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طراحی جدید دیوارنگاره های النه 
جاسوسی آمریکا ۱۱ آبان رونمایی می شود

طراحی جدید دیوارنگاره های النه جاسوسی آمریکا در 
حالی ۱۱ آبان رونمایی می ش��ود که در آن سه موضوع 
»افول آمریکا و غرب«، »جنایات آمریکا در جهان« و » 

جنایت آمریکا در ایران« مورد توجه قرار گرفته است.
طراحی جدید دیوارنگاره های النه جاسوسی آمریکا ۱۱ 

آبان رونمایی خواهد شد.
بهن��ام امینی مس��ئول م��وزه ۱۳ آبان گفت: مراس��م 
رونمایی از این ط��رح روز ۱۱ آبان در خیابان طالقانی 
سفارت سابق آمریکا ) النه جاسوسی( با حضور جمعی 

از مسئوالن و دانشجویان برگزار خواهد شد.
امین��ی  درب��اره طراحی جدی��د دیوارن��گاره های النه 
جاسوسی اضافه کرد: در طرح هایی جدید سه موضوع 
» اف��ول آمریکا و غ��رب«، » جنایات آمریکا در جهان« 
و » و جنای��ت آمریکا در ایران« مورد توجه قرار گرفته 

است. فارس

خبر

فدای سر عمه جان
معاون رییس جمهوری: تعریف نرخ بیکاری برای همه 
مردم مشخص نیست و به همین دلیل شاید این آمار 

درست به نظر نمی رسد.
به نظر شما کدام یک از گطسنه های زیر به نظر دولت 

"بیکار" محسوب نمی شوند؟
الف( مسئولی که روزی در ده جلسه بی فایده شرکت 

می کند.
ب( وزیری که روزی سه بار سخنرانی الکی می کند.

ج( مدیرکل��ی که روزی بیس��ت و هش��ت س��اعت به 
ماموریت های بیخ��ودی می رود و حق ماموریتش را 

هم تمام و کمال می گیرد.
د( زباله گردی که از کله س��حر تا بوق سگ در سطل 

های زباله دنبال خوراکی می گردد.
اردوغان: متاسفانه در روز های اخیر صدا هایی از ایران 
می ش��نویم که متفاوت اس��ت. برخی اظهارات درباره 

عملیات مرا ناراحت کرد.
کدام یک از پاسخ های زیر برای رییس جمهور ترکیه 

مناسب تر است؟
الف( خفه شو مردک

ب( صدای متفاوت را هنوز نشنیدی قارداش!
ج( دو قورت و نیمش هم باقی است.

د( فدای سر عمه رهبر کره شمالی
فرهنگس��تان ادب فارس��ی: ما عنوان "کمک نوآور" را 

برای "استارت آپ" انتخاب نکردیم.
به نظر ش��ما ک��دام یک از نهادهای زی��ر این کلمه را 

پیشنهاد داده است؟
الف( مرکز حمایت از افراد غیرقابل حمایت

ب( فرهنگستان نمک فارسی
ج( ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

د( سازمان فضایی ناسا

ننجون

مسئوالن درباره خدمات ضعیف به زائران اربعین پاسخگو باشند
رئیس فراکس��یون »حج و زیارت« مجلس گفت: متأس��فانه خدمات به زوار در 
کش��ور عراق علی الخصوص از مرز مهران تا نجف، بسیار ضعیف بود و مسئوالن 

باید در این رابطه به مجلس پاسخ بدهند.
حجت االسالم احد آزادی خواه با اش��اره به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی 
گفت: فراکسیون حج و زیارت مجلس به زودی جلسه ای با مسئوالن ستاد اربعین 

پیرو برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی خواهد داشت.
رئیس »فراکس��یون حج و زیارت« مجلس با اش��اره به جلس��ه مش��ترک نمایندگان با 
مسئوالن ستاد اربعین، اظهار داش��ت: می کوشیم تا گزارش برگزاری راهپیمایی اربعین 
امسال را از ستاد اربعین دریافت کنیم لذا این جلسه یا در فراکسیون حج و زیارت برگزار 
خواهد شد و یا اینکه مسئولین ستاد اربعین را دعوت خواهیم کرد که در مجلس حاضر 

