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والیتی :مشارکت حداکثری
با اهمیتترین موضوع
در انتخابات است
 9روز تا انتخابات
پست اينستاگرامي حسن خميني:

همراهان روزهاي
سختي امام و بيت امام را
فراموش نکنيم

ســيد حســن خميني در آخرين
پست اينستاگرامي خود ،تصويري را از
دوران حبس مرحوم حاج سيد احمد
خميني در زندان قزل قلعه منتشر کرد
و نوشــت « :روزها بسرعت برق و باد
ميگذرند .اتفاقهــاي خوب و بد ،هر
چيز و هر جــا ،همه و همه ميآيند و
ميگذرند و باز ميآيند .آنچه ميماند
يادها و خاطره هاست؛ و عکسها که
ايــن روزها کمک کننــده به حافظه
هاست ...همراهان روزهاي سختي امام
و بيت امام را فراموش نکنيم .ياران ايام
غربت ،ياران حقيقياند».

آمار استانداری تهران
از تایید صالحیت ها

معاون سیاســی اســتاندار تهران
گفت :تایید صالحیت شدهها در شهر
تهران  ۱۱۵۸نفر ،در پاکدشت  ۱۷نفر،
در دماونــد  ۲۶نفر ،در رباط کریم ۳۱
نفر ،در ورامین  ۲۹نفر و در شــهریار
 ۲۴نفر هستند .شهابالدین چاووشی
در گفتوگــو با « ایلنا» ،با اشــاره به
آخرین اخبار انتخاباتی عنوان کرد :تا
پایان امروز(دوشــنبه) شورای نگهبان
فرصت دارد نظــر نهایی خود را اعالم
کند و از  ۲۸بهمن ماه فرمانداران مرکز
حوزههای انتخابیه باید در آگهی اسامی
داوطلبان تایید صالحیتشده را اعالم
عمومی کننــد .او با اعالم این خبر که
روز گذشته ستاد امنیت انتخابات استان
تهــران با حضور فرمانداران تشــکیل
جلسه داد ،گفت :در این جلسه مباحث
مهمی در مورد امنیت انتخابات مطرح
شــد و فردا هم ستاد انتخابات جلسه
خود را برگزار خواهد کرد.

ارائه مستندات
ردصالحيتها به داوطلبان

سخنگوي شوراي نگهبان در مورد
شائبه ايجاد اختالف نظر در اين شورا
عنوان کرد :در يک مجموعه شورايي
اختالف نظر طبيعي است .به گزارش
ايلنا ،نجات اهلل ابراهيميان در واکنش
به اين مســأله که اظهارات اخير وي
درباره نظارت اســتصوابي در مجلس
خبرگان شائبه اختالف نظر در شوراي
نگهبان را ايجاد کرده است ،خاطرنشان
کرد :آنچه من پيــش از اين در مورد
نظارت اســتصوابي گفتــم ،موضوع
آييننامــه مجلس خبرگان بود که در
آن مقرر شده تعيين صالحيتها مانع
نظارت استصوابي نيست.وي همچنين
در پاسخ به اين سؤال که آيا مستندات
قانونــي رد صالحيــت داوطلبان به
آنهــا اعــام خواهد شــد؟ گفت :در
صورت درخواست خود داوطلبان اين
مستندات به آنها ارائه ميشود.

همکاري اصالح طلبان
و جامعه روحانيت مبارز
در انتخابات خبرگان

سخنگوي ستاد انتخاباتي ائتالف
اصالح طلبان در ارتباط با فهرســت
ارائه شــده جامعه روحانيت و حضور
آيتاهلل هاشمي رفســنجاني در اين
فهرست گفت :شوراي سياستگذاري
اصالحطلبان اجماالً با جامعه روحانيت
و فهرســت مــورد حمايــت آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني همکاري و همراهي
خواهد کرد .سيد محمود ميرلوحي در
گفتوگو با ايســنا افزود :پيشبيني
ما اين اســت که با حضــور آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني انتخابات خبرگان
شور بيشتري خواهد گرفت .فهرست
مورد تأييد ما را دو مجمع محققين و
مدرســين قم و روحانيون مبارز اعالم
خواهند کرد و آن را از طريق بيانيهاي
به اطالع عموم خواهيم رساند.

