
  گزارش یک

مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد
انتخابات مجلس يازدهم، اولين تجربه و آزمون مش��اركت سياسي مردم 
در گام دوم انقالب اس��ت. مردم ايران طي ٤۰ س��ال اول انقالب در تمام 
انتخابات هاي خود سرفراز و سربلند و همواره ركورددار مشاركت سياسي در 
جهان بوده اند و شواهد و قرائن نشان مي دهد كه در اولين انتخابات چله دوم 
انقالب به رغم »كمبودها و نقص هاي ناشي از تحريم هاي ظالمانه دشمن«، 
»ضعف ها و مشكالت اقتصادي و معيشتي ناشي از سوءمديريت و بي تدبيري 
دولتمردان و مسئوالن«، »تالش دشمن و شبكه همكار دشمن براي مأيوس 
سازي مردم و عدم شركت در انتخابات پيش رو نظير پروژه هاي »من رأي 
نمي دهم«، »سياه نمايي مفرط اوضاع كشور«، »استعفاي روحاني«و... « 
عزم خود را براي خلق حماسه اي متفاوت از دوره هاي انتخاباتي پيشين جزم 

كرده و يك بار ديگر نيز شگفتي ساز خواهند بود. 
انتخابات مجلس يازدهم در شرايطي برگزار مي شود كه كشور با مجموعه اي 

از مسائل و مشكالت داخلي و خارجي رو به روست: 
۱ - امريكايي ها عالوه بر خروج ظاهري از برجام خسارت محض )كه هرگز 
داخل نش��ده بودند كه حاال خارج شده باش��ند(، با كمك مكارانه و روباه 
صفتانه اروپايي ها و قارون هاي وهابي منطقه و صهيونيست ها، با تشديد 
تحريم ها و تحريم كشورهايي كه با ايران روابط اقتصادي دارند، پروژه  عاصي 
سازي هنگ كنگي مردم ايران و فروپاشي از درون و سوريزه كردن ايران را 
دنبال مي كنند و طي دو سال گذشته براي براندازي جمهوري اسالمي در 
»آشوب هاي دي ماه ۹۶«، »تابستان داغ ۹۷«، »ممانعت از برگزاري جشن 
٤۰ سالگي و تالش براي برپايي جشن كريسمس در تهران در دي ماه ۹۷«، 
»طراحي و تجهيز براندازان و آشوبگران در پروژه شبكه سازي عنكبوت و 
نمرود در آشوب هاي بنزيني كش��ور« و... از هيچ تالشي فروگذار نكرده و 
كماكان بر سندان آشوب هاي هنگ كنگي در دو ماه باقيمانده تا انتخابات 

مجلس مي كوبند. 
۲ - مشكالتي كه س��وءمديريت، بي تدبيري، بي برنامگي، جزم انديشي 
لجوجانه و عدم جامع نگري دولتمردان طي سال هاي اخير براي معيشت 
مردم و اقتصاد كش��ور و صنعت كش��ور به وجود آورده: »سهل انديشي و 
اعتماد به دشمن كينه توز، مكار و زخم خورده«، »نگاه به بيرون و تالش براي 
حل مشكالت از راه مذاكره با دشمن«، »غفلت از توان باال و ظرفيت هاي 
داخلي«، »حذف و كنار گذاشتن اكثر برنامه هاي قانوني دولت قبل نظير 
برنامه يارانه ه��ا و افزايش تدريجي بهاي حامل هاي ان��رژي و... «، »وجود 
برخي معايب اعتمادسوز نظير اشرافي گري، تشديد فاصله طبقاتي ناشي از 
روش هاي اقتصادي ليبرال سرمايه داری غربي«، »نگاه آمرانه و عدم توجه 
به انتقادها و نصايح دلسوزانه نخبگان و فرهيختگان و توهين و دلسرد كردن 
آنان«، »برپايي تريبون يك طرفه و اصطالحاً مونولوگي همراه با پنهان كاری و 
عدم اعتماد به مردم و در ميان نگذاشتن مسائل با مردم« و... كه سبب تشديد 
فاصله بين دولتمردان و مردم شده و آثار منفي زيادي برجاي گذاشته كه 

موارد زير از جمله آنها است: 
الف( كوچك تر شدن سفره هاي مردم

ب( بروز بحران معيشتي براي خانواده ها
ج( تأثير غيرقابل انكار بر نظام خانواده و كاهش ازدواج، كاهش فرزندآوري، 

افزايش منازعات خانوادگي و طالق، و... 
د( تأثير منف��ي بر فرهنگ ديني و ملي و حركت نس��ل جوان به س��مت 
مس��ئوليت ناپذيری و اعتياد و افزايش جرائم، سرقت و بزه هاي اجتماعي 

در سطح جامعه و... 
ه( حركت جامعه به ويژه جوانان به سمت انزواي سياسي و بي تفاوتي نسبت 