شده و گزارشی در این رابطه به مجلس ارائه کنند.  میزان

دانشگاه ها ابعاد راهپیمایی اربعین را تشریح کنند
نماین��ده مردم فردوس در مجلس گفت: راهپیمای��ی اربعین یک حرکت بزرگ 
مردمی است که از فطرت پاک انسانی برخاسته و الزم است تا مراکز دانشگاهی 

و حوزوی ما روی ابعاد مختلف آن کار و برای مردم تبیین کند.
محمدرضا امیرحس��نخانی افزود: این راهپیمایی ی��ک حرکت اجتماعی جدید 

است که پشتوانه آن ارزش های غنی اسالمی و از قوام کافی برخوردار است.
وی افزود: رس��انه های استکبار در صدد هستند تا این حرکت عظیم و پرشور مردمی 
را محدود کنند تا ظهور و بروز نداشته باشد، اما با وجود تمام تبلیغات رسانه های دشمن 
راهپیمایی اربعین در سطح جهان خود را نشان داده و از سراسر جهان اعم از مسلمان و 

غیرمسلمان حتی از اروپا و آمریکا در این راهپیمایی شرکت می کنند.
نماین��ده م��ردم فردوس گفت: راهپیمای��ی اربعین خود یک دایره المعارف اس��ت و یک 

حرکت جهانی را می تواند رقم بزند.  فارس

»نزاجا« الگوی جنگ های آینده را پیش بینی کرده است
فرمان��ده نیروی زمینی ارت��ش گفت: ما چگونگی و الگ��وی جنگ های آینده را 
پیش بینی و بررس��ی کرده و متناس��ب با آن انواع تجهیزات ضد زره، سیگنالی، 

راداری و بالگردی را آماده می کنیم.
امیر کیومرث حیدری در حاش��یه بازدید از آخرین تجهیزات مهندس��ی و ادوات 
جنگی تیپ ۲۱۶ زرهی ش��هید غالمرضا مخبری زنجان گفت: خوشبختانه استان 
زنجان یک تیپ زرهی بسیار خوب، خوشنام و موفق دارد که سربلندی و والیت مداری 
این تیپ در دوران دفاع مقدس و تاریخ ثبت ش��ده اس��ت و در حال حاضر آمادگی باالیی 
دارد. امیر حیدری تصریح کرد: حضور ارتش و نیروی زمینی در مرز به این دلیل اس��ت 
که باید فعل و انفعاالت آن سوی مرزها رصد و کشور از امنیت پایدار برخوردار شود. وی 
عنوان کرد: برابر تدابیر فرمانده کل قوا، نیروی زمینی ارتش بر خوداتکایی و خودکفایی 

تاکید ویژه ای دارد و خود را ملزم به این مهم می داند.  روابط عمومی ارتش

رئیس س��تادکل نیروهای مسلح گفت: اگر دشمن به مرزهای 
میهن اس��المی تجاوز کند با تلفات سنگین، انهدام تجهیزات 
و آبروری��زی س��نگین همراه خواهد ب��ود و منفعتی که از این 
تهاج��م خواهد برد، قابل قی��اس با هزینه س��نگینی که باید 

بپردازد نیست.
سرلش��کر محمد باقری رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح در 
بازدید از تیپ ۶5 نیروی ویژه هوابرد ارتش با اش��اره به نقش 
نیروهای مسلح در برابر دشمنی ها و تهدیدات، گفت: نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��المی ایران در برابر این همه دشمنی و 
توطئه، تحریم و فشار و تهدیدات علیه کشور، مسئولیت بسیار 
س��نگین برقراری امنی��ت پایدار، ایجاد و ارتق��ای بازدارندگی 
کارآمد و موثر را بر عهده دارند. اگر کشور دارای امنیت است، 

