
و این داستان ادامه دارد...!
ادامه از صفحه اول 

اما س��خنان رهبر انق��اب در دی��دار رئیس دولت 
اصاحات در همین زمینه را بخوانید؛

»كساني كه االن )در دولت اصاحات( اردوی مختلط 
برگزار میكنند، همان كسانی هستند كه سال 64-63 
در كاسهای دانشگاه دیوار كشیدند، بنده به دستور 
امام رفتم در نماز جمعه گفتم این كار بد است. من 
نمیفهمم چطور اینها این جور عوض میشوند.  180 
درجه راهش��ان را عوض میكنند! امام به من گفتند 
كه این چه كاری اس��ت. م��ن در نماز جمعه تهران 
گفتم كه این كار، كار مناسبی نیست. دیوار كشیدن 

حرف ما نیست. حرف انقاب نیست.«
یا م��ردم به یاد دارند كه یكی از نامزدهای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در س��ال 96 در جریان تبلیغات 

انتخاباتی چه ادعایی كرد؟
یكی از نامزدهای انتخابات س��ال 96 ادعا كرده بود 
كه اگر اینها بیایند، )اشاره به نامزدهای رقیب( دالر 

5 هزار تومان می شود!
آنها نیامدند؛ دیوار هم كش��یده نش��د! دالر هم به 5 
هزار تومان نرس��ید، اشتغال ایجاد شد، كسب و كار 
رونق پیدا كرد، وعده هایی كه برای برچیدن تحریم 
های اقتصادی داده شده بود محقق شد اما انتخابات 

مجلس ششم چیز دیگری می گوید.
چرایی شكس��ت اصاح طلبان و طیف حامی دولت 
تدبیر و امید بسیار روشن و اظهر من الشمس است.

اما اكنون كه مجلس شورای اسامی دوره یازدهم را 
اصولگرایان فتح كرده اند، هنوز برگزیدگان این طیف 
سیاس��ی وارد خانه ملت نشده و بیش از 3 ماه دیگر 
مجل��س تازه آغاز به كار خواه��د كرد، تخریب های 
اصاح طلبان و حامیان دول��ت علیه جناح پیروز با 
شدت آغاز شده است. طیف اصولگرا كه در انتخابات 
مجلس پیروز قاطع شده است، از رفتارهای فریبنده 
اصاح طلبان بهره نبرد، بلكه مردم به حقایقی دست 
یافتند تا از جریان حاكم در مجلس رویگردان شوند. 
انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 1400 را نیز می 
توان پی��ش بینی كرد كه نامزد چ��ه جریانی پیروز 
خواهد ش��د ام��ا اصاح طلب��ان و حامی��ان دولت 
عصبانیت شكس��ت در انتخابات مجلس یازدهم را با 

تخریب مجلس یازدهم آغاز كرده اند.
ناكارآمد جلوه دادن برگزی��دگان مجلس یازدهم از 
سوی طیف اصاح طلب و بی برنامه جلوه دادن آنها 
یكی از ترفندهایی است این جریان علیه رقیب آغاز 
كرده است، اما همین اقدامات، آنها را هر چه بیشتر 

از چشم مردم خواهد انداخت.
اینگونه تخریب ها و فضاس��ازی ها از س��وی اصاح 
طلبان و جری��ان حامی دولت، مس��ئولیت مجلس 
یازده��م را افزایش می دهد و ای��ن تخریب ها باید 
باعث ش��ود تا منتخبین مردم در مجلس یازدهم در 
فرصت باقی مانده س��ه ماهه تا تش��كیل خانه ملت، 
اقدامات و برنامه های كاری خود را در جلس��ات هم 
افزای��ی و هم فكری در دس��تور كار قرار دهند تا به 
یک جمع بندی مش��ترک دست یابند. برنامه ریزی 
و عملكرد آنها می توان��د اصاح طلبان را نزد مردم 

منفورتر كند.