به آينده و سرنوشت كشور. 
طي سال هاي اخير، تش��ديد تحريم هاي ظالمانه و فشار سنگين دشمن 
بيروني و سوءمديريت و بي تدبيري داخلي مانند دولبه يك قيچي عمل كرده 
و از يك طرف سبب ناراضي شدن مردم و بلند شدن فرياد اعتراض ها و از 
طرف ديگر سبب مساعد شدن زمينه براي اجراي پروژه هاي دشمنان بيروني 
و سوار شدن بر موج اعتراضات مردمي و تبديل آن به اغتشاش و آشوبگری 
و ترويج ناامني شده است. اگرچه توطئه براندازي هنگ كنگي دشمن با 
بصيرت و شعور و فهم سياسي باالي مردم ايران در راه پيمايي هاي اواخر آبان 
و اوايل آذرماه، تهديد دشمن را خنثي و زمينه تبديل آن به فرصت را فراهم 
آورده، ولي »غفلت مسئوالن و دولتمردان از همراهي جهادي با مردم و تالش 
انقالبي براي حل مشكالت«، »ساز ناكوك و نغمه هاي شوم، اعتمادسوز و 
فرصت سوز اصالح طلبان براي تضعيف مشاركت و دلسرد كردن مردم«، 
»توطئه هاي رنگارنگ دشمن بيروني و همكاران داخلي دشمن براي فريب 
مردم و اجراي فاز دوم اغتشاشات و آشوب ها« و... مي تواند صحنه را به نفع 

دشمن تغيير داده و زمينه را براي پاتك دشمن زخم خورده فراهم آورد. 
در ش��رايطي كه تحركات انقالبي و فسادس��تيز قوه قضائي��ه و اقدامات 
جهادي سپاه و جوانان بس��يجي در جهت فقرزدايي، اشتغالزايي و رفع 
محروميت، كام مردم را شيرين و آنان را به آينده روشن و رونق اقتصادي و 
رفع مشكالت اميدوار ساخته، بي ترديد كم كاري ها، سوءمديريت ها، عدم 
توجه به خواسته هاي به حق مردم، سخنان و رفتارهاي مأيوس ساز افراد 
حقيقي و حقوقي، مواضع متشتت، متناقض، وحدت سوز و ضد انتخاباتي 
برخي اصالح طلبان و... سم مهلكي است كه ريشه نشاط اجتماعي، باورها 
و ايمان و اعتقادات مردم را سوزانده و استحكام دروني نظام و امنيت كشور 
را با خطر مواجه و دشمن را در اجراي طرح ها و پروژه هاي براندازانه اميدوار 

مي سازد. 
بايد در برابر اين حقيقت بزرگ سر تعظيم فرود آوريم كه مردم شناسنامه دار 
ايران، در فتنه آبان ماه )كه دشمن ششم دي ماه را براي اجراي آن در نظر 
گرفته بود اما به دليل بد عمل كردن دولتمردان در افزايش قيمت بنزين، 
زودتر از موعد مقرر اجرا شد( دو كار بزرگ انجام دادند اول اينكه صف خود 
را رسماً و علناً از ضدانقالب و شبكه براندازان جدا كرده و ضمن خنثي كردن 
نقشه ضدانقالب، بصيرت انقالبي خود را به دنيا نشان دادند و دوم اينكه براي 
اولين بار در يك راه پيمايي سراسري مراتب اعتراض و خشم انقالبي خود 
را از: سوءمديريت، فقر، گراني، مشكالت معيشتي، بيكاري، تورم، تبعيض، 
اشرافي گري، فاصله طبقاتي، تعطيلي كارخانجات و بنگاه هاي توليدي، 
قاچاق، رانت خواري، آقازادگي، نفوذ دشمن، لجام گسيختگي فرهنگي، بي 
توجهي به ظرفيت هاي داخلي، عدم اعتماد و استفاده مطلوب از ظرفيت 
جواني كش��ور، اعتماد بيجا به امريكا و... با صداي بلند به گوش مسئوالن 
رسانده و رسماً به دولت كارت زرد دادند. بايد به اين حقيقت گردن نهيم 
كه صبر مردم از جنس صبر انقالبي است و به اين كارت زرد اكتفا نخواهند 
كرد و در چارچوب قانون، اعمال و رفتار مسئوالن را رصد مي كنند و به وقت 
مقتضي تصميم انقالبي مي گيرند و انتخابات مجلس يازدهم يكي از همان 
زمان ها است كه مردم در يك تصميم انقالبي و در انتخابات رفراندوم گونه  
دوم اسفند نسبت به جايگزيني نمايندگان تراز گام دوم انقالب و با خصايص 
و خصائل شهيد مدرس اقدام و نمايندگاني را به مجلس خواهند فرستاد كه 
منطبق با گام دوم انقالب و انتظارات نظام اسالمي باشند، تنها در اين صورت 

است كه مي توان گفت »مجلس؛ عصاره فضائل ملت« است. 