به خاطر همین بازدارندگی است.
وی ب��ه دش��منی تاریخ��ی آمریکا با مل��ت و کش��ور ایران و 
تجاوزگری رژیم صهیونیستی اشاره کرد و یادآور شد: در مورد 
دش��منی آمریکای جنایت کار و صهیونیس��م آدم کش، هیچ 

تردیدی در جهان وجود ندارد.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح با بیان اینک��ه بازدارندگی، 
مانع تهاجم دشمن به ایران است گفت؛ اگر اتفاقی نمی افتد و 
تهاجمی صورت نمی گیرد، صرفا به خاطر بازدارندگی کارآمدی 

است که در برابر این تهدید ها وجود دارد.
س��ردار باقری تاکید کرد: دش��من باید بدان��د اگر به مرزهای 
میهن اس��المی تجاوزی صورت بگیرد با یک ملت یک پارچه و 

تابع رهبر که دارای نیروهای مس��لح مقتدر و توانمندی است، 
مواجه خواهد شد و این مواجهه حتما همراه با تلفات سنگین، 

انه��دام تجهی��زات و آبروریزی س��نگین هم��راه خواهد بود و 
منفعت��ی که از ای��ن تهاجم خواهد برد، قاب��ل قیاس با هزینه 

سنگینی که باید بپردازد، نیست.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح ما در طول تاریخ و چهل سال 
انقالب اس��المی نشان دادند که قصد هیچگونه تهاجم و تجاوز 
ب��ه هیچ کش��وری را ندارند گفت: نیروهای مس��لح جمهوری 
اسالمی ایران هیچ چش��م داشتی به منابع و یک وجب خاک 
همس��ایگان ندارند، اما در برابر تهاجم و بدخواهی دش��منان 

می ایستند و این ایستادگی را در دفاع مقدس نشان دادند.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرد: دوس��تان به ما اطمینان می کنند و دشمنان 
از ما وحش��ت دارند چرا که باید چنی��ن رویه ای در برخورد با 

دوستان و دشمنان وجود داشته باشد.
س��ردار سرلش��کر باقری در پایان با ابراز خرسندی از آمادگی 
رزمی و توان دفاعی تیپ ۶5 نوهد، گفت: ان شاءاهلل روز به روز 
ش��اهد آمادگی بیشتر تیپ ۶5 و سایر واحد های ارتش باشیم 
و با وح��دت و یکپارچگی میان ارتش و س��پاه و با هماهنگی 
کامل میان قوای مس��لح کش��ور، همه دس��ت در دس��ت هم 
بتوانیم کش��وری امن و آرام ایجاد کنیم تا در بستر این امنیت 
 کشور مس��یر خود را به سوی پیش��رفت و توسعه ادامه دهد.

 روابط عمومی ارتش

رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه اخ��ذ مالیات باید همراه با 
شفافیت باشد، گفت: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید 
بدانند که س��هم مالیات در بودجه، برای خدمات و توس��عه 

کشور هزینه می شود.
حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلس��ه 
بررس��ی اجرای سیاس��ت های مالیاتی، مراقبت از بنگاه ها و 
کس��ب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداش��ت: 
بای��د به گونه ای عمل ش��ود ک��ه این مجموع��ه ها تحت 
فش��ار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان الزم اس��ت به گونه ای 
برنامه ریزی ش��ود که بنگاه های بزرگ فرار مالیاتی نداشته 

باشند.
وی در ای��ن جلس��ه که با حضور فرهاد دژپس��ند وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی و امیدعلی پارس��ا رئیس س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق 

الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه رضایت مردم زمانی بیش��تر 
حاصل می ش��ود ک��ه هر کس ب��دون تبعیض و براس��اس 
کس��ب س��هم درآمدش، مالیات پرداخت کند، تاکید کرد: 

