دیدگاه

جاده انقالب

مداخله انگلیسیها به ضرر «نازنین زاغری» تمام شد

قدرت دفاعی ایران توطئه دشمنان انقالب را خنثی کرده است

رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی
در واکنش به اعط��ای حمایت دیپلماتیک انگلیس به نازنین زاغری تاکید کرد:
مداخله انگلیسیها در پرونده زاغری به ضرر او تمام میشود که اگر این اقدامات
رخ نمیداد موضوع خانم زاغری در قالب اصل رافت اسالمی قابل حل بود.
حش��متاهلل فالحتپیش��ه اظهار کرد :انگلیس و برخی کش��ورهای اروپایی،
پروندههایی که کامال جنبه حقوقی و قضایی دارد سیاس��ی میکنند .سیاسی کردن
این پروندهها باعث میشود کشورهایی همچون انگلیس کمکی به متهمین خود نکنند.
وی اضافه کرد :بهترین کار درباره پرونده خانم زاغری این اس��ت که کشورهای خارجی
مداخلهای دربارهی موض��وع قضایی ایران نکنند و اجازه دهند این موضوع طبق قوانین
حقوقی و قضایی ایران بررس��ی شود و رافت اسالمی از طرف خود این افراد مطرح شود
ایسنا
نه اینکه این دولتها با هدف مداخله چنین موضوعی را بیان کنند.

2

نظرگاه

هجرت شیخ قاسم به قم نقطه آغاز پیروزی انقالب بحرین است

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت :به مردم بحرین و
شیخ عیسی قاسم بشارت میدهیم که هجرت ایشان به قم سرآغاز پیروزی
مسلمانان بحرین خواهد بود.
آیتاهلل محمد یزدی در مراس��م تجلیل از آیتاهلل ش��یخ عیسی قاسم رهبر
شیعیان بحرین که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد ،اظهارداشت:
هدف از تشکیل این جلسه ،تجلیل از آیت اهلل شیخ عیسی قاسم به دلیل تحمل
سختیهای فراوان بوده و این مشکالت در هر انقالبی وجود دارد.
وی گفت :به مردم بحرین و ش��یخ عیس��ی قاسم بشارت میدهیم که هجرت ایشان
به قم سرآغاز پیروزی مسلمانان بحرین خواهد بود ،نمونه آن را در انقالب اسالمی ایران
ش��اهد بودیم و در این انقالب امام خمینی (ره) به کش��ورهای مختلفی هجرت کردند و
میزان
در نهایت انقالب اسالمی پیروز شد.

ام��ام جمعه موقت تهران گفت :به اعتراف دش��منان ،ق��درت دفاعی ایران
توطئه دشمنان انقالب در غرب آسیا را خنثی کرده است.
حجت االس�لام ابوترابی فرد در مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام دوران
دفاع مقدس که در محل س��ازمان تأمین اجتماعی نیروهای مس��لح برگزار شد
گفت :ش��هدا تربیت یافتگان مکتب امام حسین (ع) هستند و تمام دستاوردهای
نظام نتیجه ایثار ،جهاد و شهادت این عزیزان است ،اگر این شهدا نبودند بدون تردید
مقاومت اس�لامی در دنیای اسالم شکل نمیگرفت و مقاومت اسالمی لبنان مایه افتخار
جهان اس�لام نبود و مجاهدان در یمن ،س��وریه ،عراق ،بحرین و سراسر جهان اسالم در
قلهه��ای افتخ��ار و بالندگی نبودند .وی به نقش وزارت دف��اع در اقتدار دفاعی و قدرت
بازدارندگی کشور اشاره کرد و افزود :امروز نیروهای مسلح نماد مقاومت و اقتدار اسالمی
مهر
در جهان هستند و ما شاهد بالندگی و اقتدار ایران اسالمی هستیم.

