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توضیحی درباره خبر نشان نصر سرلشکر باقری
س��تاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد: نش��ان »درجه دو نصر« ۱۳ سال پیش از 
س��وی فرمانده معظم کل قوا به سرلشکر باقری اعطا شده و ارتباطی به موضوع 

نشان های اعطا شده اخیر از سوی معظم له ندارد.
صبح دیروز خبری مبنی دریافت نش��ان درجه یک نصر توس��ط س��ردار باقری 

ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منتشر شد.
این خبر توس��ط خبرگزاری تسنیم بر اساس گزارش تصویری منتشر شده از بازدید 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح از سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ بوده است که طبق 
آن نش��ان نصر روی لباس س��ردار باقری نصب شده بود. مرکز تبلیغات دفاعی ستاد کل 
نیروهای مسلح با صدور اطالعیه ای گفته است: نشان »درجه دو نصر« ۱۳ سال پیش از 
سوی فرمانده معظم کل قوا به سرلشکر باقری اعطا شده و ارتباطی به موضوع نشان های 

اعطا شده اخیر از سوی معظم له ندارد.  تسنیم 

دستور قوه قضاییه برای اعالم دارایی مسئوالن باید اجرا شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آنچه که قوه قضائیه 
برای رس��یدگی به اموال و دارایی های مس��ئوالن اعالم کرده؛ بسیار خوب است 

و باید انجام شود.
عالءالدین بروجردی، در خصوص قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئوالن 

اظهار داشت: شفافیت در سالم سازی جامعه نسبتا بزرگ مسئوالن تاثیرگذار است 
و ب��ه نظر من بس��یار خوب اس��ت که این اتف��اق بیفتد و ملت بدانن��د و در جریان 

باش��ند. وی گفت: به هر حال اکثر مس��ئوالن افرادی هستند که پس از انقالب آمدند و 
مس��ئولیت گرفتند و نباید در این مش��کالت اقتصادی آن قدر تفاوتش با وضعیت قبل 
از مسئولیتش��ان زیاد باشد. این خیلی مهم اس��ت. یعنی همان نکته ای که امام علی)ع( 
فرمودن��د؛ »روزی ک��ه من مس��ئولیتم را رها کنم، با این وضعیت آم��دم و آن زمان هم 

قضاوت کنید. اگر چیزی بیشتر داشتم بدانید که من خیانتکارم«.  فارس

تاکید ایران بر حفاظت از تمامیت ارضی سوریه
مش��اور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: باید همکاری ها برای مبارزه 

با تروریسم و جریانات افراطی تا محو کامل آنان ادامه یابد.
  علی اکبر والیتی با عدنان حس��ن محمود س��فیر س��وریه در تهران دیدار و در 
خصوص توسعه همکاری ها به بحث و تبادل نظر پرداخت و بر ضرورت حفاظت 

از تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: سیاس��ت اصولی جمهوری اسالمی ایران حمایت از ملت و 

دولت س��وریه و دفاع از مواضع به حق این کش��ور است و باید همکاری ها برای مبارزه با 
تروریس��م و جریانات افراطی تا محو کامل آنان ادامه یابد. او افزود: تمام مردم سوریه با 
هر قومیتی به صورت یک امت واحد از کش��ور دفاع خواهند کرد و ش��اهد پیروزی های 
بیش��تری در این منطقه خواهیم بود و معتقدیم س��وریه بیش از هر زمان دیگری توان 

مقابله با تهدیدات را خواهد داشت.  باشگاه خبرنگاران 

در حالی که اسفند ماه امسال انتخابات مجلس برگزار می شود، 
رئیس جمهوری در س��خنانی  در جلس��ه هی��ات دولت وجود 

نهادهای نظارتی را زیر سوال برده است.
حسن روحانی با اش��اره به انتخابات اولین دوره مجلس گفت: 
در آن زمان »ش��ورای نگهبان و ای��ن همه دفاتر نظارتی وجود 
نداش��ت« ولی»بهتری��ن انتخابات و بهتری��ن مجلس ثمره آن 
بود«. وی همچنین خواس��تار عدم »س��خت گیری« در جریان 
انتخابات آتی شده و گفته که نباید فکر کنیم »هرچه فیلتر را 

تنگ تر کنیم، نتیجه مثبت تری خواهد داشت«.
در این میان بسیاری از صاحبنظران  تمجید روحانی از مجلس 
اول و ترکیب نمایندگان آن را رویکردی انتخاباتی می دانند و 
بر این باورند که حرف های روحانی ناشی از »خالی بودن دست 