هدف گ��ذاری س��ازمان مالیاتی باید اج��رای کامل قانون و 
کاستن از دخالت های مأمورین و محاسبه مالیاتی از طریق 

الکترونیکی و با روش های  هوشمند، باشد.
روحان��ی اظهار داش��ت: مب��ارزه با فس��اد بای��د در درون 
س��ازمان مالیاتی با جدیت پیگیری ش��ده و تالش ش��ود با 

هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود.
وی تصری��ح ک��رد ک��ه کلی��ه دس��تگاه ها نیز ب��ه منظور 
هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی 

کشور همکاری نزدیک داشته باشند.
رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه اخ��ذ مالیات باید همراه با 
شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، 
باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه 
کشور هزینه می شود و فرهنگسازی و تعامل بیشتر با مردم، 
روند پرداخت مالیات را تس��هیل می کن��د. در ابتدای این 
جلس��ه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور، گزارش هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی 
 ب��ه همراه چالش ه��ا و فرصت های این ح��وزه ارائه کردند. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی:
اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد

در پی دس��تگیری سرشبکه س��ایت و کانال معاند »آمدنیوز«، 
سایت گرداب بیانیه ای صادر و با اشاره به درخواست های مکرر از 
سازمان اطالعات سپاه، از افرادی که با این شبکه معاند همکاری 

داشته اند، خواسته شده با این سایت تماس برقرار کنند.
در این بیانیه نوشته شده؛ خدا را شکر می کنیم که در چنین ایامی 
پاسداران گمنام امام زمان )عج( را توفیق دیگری عنایت فرمود تا با 
گرفتار کردن یکی از مزدوران رسانه ای استکبار که تحت پوشش 
چتر حفاظتی کم نظیر قرار داشت، از سویی پوشالی بودن هیمنه 
ظاهری سرویس های اطالعاتی غرب و ضعف و جاماندگی آنها را 
به اثبات برسانند و از سوی دیگر با پرده برداری از دروغ و دغل های 
رسانه ای دشمن و افشای پشت پرده نمایش های دروغین، زمینه 
رس��وایی بیش از پیش آنه��ا را نزد همه جهانی��ان فراهم آورند 
تا همگان بدانند دیگر دورانی که افراد س��رخورده و جاه طلب از 
یک ملت به دش��من پناه ببرند و با مزدوری و دلخوش کردن به 
وعده های پوشالی سرویس های جاسوسی با راه انداختن رسانه و 
انجام جنگ روانی برای یک ملت تصمیم گرفته و سرنوشت ملت ها 
را تغییر دهند به سر آمده و دوران آگاهی ملت ها فرا رسیده است.

آنهایی که از شکست های زنجیره ای استکبار از انقالب اسالمی 

درس نگرفته اند و هنوز باور ندارند که عصر ملت ها فرا رسیده 
اس��ت، جا دارد که به خود آیند و چش��م های خود را بر روی 
حقیق��ت باز کنند و از این حوادث عبرت بگیرند و بدانند که 

پاسداران انقالب اسالمی بر ادامه این راه مصممند.
براین اس��اس، قب��ل از آنکه نوبت آنها فرا رس��د و بخواهند با 
سرشکس��تگی عذرخواهی کنند، همین حاال به حقیقت روی 
آورند و به جای نوکری س��رویس های اطالعاتی به صف ملت 
بپیوندند تا مشمول محبت مردم و رأفت نظام اسالمی گردند.

در همین راس��تا و با توجه به درخواس��ت های مکرر از این 
س��ازمان، به اطالع می رس��اند که تمامی مرتبطین ش��بکه 
معاند آمدنیوز و س��ایر کسانی که به هر دلیل گرفتار لغزش 
و همکاری با رس��انه های دش��من و بدخواهان ملت شده  و 
تاکن��ون موفق به اع��الم برائت از آنها نش��ده اند، برای ابراز 
ندام��ت و تخفیف مج��ازات احتمالی،  می توانند با پس��ت 
الکترونی��ک contact@gerdab.ir و س��امانه پیامک��ی 

۱۰۰۰۱۱۴ سایت گرداب ارتباط برقرار نمایند.«
سایت »گرداب«، ارگان رسمی »فرماندهی امنیت سایبری 

سپاه« محسوب می شود.