رویـداد
اخبار

بیتوجهی زنگنه به فسادهای نفتی

رئی��س فراکس��یون مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی
مجل��س با بیان اینک��ه پروندههای فس��اد در میادین
نفتی و گازی در جلسات اخیر فراکسیون مورد بررسی
ق��رار گرف��ت ،گفت :با آنکه به وزی��ر مربوط هم تذکر
داده ش��د اما به جهت عدم پاس��خگویی وزیر از سوی
فراکسیون گزارشی به قوه قضائیه ارائه شد.
امیر خجسته در توضیح جلسات اخیر فراکسیون
مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی ،گفت :گزارش فس��اد در
پتروش��یمی و اختالس مرجان ش��یخ السالمی نیز به
فراکس��یون ارایه ش��ده اس��ت ،در حال حاضر هم به
دنبال جمعآوری اسناد و تکمیل گزارش هستیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای
اس�لامی ،تصریح کرد :پروندههای فس��اد در میادین
نفتی و گازی در جلسات اخیر فراکسیون مورد بررسی
ق��رار گرفته و از این جهت ب��ه وزیر مربوطه هم تذکر
داده ش��د اما به جهت عدم پاس��خگویی وزیر از سوی
فراکسیون گزارشی به قوه قضاییه ارایه شده است.
وی افزود :عالوه بر این فراکس��یون به موضوعاتی
چ��ون خودرو ،گم��رکات و عملکرد برخ��ی از بانکها
ورود پی��دا کرده اس��ت .ش��کایتهای متع��ددی هم
ب��ه جه��ت ورود به این مس��ائل به ما ش��ده اس��ت.
خانه ملت

اینگونه بازی با نرخ گوشت به دلیل
بیمسئولیتی مسئوالن است

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس تاکید کرد :به راحتی میتوان فهمید این مسئوالن
هستند که به وظایف خود عمل نکردند که اینگونه با نرخ
گوش��ت بازی میشود حتی اگر بگویند قاچاق بوده و یا
خشکسالی ایجاد شده باز هم مسئول آن مقامات هستند
که از سال گذشته تدارک آن را ندیدند.
جواد کریمیقدوسی در نوش��تاری گفت :تنظیم
ب��ازار هی��چ گاه از دس��تورکار هی��چ دولت��ی خارج
نمیشود.
وی افزود :اگر عرضه و تقاضا را با یکدیگر برابر کنند
جلوی تورم گرفته میشود ،از طرف دیگر نگرانی مردم
در تامین آذوقه کم میش��ود .عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس تاکید کرد :به راحتی
میتوان فهمید این مسئوالن هستند که به وظایف خود
عمل نکردند که اینگونه با نرخ گوش��ت بازی میش��ود
حتی اگر بگویند قاچاق بوده و یا خشکسالی ایجاد شده
باز هم مس��ئول آن مقامات هستند که از سال گذشته
تدارک آن را ندیدند .میزان

سرمقاله
آیا رفراندوم برای اف .ای .تی .اف کارساز است؟
ادامه از صفحه اول

در کنار این رویه ،مخالفین و منتقدین هم تالش
کردند تا واقعیات و حقایق مذاکره هس��تهای را بازگو
کنند ،اما موفق به ترغیب افکار عمومی برای همراهی
با خود نشدند.
مواض��ع منتقدین به حق از آب در آمد چرا که از
زمان امضای برجام تاکن��ون هیچ یک از تعهداتی که
طرفهای مقابل در برجام به ایران دادهاند و پای آن را
امضا کردهاند ،اجرا نشده است بلکه بر مواضع خصمانه
خود علیه ایران افزودهاند .اف ای تی اف و کنوانسیون
های زیر مجموعه آن که از سوی دولت در قالب چهار
الیحه به مجلس فرس��تاده شده و همچنان در مجمع
تش��خیص مصلحت در حال بررسی و رسیدگی است،
بس��یار پیچیده و کارشناس��ی اس��ت .موضوع اف ای
تی اف مس��ئلهای نیس��ت که بتوان آن را به رفراندوم
گذاش��ت چرا که قطعاً آحاد م��ردم از ریز محتوای آن
آگاهی کافی ندارند و نمیتوانند درباره آن نظر بدهند
و تصمیم گیری کنند.
برگزاری رفراندوم ب��رای موضوع مهمی همچون
اف ای ت��ی اف که به منافع ملی کش��ور ارتباط دارد،
نیازمند س��پری کردن یک پروس��ه طوالنی برای آگاه
س��ازی افکار عموم��ی از همه جوان��ب مزایا و معایب
پیوس��تن یا نپیوس��تن به گروه اقدام ویژه مالی است.
بدون آگاهی بخش��ی درب��اره اف ای تی اف نمی توان
آن را در معرض نظر و رأی مردم گذاش��ت و برای آن
رفراندوم برگزار کرد .حتی در این صورت نیز نمیتوان
به همه پرسی رجوع کرد .آنهایی که اصرار بر برگزاری
رفراندوم برای این منظور دارند ،باز هم میخواهند از
فضای رس��انهای بهره برده و اف��کار عمومی را با خود
همراه کنند.
س��ازمان ها و نهادهای قانون��ی همچون مجلس
ش��ورای اس�لامی ،ش��ورای نگهبان ،دول��ت و مجمع
تش��خیص مصلحت نظام برای چنین مواقعی ساخته
ش��دهاند که البته ش��ورای عالی امنیت ملی نیز فراتر
از آنها میتواند در مواقع حس��اس و مهم وارد موضوع
ش��ده و تصمیم گیری کند .بهتر است کار را به نهادها
و س��ازمانهای قانونی بسپاریم و از اقداماتی که باعث
ایجاد ش��بهه و شائبه می ش��ود بپرهیزیم .راهکارهای
خود به بهبود شرایط کمک کنند.
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یادداشت