سيد عبداهلل متوليان

عارف: اصالح طلبان باید
 مسئوليت حمایت از روحانی  را بپذیرند

بزرگ ترین مشکل دولت آن است که با مردم حرف نمی زند 

در روزهایي ک�ه بخش�ي از اصالح طلبان تالش 
مي کنند با فرافکني در مورد حمایت شان از دولت 
روحاني، ناکارآمدي دولت روحاني را ناکارآمدي 
نظام بدانند یا حداق�ل نهاده�اي حاکميت و یا 
منتقدان دولت را مانع انجام امور توس�ط دولت 
روحاني بدانند، محمدرضا عارف معتقد اس�ت 
ک�ه »اصالح طلبان بای�د مس�ئوليت حمایت از 
دولت روحاني را بپذیرند. « این همان کاري است 
ک�ه اصالح طلبان دوس�ت ندارند انج�ام دهند.

 عباس عبدي مي گويد انتقادات عليه روحاني باالست 
و چون نمي شود در اين شرايط كار كرد، بهتر است 
كنار برود. زيباكالم هم گرچه مي گويد اشتباه ما اين 
بود كه به مردم گفتيم به روحاني رأي بدهند، اما او هم 
همچون عبدي، هيچ نشاني از ندامت و عذرخواهي 
و پذيرش مس��ئوليت براي وضعيت پيش آمده، در 
كالمش نيست. غالمحسين كرباسچي اما نظرش 
به عارف نزديك تر است و او هم گفته »صادقانه اين 
است كه ما اگر يك اش��تباهي كرديم چه در دولت، 
چه در مجلس يا شوراي شهر، هر جا، صادقانه بگوييم 
اين انتخاب ما بر اين اساس بوده، يعني من االن خودم 
مي گويم به عنوان كسي كه نقش داشتم مي گويم كه 
ما آقاي ايكس را اگر در مجلس فرستاديم با اين بينش 
بوده كه ايشان را با رقبايش مقايسه كرديم و ديديم 
ايش��ان حداقل در حرف ها و قضاوت هايش بهتر از 
آنهاست ... اما در عمل وقتي ديديم يا شده مثل آنها 
يا شده بدتر از آنها؛ اين را بايد به مردم اعتراف كنيم... 
حمايت و معرفي ليس��ت اميد توسط خاتمي خطا 
بود. « سخنان عارف، كسي كه كانديداي انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۹۲ بود و با فشار محمد خاتمي 
و ديگر اصالح طلبان مجبور شد كناره گيری كند تا 
اصالح طلبان همگي حامي حسن روحاني باشند، در 
گفت وگو با ايسنا و در نقد دولت روحاني جالب توجه 

است. او مي گويد دولت نبايد درآمد حاصل از افزايش 
قيمت بنزين را مستقيم به مردم دهد و همان كاري را 
بكند كه به آن انتقاد داشت، بلكه بايد صرف پيشرفت 
كشور كند. عارف مي گويد ما هنوز نمي دانيم شوراي 
امنيت كشور تا چه حد مسئول اجراي طرح افزايش 
قيمت بنزين بوده است. اين موضع عارف در حالي 
است كه روحاني گفت حتي خودش هم در جريان 
اجراي طرح نبوده و همه اختيار طرح را به ش��وراي 

امنيت كشور به رياست وزير كشور سپرده است. 
   دولت باید در طول 6 س�ال قيمت بنزین را 

باال مي برد
محمدرضا عارف در پاسخ به سؤالی درباره انتقادات 
به روند اعالم ط��رح اصالح قيم��ت بنزين گ�فت: 
اصالح قيمت بنزين بحثي جدي بود كه مربوط به 
امروز و ديروز نيست. كاري كه از برنامه سوم شروع 
شد و طي آن بايد قيمت بنزين آزاد و به فوب خليج 

فارس مي رسيد. 
عارف با بيان اينكه »بايد دولت در طول شش سال 
گذشته مسير اصالح قيمت بنزين را جلو مي برد«، 
افزود: در اين دوره همواره بحثي بين دولت و مجلس 
براي اصالح قيم��ت بنزين وجود داش��ت؛ مجلس 
به قانون برنامه شش��م و اختيار دولت براي افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي تأكيد داشت و دولت از آن 
سر باز مي زد. اين رفتار دولت باعث تلقي در برخي از 
نمايندگان شد كه دولت مي خواهد توپ را در زمين 

مجلس بيندازد. 
    به دولت براي اجرا نکردن طرح اصالح قيمت 

بنزین پيغام دادیم
رئيس فراكس��يون اميد با تأكيد بر اينكه »مجلس 
هيچ اطالعي از تصميم دولت ب��راي اصالح قيمت 
بنزين نداشت«، گفت: ما چند روز قبل از اجراي اين 
طرح از تصميم دولت براي اجراي آن مطلع شديم و از 