در اطالعیه سایت »گرداب« اعالم شد
مرتبطین با »آمدنیوز« خود را به اطالعات سپاه معرفی کنند

برخی چهره های اصالح طلب این روزها صحبت 
از عدم سرلیستی محمدرضا عارف برای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی می کنند. گزارش تسنیم 
درباره عل��ل رویگردانی اصالح طلبان از عارف را 

می خوانید.
"محمدرضا عارف سرلیس��ت اصالح طلبان برای 
انتخاب��ات مجلس نمی ش��ود."، این جمله را روز 
گذش��ته علی ش��کوری راد دبیرکل حزب اتحاد 
ملت در نشس��ت خبری خود اعالم کرد و درباره 
احتمال کاندیداتوری عارف برای ۱۴۰۰ نیز گفت 
"در هیچ یک از جلس��ات شورای سیاست گذاری 
چنین چیزی مطرح نش��ده و اگر چنین اراده ای 
هم در ش��خص آقای عارف وجود داش��ته باشد 

کاماًل تصمیمی شخصی است."
ناص��ری ه��م در روزه��ای گذش��ته  عب��داهلل 
صحبت هایی شبیه ش��کوری راد بیان کرده بود: 
"با توجه به کارنامه و توان مدیریتی آقای عارف 
در چهار س��ال مجلس دهم، این مسئله تصوری 
غیرواقعی نیست. باالخره آقای عارف به رغم همه 
ویژگی های مثبتی که دارد کمتر عمق سیاس��ی 
تح��والت را می بیند و مدیریتش هم نش��ان داد 
نمی تواند یک مجموع��ه درون پارلمان را پویا و 

فعال نگه دارد."
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید و رئیس 
اولین  اصالح طلب��ان  ش��ورای سیاس��ت گذاری 
مس��ئولیت مهم خود را از اواس��ط دهه هفتاد با 

ریاست دانشگاه تهران آغاز کرد.
ش��هرت عارف از دول��ت اول محم��د خاتمی و 
تصدی کرس��ی وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن 
آغاز ش��د و بین سال های 79 تا 8۰ پس از ادغام 
س��ازمان برنامه و بودجه و س��ازمان امور اداری 
و اس��تخدامی، اولین رئیس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور بود. وی در دولت دوم خاتمی 
به معاون اولی رئیس جمهور دس��ت یافت و مرد 
دوم کابینه ش��د، مقامی که قب��ل از وی مرحوم 
حسن حبیبی به مدت ۱۲ سال عهده دار آن بود.

بااین ح��ال ع��ارف در تم��ام دوران حضور خود 
در دول��ت اصالحات ب��ه عضوی��ت هیچ کدام از 

احزاب اصالح طلب درنیامد و کمتر در منازعات 
سیاسی این جریان ش��رکت می جست و تالش 
داش��ت به عنوان یک چهره غیرحزبی در جریان 
اصالحات ش��ناخته ش��ود. با پای��ان کار دولت 
خاتمی در سال 8۴، اولین حضور سیاسی عارف 
در انتخابات مجلس هش��تم ب��ود. اصالح طلبان 
در لیس��تی تح��ت عنوان "ی��اران خاتمی" پا به 
عرصه گذاشتند و قرار بود عارف کنار نام افرادی 
همچون اس��حاق جهانگیری، مجی��د انصاری و 
الیاس حضرتی سرلیس��ت اصالح طلبان باشد اما 
قبل از ش��روع تبلیغات بدون ذکر دلیل استعفا 

داد و مجید انصاری جای وی نشست.
ع��ارف در زم��ان انتخاب��ات مجلس هش��تم و 
درحال��ی که ق��رار بود سرلیس��ت اصالح طلبان 