برنامهتبليغاتي
نامزدهاي مجلس خبرگان
در راديو تهران

دو روز بعد از آغاز پخش نطقهاي
انتخاباتي کانديداهاي مجلس خبرگان،
جدول پخش برنامه تبليغات انتخاباتي
نامزدهاي اين مجلس از شبکه راديويي
تهران منتشر شد .به گزارش ايسنا ،اين
برنامه با عنوان «مجلس خبرگان» هر
روز از ســاعت  11و  30دقيقه 12 ،و
 30دقيقــه 13 ،و  40دقيقه ،ســاعت
 16و  17و  20دقيقــه از راديو تهران
مــوج اف.ام رديف  94مگاهرتز پخش
ميشــود .روزهاي جمعه ساعتهاي
پخش برنامههــاي تبليغات انتخاباتي
نامزدهــاي مجلس خبــرگان به علت
پخش نماز جمعــه متفاوت از روزهاي
عادي است.
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رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :مشارکت
حداکثری و حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی مهمترین موضوع در انتخابات
اســت و باید از هرگونه تفرقه جلوگیری شــود .به گزارش ایرنا ،علی اکبر والیتی در
حاشیه مراسم رونمایی از مجموعه  11جلدی کتاب تاریخ کهن و معاصر ایران زمین
و جلد یکم دانشنامه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران در مورد بُعد بینالمللی انتخابات
هفتم اسفند افزود :نگاه دنیا به انتخابات آینده این است که در جمهوری اسالمی ایران

چه میگذرد ،چرا که ایران پیشــتاز کشورهای جهان ســوم و جهان اسالم است .در
حقیقت هسته مرکزی یک قطب جدید در دنیا در حال رشد است و هر تحولی از جمله
انتخابات در ایران مورد توجه دنیای معاصر است .وی تصریح کرد :اعتماد زیادی دارم
که مردم با هجوم بر پای صندوقهای رأی میتوانند باالترین نمایش خود را از حضور
اکثریتی در انتخابات نشان دهند و آنچه مهم است ،حضور گسترده مردم در انتخابات
است و هر فردی را شورای نگهبان تأیید کرده باشد اگر رأی بیاورد ،مورد تأیید است.

توگو با «ايران»:
کارشناسان و فعاالن سياسي در گف 

فهرستها بیایند؛ انتخابات داغ تر می شود

رجایی

احمدی

در کمتر از دو هفته تا انتخابات ،گفتوگوها
درباره اين رويداد سرنوشت ساز ،اگر چه بيشتر
در ميان نخبگان و رسانهها در جريان است ،اما
به نظر ميرســد با تعيين تکليف نهايي بررسي
صالحيتهــا و اعالم فهرســتهاي انتخاباتي،
شور انتخاباتي در جامعه هم بيش از اين شود.
امروز اســامي نهايي تأييد شــدگان انتخابات
مجلس اعالم و از روز پنجشنبه هم زمان رسمي
تبليغات شــروع ميشــود .نامزدهاي انتخابات
خبــرگان رهبري هم چند روزي اســت رقابت
ميدانــي خود را آغاز کردهاند .به نظر ميرســد
بالتکليفي برخي گروههاي سياســي و مشخصاً
اصالحطلبــان و اعتداليون کــه با رد صالحيت
شــمار زيادي از نامزدهاي خود روبهرو شدهاند،
تأثيرات سوئي در فضايي سياسي عمومي داشته
اســت ،چه در حالي که اصولگرايان فهرســت
نهايي خود را اعالم رســانهاي کردهاند ،اصالح
طلبــان و حاميان دولت هنــوز موفق به انجام
اين مهم نشــدهاند .با اين حال فعاالن سياسي
در ارزيابيهاي خــود پيشبيني کردهاند که در
شرايط فعلي و با توجه به تصميم اصالح طلبان
براي حضور گســترده در انتخابات و همچنين
انتشار فهرستهاي انتخاباتي ديگر شاهد رونق
گرفتن تبليغات انتخاباتي و انتقال بيشتر آن به
سطح جامعه خواهيم بود .بخصوص که فهرست
انتخاباتــي «صــداي ملت» بــا محوريت علي
مطهري هم روز گذشــته منتشر شد و به گفته
محمدرضــا عارف رئيس شــوراي عالي اصالح
طلبان فهرســت اصالح طلبان هم امروز اعالم
ميشود .فراکسيون رهروان واليت و نزديکان به
علي الريجاني هم قرار است ظرف امروز و فردا
نحوه حضور خود در انتخابات و انتشــار يا عدم
انتشار فهرست مستقل را تعيين تکليف کنند.
ëëاحمدي :شور انتخاباتي بيشتر ميشود
بر همين اســاس دبير کل حزب همبستگي
معتقد اســت که اگر چه ميشــد شرايط بهتر از
اين باشــد ولي با وجود برخــي ناماليمات مردم
و گروههاي سياســي احساس ميکنند که نبايد
نااميد شد و ميتوان تأثير گذار بود.
علي اصغر احمدي به خبرنگار « ايران» گفت:
انتخابات را بهار سياســيون ميخوانند و عالوه بر
اين مردم بر اســاس قانون اساســي حق شرکت
در تعيين سرنوشــت خود را دارند که اين شامل
حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن است .وي