رحماني فضلي و نوبخت خواستيم در فراكسيون اميد 
درباره جزييات اجراي طرح توضيح دهند. سپس از 
طريق يكي از اعضاي كابينه به دولت پيغام داديم كه 
ما مخالفيم و دولت تا قبل از جلسه فراكسيون اقدامي 
انجام ندهد. با وجود اين پيغ��ام دولت طرح افزايش 
قيمت بنزين را به بدترين شكل ممكن عمل كرد حال 
اينكه مي توانست با عملكرد بهتري از فوايد اجراي اين 

طرح استفاده كند. 
 وي ادامه داد: ابهام ديگر مربوط به نحوه هزينه كرد 
منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين است، آيا دولت 
مي خواهد با ادامه ش��يوه دولت قبلي يارانه ها را به 
صورت نقدي به همه مردم پرداخت و همان كاري 
را كه به آن انتقاد داش��ت اجرايي كن��د؟ بايد دولت 
به جاي توزيع يارانه نقدي بي��ن ۶۰ ميليون خانوار 
منابع حاصله را صرف زيرساخت ها و زير بناها و بهبود 

وضيعت بهداشت و درمان و توليد كند. 
   توضيحات الریجاني  کلي بود

عارف ادامه داد: تأكيد م��ا اين بود رئيس جمهور در 
جلس��ه اي غيرعلني درباره چرايي افزايش قيمت 
بنزين به نمايندگان توضيح دهد، به هر حال مردم 
از نمايندگان ش��ان در حوزه هاي انتخابيه علت اين 
كار را مي پرسند و آنها بايد دليلي براي توضيح داشته 

باشند. 
وي با اشاره به توضيحات رئيس مجلس مبني بر اينكه 
در روز سه ش��نبه يعني دو روز قبل از آغاز اين طرح 
توضيحاتي به نمايندگان در جلسه غيرعلني داده بود، 
گفت: ايشان تنها نيم ساعت در زمينه هاي مختلف 
از جمل��ه موضوع بنزين صحبت ك��رد. توضيحش 
درباره بنزي��ن محدود ب��ه تصميم گيري هاي كلي 
بود ولي درباره نرخ بنزين و يا شيوه اجراي آن هيچ 

بحثي نشد. 
 رئيس فراكسيون اميد درباره اينكه آيا فراكسيون اميد 

از استيضاح وزير كشور حمايت مي كند يا خير، گفت: 
بايد جلسه اي با وزير كشور برگزار كنيم تا در جريان 
اقدامات قرار گيريم. ما هنوز به طور رسمي توضيحي 
از وزارت كشور نداشتيم تا بدانيم چقدر شوراي امنيت 

كشور مسئول انجام اين طرح بوده است. 
وي با بيان اينكه »در اين اعتراضات شيوه  اطالع رساني 
خوب نبود«، افزود: ما در اين ب��اره ضعف داريم. اگر 
خودمان صادقانه اطالع رس��اني مي كرديم نگاه ها 
بيش��تر به س��مت رس��انه هاي داخلي مي رفت تا 
رسانه هاي بيگانه كه يك كالغ را چهل كالغ مي كنند. 
بايد رس��انه ها فرصت بيش��تري براي اطالع رساني 
درباره اعتراضات مردم و آش��وب هاي شكل گرفته 
در پي آن پيدا مي كردند تا مردم در جريان مس��ائل 

قرار مي گرفتند. 
   قطع سراس�ري اینترنت به دليل آمادگي 

نداشتن وزارت ارتباطات رخ داد
نماينده تهران همچنين در پاس��خ به سؤالی درباره 
تبعات قطع اينترنت بعد از اعتراضات اخير و متضرر 
شدن مردم و دانش��گاهيان، اظهار كرد: اگر وزارت 
ارتباطات بهتر وظايف خود را انجام مي داد اين اتفاق 
رخ نمي داد. ما بايد براي حوزه ارتباطات اولويت بندي 
داشته باشيم نه اينكه به دليل نداش��تن ابزار كار و 
عملكرد نامطل��وب مجبور باش��يم كل ارتباط يك 
منطقه را قطع كنيم. ع��ارف در واكنش به توضيح 
وزارت ارتباطات مبني ب��ر اينكه قطعي اينترنت به 
دليل مصوبه شوراي امنيت كشور انجام شد، گفت: 
اگر وزارت ارتباطات امكاناتي را فراهم كرده بود ديگر 
نيازي نبود شوراي امنيت يك مرتبه ماشين چمن زني 
راه بيندازد. از آنجا كه وزارت ارتباطات امكاناتي براي 
محدود كردن ارتباطات در زمان اعتراضات نداشت 

اينترنت را قطع كرد. 
   باید مسئوليت حمایت از دولت را بپذیریم

وي ادامه داد: آقاي روحاني هيچ گاه نگفته اصالح طلب 
است. اصالح طلبان در دولت حضور دارند منتها اينكه 
حضورش��ان تأثيرگذار بوده و توانسته اند از منش و 
روش اصالح طلبانه خود در پيگيري امور اس��تفاده 
كنند، موضوعي است كه بايد در محافل نخبگان و 
دانشگاه ها مورد بحث قرار گيرد. صرف اينكه وزيري 
وابسته به جريان سياسي است نمي توان گفت كه آن 

