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اخبار
آغاز به کار اولین سفیر ایران در مراکش

بعد از  6سال قطع رابطه
روابط دیپلماتیک ایران و مراکش پس از  6سال قطع
رابطه ،دوباره برقرار شد.
به گزارش عصرایران" ،محمدتقی مؤید" سفیر جدید
ایران در مراکش با وزیر خارجه این کش��ور در شهر رباط
دیدار و نسخهای از استوارنامه خود را تقدیم کرد.
س��فیر جدید ایران در مراکش پس از این دیدار کار
خود را آغاز کرد تا پس از  6سال دوباره سفارت ایران در
این کشور شمال آفریقا فعالیت خود را از سر بگیرد.
وزی��ر خارجه مراکش هم در ای��ن دیدار گفت آماده
دریافت ابتکارات و طرحهای س��فیر ای��ران برای تقویت
روابط دوجانبه میان دو کشور است.
قرار اس��ت کشور مراکش هم به زودی به ایران سفیر
بفرس��تد و چراغهای سفارت مراکش در تهران هم بعد از
تعطیلی  6ساله روشن شود.
مراک��ش در اس��فندماه  1387به ص��ورت یکجانبه
روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد.
مقامات مراکش��ی در آن مقطع کارکنان سفارت ایران
در رباط را به تبلیغ تشیع متهم کرده بود .ایرانیها نیز این
اتهامات را رد کرده بودند.
موافقت اوباما با  ۸۰درصد درخواستهای ایران
مقام��ات رژیم صهیونیس��تی روز جمعه به کانال ۱۰
این رژیم اعالم کردند که متقاعد ش��دهاند دولت اوباما با
اکثر درخواس��تهای تهران در مذاکرات هس��تهای میان
ایران و  ۵+۱موافقت کرده است.
به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از جروزالم پس��ت ،طبق
اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی که نخواستند نامشان
فاش شود واش��نگتن با  80درصد درخواس��تهای ایران
موافقت کرده است .مقامات رژیم صهیونیستی به نظر نگران
توافق احتمالی میان ایران و آمریکا هستند .به نظر میرسد
همی��ن نگرانیها دلیل اصلی س��فر نتانیاهو به واش��نگتن
و س��خنرانی در کنگ��ره به امید جلب نظر سیاس��تمداران
آمریکایی و اعمال تحریمهای شدیدتر علیه ایران بوده است.
اقدام ضدایرانی ترکمنستان

و حمله به ماهيگيران ايراني
ترکمنس��تان در اقدامی خارج از عرف دیپلماتیک و
مغایر با قوانین بینالمللی تعدادی از ماهیگیران ایرانی را
در دریای خزر بدون اخطار قبلی هدف گلوله قرار داد.
منابع موثق در اس��تان گلس��تان به ایرن��ا گفتند که
پلیس دریایی ترکمنستان اواخر آذرماه امسال تعدادی از
ماهیگیران ترکمن ساکن روستاهای خواجه نفس و چپقلی
این استان را که با قایقهای خود برای صید ماهی به دریا
رفته بودند در یک عملیات غافلگیرانه در کمین خود قرار
داد و به سمت آنان گلولههای جنگی شلیک کرد.
این مناب��ع افزودند :یکی از قایقها با ش��لیک گلوله
پلیس ترکمنس��تان غرق ش��د و متاس��فانه از سرنوشت
سرنشینان آن اطالع دقیقی در دست نیست ،اما براساس
اظهارات ش��اهدان یک ماهیگیر کش��ته ش��ده و بقیه به
اسارت پلیس دریایی عشقآباد درآمدهاند.
براساس این گزارش ،ماهیگیران ترکمنی که با شش
قای��ق عازم صید ش��ده بودند ،نزدیک ب��ه  ۳۰۰کیلوگرم
ماهی صید کرده بودند .رفتارهای خصمانه ترکمنس��تان
بر ضد ایران در ماههای اخیر تش��دید شده و ایرنا از اخبار
واصله کسب اطالع کرده است که تنها مسجد شیعیان در
عشقآباد نیز در آستانه تخریب قرار گرفته است.
ادامه میانجیگری عمان در دور جدید مذاکرات
سفیر کش��ورمان در مس��قط گفت که در دور جدید
مذاکرات هستهای ،عمان به عنوان کشور دوست و همسایه
جمهوری اس�لامی ایران ،در راستای روابط ممتاز سیاسی
خود با کشورمان ،به تالشهای مداوم خود ادامه میدهد.
علیاکبر س��یبویه در گفت وگو با ایس��نا ،در ارزیابی از
روابط تهران  -مس��قط در عرصه های سیاس��ی و اقتصادی
بیان کرد :روابط جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان در
بعد سیاسی ممتاز و بسیار مستحکم است و روابط سیاسی دو
کشور الگویی از روابط دوجانبه ممتاز در عرصه روابط منطقهای
و بینالمللی است .هماکنون نیز دو کشور دوست و همسایه
ای��ران و عمان با درک عمیق متقابل و تفاهم مثالزدنی و بر
پایه روابط ممتاز سیاس��ی موجود تقویت تعامل را در جهت
تنشزادیی در منطقه و بینالملل دنبال میکنند.
این دیپلمات کشورمان درباره نقش میانجیگری عمان در
مذاکرات هس��تهای گفت :با عنایت به روابط ممتاز میان دو
کش��ور و همکاری قوی آنها ،ما شاهد ورود سلطان قابوس
ب��ه عرصه میانجیگری میان ایران و کش��ورهای غربی درباره
مذاکرات هس��تهای بودیم .بیش��ک رابطه رهبران دو کشور
راهبردی و بسیار مس��تحکم بوده و در همین راستا سلطان
قابوس بر آن است تا برای کشور قوی و دوست خود در منطقه
رایزنی کند و مذاکرات مسقط نمونهای از این تالشهای کشور
دوس��ت و برادر و همس��ایه در راستای میانجیگری و صلح و
دوس��تی بوده که تاکنون نه تنها در این مورد بلکه در موارد
مشابه دیگر ،منتج به نتایج مثبت و ثمربخشی بوده است.