او برای انتخابات« و جلب نظر برخی جریانات سیاسی است.
پیش از این نیز مرتضی الویری، نماینده مجلس اول و شهردار 
پیش��ین تهران گفته بود »مجلس اول آزادترین مجلسی است 
که بعد از انقالب شکل گرفت و در آن اثری از نظارت استصوابی 

و غربال  کردن کاندیداها وجود نداشت.«
سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران با گالیه از روحانی 
گفت: تحقیر قانون در ش��أن هیچ کس و در ش��أن مس��ئوالن 
نیس��ت.  وی افزود : مردم به این قانون رأی دادند و این قانون 
گفته ش��ورای نگهبان ناظر به انتخابات است. اصل ۹۸ هم می 
گوید تفس��یر قانون اساس��ی بر عهده ش��ورای نگهبان است و 
شورای نگهبان هم گفته است که این نظارت نظارت استصوابی 
اس��ت. خاتمی تاکید کرد:  باید به رای م��ردم تمکین کرد اما 
این بدان معنا نیست که نظارت نباشد و هر کسی از راه رسید 

به او بگوییم بفرما. 
حضور روحانی در انتخابات دوره اول 

انتخابات دوره اول مجلس در اس��فند ۱۳۵۸ برگزار شد. حسن 
روحانی در آن زمان به عنوان نماینده سمنان در مجلس حضور 
داش��ت. در آن زم��ان نیروهای گوناگون سیاس��ی از مصطفی 
چم��ران تا محمد منتظ��ری، از بازرگان، یزدی تا رفس��نجانی 
حضور داش��تند.  در این انتخابات که در دو مرحله در اس��فند 
۵۸ و اردیبهش��ت ۵۹ برگزار شد،  سازمان ها و احزاب مختلفی 
کاندی��دا معرف��ی کردند.  اما در همان مجل��س نیز فیلترهایی 
وجود داش��ت. حمید رسایی، از نمایندگان مجلس نهم، در این 
باره گفته؛ رد صالحیت نش��دن افراد در دوره اول مجلس یک 
ادع��ا و »ک��ذب محض« اس��ت.  وی که خودش ب��ه دلیل رد 
صالحیت نتوانس��ت در انتخابات مجلس دهم ش��رکت کند، از 
نظ��ارت اس��تصوابی دفاع کرده و گفته اس��ت: »آیت اهلل صافی 
گلپایگان��ی که دبیر وقت ش��ورای نگهبان ب��ود طی نامه ای به 
وزارت کشور۲۸ نفر از اعضای حزب توده را رد صالحیت کرد.« 
آی��ت اهلل صافی گلپایگانی در جواب فرمان��دار وقت تهران که 
درباره صالحیت کس��ب تکلیف کرده بود نوشت: »فقط کسانی 
صالحیت دارند که یا مس��لمان و معتقد به مبانی اس��الم یا از 

اقلیت های مذکور در اصل ۶۴ قانون اساسی باشند.«
در ای��ن میان اگر چه بس��یاری این مجلس را تصمیم س��از و 
دولت س��از می شناس��ند ام��ا باید گفت که  توج��ه به فضای 
عمومی ابتدای انقالب و ش��ور و نشاط حاکم بر کشور، بخشی 
از این ش��رایط طبیعی بوده اس��ت . این در حالی است که  در 

همان مجلس اول جاس��وس و بازداش��تی هم وجود داش��ت و 
این مس��ئله به ای��ن دلیل بود که انقالب در ابت��دای راه بود و 
نظارت ها به ش��کل کامل انجام نمی ش��د که همین مسئله نیز 
لطماتی را به کش��ور وارد کرد. از س��وی دیگر موسوی الرگانی 
نماین��ده فالورج��ان در مجل��س در این باره گفت��ه؛ بنیانگذار 
انقالب اس��المی ایران حضرت امام خمینی )ره( در س��ال ۶۶ 
درباره شورای نگهبان فرمودند که این نهاد همیشه مورد تائید 

اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. 
موس��وی الرگانی گفت:  بر چه اساسی وقتی آقای رئیس جمهور 
از ۵ فیلتر ش��ورای نگهبان گذش��ته و به مجلس راه پیدا کرده 
و در ۲ دوره هم از فیلتر ش��ورای نگهبان گذش��ته و به عنوان 
رئیس جمهور کش��ورمان انتخاب ش��ده است به خودش اجازه 
می دهد ک��ه این نهاد مقدس را اینگونه م��ورد هجمه و انتقاد 
ق��رار دهد. نماینده مردم فالورج��ان در مجلس گفت: روحانی 
خواستار ثبت نام همگان در انتخابات شده در حالی که شاید در 
بین آنها منافقینی کوردلی که به دنبال نابودی نظام ما بوده و 
هس��تند قرار داشته باش��ند. موس��وی الرگانی افزود: اکثریت 
نمایندگان دوره دهم مجلس ش��ورای اسالمی از اصالح طلبان 
هس��تند. باید آنها توضیح دهند لیس��ت امید چه گلی به س��ر 
مردم تهران زد؟  برخی دیگر نیز هجمه به ش��ورای نگهبان را 
بهانه ای می دانند که رئیس جمهور می خواهد ناکارآمدی های 