سرمقاله

لغو سفرهای خارجی کارکنان دستگاه های اجرایی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اباغیه ای به كلیه دستگاه 
ه��ای اجرایی، سفرهای خارجی كاركنان دولت برای شركت در همایش ها 

و نمایشگاه های بین المللی و مانند آن را تا اطاع ثانوی لغو كرد.
متن كامل این اباغیه به شرح ذیل است:

كلی��ه دستگ��اه های اجرایی »در اج��رای دستور رئیس جمه��ور محترم كلیه 
سفرهای خارجی كاركنان دستگاه های اجرایی برای شركت در همایش ها و نمایشگاه 
ه��ای بین المللی و مانند آن تا اطاع ثانوی )به جز وزارت امور خارجه( لغو می شود. 
سایر موارد استثناء با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایی و تایید معاون اول رییس 
جمهور صورت می پذیرد. هدف از این اقدام جلوگیری از ورود بیشتر ویروس كرونا به 
كش��ور می باشد، بدیهی است مامورین اعزامی پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكی می توانند در محل كار و زندگی حضور یابند.«  دولت

محتکران لوازم بهداشتی به عنوان مفسد فی االرض مجازات شوند
عض��و كمیسیون قضائی مجلس گفت: اقدام محتكران لوازم بهداشتی، اقدام 
علیه امنیت ملی كشور است و قوه قضائیه باید این افراد را به عنوان مفسد 

فی االرض مورد مجازات قرار دهد.
حجت االسام مجی��د ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای 
اسامی با اشاره به احتكار لوازم بهداشتی توسط عده ای از سودجویان گفت: 
سودجویان و محتكران در دوره های مختلف ضرباتی را به كشور و نظام وارد كردند 
و د��ر صحنه های مختلف موج اذیت و زحمت مردم شدن��د. وی افزود: در شرایط 
كنونی كه كش��ور به لحاظ مسائل بهداشتی و درمانی در شرایط خاص قرار گرفته، 

اقدام محتكران درواقع افساد فی االرض و اقدام علیه امنیت ملی است.
ناصری نژاد خاطرنش��ان كرد: قوه قضائیه باید محتكران لوازم بهداش��تی را به عنوان 

مفسدفی االرض مورد مجازات قرار دهد و با قاطعیت با آنها برخورد كند. فارس

اذن مقام معظم رهبری کشور را از خالء بودجه نجات داد
نائ��ب رییس مجل��س گفت: مقام معظ��م رهبری تائید كردن��د كه بودجه 

براساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شود تا كشور بدون بودجه نماند.
مسعود پزشكی��ان با اشاره به اذن رهبر معظم انق��اب برای ارسال مصوبه 
كمیسیون تلفی��ق الیحه بودجه 99 به شورای نگهب��ان، گفت: نمایندگان 
هفت��ه گذشته در جلسات علنی مجلس حضور یافتند، اما حال برخی مساعد 
نبود و پس از انجام تست كرونا از بین 30 نفر جواب 5 نفر مثبت اعام شد كه این 
آمار ممكن است در میان ۲90 نفر افزایش یابد. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری 
د��ر پاسخ به نام��ه رئیس مجلس تایید كردند كه بودج��ه براساس اصل 85 قانون 
اساسی تصویب شود همچنین اجازه فرمودند كه وزارت جهاد كش��اورزی تا زمانی 
ك��ه نمایندگان درگیر با كرونا، درمان شوند و جل��وی گسترش این ویروس گرفته 

شود با سرپرست به فعالیت خود ادامه دهد.  خانه ملت

رئیس جمه��ور اطمین��ان داد: به پش��توانه كادر درمان��ی 
متخصص و پرس��تاران كش��ور و اراده و همكاری مردم، با 
حداق��ل تلفات و در كوتاه ترین زم��ان ممكن از این بحران 

عبور خواهیم كرد.
حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور چهارشنبه در 
جلس��ه هیئت دولت اظهار داش��ت: دولت به عنوان نگهبان 
س��امت مردم و كس��ب وكار و تأمین معیش��ت مردم، به 

وظیفه اش عمل می كند.
وی در ابت��دای س��حنانش میاد حضرت ج��واد االئمه)ع( 
و همچنی��ن می��اد امیرالمؤمنی��ن)ع( را ب��ه همه تبریک 
و تهنی��ت گف��ت و در ادامه درباره بودجه س��ال 99 اظهار 
داش��ت؛ از مجل��س ش��ورای اس��امی و از رئیس مجلس 
كه ب��ا تدبیری كه برای بودجه س��ال 99 به خرج دادند و 
پیشنهادی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادند و ایشان 
تأیی��د كردند، از مجلس و رئی��س مجلس و به ویژه از مقام 
معظم رهبری تش��كر كنم كه این بن بس��ت را شكستند و 
این مسأله را حل كردند كه بتوانیم برای سال آینده از آغاز 
س��ال طبق چارچوب قانون بودجه اقدامات مالی خودمان 