سرمقاله
اصالحات در احزاب!
ادامه از صفحه اول

انتظ��ار ميرف��ت ک��ه برگ��زاری ای��ن کنگرهه��ا و
همایشها به نشستهاي علمی و کارشناسی به علت یابی
ب��رای عدم موفقیت نخبگان و اح��زاب در هدایت تودهها
پرداخته میشد که متاسفانه این جلسات به عقدهگشایی
و فرافکن��ی و تخری��ب یکدیگر در اف��کار عمومی و بعضا
تعرض ب��ه نهادهاي حاکمیتی ميگ��ذرد غافل از آن که
همه احزاب و گروهها از یک خزانه  -س��رمایه اجتماعی و
اعتماد عمومی  -بیمهابا هزینه میکنند.
بر این ب��اورم چاره کار را باید در کالم گهربار پیامبر
اعظم(ص) و رس��ول رحمت و خوبیه��ا که فرموده "انی
بعث��ت التمم مکارم االخالق" و نجات از وضع فعلی را در
ن��گاه امام معصوم(ع) که "النجاه فیالصدق" جس��توجو
کرد .بنابراین بهتر است احزاب و تشکلهاي سیاسی عذر
تقصیر به پیشگاه ملت آورده و به جای محکوم کردن این
و آن ،صادقانه اش��تباهات خود را بپذیرند و مسئولیت آن
را ه��م بر عهده بگیرند و برای آینده طرحی نو در اندازند
که مطالبات "به روز" مادی و معنوی مردم را در برداشته
باش��د .آنگاه هیچ بعی��د نخواهد بود که ای��ن بار رویکرد
عمومی متوجه جبهه اصالح شده آنان باشد.

خیلی کوتاه
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سياست

پیام همدردی رئیس مجلس

درپی شهادت جمعی از شیعیان پاکستان

به گ��زارش فارس عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای
اسالمی درپی شهادت جمعی از شیعیان پاکستانی پیام تسلیتی
صادر کرد.
در اين پيام آمده اس��ت :وقوع حادثه انفجار تروریس��تی در

مس��جد متعلق به شیعیان جنوب پاکستان در منطقه شیکارپور
که منجر به ش��هادت و مجروحیت جمعی از نمازگزاران گردید،
بار دیگر چهره غیرانسانی جریانهای افراطی فرقهگرا را نمایانتر
ساخت.

اين پيام ميافزايد :بدون ش��ک این تحرکات تروریستی که
بر علیه مس��لمانان صورت میپذیرد ،نمیتوان��د خللی در اراده
و وح��دت آنان وارد کرده و به طور یقی��ن باعث اعتقاد و ایمان
مسلمانان خواهد گردید.

رهبر انقالب:

اجازه ندهید انگیزههای سیاسی به درون فضاهای علمی و تحقیقاتی نفوذ کند
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسلامی صبح ديروز از نمایش�گاه دستاوردهای
فناوری نانو در حسینیه امام خمینی(ره) به مدت
«یکس�اعت و نیم» بازدید کردند و از نزدیک در
جریان تالشها و پیشرفتهای علمی دانشمندان
و محقق�ان ج�وان کش�ور در بخش�های «نان�و و
بیوتکنولوژی» قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری در جریان این بازدید که آقای دکتر ستاری
معاون علم��ی و فناوری رئیسجمه��وری نیز رهبر
معظم انقالب را همراهی میکرد ،آخرین دستاوردها
و تولیدات محققان کش��ور در بخ��ش نانو با قابلیت
کاربرد در بخشهای :نانو مواد ،دارو و درمان ،نساجی،
کشاورزی ،آب ،صنایعِ «نیروگاهی ،ساختمان ،نفت
و انرژی ،و خودرو» به نمایش گذاش��ته شد و دست
اندرکاران نمایشگاه ،توضیحاتی بیان کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای سپس در سخنانی در
جمع استادان ،محققان و دستاندرکاران صنعت نانو

و بیوتکنولوژی ،پیش��رفتهای ب��زرگ این صنعت را،
نمونه و معیاری برای پیشرفت در بخشهای مختلف
کشور خواندند و خاطرنش��ان کردند :این پیشرفتها
نش��ان میدهد که تمرکز ی��ک مجموعه عالقهمند،

استمداد روزنامهنگار عدالتخواه از رسانهها؛

محكوميت سلیمینمین به زندان
مدیر دفت�ر مطالعات و تدوین تاری�خ معاصر ایران درپی
صدور احکام محکومی�ت  ۶ماه حبس تعزیری به دنبال متهم
خوان�دن احمدین�ژاد رئیسجمهور وقت و  ۷۴ضربه شلاق
تعزی�ری و یک میلی�ون ریال جزای نقدی ب�ه اتهام توهین و
افترا به جاسبی ،نامهای منتشر کرد.