افزود :برآورد من اين اســت که در مجموع شور
و شــوق انتخاباتي در جامعه وجــود دارد و البته
ميتوانســت بهتر از اين هم باشد ،بخصوص اگر
در روند بررسي صالحيتها سختگيري نميشد و
شرايط براي حضور نامزدهايي با ساليق متفاوت
فراهم ميشــد .احمــدي افزود :اگــر چه قانون
اختياراتي را به مجريان و ناظران انتخابات داده و
آنها هم ميگويند در چارچوب انجام وظايف خود
عمل کردهاند ،اما با اين حال به نظر من ميشــد
بهتر از اين عمل کرد .وي ادامه داد :با وجود اين
شرايط به نظر ميرسد مردم و سياسيون نظام و
انقالب را از آن خود ميدانند و بر همين اســاس
به خاطر برخي ناماليمات با صندوقهاي رأي قهر
نميکنند .دبير کل حزب همبســتگي که هيچ
کــدام از نامزدهايش در تهــران تأييد صالحيت
نشدهاند ،تأکيد کرد :شور انتخاباتي به طور حتم از
امروز که فهرست نهايي بررسي صالحيتها اعالم
ميشود و زمان رسمي تبليغات هم از پنجشنبه
شروع ميشود ،بيشتر خواهد شد.
ëëحيدرپور :شور انتخاباتي در شهرستانها
بيشتر است
يک فعال سياســي اصولگرا هم معتقد است
بــا وجود برگزاري جلســات انتخاباتي متعدد در
تهران که فعاالن سياســي ،با رغبت کامل در آن
حضور مييافتند ،اما اين امر سبب نشده که شور
انتخاباتي خيلي به جامعه نيز سرايت کند .عوض
حيدرپور ،يکي از عوامل نبود شــور انتخاباتي در
پايتخت را اعالم ديرهنگام فهرستهاي انتخاباتي
دانســت و به « ايران» گفت :اما در شهرستان ها،
شور و شــوق،هم در ميان جريانهاي سياسي و
هم در مردم ديده ميشــود و از ابتدا نيز طبيعي
بود که در شهرســتانها ،اســتقبال بيشتري از
انتخابات مجلس شوراي اسالمي شود.
اين عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با بيان
اينکه اکنون در شهرســتانها جلسات انتخاباتي
به صورت منظم برگزار ميشــود و انتظار ميرود
انتخابات باشــکوه و پرشور و نشــاطي را شاهد
باشيم ،افزود :بايد خاطرنشان کرد که تا اين جاي
کار ،رفتار انتخاباتي نامزدها و جريانهاي سياسي
در تهران و شهرستان ها ،نجيبانه و توأم با حفظ
اخالق بوده است و نامزدها و گروهها تنها به بيان
و برجســته کردن نقاط قوت خود ميپردازند و
تخريب رقبا ،يا ديده نميشــود و يا بسيار اندک
است.