چند نکته درباره تغییر رئیس دستگاه قضا
حسین خان بابازاده

دس��تگاه قضا بای��د ملجا هم��ه مظلومان ب��رای احقاق
حقش��ان باشند اما تخریب گذش��ته قوه قضائیه و ایجاد یک
تصور اصطالحا س��وپرمنی از رئیسی که وی برای قلع و قمع
آمده اس��ت ،قطعا نه به صالح دستگاه قضایی خواهد بود و نه
به سود شخص حجت االسالم رئیسی.
چقدر باید از رفتن آملی و آمدن رئیسی خوشحال بود؟
دوران ریاست آیت اهلل آملی الریجانی بر دستگاه قضایی
با حکم انتصاب رهبر انقالب برای حجت االس�لام رئیسی به
پایان رسید .اما پیرامون پایان کار آملی و آغاز کار رئیسی می
توان به چند نکته ذیل اشاره کرد:
 .1دوران ریاس��ت آی��ت اهلل آملی بر دس��تگاه قضا عمال
چند ماه کوتاه تر ش��د و عمر خدمتی وی در راس دس��تگاه
قض��ا به حدود  9ماه و نیم تقلی��ل یافت .هرچند این موضوع
ب��ه علت ارتحال آیت اهلل ش��اهرودی و حکم ریاس��ت مجمع
تش��خیص برای آملی قابل پیش بینی بود که کاس��تن از بار
مس��ئولیتی وی کمی زودت��ر انجام پذیرد .چ��را که اهمیت
مجمع تش��خیص ب��ا توجه به وظایف محوله جدید از س��وی
رهبر انقالب به این نهاد ،چند برابر شده و پیرو همین موضوع
رهبرانق�لاب بالفاصله بعد از ارتحال مرحوم ش��اهرودی علی
رغم ریاس��ت آملی بر دستگاه قضا ،وی را برای ریاست مجمع
هم برگزیدند.
 .2در حدود  10س��ال ریاس��ت آیت اهلل آملی بر دستگاه
قضا پرون��ده های مهم و کالنی همچ��ون مجرمان فتنه ،88
جاسوس��ان برجسته ،فساد  3هزار میلیاردی ،شخصیت های
سیاسی همچون مهدی هاشمی ،رحیمی ،مشایی ،مرتضوی،
بقایی ،فریدون ،جهانگیری ،مفاس��د اقتصادی سالطین سکه،
موبایل و ...بررس��ی شدند و بس��یاری از انها به مرحله صدور
حکم و اجرا رسید و برخی از آنها هم در میانه راه است .با این
حال هرچند بهتر بود که ایش��ان شبهه بررسی پرونده فاضل

اصالحات و س��ران آن هنوز
ا حـــ�ز ا ب
نتوانستهاند شناخت درستی
از ماهیت انقالب اس�لامی داشته باشند به همین
خاطر اس��ت که همیشه در محاسبات خود اشتباه
می کنند.
نداشتن شناخت کافی از انقالب اسالمی و همه
اجزا و مواضع آن از س��وی اص�لاح طلبان از زمانی
آش��کارتر شد که قدرت به دست آنها افتاد ،مجلس
شش��م و ریاس��ت جمهوری دوره پنجم در دس��ت
اص�لاح طلبان بود .رفتاره��ای نامتعارف و ناهنجار
اصالح طلبان در دوران دولت اصالحات ،نش��ان از
عدم ش��ناخت کافی و درس��ت از م��ردم ،انقالب و
رهبری نظام جمهوری اس�لامی داش��ت که اعمال
آنها باعث ش��د تا فتنه  78شکل بگیرد و پس از آن
نیز با وجودی که بر اساس یک دروغ بزرگ فتنه 88
را رقم زدند ،اما پافشاری آنها پایان نیافته است.
رفتارهای سیاس��ی اصالح طلبان ،س��ران این
طیف سیاسی و نظریه پردازان آن همواره مردم را
ابزاری برای دس��ت یابی به قدرت دانسته اند و به
همین خاطر ه��ر جا که از اقبال مردمی برخوردار
نبودند ،این عدم اقبال را به نظام جمهوری اسالمی
ایران نسبت داده اند.
نکته جالب در این موضوع این است که اصالح
طلبان هر گاه در انتخاباتی پیروز می شدند ،آمدن
م��ردم پای صندوق های رأی را به حس��اب رفتار
سیاسی خود می نوشتند!