باشد از شرکت در انتخابات انصراف داد
شهاب الدین صدر دبیر اجرایی وقت جبهه متحد 
اصولگرایان آن زمان دلیل انصراف عارف را "عدم 
هم��کاری افراد تن��درو در اردوگاه نیروهای دوم 
خردادی" اعالم کرده گفت "ما س��عی داش��تیم 
به وی بیشتر نزدیک شویم و تعاملمان را بیشتر 
کنیم!". عارف چن��دی بعد در مصاحبه ای دلیل 
انصرافش از انتخابات مجلس هش��تم را اعتراض 

به ردصالحیت ها برشمرد.
"هر نظامی افرادی را در آب نمک می خواباند تا در 
شرایط الزم از آنها استفاده کند، فکر می کنم من 
یکی از آن افراد هستم که در آب نمک خوابیده ام، 
به همین خاطر اآلن احس��اس تکلیف می کنم و 
می آی��م."، این بخش��ی از گفت وگ��وی عارف با 
مجله ش��هروند امروز در سال 87 بود، زمانی که 
وی از انتخابات مجلس انصراف داده و حاال قصد 
داشت برای انتخابات ریاست جمهوری وارد گود 
ش��ود و خودش را به ش��خصی تش��بیه کرد که 
در آب نمک خوابانده ش��ده تا روزی به کار بیاید! 
اما حضور محمد خاتمی، میرحس��ین موسوی و 
مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

88 به عارف مجال نداد تا بخت خود را آزمایش 
کند و وی تا انتخابات سال 9۲ صبر کرد.

از چن��د ماه قب��ل از انتخابات س��ال 9۲، عارف 
یک��ی از گزینه ه��ای اصل��ی جری��ان اصالحات 
برای حض��ور در انتخاب��ات ب��ود و فعالیت های 
تبلیغاتی گس��ترده ای را آغاز ک��رد. حضور وی 
در شهرس��تان ها و اس��تان ها و ق��رار گرفت��ن 
همس��رش با وی در میتینگ های تبلیغاتی او را 
در کانون توجهات ق��رار داد. با اعالم نامزدهای 
تأییدصالحیت ش��ده، محمدرضا عارف و حسن 
روحان��ی تنها ش��خصیت هایی بودن��د که جناح 
اصالح��ات برای پیروزی در این انتخابات به آنها 
امید بسته بود. درخشش روحانی در مناظره ها و 
برتری فیلم های تبلیغاتی وی موجب ش��د تا در 

این مصاف تن به تن از عارف پیش بیفتد.
غ��روب ۲۰ خرداد 9۲ عارف با انتش��ار نامه ای از 
مرقومه خاتم��ی به وی مبنی ب��ر کناره گیری از 
انتخابات خبر داد و نوش��ت "ایشان طی این نامه 
در مق��ام رهبری اصالحات، ادام��ه حضورم را در 
صحنه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری 
مصلح��ت ندانس��ته اند."، به این ترتی��ب عارف از 
نامزدی در انتخابات انصراف داد تا تنها کاندیدای 
مورد حمایت جناح متبوعش حسن روحانی باشد، 
شخصیتی که از جناح راس��ت برخاسته بود ولی 

شانس بیشتری از عارف برای پیروزی داشت.
و  انتخاب��ات  در  روحان��ی  حس��ن  پی��روزی 
کناره گی��ری ع��ارف به نف��ع وی موجب ش��د تا 
محبوبی��ت او میان ه��واداران جریان اصالحات 
ب��اال ب��رود و وی نام��زد بالمن��ازع سرلیس��تی 
اصالح طلب��ان در انتخابات مجلس دهم باش��د. 
تشکیل شورای سیاست گذاری اصالح طلبان در 
س��ال 9۴ که وظیفه ارائه لیست های انتخاباتی 
ب��رای اصالح طلب��ان را دارد و قرار گرفتن عارف 
در رأس این ش��ورا جایگاه مهمی برای او در این 

جریان رقم زد.