آیتاهلل ریشهری در نطق انتخاباتی:

مجلس خبرگان در رأس همه مسئولیتها قرار دارد

آیــتاهلل محمد محمدی ریشــهری ،کاندیدای پنجمین
دوره انتخابــات مجلس خبرگان گفت :براســاس ســخنان
حضرت امام(ره) مجلس خبرگان در رأس همه مســئولیتها
قــرار دارد .به گزارش فــارس ،وي در نطق انتخاباتی خود که
روز گذشته از رادیو تهران پخش شد ،با بیان اینکه نمایندگی
مجلس خبرگان یکی از مسئولیتهای بسیار سنگین در نظام
جمهوری اســامی به شــمار میرود ،گفت :به همین جهت
کســانی که این مســئولیت را میپذیرند ،هر چه قویتر و دارای بینش و بصیرت بیشتری باشند ،این
مجلس معتبرتر و قویتر خواهد بود .کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری افزود :مجلس خبرگان
تنها نهادی است که مطابق قانون اساسی همه مقررات خود را خودش وضع میکند و هیچ ارگانی سلطه
بر این نهاد ندارد .ریشهری با بیان اینکه مهمترین مسئولیت مجلس خبرگان تضمین آینده کشور است،
گفت :مردم باید کســانی را برای خبرگان انتخاب کنند که در خط مستقیم اسالم و انقالب باشند و در
این مســیر تنها فقه و اصول دانستن کافی نیست .ریشهری با اشاره به مسئوليت خبرگان در انتخاب
رهبري خاطرنشان کرد :امام(ره) و رهبر معظم انقالب یک استثنا هستند .امام(ره) یک نابغه و استثنا در
طول تاریخ اسالم بودند ،زیرا هیچ مرجع تقلیدی نتوانست یک چنین انقالب شکوهمندی را پایهگذاری
کند و رهبر معظم انقالب هم با مســئولیتها و مجاهدتهایی که پیش و پس از انقالب داشتند ،برای
سکانداری نظام پخته و پرورشیافته شده بودند .وی ادامه داد :امیدوارم خداوند سایه رهبرمعظم انقالب
را تا ظهور امام زمان(عج) بر ســر ملت ما مستدام بدارد و هیچ وقت نیاز نباشد مجلس خبرگان شخص
دیگری را انتخاب کند ،اما برنامهریزی و مسئولیت چیز دیگری است .وی با بیان اینکه مسئولیت مجلس
خبرگان بسیار سنگین است و امیدوارم مجلس آینده بتواند برای پرورش مجتهدین جامع پیشبینی و
زمینهســازی کند ،گفت :مردم باید از میان کسانی که برای انتخابات خبرگان کاندیدا هستند ،انتخاب
صحیحی داشته باشند ،همانطور که با بصیرت امام(ره) و رهبری را انتخاب کردند.