الریجانی هم در دوره خودش��ان به پایان می رس��اندند .پس
از انتش��ار فیلم جلسه س��عید مرتضوی و فاضل الریجانی در
یکشنبه س��یاه مجلس ،مردم انتظار برخورد دیگری داشتند.
اما سخنگوی قوه قضاییه در اینباره گفته بود :ادعا شده بود که
آقای فاضل الریجانی آمده پیش��نهاد کرده به آقای مرتضوی
که اگر فالن اقدام را کنید من سفارش شما را می کنم و بابت
این ه��م البد پول می خواهد .آقای فاضل الریجانی بالفاصله
تحت تعقیب قرار گرفت و گفت مطلقا بحث این طور نیست.
گفت آقای مرتضوی دو بار الی سه بار با واسطه از من خواسته
ب��روم و کمک کنم ،من رفتم و گفت��م نمی توانم کمک کنم
چون آق��ای فاضل اصال با ق��وه قضاییه ارتباط ن��دارد .آقای
مرتضوی خواسته شد ،آقای مرتضوی با دسیسه چینی با یک
جمعی خواستند برای این آقای بدبخت یا خوشبخت پرونده
بس��ازند .آن آقا بدون تردید س��هل انگاری کرده بود و بحثی
نیس��ت ،اما قاضی به این رس��ید که جرمی واقع نشده است.
اگر هم جرمی باش��د ،آقای مرتض��وی و افرادی بودند که می
خواستند این کار را بکنند ،آقای مرتضوی یک تصویربرداری
مخفی انجام داده بود .دو الی سه بار مونتاژ کردند و سی دی
ها را مخفی کرده بود .بعدا این س��ی دی بدست آمد و کامال
مشخص بود که میخواس��تند پرونده سازی کنند ،البته می
گوی��م که این فرد نباید در آن جلس��ه ش��رکت می کرد .اما
معتق��دم اگر جرمی در آن پرونده اتفاق افتاده باش��د ،مربوط
به مرتضوی و دو نفر از همدس��تانش بود .چنانچه از مرتضوی
شکایت ش��ود ،قطعاً تحت تعقیب قرار می گیرد؛ بنابراین آن
داس��تان در دو بخش رس��یدگی شد .یک بخش درباره حرف
هایی که زده ش��ده چگونه اس��ت و جرمی برای فاضل در آن
پرونده احراز نش��د و ش��ما می خواهید قبول بکنید یا نکنید.
اقدام مرتضوی حتما مجرمانه بود ،اما شکایت نشد .نمی گویم
اگر شکایت می شد ،محکوم می شد اما شکایتی نشد .در آن
پرونده برای فاضل جرمی محرز نشد.
با این وج��ود این اظهارات هیچگاه به ط��ور کامل افکار
عمومی را نتوانس��ت قانع کند و برخی ش��بهات به درستی و
یا نادرس��تی در افکار عمومی باقی ماند .اما از این س��و شاید
جفا به  10س��ال خدمت قاضی القضات س��ابق باشد که علی
رغم خدمات گسترده وی که برخی از آنان در باال احصا شد و