را انجام دهیم.
رئیس جمهور در ادامه س��خنانش به ویروس كرونا اش��اره 
كرد و با تأكید بر این كه حفظ س��امت و جان مردم برای 
م��ا اهمیت وی��ژه دارد گفت؛ اما كن��ار آن، امنیت روحی و 
روانی جامعه هم بس��یار حائز اهمیت است. متأسفانه امروز 
علی رغ��م اینكه اكثریت جامعه ما، همه همكاری و یكدیگر 
را برای عبور از این مش��كل یاری می كنند، عده ای هستند 
به عنوان كاس��بان كرونا كه می خواهند از این معضل برای 
سود مادی و سودجویی خودشان استفاده كنند و متأسفانه 
در م��واردی با احتكار و گرانفروش��ی و ع��دم عرضه كاال با 
ای��ن فكر ك��ه در آینده این كاال را ب��ا قیمت باالتر و گزاف 
می توانند بفروش��ند، مواج��ه بودیم. این ها ع��ده ای بودند 
به عنوان كاس��بانی كه در این بیماری ب��ا جان مردم بازی 

می كردند و احتكار می كردند.
روحانی افزود؛از طرف دیگر كاس��بان دیگری هم در فضای 
مجازی و در رس��انه های بیگانه داش��تیم، عده ای ماسک را 
احتكار كردند و عده ای هم رفتند پش��ت ماس��ک دلسوزی 
ام��ا در واقع برای اینكه جامعه م��ا را ملتهب كنند و مردم 
م��ا را دچ��ار نگرانی كنند، اخبار دروغ را در جامعه ش��ایع 

می كنند.

وی ب��ه اقدامات جامعه پزشكی كش��ور اشاره كرد و گفت؛ 
پزشك��ان و پرستاران د��ر خط مقدم هستن��د و فداكاری 
بسیار بزرگی از خودش��ان نشان دادند و از همه آنها تشكر 
و سپاسگ��زاری می كنم ك��ه هیچ كدام د��ر انجام وظایف 
و اج��رای وظایف خودش��ان دچار قصور نش��دند و با همه 
ت��وان در صحنه بودن��د؛ افرادی بودند روزه��ا و شب ها با 
استراحت بسیار كوت��اه و با تاش بسیار زیاد به طور مداوم 
كار خودش��ان را ادامه دادند؛ حتی وزیر محترم بهداشت 
و درم��ان كه معموالً روزانه با او در تماس هستم و گزارش 
می گیرم، د��ر این مدت یک هفته و خرده ای شب ها یكی، 

دو ساعت بیشتر استراحت نكرده است.
روحان��ی به وظیفه آگاه س��ازی درست مردم در رسانه ها 
اشاره كرد و گفت؛ همان طور كه دولت وظیفه دارد نگهبان 
سامت مردم باشد، وظیفه دارد نگهبان كسب وكار مردم 
و زندگ��ی و تأمی��ن معیش��ت مردم هم باش��د؛ در اینجا 
خواه��ش می كنم از همه دستگاه های خبری، خبرنگاران، 
روزنامه ه��ا، به وی��ژه صد��ا و سیما با همه وج��ود در برابر 
معاندینی ك��ه در فضای مجازی و د��ر رسانه های بیگانه 
سمپاشی می كنند؛ خبر دروغ را القا می كنند و واقعیت ها 
را ب��ه مرد��م نمی گویند، بیایند واقعیت ه��ا را برای مردم 

توضی��ح دهن��د.
وی افزود؛ بدترین كار این است كه بدخواهان ایران و ملت 
ایران از فرصت مش��كل م��ردم و از ورود یک ویروس علیه 
ملت ایران سوءاس��تفاده می كنن��د و می خواهند آرامش و 
اعتم��اد را از مردم بگیرند؛ اس��اس كار اعتماد بین مردم و 
مس��ئولین و در این ش��رایط اعتماد بین مردم و مسئولین 