ترقی

حیدرپور

ëëرئوفيان :حضور حداکثري ،اســتراتژي
جريانهاي سياسي
يک فعال سياسي اصولگرا نيز بر اين باور است
که شواهد و قرائن حکايت از آن دارد که انتخابات
رقابتي و پرشــوري را شــاهد باشــيم .ابوالقاسم
توگــو با « ايــران» اضافه کرد:
رئوفيــان در گف 
هرکدام از جناحهاي سياسي ،با ارائه فهرستهاي
انتخاباتــي ،به نوبه خود عامل انگيزشــي مؤثري
براي حضور مردم پــاي صندوقهاي رأي فراهم
ميآورند ،بويژه اينکه اغلب جريانهاي سياســي
حضور حداکثري مردم را به عنوان يک استراتژي
خود تعريف کردهاند.
وي خاطرنشان کرد :گرچه شاهد تأخيرهايي
در اعالم و انتشار فهرستهاي انتخاباتي جريانها
بوده ايم ،اما تا اواخر هفته ،تکليف فهرســتهاي
باقي مانده نيز مشــخص خواهد شد که اين امر
نيز به نوبه خود ،بر رقابتي شدن فضاي انتخاباتي
ميافزايد و ســبب خواهد شد تا انتخابات خوبي
را شــاهد باشــيم .رئوفيان با ابراز نگراني از بروز
بداخالقيهــاي انتخاباتــي کــه ميتواند چهره
انتخابات را مخدوش کند ،اظهار کرد :جريانهاي
سياســي بايد تالش خــود را روي معرفي خود
متمرکز کنند ،زيرا حضور سلبي در انتخابات که
با تخريب نامزدهاي رقيب همراه اســت ،نه تنها
ميتواند سبب کاهش مشارکت مردم شود ،بلکه
در نهايت بياعتمادي مــردم به نهادهاي قانوني
را نيز به دنبال خواهد داشــت .وي معتقد است
در روزهاي آتي ،با تکميل شــدن فهرســتها و
فرارسيدن زمان تبليغات ،بار ديگر شاهد بروز شور
و شوق انتخاباتي در جامعه خواهيم بود.
ëëترقي :جامعه از حالت پوپوليستي خارج
شده است
عضو شــوراي مرکــزي حزب مؤتلفــه نيز با
تأکيد بر اين موضوع که هنوز نشــاط انتخاباتي
در جامعه شــکل نگرفته و بيشتر شاهد فعاليت
احزاب ،گروههاي سياسي و خود نامزدها هستيم،
خاطرنشــان کرد :فعاليت در شهرستانها داغ تر
از مراکز اســتان است و در شهرهاي بزرگ کمتر
اين تحرکات ديده ميشــود ،اما هنوز رقابتهاي
انتخابات مجلس چندان داغ و پرشور نشده است.
حميدرضا ترقي ،باوجود اين ،معتقد است که
از شــوري که الزمه برگزاري انتخاباتي باشــکوه
اســت ،عقب نيســتيم ،ضمن اينکه رفتار فعلي
مردم در قبال انتخابات ،نشان ميدهد که جامعه

از حالت احساســي و پوپوليســتي خارج شده و
کام ً
ال ميخواهد در شرايط عقالني تصميم بگيرد.
به باور اين فعال سياســي اصولگــرا ،از آنجايي
که اطالعرســاني انتخاباتي ،از طريق شبکههاي
اجتماعي در جريان است ،به نظر ميرسد اين امر
نياز به شور و نشاط بيروني را کاهش داده است و
فشار تبليغات انتخاباتي ،به شبکههاي اجتماعي و
فضاي مجازي منتقل شده است .ترقي همچنين
درباره وضعيت اصولگرايان در انتخابات پيش رو
نيز به «ايــران» گفت :اصولگرايان براي اولين بار
توانستند طي دورههاي گذشته يک همگرايي و
ائتالف بزرگي را با حضــور اکثريت پديد بياورند
و به فهرست واحد برسند و در حال برنامه ريزي
براي انصراف بقيه نامزدها به نفع فهرست نهايي
خود هســتند تا عالوه بر فهرست واحد ،صداي
واحد را هم پديد بياورند.
ëëرجايي :شــور انتخاباتي در  10روز آخر
بيشتر ميشود
رئيس کميســيون کشاورزي مجلس نهم هم
معتقد است که نميشود گفت از شور انتخاباتي
فاصلــه زيادي داريم اما هميشــه اينطوري بوده
کــه در  10روز منتهي به برگزاري انتخاباتي فضا
بسيار داغ و رقابتها بيشتر آشکار ميشود زماني
که فهرســتها اعالم ميشــود و نامزدها هم به
صورت رســمي تبليغات و اعالم برنامههاي خود
توگو
را شــروع ميکنند .عبــاس رجايي در گف 
بــا «ايران» پيشبيني کرد که فضــا در روزهاي
آينده رقابتي تر خواهد شــد بخصوص که تعداد
ديگري از نمايندگان رد صالحيت شــده يا عدم
احرازيها در مرحله انتهايي بررسي صالحيتها
به عرصــه انتخابات بازگشــتهاند .نماينده اراک
در مجلس در پاســخ به اين سؤال که آيا طوالني
شدن روند بررسي صالحيتها و بالتکليفي برخي
گروههــا و نامزدها در شــور انتخاباتي تأثير گذار
نبوده اســت؟ گفت :روند قانوني طي شده است
و در دورههاي گذشــته هم بــه هر حال همين
روند اجرا ميشــده اســت .به گفته وي اگر چه
برخي انتقادها و اعتراض هايي داشــتهاند اما اين
رويدادهــا خارج از چارچوبهــاي قانوني نبوده
اســت .رجايي تأکيد کرد در اين دوره با توجه به
افزايش چشــمگير ثبت نامها و تعدد نامزدها در
روزهاي منتهي به انتخابات شور و شوق بيشتري
در جامعه ايجاد خواهد شد و يک رقابت گفتماني
بين مجموعههاي مختلف بروز خواهد يافت.