وزير منويات آن جريان را دنبال مي كند . 
رئيس فراكسيون اميد افزود: شرايط در سال هاي ۹۲ 
و ۹۶ به گونه اي پيش رفت كه اصالح طلب ها پشت 
آقاي روحاني درآمدند. اين حمايت به آن معنا نيست 
كه دولت فعلي اصالح طلب اس��ت البته ما هم بايد 
مسئوليت حمايت از دولت را بپذيريم. در عين حال 
فكر مي كنم درباره اين دولت مقداري س��ياه نمايي 
مي ش��ود چون كارهاي خوبي در توسعه زير بناها، 
بهبود مناطق محروم و وضعيت بهداش��ت و درمان 

انجام داده است. 
وي با بيان اينكه »دولت بايد ش��فاف عملكردش را 
براي مردم توضيح دهد«، افزود: با وجود اينكه دولت 
كمترين تعامل را با فراكسيون اميد داشته اما تالش 
كرديم نقد مشفقانه كنيم. بزرگ ترين مشكل اين 
دولت اين اس��ت كه با مردم حرف نمي زند. يكي از 
انتقادات جدي ما اين است كه چرا در روز ۱۶ آذرماه 
يعني در روز مخصوص دانشجو شاهد حضور پررنگ 

وزراي دولت در دانشگاه ها نبوديم. 

ژه
طي شش سال گذشته و حتي پيش از آن در جريان تبليغات وی

انتخاباتي رياست جمهوري در سال ۹۲ جرياني در داخل با شعار 
» چرخيدن همزمان چرخ سانتريفيوژ ها چرخ كارخانه ها« كه 
الزمه آن ديدن »دم كدخدا« بود، عماًل كشور را معطل نگاه به 
غرب كرد كه ماحصل آن امضاي توافقنامه خس��ارتبار برجام، 
باز ايستادن چرخ س��انتريفيوژها و سپس متوقف شدن چرخ 
كارخانجات بود كه با خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم هاي 

جديد بر پيچيدگي اوضاع اقتصادي كشور افزود. 
در شرايط كنوني كه دولت امريكا همه تعهدات برجامي و قواعد 
بين المللی را به كناري نهاده و طلبكارانه دنبال گفت وگو و مذاكره 
با ايران ) بخوانيد تسليم( است، جرياني در داخل ذوق زده از اين 
سراب هاي ترسيمي ترامپ، گشايش هاي اقتصادي را همچنان 

در غرب جست وجو مي كنند. 

ردپاي اين ذوق زدگي كه طي چند روز گذشته به بهانه سفر 
روحاني به ژاپن در رسانه هاي نزديك به دولت و اصالحات 
مطرح مي ش��ود، به وضوح قابل رؤيت اس��ت. ب��راي نمونه 
روزنامه همش��هري كه از بودجه عمومي ارت��زاق مي كند، 
روز گذش��ته با انتخاب تيتر يك »توكيو، دريچه مذاكره و 
گشايش اقتصاد« كوشيد سفر روحاني به اين كشور را واجد 
دستاوردهايي معرفي كند كه معافيت هاي تازه ژاپن براي 
خريد نفت از ايران، ايجاد كانال مالي مستقيم و آزادسازي 
۱/5 ميليارد دالر از پول هاي نفت ايران از جمله آنهاس��ت. 
امتيازي كه البته روزنامه همشهري با قيد »احتمال« در زير 
تيتر يك خود از آنها ياد كرده اس��ت. اين در حالي است كه 
رس��انه هاي نزديك دولت طي شش سال گذشته با شرطي 
س��ازي ملت از » هيچ«، توليد توقع عمومي، همواره تالش 

كرده اند نگاه ها را از داخل به خارج از مرزها ببرند كه البته در 
اين وارونه سازي انصافاً هنرمندند. 

اما تجربه تاريخي دس��ت كم در همين شش سال گذشته به 
خوبي بيانگر اين واقعيت تلخ اس��ت كه دولت در ش��ش سال 
گذش��ته، كش��ور را معطل اميد به غرب براي حل مشكالت 
اقتصادي نگه داش��ت و همين اميد غلط و استراتژي ناكارآمد 
موجب پيچيده كردن اوضاع و تشديد مشكالت شد كه خود 
را به صورت ناآرامي هاي شديد اخير بنزيني نشان داد. اكنون 
هم با خبرسازی هايی كه از سفر روحاني به گوش مي رسد به 
نظر مي رسد دولت و بازوي رسانه اي آن بازهم اين بار از طريق 
ژاپن قصد دارد راه رفته را دوباره برود و يك استراتژي سوخته را 
دوباره بيازمايد؛ تجربه اي كه نتيجه آن از پيش معلوم و محكوم 

به شكست است. 