بهداشت و درمان است.
آم��ار دروغ می دهن��د؛ حرف ه��ای دروغ می زنند و نظرات 
دروغ منتش��ر می كنند؛ می گویند واقعیت ها به مردم گفته 
نمی ش��ود، در حالی ك��ه از روز اولی كه احس��اس كردیم 
ویروس��ی وارد كشور شده، همان وقت به وزارت بهداشت و 
درمان گفته ش��د كه همه آمار و اطاعات در اختیار مردم 
قرار داده ش��ود و چیزی از مردم مخفی نشود؛ مردم كامًا 
بدانند كه چه عده مش��كوک و مبتا ب��ه این بیماری  اند و 
چه عده جان باخته در این بیماری هس��تند و چه اقداماتی 
در ح��ال انجام اس��ت و آمادگی خودش��ان را هم به مردم 
اعام كنند و خدای ناكرده اگر باز هم بخواهد این بیماری 
گس��ترش پیدا كند، با همه توان بیمارستان ها و تخت ها و 
پزش��كان و پرستاران ما آمادگی دارند در برابر این ویروس 
مهاجم بایس��تند و ایس��تادگی كنند ت��ا از این خطر عبور 

كنیم و رد شویم.
روحانی با اش��اره به ای��ن كه  متأس��فانه آنهایی كه حتی 
دارو و مواد غذایی را به روی مردم بس��تند و تحریم كردند، 
خبیثانه تری��ن اق��دام را علی��ه ملت ایران در این ۲ س��ال 
انجام دادند، افزود؛ آنها هم آمدند با یک ماس��ک دلسوزی 
ظاهر ش��دند كه "ما هم می خواهیم ب��ه ملت ایران كمک 
كنیم"؛ شما اگر واقعاً راس��ت می گویید الاقل تحریم دارو 
را بردارید؛ این اولین قدم اس��ت. بگویید "نس��بت به ملت 
ایران تا حاال اشتباه و خطا كردیم و عذرخواهی می كنیم و 
اولین قدم ما این اس��ت كه فعالیت بانكی برای خرید دارو، 
نقل و انتقال دارو و فعالیت كشتیرانی در این زمینه و مواد 
غذایی مردم، آزاد اس��ت و ما كاری نداریم و این تحریم را 
از روی مردم برداش��تیم."مردم ما به خوبی می دانند ش��ما 
دروغ می گویی��د؛ واقعیت را نمی گویید؛ البته در اینجا من 
بای��د از همه دولت ها و كش��ورهایی ك��ه در زمینه مبارزه 
ب��ا این وی��روس به ما كمک ك��رده  و آماده اند به ما كمک 
كنند؛ تجهیزات فرس��تادند و باز هم آمادگی دارند دارو و 
تجهیزات برای كش��ور ما بفرس��تند، از همه آنها تش��كر و 

سپاس��گزاری می كنم.
رئی��س جمهور از صدا و س��یما خواس��ت در ای��ن ایام كه 
مردم برای حفاظت از جان خود بیش��تر در خانه هس��تند، 

برنامه های شادتری برای مردم ارائه بشود.
وی در همی��ن زمینه افزود؛ مردم وقت��ی در یک آپارتمان 
و خان��ه كوچ��ک می خواهن��د مح��دود و محصور ش��وند، 
نمی توانند در اجتماعات ش��ركت كنن��د، رفت وآمد به آن 
صورت نمی توانند داش��ته باشند، باید صدا و سیما در خانه 

آن را جبران كند و ان شاءاهلل این كار انجام می گیرد.
رئیس جمهور به بحق ماندن در خانه مردم اش��اره كرد و 
افزود؛ س��بک زندگی هم در این ایام یک تغییرات موقتی 
پیدا كرده اس��ت و این تغییرات به سامت جامعه كمک 
می كن��د و همان طور كه مقام معظم رهبری تأكید كردند 
هر چیز كه به س��امت جامعه كمک كند، حسنه است و 
هر چیزی كه برای سامت جامعه مضر باشد، سّیئه است 

و بنابراین همه ما باید همكاری خ��ود را ادام��ه دهی��م.
به مردم ق��ول می دهم دولت با همه توان در خدمت مردم 
اس��ت؛ وزارت بهداش��ت و درمان در خدمت مردم است؛ با 
همكاری همدیگر با تعاون و یاری یكدیگر ان شاءاهلل از این 

مشكل عبور خواهیم كرد.