آيتاهلل دری نجفآبادی در نطق انتخاباتی:

ن شایستهترین فرد را برای والیت برگزیدند
خبرگا 

حجتاالســام قربانعلــی درینجفآبــادی ،کاندیدای
انتخابات مجلس خبــرگان رهبری گفت :خبرگان اول پس
از ارتحال حضرت امام توانســت کار بزرگــی انجام دهد و
الیقترین و شایستهترین فرد برای والیت و زعامت جمهوری
اسالمی را برگزیند .به گزارش تسنیم ،وي در نطق انتخاباتی
که از شبکه تهران پخش شــد ،با تأکید بر اینکه امیدواریم
سایه بلند رهبرمعظم انقالب مستدام باشد ،در عین حال به
وظیفه و تکلیف مجلس خبرگان اشــاره کرد و یادآور شد :مجلس خبرگان باید برای تعیین تکلیف
زعامت و ولی فقیه آمادگی الزم را داشــته باشد تا اگر شــرایط به گونهای شد که الزم بود خبرگان
تصمیم بگیرند ،حساسترین تصمیم را اتخاذ کنند .عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد :در زمان
حضرت امام مردم احســاس آرامش و احساس غرور میکردند و کالم و نوشته امام برای مردم مطاع
بود و بعد از امام نیز به همین صورت بود لذا باید در آینده هم همین طور باشد .وی تصریح کرد :ما
باید شایستهترین ها را برای مجلس خبرگان انتخاب کنیم تا افرادی بصیر ،آگاه و حادثهشناس روی
کار بیایند چون خبرگان باید شخصی را انتخاب کنند که حادثهشناس باشد .درینجفآبادی با اشاره
به وظایف و اختیارات ولی فقیه در رابطه با ســه قوه و نیروهای مســلح که زیر نظر ایشان قرار دارند،
گفت :ولی فقیه باید در دنیا شــاخص و تراز انسان نظام اسالمی و مکتب اسالم باشد .وی با اشاره به
حضور علما و رجال دینی و سیاســی در مجلس خبرگان که وفادار به انقالب و اسالم هستند ،اظهار
داشت :خبرگان جایگاه بسیار حساس و مهمی است و این انتخاب ،انتخاب سرنوشتسازی برای ملت
در داخل و عرصه بینالمللی است .کاندیدای مجلس خبرگان رهبری یادآور شد :اگر میخواهیم نظام
اسالمی باقی بماند ،رسالت بزرگی داریم که در درجه اول مردم باید شایستهترینها را انتخاب کنند
و خبرگان نیز باید احساس وظیفه مضاعف داشته باشند چرا که این  88نفر باید سکاندار اصلی نظام
را در شرایط ضروری انتخاب کنند.

انتقاد محمد مطهري از مصاحبههاي انتخاباتي صدا و سيما با مردم

حجتاالســام و المســلمين محمد مطهــري از ممیزی
مصاحبههاي مردم با صدا و ســيما درباره انتخابات انتقاد کرد.
وي با انتشار يادداشتي در تابناک با اشاره به شرکت  60درصدي
مردم در انتخابات ،اين سؤال را مطرح کرد که چگونه صد در صد
مصاحبه کنندگان با صدا و سيما ميگويند در انتخابات شرکت
ميکنند ،اما رقم مشــارکت در کل کشور  60درصد و در تهران
نزديک  50درصد است؟
فرزند شهید مطهری در تحليل ارائه اين تفاوت تأکيد کرد که
يا «از هر  10نفر ايراني 4 ،نفر جلو دوربين رنگ عوض ميکنند»،
يا «کســاني که در انتخابات شــرکت نميکنند جلو دوربين با
آســودگي خاطر و صداقت ،عدم شرکت خود را اعالم ميکنند
ولي تلويزيون همه را حذف ميکند» يا «کساني که در انتخابات