رهبرانقالب در پاس��خ اخیرشان به نامه وی دوران آقای آملی
را «یک دوره پر تالش و سرشار از اقدام و ابتکار و مجاهدت»
خواندند؛ برخی برای پایان کار آملی روزش��ماری کرده و پس
از رفتن وی بگویند «صد شکر که این رفت»!
 .3آغاز ریاس��ت رئیسی بر دس��تگاه قضا و همزمانی آن با
اجرای گام دوم انقالب اس�لامی که رهبر انقالب به صراحت از
برگزیدن رئیس��ی برای اجرای اهداف گام دوم حوزه قضایی نام
برده اند ،فارغ از انکه افتخاری برای رئیس��ی محسوب می شود،
سنگینی وظیفه رئیسی را دوچندان می کند؛ هرچند که سوابق
وی نشان داده است نه این اعتماد بدون حساب به وی اعطا شده
و نه رئیسی کسی است که توانایی اجرای این اهداف را نداشته
باشد .خصوصا آنکه رئیسی را شاید بتوان محبوب ترین رئیس
قوه هم دانس��ت که در سال گذشته و در یک جریان انتخابات
پر جنجال صبر ،صداقت و اعتقاد خود به انقالب را نش��ان داد.
اس��تقبال گسترده از حضور رئیس��ی و ایجاد یک موج امید در
جامعه شاید بهترین کمک به رئیسی در ابتدای کار باشد.
 .4از مت��ن حکم پرمغز رهبرانقالب برای رئیس��ی که در
پس هر عبارت آن حکمتی نهفته است به نظر نگارنده عبارات
«عدم مالحظه این و آن» و یا «عدم عجله و مماطله» از همه
مهم تر تلقی گردد .رئیس��ی باید تمام دقت خود را نیز به کار
بندد تا از سمت دوستان که این روزها هرکدام به تصور بحرانی
بودن وضع دستگاه قضا ،پیشنهادهایی برای اقدام فوری ارسال
می کنند ،ضربه نخورد .دستگاه قضا باید ملجا همه مظلومان
برای احقاق حقش��ان باشند اما تخریب ناخواسته گذشته قوه
قضائیه و ایجاد یک تصور اصطالحا سوپرمنی از رئیسی که وی
برای قلع و قمع آمده اس��ت ،قطعا نه به صالح دستگاه قضایی
خواهد بود و نه به سود شخص آیت اهلل رئیسی.
 .5آن چیز که باید رئیس��ی ب��دان دقت دو چندان نماید
اجرای دقیق و زمانبندی شده همان سند تحول قضایی است
ک��ه به خدمت رهبری تقدی��م کرد و مهر تائید آن را دریافت
کرد .س��ندی که به ش��رط اجرای صحیح و دقیق ،آثار آن به
ط��ور ملموس ب��ه جامعه انتقال خواهد یافت و در یک س��یر
منطق��ی ،عموم جامعه و افراد درگیر با دس��تگاه قضا معنای
تحول را عمیقا درک خواهند کرد.
 .6از اولویت های رئیسی برای دوران مسئولیت خود باید

تقویت تیم رس��انه ای و ادامه گس��ترده تر ارتباطات مردمی
باش��د .عم�لا ارتباط آملی الریجانی با مردم یا تش��کل های
دانش��جویی و یا حتی رابطه دوطرفه با رسانه ها و پاسخگویی
به اف��کار عمومی در دوران ریاس��تش ملموس و جدی نبود.
خالی��ی که گرچه آق��ای اژه ای به خوب��ی آن را جبران می
کرد ولی برای ش��خص آملی الریجان��ی به عنوان ضعف باقی
ماند .اما نیاز رئیسی به یک تیم رسانهای و ارتباطات مردمی
قویتر دو چندان اس��ت؛ جدای از آنکه اقدامات دستگاه قضا
نی��از به تببین جدی برای مردم و اقن��اع افکار عمومی دارد،
سابقه حضور رئیس جدید دستگاه قضا در انتخابات گذشته و
رقابت وی با رئیس جمهور فعلی در انتخابات س��ال  96است.
هرچند که رئیس��ی همان طور که نش��ان داد در اردیبهشت
سال  96نمانده و هدف او واالتر بود ،اما به احتمال زیاد برخی
جریانات خاص و رس��انه های زنجی��ره ای در بزنگاه هایی به
س��راغ رئیس��ی خواهند آمد تا اقدامات بدون مالحظه وی در
برخورد با فساد را به عرصه تقابل قوا بکشانند .از واکنش های
ضدانقالب و برخی کش��ورهای غربی نیز ب��ه خوبی میتوان
فهمید که رئیس��ی مورد تهاجم رسانه ای ویژهای قرار خواهد
گرفت و در این شرایط مستحکم کردن ارتباط بیشتر با عموم
مردم بیش از پیش ضروری است.
 .7در یک جمع بندی کلی عادالنه دوران آملی الریجانی
دورانی قابل قبول و دارای نقاط قوت خاص خود در قیاس با
گذش��ته بوده و ضعف های مهمی هم وجود دارد که طبیعی
است در دوران آقای رئیسی باید جبران گردد تا دستگاه قضا
در یک س��یر منطقی روبه جلو حرکت کند .اما آمدن رئیسی
با توجه به شرایط خاصی که در این سالها چه به لحاظ کسب
تج��ارب گس��ترده قضایی و چه به لحاظ پختگی سیاس��ی و
صدالبته آنچه در دوران خاص و موفق مدیریت آستان قدس
بر او گذش��ته ،بسیار امیدوارکننده است .به صورت طبیعی و
با وضعیت گفته شده ،آمدن رئیسی و رفتن آملی الریجانی -
برای خدمت به جایگاه مهمی دیگر در جمهوری اسالمی -در
ذات خود یک خوشحالی منطقی نهفته دارد .و آن خوشحالی
اس��ت که از باب امیدواری و انتظار تحول بزرگتر و محتمل
در یکی از مهمترین ستون های جمهوری اسالمی و پیشران
جهان نيوز
های انقالب بعنی قوه قضاییه است.