دبی��ر كل ح��زب كارگزاران س��ازندگی ایران 
می گوی��د خیلی از كس��انی ك��ه در انتخابات 
ش��ركت نكردند، می خواستند با عدم حضور 
خود اعتراضشان را به گوش حكومت برسانند 

تا شرایط بهتر شود.
غامحسین كرباس��چی، فعال سیاسی اصاح 
طل��ب با اش��اره ب��ه كاه��ش آم��اری میزان 
مش��اركت در انتخابات اخیر مجلس ش��ورای 
اس��امی گفت: در هی��چ دوره ای از انتخابات 
مجلس مش��اركت زیر 50 درصد نداش��تیم و 

این موضوع دالیل مختلفی دارد.
وی تصریح كرد: در سال 96 شرایط بهتری بر 
جامعه حاكم ب��ود و دولتی روی كار آمده بود 
كه در كنترل تورم و رش��د اقتصادی و خروج 
از تحری��م و بحث برجام موفق بود و همه این 
مسائل فضای جامعه را شاداب كرده بود اما در 

حال حاضر شرایط به گونه ای دیگر است.
س��ازندگی  كارگ��زاران  ح��زب  كل  دبی��ر 
ای��ران، گریزی هم ب��ه میزان مش��اركت در 
انتخابات های قبل زد و با اشاره به آنچه سنگ 
اندازی برجامی مجل��س نهم در مقابل دولت 
روحان��ی خواند، گفت: برجام در آن س��ال ها 
پروژه موفقی تلقی می ش��د و دولت توانس��ته 
بود در زمینه اش��تغال زایی و جذب س��رمایه 
قدم ه��ای خوبی ب��ردارد و همین باعث ش��د 
مردم ب��رای حمای��ت از دول��ت در روی كار 
آمدن مجلس دهم مش��اركت خوبی داش��ته 
باشند تا جایی كه مش��اركت مردم تهران در 
انتخابات مجلس دهم تقریبا دوبرابر مشاركت 

در انتخابات مجلس یازدهم بود.
كرباس��چی افزود: باید توجه داشت كه در آن 
زمان جریان های سیاسی چه اعتدال گرا و چه 
اصاح طلب دامنه گس��ترده رقابتی در كشور 
ایجاد كرده بودن��د و به نوعی با مصاحبه های 
خود در رس��انه ها عامل، محرك��ی در جامعه 
محس��وب می ش��دند و نقش موثری در ایجاد 
انگیزه بین مردم داشتند ولی اكنون با چنین 

موضوعی روبرو نیستیم.

ورود  انتخاب��ات 94  در  ك��رد:  تصری��ح  وی 
خاتمی و بیانیه های جریان مقابل یک فضای 
دوقطب��ی در جامعه ایجاد كرد كه همین فضا 
عام��ل موثری در افزایش مش��اركت مردم در 

انتخابات محسوب می شد.
دبیر كل حزب كارگزاران سازندگی ایران، رد 
صاحیت ها را ه��م عامل دیگر كاهش میزان 
مش��اركت مردم در انتخابات مجلس یازدهم 
دانس��ت و اف��زود: ای��ن رد صاحیت ها حس 
رقابت بین جریان های سیاسی را كاهش داد.

وی اف��زود: من معتقدم اگ��ر در این دوره هم 
جریان های سیاس��ی انگیزه پی��دا می كردند 
و ب��ه ص��ورت فع��ال وارد میدان می ش��دند 
می توانستیم شاهد یک رقابت خوب انتخاباتی 
باش��یم و متاسفانه اش��تباه در تحلیل ها، به 
كش��ور و انتخاب��ات ضربه زد و تاثیر سس��ت 
شدن مردم برای شركت در انتخابات در آینده 

بروز خواهد كرد.
كرباس��چی همچنی��ن درب��اره دالی��ل دیگر 
حض��ور كمرنگ مردم پ��ای صندوق های رای 
گفت: س��قوط هواپیم��ای اوكراینی و مخفی 
كاری ه��ای دولتی ها و غیر دولتی ها و حوادث 
آبان ماه باعث گس��ترش نارضایتی بین مردم 
ش��د و یک جو بی اعتمادی نس��بت به كلیه 