رئوفیان

شــرکت نميکنند اص ً
ال حاضر به گفتوگو با تلويزيون نيستند،
چون يقين دارند پخش نميشود» يا « تلويزيون تا يقين نداشته
باشد کسي پاســخش درباره شرکت در انتخابات مثبت است با
او مصاحبــه نميکند » .محمد مطهري با اين مقدمه افزود :چه
جفاي بزرگي اســت که تلويزيون فقط منعکس کننده نظرات
انقالبيون و طرفداران نظام باشد.
وي افزود :جالب اينجاست که سياستگذاران رسانه براي جذب
بيشتر مردم ،از نگرشهاي زيانبار سانسوري و امنيتي خود کوتاه
نميآيند اما از عقايد ديني خود به سادگي کوتاه ميآيند ،گويي
ديواري کوتاهتر از ديوار دين ندارد! به همين دليل اســت که با
نبود صداقت ،براي بازارگرمي در ايام انتخابات ،سراغ بدحجابها
ميروند .اگر براي مقاصد خودشان از دختران بزک کرده استفاده

کنند هم عين شرع است و هم غوغا ،و اگر ديگران استفاده کنند
هم ضد شــرع اســت و هم واويال! دختر بزک کرده با فکلهاي
پريشــان هر جا اراده کنند نشان دهنده عمق نفوذ انقالب است
و هر جا اراده نکنند ،نشــان دهنده عمق رسوخ ابتذال!مطهري
ادامه داد :فکر ميکنند با گردآوردن صد مجري زير برج آزادي و
گفتن صدباره «من رأي ميدهم ،تو رأي ميدهي» و پخش چند
موزيک هيجاني ،دعوت بسيار مؤثري انجام داده است.
اين روشها براي تشــويق کــودکان دبســتاني و حداکثر
راهنمايي خوب است نه در مواجهه با يک ملت فهيم.وي به صدا
و سيما توصيه کرد« :الاقل بگوييم مصاحبه با «رأي دهندگان».
چــرا القا ميکنيم با همه مردم از همه طيفها مصاحبه شــده
است؟»