ع��ارف ک��ه در انتخابات مجلس دهم توانس��ت 
به عن��وان نف��ر اول ته��ران وارد پارلمان ش��ود، 
در اولین زورآزمایی خود برای کس��ب کرس��ی 
ریاس��ت مجلس ناکام ماند. عملک��رد عارف در 
ریاست فراکسیون امید موجب شد تا رفته رفته 

از محبوبیت وی کاسته شود.
حزب کارگزاران به عنوان یکی از منتقدان اصلی 
عارف، بارها به عملکرد او تاخته است. غالمحسین 
کرباسچی دبیرکل این حزب در واکنش به رأی 
نیاوردن علی مطهری در انتخابات هیئت رئیسه 
س��ال چهارم مجلس خطاب به عارف در توئیتی 
نوشت "به همت آقای عارف و دوستانشون آقای 
مطه��ری از نایب رئیس��ی مجلس حذف ش��د". 
محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران 
نیز در گفتگویی با تسنیم به همین مسئله اشاره 
و گفته بود "آقای عارف متناظر موفقیتی که در 
گذشته در ِس��مت های اجرایی داشته، نتوانسته 
آن را در مجلس تکرار کند، بنابراین عدم توفیق 
ایش��ان در مجلس را نباید دالل��ت بر کم کاری  
ایش��ان دانست. سنخ همدلی و هماهنگی که در 
جمع صدوچندنفرِه فراکس��یون امید و در مرتبه 
بعد در جمع ۲9۰نفره کل مجلس الزم اس��ت، 
توانمندی های��ی را می طلب��د که در این مس��یر 
فردی که مس��ئولیت می گیرد باید نهایت تالش 
خ��ود را برای تعام��ل و همکاری ب��ا این تعداد 

نماینده مجلس به کار بندد."
انتقاده��ا ب��ه عارف تنه��ا ناظر ب��ه عملکرد وی 
در فراکس��یون امی��د نبوده بلک��ه برخی احزاب 
اصالح  طل��ب اقدامات ش��ورای سیاس��ت گذاری 
اصالح طلب��ان و ق��رار گرفت��ن یک ش��خصیت 
غیرحزبی در رأس این نهاد را عامل کمرنگ شدن 
نقش اح��زاب می دانند. کواکبی��ان، منتجب نیا، 
هادی خامنه ای، حکیمی پور، حس��ین کمالی و 
محسن رهامی از جمله منتقدان سازوکار شورای 

تحت مدیریت عارف بوده و هستند.
دامن��ه انتق��ادات ب��ه ع��ارف تنه��ا منحصر در 
کارگزاران نیس��ت و این روزها افرادی همچون 
ناصری و ش��کوری راد ک��ه چهره های نزدیک به 

ح��زب اتحادملت و اطرافی��ان خاتمی بودند نیز 
صحب��ت از ع��دم سرلیس��تی ع��ارف می کنند. 
فی��ض اهلل عرب س��رخی از چهره ه��ای تندروی 
جری��ان اصالح��ات نیز چن��دی پی��ش درباره 
انتخاب��ات 9۲ گفته ب��ود "اصالح طلبان کاندیدا 
نداشتند اما کاندیدای اصالح طلب داشتیم. آقای 
عارف به عن��وان یک اصالح طل��ب خودش برای 
انتخابات ثبت نام کرده ب��ود، اما اصالح طلبان از 
عارف نخواس��ته بودند که کاندیدا شود. تصمیم 

به ثبت نام عارف، یک تصمیم تشکیالتی نبود".
کرباس��چی نیز در مصاحبه با اعتماد از اس��اس 
عارف را شایس��ته ش��خصیت محوری داش��تن 
در ای��ن جناح ندانس��ته و می گوید "آقای عارف 
که روزی در مقام ریاس��ت دانش��گاه تهران مانع 
س��خنرانی آقای عبدالکریم سروش شد یا آقای 
س��یدجواد طباطبای��ی را از معاونت پژوهش��ی 
برداش��ت یا روزی دیگ��ر برخوردهایی با انجمن 
اس��المی داش��ته، چط��ور امروز به ش��خصیت 
محوری اصالحات تبدیل ش��ده و از او برای هر 