در نامه سرگش��اده عباس س��ليمينمين به رسانههاي گروهي
آمده اس��ت :در شرایطی که رس��انهای ندارم ،مدتی است با احساس
وظیفه دادس��تان تهران برای طرح ایرادات بالوجه و شکایات عدیده
به نمایندگی از صاحبان قدرت و ثروت علیه خود مواجهم .همانگونه
که میدانید به جریان افتادن شکایاتی از جانب دادستان در دستگاه
زیرمجموعه ایشان ،مشکالت رسیدگی به انتقاد یک منتقد را بسیار
دشوارتر میسازد .آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار
با یک صاحب قلم امری است معمول ،اما وقتی پای یک مقا م عالیرتبه
قضایی به میان میآید ،مشکالت در این چرخه ده چندان میشود.
سليمينمين در اين نامه ميافزايد :در تاریخ  93/10/24به شعبه
 1057دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان احضار شدم.
پس از یکس��اعت و ربع معطلی به دلیل تاخیر نماینده دادستان،
دادگاه تشکیل ش��د .با کمال تعجب در زمان قرائت کیفرخواست،
برخی اتهامات را برای اولینبار میشنیدم؛ لذا اعالم داشتم نسبت
به برخی موارد تفهیم اتهام نشدهام .جناب آقای قاضی پرسش کرد
کدام مورد؟ اعالم داش��تم اولین اتهامی که در کیفرخواس��ت آمده
اس��ت .س��پس قاضی به کمک نماینده دادستان تالش وافر کرد تا
اصالحطلب��ان در دو اجتم��اع
گروه سياست
اخیر خود (همایش کان��ون توحید و همایش حزب
مردمس��االری) هجمهپراکنی بیس��ابقهای را علیه
ش��ورای نگهبان ترتیب دادهاند؛ نگاهی به تاریخچه
تحرکات اصالحطلبان در آس��تانه انتخابات مختلف
نش��ان میدهد که کنشگران این طیف همواره برای
توجیه شکستهای احتمالی خود ،گوشه چشمی به
شورای نگهبان و متهم کردن این شورا داشتهاند؛ اما
به نظر میرس��د ،آنها اینب��ار زودتر از موعد ،پروژه
هجمه به شورای نگهبان را کلید زدهاند.
اجتماع��ات اصالحطلبان این روزه��ا به محفلی
برای هجمه به نهادها و مراجع قانونی کشور بخصوص
شورای نگهبان تبدیل شده است.
هنوز چند هفت��های از گردهمایی اصالحطلبان
در کان��ون توحید تهران و حمله همهجانبه آنها به
شورای نگهبان نگذشته بود که صبح روز پنجشنبه،
برخ��ی عناصر این جناح سیاس��ی از فرصت کنگره
حزب مردم س��االری نهایت سوءاستفاده را بردند و
بار دیگر ادعاه��ای کذایی خود پیرامون نهاد متولی
امر نظارت بر انتخابات را به زبان آوردند.

تکرار اتهامزنیها علیه شوراینگهبان
س��یزدهمین کنگره ح��زب مردمس��االری در
ش��رایطی روز پنجشنبه در تاالر آدینه تهران برگزار
ش��د که از ترکیب و چینش مدعوین و س��خنرانان
این همایش میش��د به ماحصل و نتیجه آن پیبرد،
نتیجهای که چیزی جز تک��رار اتهامزنیها و هجمه
پراکنیه��ا به ش��ورای نگهب��ان و زیر س��وال بردن
صالحی��ت این مرج��ع قانونی برای نظ��ارت بر امر
انتخابات و احراز صالحیت کاندیداها نبود.
"عبدالواحد موس��ویالری"" ،محس��ن رهامی"
و "رس��ول منتجبنیا" ،س��ه تن از سخنرانان کنگره
حزب مردمساالری بودند که باز هم به مانند همایش
دو هفته قبل در کانون توحید ،خط هجمه به شورای
نگهبان را در پیش گرفتند.
"اصالحطلبان این روش احراز صالحیت را قبول
ندارند"؛ این بخش��ی از اظهارات موس��ویالری وزیر
کشور دولت اصالحات در همایش روز پنجشنبه است؛
وی که گویا از س��وی خاتمی مسئولیت یافته که در
اجتماعات اصالحطلبان حاضر ش��ود در همایش روز
پنجشنبه بار دیگر به شورای نگهبان تاخت و تلویحا
مشروعیت و صالحیت این نهاد را برای نظارت بر امر
انتخابات و احراز صالحیتها زیر سوال برد.
موسویالری در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن
شورای نگهبان و احراز صالحیت نامزدهای انتخاباتی
از س��وی این ش��ورا كرد که خود در کسوت تصدی
وزارت کشور سابقه برگزاری حداقل دو انتخابات مهم
(مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم) را دارد و نیک
میدان��د که برگزاری انتخاب��ات در ایران بدون وجود
هیئتهای نظارتی منتس��ب به شورای نگهبان عمال
غیرممکن است.
البته موسویالری در همایش مزبور تاکید کرد
که همطیفانش قصد خروج از زیر چتر حمایتی نظام
را ندارن��د؛ اینکه وزیر کش��ور دولت اصالحات مانند
اغلب فعاالن این طیف از یکس��و دم از پشت گرمی
خود به نظام جمهوری اس�لامی میزند و از س��ویی
دیگ��ر یک��ی از عالیترین نهادهای ای��ن نظام یعنی
شورای نگهبان را زیر سوال میبرد و در صالحیت این
شورا تش��کیک ایجاد میکند ،موضوعی است که به
مانند بسیاری از مسائل حیات سیاسی اصالحطلبان،