بادامچيان: 
دولت روحاني

 نمایش »ناکارآمدي« اصالحات است
دليل موفق نبودن دولت در اقتصاد این است که از تمام نيروهاي مردم 
برخوردار نيست و دولت متعلق به یك جریان، یعني اصالح طلبان است. 
اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي در گفت وگو با مهر، درباره 
سهم اصالح طلبان در ناكارآمدي روحاني اظهار داشت: دليل موفق نبودن 
دولت در اقتصاد اين است كه از تمام نيروهاي مردم برخوردار نيست و دولت 
متعلق به يك جريان يعني اصالح طلبان است در نتيجه شما مالحظه مي كنيد 
از نيروها و پشتيباني همه مردم برخوردار نمي شود و روز به روز كه پيش مي رود 
فشار بيشتر مي شود. وي درخصوص اينكه شعارهاي دولت مبني بر توجه به 
داخل كشور و عدم اعتماد به كشورهاي غربي و نهادهاي بين المللی چه اندازه 
با ريل گذاری آنها براي اداره كشور همخواني دارد، بيان كرد: چه كسي هست 
كه دلش نخواهد كشوري آباد، آزاد و سالم داش��ته باشد؟ دولت به اين كار 
عالقه مند است اما در اين زمينه سه مشكل دارد؛ يكي از مشكالت تفكر اعتماد 
به غرب است. بعضي ها هنوز خيال مي كنند اگر برجام نباشد چه مي شود و نگاه 
امام)ره( را ندارند. دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي افزود: يكي ديگر از مشكالت 
دولت ناكارآمدي است و ما شاهد نمايش ناكارآمدي اصالحات هستيم، زيرا 
رئيس جمهور افرادي را سر كار گذاشته است كه براي مثال ارز را در طول يك 
هفته به قيمت ۱۸ هزار تومان رساندند. دولت مي خواهد، اما اين ناكارآمدي ها 
اجازه نمي دهد. رئيس سابق بانك مركزي با سياست هاي خود قيمت را به۱۸ 
هزار تومان رساند و رئيس فعلي بانك مركزي آن را تا حدود ۱۲ هزار تومان 

پايين آورده است اما مشكل را حل نكردند. 
بادامچيان مشكل ديگر دولت را در رابطه با عمل به شعار توجه به داخل 
و عدم اعتماد به غرب را در وجود عناصر فاس��د درون آن دانست و تأكيد 
كرد: اين عناصر به جاي كمك به دولت، موجب مشكالت دولت مي شوند. 
اگر رجايي و الجوردي گونه برخورد مي ش��د كسي جرئت داشت چنين 
كارهايي انجام دهد؟ حاال هم دوره اينها تمام شده است و به جاي اينكه 
ملت بخواهد با اينها دعوا كند مهم اين است كه بدانند از اين پس چه كسي 
را انتخاب مي كنند. اگر بهشتي گونه و باهنر گونه انتخاب كنند ديگر آنها 
دزدي نمي كنند، پول مردم را نمي خورند، ۲٤ ساعت كار مي كنند و پاك 
هم هستند. دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي عنوان كرد: ملت ما بعد از اين 
همه تجربه بايد بتواند خود را از اين گروه بازي ها و جناح بازی ها نجات دهد. 
مردم در مجلس يازدهم به آنهايي رأی بدهند كه مي توانند مشكالت مردم 

را حل كنند و كارآمد، متدين و ساده زيست هستند. 

استادان بسيجي 250 واحد دانشگاه آزاد: 
کرسي هاي مجلس

 جاي تكيه زدن افراد بي مایه  نيست
250 کان�ون بس�يج اس�اتيد دانش�گاه آزاد اس�المي ط�ي 
نام�ه اي از ش�وراي نگهب�ان خواس�تند ب�ه وظایف انقالب�ي خود 
ب�راي تش�کيل مجل�س در ت�راز انق�الب اس�المي عم�ل کن�د. 
به گزارش فارس، در اين نامه آمده است: در هر نظام حقوقي، تعيين شرايط 
الزم براي تصدي نمايندگي مجلس بر يك رشته مباني استوار است و نظارت 
و بررسي وجود يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگي مجلس نيز بر 
اساس اصول و ضوابطي صورت مي گيرد. حق حاكميت صالحان بر جامعه 
از جمله مهم ترين مباني حاكم بر تشخيص صالحيت داوطلبان نمايندگي 
مجلس شوراي اسالمي است كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