دستگاه ها ایجاد كرد.
وی تصریح كرد: از طرف��ی هم تبلیغات صدا 
و سیما، ائمه جمعه و تریبون ها باعث می شد 
اقشاری كه از این شرایط اقتصادی و فرهنگی 
ناراضی هس��تند فكر كنند كه با ش��ركت در 
انتخابات همین شرایط دوباره تكرار و تقویت 

می شود و بهبودی حاصل نمی شود. 
دبیر كل ح��زب كارگزاران سازندگی عملكرد 
مجلس دهم را در منظر افكار عمومی ناموفق 
توصیف كرد و گفت: البته عاوه بر نارضایتی 

از عملكرد مجلس ده��م، برخی رسانه ها هم 
علیه این مجلس تبلیغ��ات بسیاری كردند و 
این تبلیغات بود كه مجلس فعلی را از جایگاه 
خود��ش انداخت و عبارت های��ی، چون دزد 
و فاسد اخاقی و ران��ت خوار به آن ها نسبت 
داده ش��د این درحالی است ك��ه مجلس به 

عنوان یک نهاد مهم نباید تضعیف شود.
وی افزود: ما هم مجلس فعلی را نقد كردیم و 
هم مجلس به دلیل چند دستگی هایی كه در  
وجود داشت، از توانایی وكارآئی خوبی برخوردار 
نبود. وی درباره تاثیر مخرب رسانه های خارجی 
هم گفت: در طول 40 سال گذشته رسانه های 
خارجی فارس��ی زبان در این حد علیه مسائل 
داخلی ما تمركز نداش��تند  گستردگی فضای 
مجازی هم راه را برای این رسانه ها هموار كرد 
.درتمام این مدت رسانه های خارجی حتی یک 
جمله مثب��ت درباه مجلس و ش��رایط داخلی 

كشور به زبان نیاوردند.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا كاهش شركت 
مردم در انتخابات یک رویكرد موقتی اس��ت، 
گفت: تخریب مشروعیت هم می تواند موقتی 
باشد. ممكن است كسانی  دنبال از بین بردن 

نظام باش��ند، اما وقتی با خیلی از كسانی كه 
در انتخابات ش��ركت نكردند صحبت میكنیم،  
به هیچ وجه معتق��د نبودند كه از طریق یک 
آشوب و كودتا و دخالت های خارجی، شرایط 
كش��ور بهبود می یابد، بس��یاری از این افراد 
عاقه ای به این نوع فروپاشی در كشور مانند 

برخی از كشور های همسایه ندارند.
كرباس��چی گفت: به نظر من خیلی از كسانی 
كه در انتخابات ش��ركت نكردند، این هدف را 
داش��تند كه با عدم حضور خود در انتخابات، 
اعتراضش��ان را به گوش حكومت برس��انند تا 

بلكه شرایط بهتر شود.
دبیر كل ح��زب كارگزاران س��ازندگی گفت: 
وقتی م��ا می گوییم مردم حت��ی اگر از نظام 
هم ناراضی هس��تند، اما ب��ه خاطر ایران پای 
صندوق ه��ای رای بیاین��د؛ خ��وب در مقابل 
ش��ورای نگهبان هم باید به خاطر ایران در رد 
صاحیت بهترعمل میكرد.الاقل افرادی مانند 
مطهری و رحیمی رارد نمی كرد. چون همین 
افراد برای یک حضور پر شور می توانستند در 
بی��ن مردم انگیزه ایجاد كنن��د. ما نمی توانیم 
به مردم بگوییم ش��ما بخاطرایران درانتخابات 
ش��ركت كنید ولی ما از برخی خواس��ته های 

سیاسی خود عدول نكنیم.
وی درب��اره رویكرد سیاس��ی اف��رادی كه در 
انتخابات ش��ركت نكردند، گف��ت: چه افرادی 
كه ش��ركت كردند و چه افرادی كه ش��ركت 
نكردن��د از یک تیپ و تفكر سیاس��ی نبودند. 
ب��رای مث��ال در برخ��ی از ش��هر های اطراف 
تهران تعداد آرای باطله از تعداد رای نماینده 
منتخب همان ش��هر بیش��تر ب��وده، بنابراین 
ش��ركت در انتخابات هم ب��ه معنای رضایت 