دلس��وز و متخصص در زمینهای خاص ،پیشرفتهای
محسوس و جهشی را بهدنبال خواهد داشت.
رهب��ر انقالب ،الزمه تداوم پیش��رفتها را« ،حفظ
عوامل پیشرفت» بیان کردند و در ادامه به تبیین عوامل

از البالی پرونده حجیم تدارک دیده ش��ده ،بازپرسی در این مورد
خاص را به من نشان دهد اما موفق نشد؛ لذا به نحو تعجببرانگیزی
اظهار داشت« :حاال ش��ما از مواردی که تفهیم اتهام شدهاید دفاع
کنید!» در اعتراض گفتم« :با توجه به این که پرونده حاضر تجمیعی
است و به آیین دادرسی در مورد همه شکایتها عمل نشده ،چگونه
از من میخواهید از خود دفاع کنم؟» س��پس اعتراض کتبیام به
این روند را نیز با این مضمون ارائه دادم که با توجه به بیاطالعیاز
مفاد برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست ،قادر نیستم در مقام
دفاع از خود برآیم .البته بعدا ً فهمیدم ش��کایت تفهیم اتهام نشده
نیز از جمله شکایات جناب دادستان است .در بخش ديگري از اين
نامه تصريح ش��ده است :به طور کلی در این پرونده تجمیع شده با
س��ه شکایت از جانب دادس��تان مواجه بودم که ضمن تقدیم رای
صادره علیه خود بهپیوست ،بر شما نیز زوایای امر تا حدودی روشن
خواهد شد .الزم به یادآوری است که طرح شکایت چند سال قبل
مدیر اس��بق دانشگاه آزاد (که طبق اعالم بازپرس ،قرار منع پیگرد
برای آن صادر ش��ده بود) در این پرونده تجمیعی ،ظاهرا ً ش��اخص
به حس��اب میآید .در حالی که در زمینه بحث رشوهدهی و موارد
مش��ابه ،ریاست محترم وقت قوه قضائیه دستکم یکی از مصادیق
بارز آنرا  -که تصویر مکاتبات مربوطه بهپیوست تقدیم میشود -
مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر میرسد طرح یک شکایت از
دانشگاه آزاد در این پرونده تجمیعی آن هم دقیقاً در مورد موضوعی
که آیتاهلل ش��اهرودی به صراحت حقانیت انتقاد مرا در این زمینه
پذیرفتهان��د و دو دوره تحقیق و تفحص مجلس نیز گواه بارزی بر
صحت آنهاست ،قابل تأمل باشد .اين نامه خاطرنشان كرد :اما در
پایان امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شالق و زندان
نیز نتواند از احساس وظیفهام در مقابله با ناهنجاریها بکاهد.

پیشرفتهای علمی بهویژه در صنعت نانو پرداختند.
ایش��ان« ،برنامهری��زی دقی��ق»« ،ثب��ات در
مدیری��ت» و «فرهن��گ س��ازی و گفتمان س��ازی
ب��ه منظور شناس��ایی و ب��روز اس��تعدادهای برتر»
را از جمل��ه عوام��ل حفظ پیش��رفتهای صنعت نانو
برش��مردند و تأکید کردند :یک��ی دیگر از مهمترین
عوامل استمرار پیشرفتها ،این است که اجازه ندهید
انگیزهه��ای سیاس��ی ب��ه درون فضاه��ای علمی و
تحقیقاتی نفوذ کند.
حضرت آیت اهلل خامنهای« ،مغرور نش��دن» و
«قانع نبودن به وضع موجود و پیشرفتهای حاصل
ش��ده» را از دیگ��ر عوامل تداوم حرکت پر ش��تاب
علم��ی خواندند و افزودند :درس��ت اس��ت که امروز
س��طح استعداد جوانان ایرانی و آهنگ شتاب علمی
کشور از متوس��ط دنیا بسیار باالتر است ،و بهعنوان
نمونه ایران رتبه هفتم دنیا را در صنعت نانو دارد ،اما
بهدلیل عقبماندگی تاریخی کش��ور در زمینه علم،
باید رشد علمی با شتاب روز افزون ادامه یابد.

روحانی در جشنواره بینالمللی فارابی:

هو کردن انتقاد نیست

رئیسجمه�ور کش�ورمان به مذاکرات  5+1اش�اره کرد و
گفت :باید به دیپلماتهای شجاعمان افتخار کنیم ،اینکه تند
راه رفتند یا کتشان کج بود که حرف نشد.