مدنظر قرار گرفته است. 
براي تحقق هدف حكومت مد نظر اسالم كه قانون اساسي نيز آن را تأييد 
كرده است، صالحان بايد عهده دار حكومت و اداره مملكت شوند. در اين 
صورت دولت مي تواند به وظايف خود از جمله ايجاد محيط مساعد براي 
رشد فضايل اخالقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و 
تباهي عمل كند. براي تحقق اين امر مهم الزم است در تأييد صالحيت ها 
كه وظيفه خطير آن برعهده شوراي محترم نگهبان است حق حاكميت 
صالحان به مثابه حق الناس مورد توجه قرار گيرد و اعضاي شورا همواره 
بر اين اصل تأمل نمايند كه حق ميليون ها انسان بر عهده آنان خواهد بود 
اگر فردي بر كرسي مجلس تكيه زند كه صالحيت واقعي را نداشته باشد. 
صالحيت پاسداري از حريم اسالم، نگهباني از دستاوردهاي انقالب اسالمي 
ملت ايران و مباني جمهوري اسالمي، پايبندي به استقالل و اعتالي كشور، 
حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم كه نمايندگان مجلس در سوگندنامه 
خود از آن ياد مي كنند، تنها از يك انقالبي واقعي معتقد و ملتزم عملي به 
اصل مترقي واليت مطلقه فقيه ساخته اس��ت. اگر فرمان ولي فقيه را به 
عنوان حجت شرعي باور داريم كه داريم، بايد يادآور شويم كه ايشان روي 
كار آمدن دولت جوان حزب اللهي را مطالبه كرده اند. يقيناً مجلس كارآمد 
انقالبي مقدمه دولت جوان حزب اللهي است و مجلس كارآمد انقالبي در 
گام نخست، تأييد صالحيت هاي دقيق و موشكافانه اي را مي طلبد كه اجازه 
ورود ناكارآمدان غيرانقالبي را ندهد. كرسي هاي مجلس جاي تكيه زدن 

متظاهران بي مايه اي نيست كه فقط نام انقالبي را به يدك مي كشند. 
امضاكنندگان در ادامه نامه خود نوشته اند: اينجانبان به نمايندگي از استادان 
انقالبي و بسيجي دانشگاه آزاد اس��المي، ضمن آرزوي توفيقات الهي در 
اجراي وظايف خطيرحضرات محترم شوراي نگهبان، مصرانه درخواست 
مي نماييم با هدف روي كار آمدن مجلس تراز انقالب اس��المي، بررسي 
غيرمالحظه كارانه پيشينه انقالبي داوطلبين، بررسي موضع گيری هايشان 
در برابر فتنه گران و ضدانقالب ها، كارآمدي در مقام قانونگذاري، قاطعيت 
فكري در تصميم گيری ها و تسليم نش��دن در برابر جريانات و احزاب، با 
تأكيدی بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد كه يقيناً همه جريانات انقالبي 

به عنوان حق الناس اين امر را از شما طلب مي نمايند. 

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي: 
تبادل زندانيان

 ابتداي هيچ مسير جدیدي  با امریكا نيست
تبادل زندانيان که ب�دون هيچ گونه مذاکره اي و بر اس�اس پيگيري 
رویکردي انساني از سوي ایران انجام شد ابتداي هيچ مسير جدیدي 
نيست بلکه پایاني اس�ت بر شرایط مش�قت بار افرادبيگناهي که با 
راهزني بين المللی از سوي امریکا براي باج گيری به اسارت در آمده اند. 
به گزارش   مهر، كيوان خسروي، سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي در گفت وگوي با ش��بكه الجزيره قطر در واكنش نسبت به اظهارات 
اخير برايان هوك مسئول پرونده ايران در كاخ سفيد كه گفته قصد ما براي 
تحريم ايران جلوگيري از تهديد امنيت ملي امريكا بوده است، گفت: امنيت 
ملي امريكا را رهبران نابخرد آن تهديد مي كنند كه با اتخاذ تصميم هاي 
يكجانبه، غيرقانوني و تنش آفرين همه جهان را به هماوردی با خود وادار 
كرده اند. وي افزود: فرار از اجراي تعهدات قانوني از سوي امريكا و استفاده 
ابزاري از تحريم و تروريسم اقتصادي كه هدفي به غير از فشار بر معيشت، 
سالمت و پيش��رفت مردم ايران را دنبال نمي كند توجيهي ابلهانه براي 
جنايت عليه مردمي است كه با همه بدعهدي ها پاي تعهدات خود ايستادند.  
سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: امريكا با خروج از 
توافقي بين المللی كه پشتوانه قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل 
را دارد عماًل صلح و امنيت جهاني را به چالش كشيد و نمي تواند با گرفتن 
ژست گفت وگو و مذاكره از پاسخگويي به افكار عمومي جهاني فرار كند.  
خسروي درباره تبادل زندانيان نيز گفت: تبادل زندانيان كه بدون هيچ گونه 
مذاكره اي و بر اساس پيگيري رويكردي انساني از سوي ايران انجام شد 
ابتداي هيچ مسير جديدي نيست بلكه پاياني است بر شرايط مشقت بار 
افرادبيگناهي كه با راهزني بين المللی از س��وي امريكا براي باج گيری به 

اسارت در آمده اند. 
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سراب  نگاه به بيگانه، تجربه اي شكست خورده که بازتوليد مي شود