عدم شناخت درست از انقالب اسالمی

حکایت فیل در تاریکی و اصالح طلبان
مردم اکنون به این نتیجه رسیده اند که یکی
از دالیل مهم و اصلی برای این که به اصالح طلبان
رأی بدهند نوع تبلیغات انتخاباتی آنها و رفتارهای
سیاس��ی مخ��رب و فریبنده ای اس��ت که اصالح
طلبان در کارنامه خود دارند.
حتی افکار عمومی از بی برنامگی اصالح طلبان
در زمینه مس��ائل اقتصادی با خبر گشته و به این
باور رسیده است که همه وعده های اقتصادی آنها
برای فریب افکار عمومی بوده است.
ن��اکار آمدی اص�لاح طلبان و س��ران آنها در
دوران دولت اصالحات به خوبی دیده ش��د و پس
از آن نیز ناکارآمدی ،بی برنامگی و شاید هم عمد
در ناکار آمد کردن اقتصاد کش��ور از س��وی طیف
سیاسی اصالح طلب با روی کار آمدن دولت تدبیر
و امید آقای روحانی ظهور و بروز بیشتری یافت.
ب��ا وجود این که طیف سیاس��ی اصالح طلب،
کارک��رد نامطلوبی در کارنامه خ��ود دارد ،اما برای
انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی که اواخر سال
آینده برگزار خواهد شد ،از هم اکنون برنامه ریزی
کرده و کار را هم با مظلوم نمایی آغاز کرده است.

سامانى:

دغدغه ورود منابع مالى نامشخص
در انتخابات كاهش مى يابد

قائ��م مق��ام وزیر کش��ور در پاس��خ به س��وال یکی از
تر يبــــو ن
نماین��دگان درباره بحث های مالی و اقتصادی انتخابات
گف��ت :در فص��ل دیگری از ط��رح اصالح قان��ون انتخابات مجلس ش��وراى
اس�لامى ،موضوعات مالی انتخابات و اینکه هر نامزد از چه منابعی می تواند
هزین��ه های انتخاباتی خ��ود را تامین کند آمده اس��ت ،و اين مواد با اليحه
دولت نيز تطابق دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انى وزارت کشور ،سیّد سلمان سامانی قائم
مقام وزیر کش��ور در امور مجلس و هماهنگی استانها در جلسه علنى مجلس
ش��ورای اس�لامی در جریان بررس��ی طرح اصالح موادی از قانون انتخابات
مجلس ش��ورای اس�لامی درباره پیش��نهاد حذف ماده  ۳۶این قانون اظهار
داش��ت :در صورت��ى که انتخابات به صورت اس��تانی برگزار ش��ود ضمن آن
ک��ه باید نقش اح��زاب را در انتخابات تقویت کنیم ،نمیت��وان نامزدها را از
ارتباط مس��تقیم و چهره ب��ه چهره با رأی دهندگان من��ع کنیم و این جزء
حقوق اولیه نامزدها و مردم اس��ت .قائم مقام وزیر کش��ور در امور مجلس و
هماهنگی اس��تانها در پاس��خ به س��وال یکی از نمایندگان درباره بحث های
مال��ی و اقتصادی انتخابات تاکید کرد :در فصل دیگری از طرح اصالح قانون
انتخابات مجلس شوراى اسالمى ،موضوعات مالی انتخابات و اینکه هر نامزد
از چ��ه منابعی می توان��د هزینه های انتخاباتی خود را تامین کند و اینکه به
چه میزان و در چه حوزه هایى میتواند منابع مالی خود را هزینه کند آمده
است ،و این مواد با الیحه دولت نیز تطابق دارد.