ب��ه گزارش ف��ارس ،حس��ن روحانی در همای��ش تجلیل از
اندیش��مندان حوزه علوم انسانی در هفتمین جشنواره بینالمللی
فاراب��ی که صبح ديروز در محل نهاد ریاس��تجمه��وری برگزار
ش��د ،ضمن تبریک ایاماهلل دهه فجر به همه آزادیخواهان جهان
اظهارداش��ت :در این پیروزی همه اقش��ار مردم نقش داشتند اما
نقش روحانیت و دانشگاه در این زمینه ممتاز بود.
رئيسجمهور به ارتباط علوم انس��انی و اسالمی اشاره کرد و
گفت :کنار هم قرار گرفتن علوم انسانی و اسالمی موجب شناخت
انس��ان و رسالت و فهم و دریافت وی از سنتهای الهی میشود
چراکه همه چیز بر مبنای سنت الهی است و ما باید همه سنتها
را بشناس��یم و بدانیم همه تحوالت بر مبنای س��نت الهی است
چراکه بر اساس مبانی الهی سنت خداوند تغییر نمیکند.
روحانی با اشاره به وجود اقوام گسترده و قومیتهای مختلف در
ایران ،گفت :چه کسی باید بگوید که بهترین راه برای ایجاد وحدت در
ایران زمین چیست؛ چراکه هیچ چیز با شعار درست نمیشود ،شعار
گاهی الزم است اما برای اینکه راه گم نشود باید در کنار شعارها راه را
بیابیم و هدایت الهی به معنای نشان دادن راه و صراط است.
وی با بیان اینکه باید مس��یر درست را به مردم نشان دهیم،
تصریح کرد :مداخله در علم از سوی سیاست نه به نفع سیاست و

نه به نفع علم است و هر دو ضرر میکنند.
رئيسجمهور تصریح کرد :برخی میگویند باید علوم اجتماعی
و انس��انی ،بومی و اس�لامی ش��ود در حالیکه آیا ما نمیتوانیم از
دس��تاوردهایی ک��ه دنیا در زمین��ه علم و دانش به دس��ت آمده
اس��تفاده کنیم و باید بگوییم مداخله در علم از سوی سیاست به
نفع حکومت و دانشگاه نیست.
روحانی با اشاره به عملکرد تیم مذاکرهکننده کشورمان در برابر
گ��روه  5+1گفت :امروز دیپلماتهای خوبی در اختیار داریم که در
برابر  6کشور دنیا میایستند ،حرف حقوقی ،سیاسی و فنی میزنند،
اینکه بگوییم یک دیپلمات تند راه رفت یا کتش کج بود ،عینکش
چه طور بود که حرف نشد ،باید به دیپلماتهای شجاعمان افتخار
کنیم و من مشاهده میکنم که آنان نه شب دارند و نه روز و تالش
میکنند و تشویق ملی در این امر مؤثر است.
وی ب��ا بیان اینکه پیامب��ر در میان مخلوق��ات نیزبه این امر
نیازمن��د اس��ت تصریح کرد :گاهی در تهران نشس��تهایم و از یک
موضوع صحبت میکنیم اما گاهی در میدان فعالیت هستیم و همه
دنیا به ما نظر می کند که مش��اهده میکنیم برخی به جای آنکه
برای خودمان کف بزنند برای طرف مقابل کف میزنند و هنگامی
که از آنان سوال میکنیم میگویند که انتقاد چیز خوبی است در
حالی که باید بگوییم خدا عقل سالم را به بدن سالم میدهد.
رئیسجمه��ور با بیان اینکه انتقاد ب��ه معنای تهمتزدن ،هو
کردن و تحقیر نیس��ت ،خاطرنشان کرد :انتقاد به معنای راه بهتر
نشان دادن و دقیقتر است و باید به این امر توجه کنیم که برخی
ب��ه نام انتقاد تخریب ،ب��ه نام حزب و جناح در صدد ضربه زدن به
منافع ملی هستند در حالیکه منافع ملی از اهمیت باالیی برخوردار
است و ما باید به این امر توجه کنیم.