۶ سال ریاست جمهوری را در پس آن پنهان کند.
واکنش شورای نگهبان 

اما عباس��علی کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان در صفحه 

توئیتر خود با انتقاد به س��خنان  روحانی گفت:  سخنان حسن 
روحان��ی به معنای »نادیده انگاش��تن قانون اساس��ی و قوانین 
انتخابات« اس��ت. وی به رئیس جمهوری ایران توصیه کرده که 
از »هیج��ان سیاس��ی« پرهیز کند و »بر طبل ف��رار از قانون« 
نکوبد. کدخدایی تاکید کرد که ش��ورای نگهبان ناظر انتخابات 
اس��ت و وظیفه دارد جلوی ورود افراد دارای س��وابق اخالقی و 
اقتصادی به مجلس را بگیرد. حس��ام الدین آشنا نیز در توئیتر 
خود، نوش��ته کدخدایی را بی پاس��خ نگذاش��ت و تأکید کرد: 
»قاعدت��اً رئیس جمهوری نگران عدم رعایت انصاف و بی طرفی 
هیأت ه��ای نظ��ارت در جریان بررس��ی صالحی��ت داوطلبان 

نمایندگی مجلس شورای اسالمی است.«
تالش ها برای انحراف جریان انتخابات 

این درحالی اس��ت که اخیراً از س��وی گروه های سیاس��ی به 
خصوص در فضای مجازی، بحث های گسترده ای درباره شرکت 

یا عدم شرکت در انتخابات عنوان می شود.
در این میان برخی از اصالح طلبان به دلیل اینکه 

بس��یاری از چهره های برجس��ته اصالح طلب در مجلس توسط 
ش��ورای نگهبان رد صالحیت می ش��وند، خواس��تار مش��روط 
ش��دن مشارکت این طیف سیاسی در انتخابات یا عدم شرکت 
شده اند. این گروه تاکید دارند که اگر می خواهیم انتخابات آتی 
با مشارکت هر چه بیشتر مردم همراه باشد باید شورای نگهبان 
نظارت حداقلی را اعمال کند. این عده بر این باورند که نظارت 
استصوابی باعث می شود تا مردم عالقه کمتری برای حضور و 

مشارکت در انتخابات داشته باشند.

انتقادها به عملکرد نمایندگان 
شهاب الدین بی مقدار نماینده ادوار اول، دوم و دهم مجلس در 
این باره گفت: تفاوت مجالس را به روشنی می توان در مقایسه 
بی��ن مأموریت های ادوار اول و دوم مجل��س با دوره های اخیر 
درک کرد. در سال های ابتدایی انقالب و خصوصاً در دوره های 
اول و دوم، معم��والً نه��اد مجلس مأمور انج��ام مأموریت های 
بزرگ و جدی می ش��د در حالیکه هم اکنون ش��اهد هس��تیم 

عکس این اتفاق در حال وقوع است.
از س��وی دیگر وقتی برای برای بدیهی ترین امور زندگی تاکید 
ب��ه نظارت داری��م، چرا نبای��د در رابطه با بررس��ی صالحیت 
نمایندگان مجلس که قرار اس��ت چهار سال زمام قانون گذاری 

در کشور را برعهده داشته باشند، قائل به نظارت نیستیم. 
در نهایت 

باید در نظر داش��ت که مجلس بای��د از افراد معتقد، متخصص 
و کارش��ناس تشکیل شود؛ کسانی که س��ابقه پاکدامنی دارند 
و ب��رای نماینده ش��دن هزینه ای نمی پردازند. اینکه  کس��ی 
از نظر دس��تگاه امنیتی و قضایی کش��ور مشکلی نداشته باشد 
جزو حداقل ها بوده و مالک محسوب نمی شود. بسیاری افراد 
از این نظر مش��کلی ندارند اما پس صالحیت علمی، تخصصی 
و تقوایی چه می ش��ود؟ باید به گروهی که مش��ارکت مردم را 
بهان��ه رد نظارت اس��تصوابی می دانند گف��ت؛ بی تردید مردم 
اگر احس��اس کنند مجلسی که  قرار است تشکیل شود صدا و 
س��خن آنها را به گوش مس��ئولین می رساند و به دنبال منافع 

خودش نیست، مشارکتی باال به عمل می آورند. 
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