي نگهبان بر عملكرد هيئت هاي اجرايي، ابراز اميدواري كرد 
كه دقت كافللي در انطباق شللرايط و موانللع نمايندگي مجلس با 
وضعيت داوطلبان توسط هيئت هاي اجرايي صورت گيرد تا شاهد 

بي دقتي در بررسي صاحيت ها از سوي آنها نباشيم. وي خطاب به 
هيئت هاي اجرايي متذكر شد: اگر دقت كافي در بررسي صاحيت ها 
صورت بگيرد و نسبت به فساد اقتصادي و فساد اخاقي و ضديت با 
حاكميت، مسامحه اي نشود، ديگر شاهد شكايت كمتر داوطلبان به 

شوراي نگهبان در بررسي صاحيت هايشان خواهيم بود. 
آيت اهلل جنتي در ادامه با اشاره به ثبت نام افرادي براي نمايندگي در 
انتخابات اولين مياندوره اي پنجمين دوره مجلس خبرگان گفت: 
طبق قانون بررسي صاحيت هاي انتخابات مجلس خبرگان بر عهده 
شوراي نگهبان است و بايد داوطلبان نامزدي در اين مجلس شرايطي 
همچون اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخاقي، اجتهاد در حد 
قدرت استنباط بعضي از مسائل فقهي، بينش سياسي و اجتماعي 
و آشنايي به مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوري اسامي و 

نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي را داشته باشند. 
وي با تأكيد بر اينكه احراز چنين شرايطي در اين تعداد از داوطلبان 
آن هم در اين مدت كوتاه، بسيار كار مشكلي است، خاطرنشان كرد: 
شللوراي نگهبان در بررسللي صاحيت ها چه در انتخابات مجلس 

شللوراي اسللامي و چه مجلس خبرگان رهبري با دقت، اسناد و 
شرايط تك تك داوطلبان را بررسللي مي كند و هرگز تحت فشار و 

درخواست هاي غيرقانوني قرار نمي گيرد. 
پيش از آغاز دستور كار جلسه، آيت اهلل محمد يزدي از فقهاي شوراي 
نگهبان در توصيه اي خواستار توجه بيشتر اعضاي شوراي نگهبان 
نسبت به اعتراضات داوطلبان فاقد شللرايط و ردصاحيت شده و 
بررسي دقيق آنها همراه با سعه صدر در شنيدن اعتراضات آنها شد 
كه دكتر كدخدايي قائم مقام دبير در اين خصوص توضيحاتي ارائه 
كرد. عباسعلي كدخدايي عضو حقوقدان و قائم مقام دبير شوراي 
نگهبان با تأييد توصيه هاي آيت اهلل يزدي، تأكيد كرد: از حدود يك 
سال پيش بسللياري از افراد و چهره هايي كه در دوره هاي گذشته 
ردصاحيت شللده بودند به بنده و برخي ديگر از اعضاي شللوراي 

نگهبان مراجعه كردند و از وضعيت پرونده خود مطلع شدند. 
سخنگوي شوراي نگهبان با تأكيد بر اينكه بار ها در رسانه ها اعام 
كرده ايم كه داليل عدم احراز يا ردصاحيت را به خود افراد اعام 
مي كنيم و اگر كسي پرسشي درباره پرونده خود دارد مي تواند از 

شوراي نگهبان بپرسد، افزود: در اين ايام نيز به تعداد مراجعات 
به شوراي نگهبان افزوده شده و ما نيز داليل خود را به افراد اعام 
مي كنيم و از كارشللناس مربوطه خواسللته ايم داليل قانوني و 

مستند خود را به فرد اعام كنند. 
وي افزود: اگر افراد در اين مراجعات مدارك و مستندات جديدي 
داشللته باشللند، آنها را ضميمه به پرونده هايشللان مي كنيم تا در 
بررسي هاي مجدد مورد توجه قرار گيرد و حقي از كسي ضايع نشود. 
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ادامه داد: در جلسات هيئت مركزي 
نظارت بر انتخابات تأكيد مي شود كه تمامی گزارشات با مستندات 
و ادله كافي همراه باشد و گزارشللات مراجع چهارگانه نيز با دقت 
بررسي مي شود. در ادامه جلسه و پس از اظهارات كدخدايي و ساير 

اعضا، رسيدگي به دستور كار شوراي نگهبان آغاز شد. 
گفتني است طبق جدول زمانبندي انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسامي، پس از اتمام ثبت نام ها، فرآيند بررسي 
سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه آغاز و بررسي صاحيت 
داوطلبان در هيئت هاي اجرايي تللا ۲۶آذر صورت مي گيرد و 
پس از اباغ نتايج بررسي ها به داوطلبان توسط فرماندار مركز 
حوزه انتخابي، داوطلبان در صورت اعتراض به نظر هيئت هاي 
اجرايي مي تواننللد از ۲۸ آذر تا اول دي مللاه به هيئت نظارت 

استان شكايت خود را اعام كنند.

آيتاهللجنتي:
در بررسی  صالحيت ها حق كاندیدا و حق مردم هر دو حفظ شود

رضادهشيری|  جوان