در گردهمايي اصالحطلبان چه گذشت؟

حمله زود هنگام به شوراي نگهبان
متناقضنما و به اصطالح پارادوکسیکال است.
س��خنران دیگ��ر کنگ��ره روز پنجش��نبه حزب
مردمس��االری که او هم به مانند موس��ویالری نوک
تیز پیکان انتقاداتش را به سمت شورای نگهبان نشانه
گرفت ،کس��ی جز "رسول منتجبنیا" قائممقام حزب
نیمه تعطیل اعتماد ملی نبود؛ منتجبنیا که در همایش
ش هم ،حمالت سفت و سختی را به شورای
دو هفته پی 
نگهبان کرده بود ،اینبار هم شورای نگهبان را به شیوهای
اصالحطلبان��ه! مورد تفقد ق��رار داد و مکانی��زم احراز
صالحیت نامزدها از سوی این شورا را فاجعه دانست.
منتجبنیا همچنین به درخواست خود از رئیس
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��رای خاتمه دادن
به موض��وع احراز صالحیتهای ش��ورای نگهبان در
سیاستهای کلی انتخابات نیز اشاره کرد.
وي در ادامه هجمهپراکنیهای خود علیه شورای
نگهبان ،تلویحا اعضای این ش��ورا را متهم به دخالت
دادن سالیق خود در امر تایید صالحیتها کرد و گفت:
هیچکس روی این مسئله بحث ندارد که باید فیلتری
در انتخابات برای تأیید صالحیت افراد وجود داش��ته
باش��د ،ولی باید قانون حاکم باشد یا سلیقه اشخاص
مخصوصی که وظیفه نظارت را برعهده دارند؟
منتجبنیا البت��ه برای ش��بههافکنی در فرآیند
انتخابات تنها به تخریب شورای نگهبان قناعت نکرد
و هیئتهای اجرایی انتخابات را نیز زیر سوال برد؛ وی
پس از آنکه مجریان انتخابات در دولت گذش��ته را به
تنگنظری متهم کرد ،به نوعی به دولت جدید هشدار
داد که بدنه وزارت کش��ور را از عوامل دولت گذشته
تصفیه کند! گفتنی اس��ت ،منتجبنیا در همایش دو
هفته پیش اصالحطلبان نیز خواس��تار حذف نظارت
استصوابی شورای نگهبان شده بود.
اما از میان سخنرانان کنگره روز پنجشنبه حزب
مردمس��االری ،اظهارات "محس��ن رهام��ی" پیرامون
فرآیند اح��راز صالحی��ت کاندیداه��ای انتخاباتی از
سوی شورای نگهبان ،بسیار قابل تامل بود؛رهامی که
مسئولیت کمیته انتخاباتی اصالحطلبان را نیز برعهده
دارد ،در اظهارنظری عجیب ،نحوه احراز صالحیتهای
ش��ورای نگهبان را اینچنین زیر س��وال برد" :این چه
فیلتری است که جاللیزادهها از آن رد نمیشوند".
الزم به ذکر است"،جاللیزاده" که "رهامی" برای
او س��ینه چاک میکند و از رد صالحیت او توس��ط
ش��ورای نگهبان آه و فغان س��ر میده��د ،از اعضای
حزب منحله مشارکت محسوب میشود که در زمره
متحصنین مجلس ششم قرار داشت؛ در کارنامه وی
سابقه بازداشت به اتهام تبلیغ علیه نظام و دامن زدن
به اختالفات فرقهای نیز به چشم میخورد.

هدف چيست؟
اصالحطلب��ان در دو اجتماع اخیر خود (همایش
کان��ون توحی��د و همای��ش ح��زب مردمس��االری)
هجمهپراکنی بیسابقهای را علیه شورای نگهبان ترتیب
دادهاند؛ نگاهی به تاریخچه تحرکات اصالحطلبان در
آستانه انتخابات مختلف نشان میدهد که این طیف
همواره برای توجیه شکستهای احتمالی خود ،گوشه
چش��می به ش��ورای نگهبان و متهم کردن این شورا

داش��تهاند؛ اما به نظر میرس��د ،آنها اینبار زودتر از
موعد ،پروژه هجمه به شورای نگهبان را کلید زدهاند.
اما س��وال اساسی این اس��ت که آنها از هجمه به
شورای نگهبان و تخریب این نهاد قانونی چه هدفی را
دنبال میکنند؟ ش��اید در وهله نخست ،چنین به نظر
برسد که آنها به دلیل سیاهه ننگین و آمیخته با خیانت
برخی چهرههای سرشناس خود و بیم از رد صالحیت
آنها ،ازهمین حاال پروژه تحت فشار قرار دادن اعضای
شورای نگهبان را در دستور کار قرار دادهاند.
اس��تدالل فوق میتواند تا حدودی صحیح باشد،
بوی��ژه آنکه "آی��تاهلل جنتی" دبیر ش��ورای نگهبان و
"نجاتاهلل ابراهیمیان" س��خنگوی این ش��ورا در چند
وقت اخیر بر موضع قاطع و سلبی خود درخصوص نحوه
رسیدگی به صالحیت افراد قانونشکن تاکید کردهاند.
بنابرای��ن اصالحطلب��ان نی��ک میدانند که اگر
بخواهند برای بستن لیس��تهای انتخاباتی خود به
س��راغ تندروهای سرشناسشان بروند با سد محکم
شورای نگهبان مواجه میشوند و اعضاي این شورا به
طور حتم از تایید صالحیت افرادی که در دورههای
انتخاباتی گذش��ته ب��ر مصالح و مناف��ع ملی چنگ
انداخته و موجبات تشنج و بحران را فراهم آوردهاند
خودداری میکنند؛ از همین رو پیشکس��وتان جناح
چپ با وجود زمان زیاد باقی مانده تا انتخابات ،پروژه
تخریب شورای نگهبان را کلید زدهاند.
عضو حزب موتلفه اس�لامی تاکید کرد :ادعای
اصالحطلب��ان مبنی بر اینکه اصولگرایان با ابزارهای
حاکمیتی همچون ش��ورای نگهبان در صدد حذف
اصالحطلبان هستند ،خندهدار است.
اس��داهلل بادامچیان ،عضو شورای مرکزی حزب
موتلفه اسالمی در اين باره گفت  :درباره اصالحات،
اصالحطلب��ان و اصالحطلب��ی باید قب��ل از هر چیز
توجه کرد که اصالحطلبان اش��خاص حقیقی و یک
شهروند هستند و باید از حقوق شهروندی برخوردار
باشند و کسی در فکر حذف آنها نیست.
وي با اشاره به اتهامزنی اصالحطلبان به شورای
نگهبان در خصوص روند تائید صالحیت کاندیداهای
ادوار انتخاباتهای مختلف افزود :در موضوع شورای
نگهب��ان باید گفت قانون اساس��ی در اصل ش��ورای
محترم نگهبان را مسئول اصلی انتخاباتها میداند
و تائید صالحیت نامزده��ای انتخاباتی را بعهده آن
گذاشته است اما اصالحطلبان همواره شورای نگهبان
را به حذف جریان اصالحطلبی متهم کردهاند.
وی افزود :این ادعای اصالحطلبان در حالی مطرح
میشود که شورای نگهبان آنان را که مشکالت صالحیتی
از هر جناح و گروهی چه اصولگرا و چه اصالحطلب و چه
منفردین نداشتهاند ،طبق وظیفه شرعی ،انقالبی و قانونی
خود "تائید صالحیت" کرده است و در  ۹دوره انتخابات
مجلس شورای اس�لامی و یازده دوره انتخابات ریاست
جمهوری این امر قابل اثبات است.
ب��ه گفته بادامچیان در مجلس س��وم و شش��م
ک��ه اکثریت مجلس بدس��ت اصالحطلب��ان بوده باز
تحت نظارت ش��ورای نگهبان شکل گرفته است ولی
اصالحطلب��ان ب��ا مقاصد و اغراض سیاس��ی ،همواره
شورای نگهبان را تحت فشار قرار دادهاند و میدهند.