بای��د به اص�لاح طلب��ان و س��ران این طیف
سیاس��ی پاسخ داد که مردم به واسطه دعوت شما
یا هر گروه سیاس��ی دیگری در انتخابات مشارکت
نمیکنند بلکه بر اساس پایبندی به انقالب و آرمان
های آن اس��ت ک��ه وظیفه خود م��ی دانند تا در
انتخابات شرکت داشته باشند.
می توان یکبار مردم را آزمایش کرد و محک زد
که آیا به خاطر دعوت طیف سیاس��ی اصالح طلب
است که به میدان انتخابات گام میگذارند یا نه؟
راهپیمایی بزرگ و باشکوه مردم سراسر ایران
در روز  22بهمن ماه امسال در شرایطی برپا شد که
شرایط اقتصادی کشور معیشت مردم را تنگ کرده
و این فش��ار بر مردم همچنان ادامه دارد ،اما با این
وجود مردم بی توجه به شرایط اقتصادی به میدان
آمدند ،چرا که عملکرد مس��ئولین در هر قوه ای را
جدای از ماهیت انقالب و نظام اسالمی می دانند.
پس ،طیف سیاس��ی اصالح طلب نباید نگران
آمدن یا نیامدن م��ردم پای صندوق های رأی آن
هم به خاطر حرف آنها باشند.
رئیس دولت اصالحات در دیداری که اخیرا ً با

برخی از نمایندگان فراکس��یون امید داشته گفته:
«من از س��وی مردم با این سوال مواجهم که ما را
کشاندید پای صندوق رأی ،یک مورد نشان دهید
که در راستای اصالحات واقعی باشد».
خاتمی گفته اس��ت؛ دیگر خیلی سخت است
که به مردم بگوییم بیایید رای بدهید.
وی از نماین��دگان فراکس��یون امی��د مجلس
پرس��یده؛ «فکر میکنید در انتخابات آینده مردم
ب��ه حرف ما پای صندوق می آیند؟» رئیس دولت
اصالحات به سوال خود اینگونه پاسخ داده؛ «بعید
میدانم ،مگر اینکه در یک س��ال آینده تحولی رخ
دهد».
تصور رئی��س دولت اصالحات این اس��ت که
مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی که سال
آینده برگزار خواهد شد ،حضور گسترده نخواهند
داشت ،حتی اگر اصالح طلبان از مردم بخواهند!
اینگون��ه پیش بینی کردن بار دیگر نش��ان از
ناآگاه��ی اصالح��ات و س��ران آن از درون مردم و
خواس��ته آنها دارد .تا جای��ی که حتی اعتقاد دارد
اگر ما از م��ردم دعوت کنیم باز هم نخواهند آمد،

خالصه ای از جلسه روز گذشته مجلس؛

توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارمندان
توضیحات «الریجان��ی» دربار ه
بهارستـــان
مصوبه افزایش  ۴۰۰هزار تومانی
حقوق کارمندان ،انتقاد «کاتب» از عدم ارائه گزارش
ش��ورای نگهبان درب��اره بودجه  ۹۸ب��ه نمایندگان،
توضیحات «تاجگردون» درباره نامه مجمع تشخیص
به ش��ورای نگهبان پیرامون بودج��ه ،اصالح ایرادات
ش��ورای نگهب��ان به الیح��ه بودجه س��ال  ،۹۸و ...از
جمله مهمترین اخبار روز (یک شنبه) نوزدهم اسفند
ماه  ۱۳۹۷مجلس شورای اسالمی است.
جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست
عل��ی الریجانی برگزار ش��د و رس��یدگی به گزارش
کمیسیون تلفیق در خصوص ایرادات شورای نگهبان
به الیح��ه بودجه س��ال  ،۱۳۹۸ادامه رس��یدگی به
گزارش کمیس��یون امور داخلی کش��ور و شوراها در
خص��وص طرح یک فوریتی اصالح م��وادی از قانون
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی و  ...در دستور کار
نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای جلس��ه علنی ،رییس مجلس شورای
اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه حفظ زبان و پوش��یدن
چشم عناصر صیانتبخشی شخصیت و هویت انسان
اس��ت ،گفت :از ابتالئات بشر در روزگار ما بیتوجهی