منصب و مقامی صحبت می شود...".
در شرایطی که ۴ ماه تا انتخابات مجلس یازدهم 
باقی مانده شنیده ها حاکی از این است که عارف 
این بار قصد ندارد وارد مجلس و سرلیست جناح 
اصالحات شود و ش��اید به خالف مجلس هشتم 
انص��راف خ��ود را پیش از آغ��از ثبت نام ها اعالم 
کند. با این فرض، او برای ۱۴۰۰ نیز راه دشواری 
را پی��ش ِرو دارد چراک��ه از محبوبیت وی میان 
احزاب اصالح طلب کاس��ته ش��ده و این ریزش 
محبوبیت با توجه به اظهارات پس��ر وی که خود 
را "ژن خوب" می دانس��ت می��ان بدنه اجتماعی 

اصالح طلبان نیز مشهود است.
باید دید با انصراف عارف از حضور در بهارستان 
آی��ا وی مانند قبل از س��ال 9۲ فعالیت خود را 
تنها در مجمع تش��خیص و شورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی متمرک��ز می کن��د ی��ا اینکه ب��از هم 
به عن��وان یک »کاندی��دای اصالح طل��ب« و نه 
»کاندی��دای اصالح طلبان« ب��رای ۱۴۰۰ آماده 

می  شود.  تسنیم

از کمبود اختیارات تا رفراندوم
ادامه از صفحه اول

قطعاً بس��یاری از مس��ئولیت های ریاست جمهوری بر 
زمین مانده و اجرا نش��ده است چرا که شرایط موجود 

نشان می دهد که چنین است.
بدون در نظر داش��تن تحریم ه��ای اقتصادی که علیه 
جمهوری اس��المی ایران وضع شده که البته نمی توان 
مطلب بی تأثیر دانس��ت، آیا دولت و رئیس جمهور در 

زمینه اقتصادی عملکرد خوبی داشته اند؟
منظ��ور از این که تحریم ه��ا را نباید در نظر گرفت به 
این خاطر است که اگر شرایط عادی باشد که هر فردی 
می تواند کش��ور را اداره کند، عیار یک دولت، مسئول و 
ی��ا هر قوه دیگری همچون مجلس و قوه قضاییه زمانی 
نمایان می ش��ود که در شرایط س��خت و دشوار بتواند 
کشور را اداره کند. بر اساس آماری که وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزش��کی منتشر کرده؛ ساالنه ۳.7۶ 
درصد جمعیت کشور دچار هزینه های فقرزای سالمت 
می شوند، یعنی جمعیتی حدود سه میلیون نفر هر سال 

به خاطر هزینه های درمان فقیر می شوند.
نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمه��وری با علم به آنچه 
که در قانون اساس��ی درب��اره اختیارات و مس��ئولیت 
ه��ای ریاس��ت جمهوری در نظ��ر گرفت��ه وارد عرصه 
رقاب��ت انتخاباتی می ش��وند و این ح��ق را ندارند پس 
از برگزیده ش��دن، ضعف های خ��ود را بر دوش کمبود 
اختیارات بیندازند در حالی که اصل ماجرا انجام وظایف 
و مسئولیت های رئیس جمهور و دولت است. پس اگر 
مجل��س و ق��وه قضاییه نیز همچون دول��ت ادعا کنند 
اختی��ارات کافی ندارند و خواه��ان اختیاراتی به مانند 
اختیارات رئیس جمهور و دولت ش��دند نباید ش��گفت 

زده شد!!!

سرمقاله

سرلشکر باقری:

تلفات سنگین و انهدام تجهیزات هزینه مقابله با ایران است

اصالح طلبان و تکرار بایگانی »عارف«