رهب��ر انق�لاب در ادامه ،به دش��منی قدرتهای
زورگو با ملت ایران بدلیل منش مس��تقل سیاس��ی،
و اجتماعی و فکری ملت اشاره کردند و گفتند :این
دشمنی در عرصههای مختلف خود را بروز میدهد،
بنابراین برای دس��تیابی به اقت��دا ِر الزم ،باید روز به
روز خود را قویتر کنیم.
ایشان با اشاره به ضرورت «هدایت محصوالت و
دس��تاوردهای فناوری نانو به سمت تجاریسازی ،و
بازار مصرف ،و تولید ثروت» ،خاطرنشان کردند :یکی
از عوامل مهم تضمین تداوم پیشرفتها در صنعت نانو
این اس��ت که مردم ،آثار کار علمی و تحقیقاتی شما
را در محیط زندگی خود مشاهده کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با اش��اره به
گزارشهای موج��ود از فاصله بودجه دولتی صنعت
نانو در ایران در مقایس��ه با برخی کش��ورهای دیگر
فع��ال در این فن��اوری ،خطاب به مع��اون علمی و
فن��اوری رئیسجمه��ور تأکی��د کردند ک��ه به این
موضوع ،توجه بیشتری شود.

وی همچنی��ن گف��ت :اصالحطلب��ان برخالف
صراح��ت قانون اساس��ی در ایجاد ش��ورای نگهبان
و تائی��د صالحیت نامزدها ،کوش��یدهاند بگویند که
ش��ورای نگهبان باید عدم صالحی��ت نامزدهایی که
تائید صالحیت نمیش��وند را اثبات کنند در حالیکه
قانون اساس��ی چنین ام��ری را از ش��ورای نگهبان
نخواسته اس��ت چراکه اثبات عدم صالحیت باید از
طریق روند قضایی طی شود.

سابقه هجمه به شوراینگهبان
الزم به ذکر است ،هجمهپراکنی به شورای نگهبان،
عادت هميش��گي اصالحطلبان در آستانه هر انتخابات
اس��ت و اتهامزنی فع��االن این جناح به نه��اد قانونی
شورای نگهبان مسبوق به سابقه است .اعضای مجمع
روحانیون که ریش سفیدان قوم اصالحطلبی محسوب
میشوند در فروردین  ،۱۳۷۱انتخابات مجلس چهارم
را به دلیل مجادله با ش��ورای نگهبان تحریم کردند و
زنگ تنشهای سیاسی دهه  ۷۰را به صدا درآوردند.
در دوران دوم خ��رداد که جن��اح اصالحطلب،
دول��ت و مجل��س را قبضه ک��رده ب��ود ،حمالت و
هجمههای اصالحطلبان علیه شورای نگهبان حجم
وس��یعتر و لجام گسیختهتری به خود گرفت؛ حذف
نظارت استصوابی ،نقطه ثقل درشتگوییهای طیف
تندرو اصالحطلب در مقابله با شورای نگهبان بود.
عنادورزیها و مخالفتهای عناصر اصالحطلب با
نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات
مجلس هفتم در س��ال  ،۱۳۸۱زمینهساز یک بحران
سیاس��ی ش��د ،بحرانی که رئیس دول��ت اصالحات
با الیحهای ک��ه در زمینه تحدید اختیارات ش��ورای
نگهبان به مجلس ارائه کرد ،به تشدید آن دامن زد.
بنابرای��ن با نگاه��ی گذرا ب��ه تاریخچه تحوالت
اصالحطلبان ،متوجه میش��ویم که فعاالن این جناح
همواره هجمهپراکنی و اتهامزنی علیه شورای نگهبان
قانون اساس��ی را در رئوس برنامههای انتخاباتی خود
قرار دادهاند؛ اما به نظر میرسد آنها اینبار در آستانه
انتخابات مجلس دهم (که به زعم عارف حیاتیترین
انتخابات برای اصالحطلبان اس��ت) ماش��ین تخریب
خود را زودت��ر از موعد به راه انداختهاند؛ باید منتظر
ماند ،بیش��ک با نزدیک ش��دن به زم��ان انتخابات،
حم�لات اصالحطلبان به ش��ورای نگهبان ش��دت و
وسعت بیشتری میگیرد.
یقینا چ��ون اصالحطلب��ان آگاهند که ش��ورای
نگهبان ،اشتباهات خود مبنی بر تأیید صالحیت برخی
چهرههای معلومالحال اصالحطلب در مجلس ششم را
تکرار نخواهد ک��رد (به نقل از "آیتاهلل احمد جنتی"
در برنامه "شناس��نامه" تاریخ  ۲۵مهر  ،)۹۳از همین
حاال اسب اتهامزنی خود علیه این شورا را زین کردهاند
تا بلکه بتوانند ب��ه قول "مصطفی کواکبیان" دبیرکل
حزب مردمساالری ،در کورس انتخابات مجلس دهم
همه  ۲۹۰کرسی بهارستان را از آن خود کنند.
چرا اصالحطلبان تندرو