     انتخابات

س�خنگوي ش�وراي نگهب�ان وظيف�ه ای�ن 
ش�ورا را اج�راي قان�ون دانس�ت و گف�ت: 
متأس�فانه اصالح قانون انتخابات به س�رانجام 
نرس�يد و ناچاری�م طب�ق همي�ن قواني�ن 
بررس�ي صالحي�ت خ�ود را انج�ام دهي�م. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني ش��وراي نگهبان، 
عباسعلي كدخدايي روز گذشته در حاشيه نشست 
سراسري با پليس اطالعات و امنيت ناجا گفت: آنچه 
االن داريم موادي است كه در قانون انتخابات ماده 
۲۸ و ۳۰ ش��رايطي را ذكر كرده كه شرايط شكلي 
مثل سن، مدرك تحصيلي، سابقه، اعتقاد و التزام 
عملي به اسالم و نظام اسالمي و نداشتن سوء شهرت 
است. بنابراين ما هم ناچار طبق همين قوانين بررسي 

صالحيت خود را انجام دهيم. 

كدخدايي در ادامه با بيان اينكه ما در شوراي نگهبان 
بايد پاسخگو باشيم، گفت: افراد و نمايندگان احزاب 
و گروه ها از گذشته با ش��وراي نگهبان رفت و آمد 
داشته اند و س��ؤاالتی را دارند. براي اينكه از نحوه 
كارمان توضيح دهيم تشريف مي آورند و ما از حضور 
افراد استقبال مي كنيم. وي افزود: در هر بخشي از 
كارمان نيز حاضريم توضيحات الزم را به داوطلبان 
و نمايندگان احزاب و گروه ها بدهيم. نشست هاي 
متعارفي هم برگزار شده است كه گاهي اوقات در 
اخبار مطرح مي شود و بيشتر براي همين توضيح 
عملكرد شوراي نگهبان و چگونگي كاري است كه 

در بررسي صالحيت ها انجام مي شود. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان در ادامه خطاب به 
نامزدها گفت: بايد آنها رعايت قانون داشته باشند و 

توجه به شرايط قانوني هم ذكر شده است. طبيعتاً 
اگر اعتراضي دارند در مراحل پيش بيني شده در 
قانون در زمان مقرر شكايت ش��ان را ارائه كنند و 
هيئت هاي نظارت ش��وراي نگهبان و خود ما در 
هيئت مركزي و شوراي نگهبان آماده هستيم كه 
اعتراضات را بررس��ي كنيم. وي افزود: اعتراض ها 
نسبت به نظر هيئت اجرايي و هيئت استاني با دقت 
رسيدگي مي شود و آماده هستيم گزارش آن را در 

پايان رسيدگي ها به رسانه ها ارائه دهيم. 
كدخدايي در ادامه گفت: در روزهاي آينده اي كه به 
استقبال انتخابات مي رويم، نقش »پليس« به ويژه 
در روز برگزاري انتخابات و تأمين امنيت شهروندان 
كه به پاي صندوق هاي رأی مي روند بس��يار مؤثر 

و مهم است. 

وي ب��ا بيان اينك��ه نق��ش پليس نق��ش مؤثر و 
گسترده اي است گفت: طبق قانون در حوزه هايي 
مثل تبليغات، پليس بايد حضور مؤثری داش��ته 
باش��د و وفق قانون انجام وظيفه كند و همچنين 
تأمين نظ��م و آرامش را در روز برگزاري داش��ته 
باشد. پليس طبق قانون به عنوان يكي از مراجع 
چهارگانه ش��ناخته مي ش��ود كه همكار شوراي 
نگهبان، هيئت هاي نظارت و هيئت هاي اجرايي 
هستند و كارشان را آغاز كردند و گزارشي به من 
دادند در اين چند روز كه فرصت براي رس��يدگي 
هيئت هاي اجرايي هس��ت، گزارش هاي نيروي 
انتظامي در حال ارسال است. اميدواريم كه زماني 
كه رس��يدگي در هيئت نظارت و شوراي نگهبان 

است گزارش هاي الزم را داشته باشيم. 

كدخدايي: رفت و آمدها به شوراي نگهبان متعارف است

      ایرنا: محمد جواد كوليوند، رئيس كميسيون امور داخلي كشور و 
شوراهاي مجلس شوراي اسالمي گفت: طرح دو فوريتي اصالح قانون 
انتخابات مجلس احتماال امروز در دستور كار نمايندگان قرار مي گيرد. 
وي گفت: در طرح اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس كه به عنوان 
طرح اس��تاني ش��دن انتخابات مجلس معروف شده، مس��ائل مربوط 
به ش��فافيت هزينه هاي انتخاباتي، نحوه ثبت نام كانديداها و تشديد 

مجازات تخلفات انتخاباتي ديده شده است. 
      ایسنا:  رسول منتجب نيا، دبيركل حزب جمهوريت ايران اسالمي 
گفت: حمايت ما از داوطلبان انتخابات مجلس اينگونه نيست كه ما از 
هركس كه خود را اصالح طلب معرفي ك��رد يا در اين ايام به ما نزديك 

شد، حمايت كنيم. 