كامل از شرایط موجود نیست.
وی با اش��اره به برگ��زاری انتخابات در برخی 

شهرستان ها و ش��هر های كوچک گفت: علت 
شركت كردن مردم در برخی از این شهر های 
كوچک و روستا ها به انگیزه سیاسی و مقبولیت 
مرب��وط نیس��ت و انگیزه آن ها از ش��ركت در 

انتخابات انگیزه های قومی و محلی است .
كرباس��چی درباره مفید بودن ی��ا مضر بودن 
همسویی دولت و مجلس گفت: حتی اگر ادعا 
هم بش��ود كه مجلس با دولت همسو است در 
عمل این كار امكان پذیر نیست و نماینده هایی 
كه زمانی به مردم وعده هایی دادند با شرایطی 
مواجه می شوند كه نمی توانند وعده های خود 
را عملی كنند. وی گفت: مجلسی همراه تر از 
مجلس شش��م با دولت خاتمی نداشتیم ولی 
همسویی وجود نداش��ت و ببینید بسیاری از 

وزرا از مجلس ششم چه ها كشیدند.
وی تا كید كرد: همسو بودن نماینده ها قبل از 
انتخابات قابل اتكاء نیس��ت. شاید بعد از ورود 
به مجلس رویكردش��ان تغییر كند. حتی اگر 
همین مجلس یازدهم دولتی همس��وی خود 
راه��م ب��ه روی كار بیاورند باز ه��م با آن به 

مشكل می خورند.
این فع��ال سیاس��ی گفت: مجل��س هفتم و 
هش��تم با احمدی ن��ژاد همس��و بودند، ولی 
بدترین ارتب��اط مجلس و دولت در آن دوران 
ش��كل گرفت. مجلس یازدهم هم كه شمشیر 
را از رو بس��ته اس��ت و خودش��ان هم گفتند 
ك��ه میخواهند رئیس جمه��ور را محاكمه یا 
اس��تیضاح كنند ولی به نظرم وقتی وارد گود 
ش��وند متوجه خواهند شد كه این كار امكان 
پذیر اس��ت یا خیر و اینكه این اقدام چقدر به 

مصلحت كشور است.
وی اف��زود: گمان نمی كنم كه ارتباط مجلس 
یازدهم با دولت فعلی؛ تفاوت چندانی با شرایط 
فعلی داش��ته باش��د، اگر دغدغه نماینده های 
مجلس یازدهم رفع مش��كل مردم است باید 
بدانند كه با ایجاد اختافات سیاس��ی و مانع 
تراشی برای دستگاه ها كاری از پیش نخواهد 

رفت.  الف

با حداقل تلفات و کوتاه ترین زمان از بحران کرونا عبور خواهیم کرد
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کرباسچی: 

هدف کسانی که در انتخابات شرکت نکردند، اصالح شرایط بود

خ����ب����ر

روحانی پس از کاشت نهال:
درختان جنگلی اطراف تهران نسبت به 

اول انقالب ۱۶ برابر شده است

رئیس جمهور گفت:  تعد��اد درختان جنگلی اطراف 
شهر تهران نسبت به اول انقاب 16 برابر شده است، 

این آمار ارزشمندی است.
حس��ن روحانی پس از كاشت یک نهال به مناسبت 
روز درختك��اری و هفت��ه منابع طبیع��ی گفت:  روز 
درختك��اری و هفت��ه طبیعت كه ام��روز با میاد با 
سعادت حضرت جواداالئمه مصادف است هم برای 
مردم ما مبارک است و هم فرصت مناسبی است كه 
هركسی نش��انی را به نام درخت از خودشان به جا 
بگذارند. وی افزود: در روایات ما برای درخت تاكید 
شده و خداوند نیز از آن به نیكی یاد كرده است و باغ 

و درخت و نهر روان آب را ذكر كرده است. 
وی گف��ت: از مرد��م ایران خواه��ش می كنم یكی 
از مسئولیت ه��ای خودش��ان را كاشتن یک یا چند 
درخ��ت قرار دهن��د و یادگاری از خودش��ان به جا 
بگذارند. از همه كسانی ك��ه در زمینه جنگل داری 
خدمت  می كنند نیز تش��كر می كنم. خداوند مردم 
را از بلیه كرون��ا نجات دهد و جا دارد به پزشكان و 
پرستاران خسته نباشید بگوی��م از مردم هم كه به 
خوبی با وزارت بهداشت همك��اری كردند ان شااهلل 

این همكاری را ادامه دهند.