تاييد صالحيت نميشوند
شورای نگهبان از شش فقیه که منصوب ولی فقیه

و شش حقوقدان که منتخب مجلس شورای اسالمی
هستند تشکیل میشود  ،با اين همه اصالحطلبان با
ادعای اینکه ما در خط امام(ره) هس��تیم ،از گذشته
تاکن��ون ش��ورای نگهب��ان را آماج ان��واع تهمتها و
حمالت و فشارها قرار داده و میدهند.
مشکل بزرگ اصالحطلبان  -بخصوص اصالحطلبان
تندرو  -این اس��ت که کاندیداهای آنان مش��کل تائید
صالحیت دارند و شورای نگهبان در مسئولیت قانونی
خود نمیتواند آنها را تائید صالحیت کند .در حقيقت
جریانی که اینهمه رد صالحیت دارد باز در این موضوع
پافش��اری میکند که ش��ورای نگهبان آنه��ا را حذف
کردهاند و این مسئله را قبول نمیکنند که آنها اعمال
و رفتار و گفتاری داشتهاند که شورای نگهبان نتوانسته
آنها را تائید کند.
اس��داهلل بادامچيان عضو ش��ورای مرکزی حزب
موتلفه اس�لامی با رد این ادعای اصالحطلبان مبنی
بر اینکه اصولگرایان ب��ا ابزارهای حاکمیتی همچون
شورای نگهبان در صدد حذف اصالحطلبان هستند
تصریح کرد :این ادعایی خندهدار است چراکه شورای
نگهب��ان منصوب ولی فقیه ع��ادل و رای نمایندگان
مجلس شورای اسالمی است و جریان اصولگرا اعضای
شورای نگهبان را نصب نمیکند که بخواهد تابع آنها
باشد و بخواهد اصالحطلبان را تائید صالحیت نکند؛
آیا هیچ فکر عقالیی میتواند این تهمت اصالحطلبان
را بپذیرد؟
این عضو موتلفه تاکید ک��رد :همین تهمتهای
جریان اصالحطلب به شورای محترم نگهبان و نسبت
دروغی که به جریان اصولگرایی میدهند که درصدد
حذف رقی��ب اصالحطلب از طریق ش��ورای نگهبان
اس��ت ،بیش از گذشته ماهیت جریان اصالحطلبی را
نزد مردم افشا میکند.
بادامچیان با تاکید بر اینکه اصولگرایان همواره به
رای اکثری��ت مردم احترام گذاش��تهاند و میگذارند و
حذف هیچ جریانی از جمله اصالحطلبان را نمیخواهند
اظهار داش��ت :اصولگرایان ،اص�لاح اصالحطلبان را در
بازگشت به خط اصیل اسالم ناب نبوی و خط راستین
ام��ام خمین��ی(ره) و پذیرش والیت فقی��ه و فقاهت
حوزوی خواستارند.
وی افزود :اصولگرایان به جمهوری اس�لامی نه
ی��ک کلمه کم و ن��ه یک کلمه زی��اد رأی دادهاند و
ب��ه آن به عنوان میراث امام خمینی(ره) وفادارند لذا
اصل جمهوریت اسالمی نظام را قبول دارند ،نه مانند
جری��ان اصالحطلبی که جمهوریت را بر اس�لامیت
غلبه میدهد.

شوراي نگهبان چه ميگويد؟
نجاتاهلل ابراهیمیان ،س��خنگوی جدید ش��ورای
نگهبان در آخرین اظهارات خود درباره تائید صالحیتها
در انتخابات آتی گفت :نکته مهم این است که گروههای
سیاسی باید اجتناب کنند از این که نهاد مهمی را که
میتواند در مواقع حساس با داوری خود جلوی بحرانها
را بگیرد و در جامعه آرامش و به اختالفات پایان دهد،
وسیله ترساندن همدیگر قرار دهند.
وي اف��زود به طور قطع هر کدام از س��لیقههای
سیاسی ،نامزدهایی را برای شرکت در انتخابات دارند
که با موانع قانونی مواجه نباش��ند ،اگر کس��ی مصالح
مملکت را رعای��ت نکرده و با رفتارهایش امنیت ملی
را به خطر انداخته اس��ت چه اصراری داریم گرایش و
سلیقه ما را در انتخابات نمایندگی کند :از هر دو گروه
چپ یا راست فرقی نمیکند.