به حفظ زبان و حرمت زبان اس��ت که آثار آن ،افول
شخصیت فرد و بهم ریختگی روابط اجتماعی است.
عل��ی الریجانی همچنین درب��ار ه مصوبه افزایش
 ۴۰۰ه��زار تومانی حقوق کارمندان توضیحاتی را ارائه
کرد و گفت :طبق تصمیمی که مجلس در مورد افزایش
حقوق کارمندان گرفت  ۴۰۰هزار تومان افزایش حقوق،
جزو ضریب محس��وب میش��ود .غالمرضا تاجگردون،
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۸پیرامون نامه هیئت
عالی مجمع تش��خیص مصلحت به شورای نگهبان در
خصوص الیحه بودجه س��ال  ۹۸توضیحاتی ارایه داد
و افزود :در این نامه ایراداتی از حیث سیاس��تهای کلی
بیان شده است و شورای نگهبان نیز نوشته است عیناً
جهت اقدام الزم بررسی شود .ما نیز اصل را بر این قرار
دادیم که شورای نگهبان ایراد گرفته است.
در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه
بودجه سال  ۱۳۹۸غالمرضا کاتب از عدم ارائ ه گزارش
شورای نگهبان در خصوص الیحه بودجه سال ۱۳۹۸
ب��ه نمایندگان به طور رس��می انتقاد ک��رد .در ادامه
جس��له مجلس ،نمایندگان گزارش کمیسیون تلفیق
در خصوص ایرادات ش��ورای نگهبان به الیحه بودجه
س��ال  ۹۸کل کشور را بررسی کرده و ایرادات شورای

مگر آن که در یکسال آینده تحولی رخ دهد!
داستان جماعت اصالح طلب داستان فیل در
تاریکی موالنا است ،داستان را همگان می دانند؛
فیلی در اتاقی تاریک قرار داشت و مردم شهر
ک��ه فیل ندیده بودند به آن اتاق میرفتند و از آن
بازدید میکردند.
فیلی اندرخانهی تاریک بود
عرضه را آورده بودندش هنود
از برای دیدنش مردم بسی
اندر آن ظلمت همی شد هر کسی
به عل��ت تاریکی اتاق ،م��ردم مجبور بودند از
حس المسه استفاده کنند.
نداشتن شناخت کافی از انقالب و مردم ایران
اس�لامی اس��ت که باعث می ش��ود اصالح طلبان
تا ای��ن اندازه بیراهه بروند .البته بخش��ی از آن را
میت��وان عدم ش��ناخت مردم و انقالب دانس��ت و
بخش دیگر مسائل دیگر است.
از هم اکنون به رئیس دولت اصالحات و اصالح
طلبانی که خود را نگران از کاهش مشارکت مردم
در انتخاب��ات مجلس و یا حتی انتخابات ریاس��ت
جمهوری  1400نش��ان می دهند میگوییم ،مردم
در انتخابات مجلس که اس��فند برگزار خواهد شد،
پ��ای صندوق های رأی خواهند آمد ،همانگونه که
در دوره های گذش��ته آمده اند .حتی آن زمان که
شما جمهوری اس�لامی ایران را در انتخابات سال
اتاق خبر 24
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نگهبان به الیحه بودجه سال  ۹۸را اصالح کردند.
نماین��دگان مجلس در مصوب��های انجام هرگونه
فعالی��ت تبلیغات��ی له ی��ا علیه نامزده��ای انتخابات
مجل��س از طریق صداوس��یما و جای��گاه نمازجمعه،
جلس��ات ،تجمعات ،مراسم و با هر وسیله دیگری که
جنبه رسمی و دولتی دارد را ممنوع کردند.
در ادام��ه بررس��ی طرح اصالح قان��ون انتخابات
مجلس با نظ��ر نمایندگان انتش��ار تصویر و یا اعالم
نظر مس��ووالن درباره کاندیداها و احزاب و گروههای
سیاسی در انتخابات ممنوع شد.
مجل��س در مصوبهای دیگر مقرر کرد ،تش��کیل
س��تاد انتخاباتی بدون اعالم قبلی ب��ه فرمانداری یا
بخشداری ممنوع است .همچنین نمایندگان مجلس
الصاق اعالمیه ،پوس��تر و هرگون��ه آگهی تبلیغاتی بر
روی تابلوهای اماکن عمومی و خصوصی را مستوجب
مجازت درجه شش قانون مجازات اسالمی کردند.
در ادامه بررس��ی های نمایندگان مقرر ش��د که
استفاده از نمادهایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت
تبلیغات نامزدها در ش��عب اخذ رای توس��ط اعضای
شعبه و یا سایر افراد ممنوع شود.
نماین��دگان در نام��های خطاب ب��ه رهبر معظم
انق�لاب از ایش��ان به خاطر انتصاب حجت االس�لام
سید ابراهیم رئیس��ی به ریاست قوه قضائیه تقدیر و
تش��کر کردند .ای��ن نامه تاکنون ب��ه امضای بیش از
 ۲۰۰نماینده رسیده است .ایسنا