ســـیاســی
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دگرخوان
ëëسرمقاله« :اقدام عملي مثبت يعني چي؟»
ســخنگوي ائتــاف اصولگرايــان در اظهــارات
تأملبرانگيزي اعالم داشــت كه« :ما حرفمان به
دولت اين اســت كه دولت پسابرجام را مديريت
كند تا وابســتگي كشور به بيگانه بيشتر نشود .ما
نگران اشــتغال ،ركود و بيكاري هستيم و ســؤال ما اين است ...ما معتقديم با
وجــود آنكه تيم مذاكرهكننده هرآنچه در توان داشــت انجام داد اما هنوز يك
نتيجه مثبت پسابرجام را نديدهايم... ».اينكه باالترين عضو ائتالف اصولگرايان
نســبت به دولتي كه آن هم به نســبت نزديكيهايي با اصولگرايان دارد ،تا اين
حد خارج از معيارهاي عرفي سخن بگويد ،محل تأمل است .اول اينكه اقدامات
مثبت اين دولت پيش از به نتيجه رسيدن برجام آغاز شده است .همين كه در
بدترين شرايط اقتصادي ،نه تنها اجازه نداد تورم وحشتناك باقيمانده از دولت
اصولگرا افزايش پيدا كند ،بلكه آن را در كوتاهترين زمان به رقم  ١٠درصد رساند
كه براي اقتصاد ايران قابل قبول اســت ،اقدام مهمي بود و هست كه بايد از آن
تشكر كرد .ولي پس از برجام چه كاري و اقدام عملي مثبتي انتظار داشتيد كه
رخ نداده؟ آيا رفع تحريم بانكي و در نتيجه كاهش قيمت تمام شــده كاالهاي
وارداتي و نيز تسهيل صادرات و كاهش فسادها در نقل و انتقال ارز ،اقدام عملي
مثبت نيست؟ آيا رفع تحريم نفتي و امكان فروش بيشتر آن اقدام عملي مثبت
نيســت؟ آيا انعقاد قراردادها و توافقهاي گوناگون با كشورهاي صنعتي و آمد و
رفت هيأتهاي نمايندگي آنان در باالترين سطح ،اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا
جلب توافق يا عالقه اوليه براي ســرمايهگذاري در كشور از جمله صنعت نفت
اقدام عملي مثبت نيست؟ بگذريم از اينكه دوستان شما هجمه همهجانبهاي را
عليه چارچوبهاي تعيين شده براي جلب مشاركتهاي خارجي در صنعت نفت
آغاز كردهاند ،ولي آيا چنين مواردي در دوره دوستان شما و دولت مورد حمايت
شما وجود داشت؟ اينكه فرمودهايد دولت جوري مديريت كند كه وابستگي به
بيگانه بيشتر نشــود ،سخن حقي است .ولي معيار وابستگي چيست؟ آيا اينكه
در دولت اصولگراي احمدينژاد كه مورد حمايت شــما بود ،توليد ،منفي شد،
اشتغال افزايش نيافت ،بهرهوري كاهش يافت ،آيا اينها را نبايد معيار و شاخص
افزايش وابستگي دانست؟ آيا بايد همچنان به نام استقالل ولي در واقع در مسير
اضمحالل اقتصادي جلو رفت؟ اگر صادرات زياد شود ،به معناي وابستگي است؟
آيا همه كاالها را خودمان بايد توليد كنيم ،تا وابسته به خارج نشويم؟ اتفاقاً در
همين زمينه نيز بايد دولت اصولگراي شما پاسخ دهد كه چرا در آن دوره ،انواع و
اقسام خودروهاي ميلياردي و آخرين مدل خارجي وارد كشور شد ،در حالي كه
اصوالً ارزي هم براي آنها نبود؟ آيا اينكه وزير آن دولت به صراحت اعالم كرد كه
ارز دارو را خرج واردات پورشــه و ساير خودروهاي گرانقيمت كردند ،دروغ بود؟
چگونه اين خانم وزير همچنان در فهرست شماست و در عين حال از آن دولت
حمايت ميكنيد؟ آيا بهتر نيســت يك مورد از اقدامهاي عملي مورد نظر خود
را كه مثبت باشد ،بيان كنيد تا مخاطب متوجه شود دولت چه كارهايي بايد يا
ميتواند انجام بدهد كه نداده است؟ ...با اين دستفرمان وارد انتخابات شدن از
طرف مردم پذيرفته نميشود .خود دانيد ،از ما گفتن.
ëëسرمقاله« :الیحهای درکار نیست!»؛ حسین شمسیان
دولت اعتدال در  30ماه گذشــته قصد انجام چه
کاری داشــته که با وجود مجلس کنونی ممکن
نبوده و اکنون نیازمند مجلسی همسو است!؟ ...اوالً
مجلــس نهم نهایت همراهی را بــا دولت یازدهم
داشته اســت و ثانیاً دولت الیحهای نداشته که به
مجلس ارائه بدهد! در اینجا پرسشی که به ذهن متبادر میشود ،این است که در
این شرایط خاص و پر مشکل اقتصادی ،چرا دولت الیحهای نداشته است!؟ پاسخ
این پرسش چندان پیچیده و سخت نیست .این گونه به نظر میرسد که در دولت،
برنامــه و طرحی برای ایجاد رونق در اقتصاد و معیشــت مردم یا رفع مهمترین
مشکالت آنها وجود ندارد که انتظار داشته باشیم آن طرح نهایی شده و به مجلس
برود ...باید پرسید دولت اعتدال و اصالحات -که تالش برای مرزبندی و تفکیک
بین آنها راه به جایی نخواهد برد -با کدام کارنامه موفق ،اکنون سودای بهارستان را
در سر دارد!؟ امروز چه چیزی در بهارستان ندارد که میخواهد ورود مستقیمتری
داشته باشد؟ وکیلالدوله کردن کسانی که قرار بود نماینده مردم باشند ،با کدام
هدف صورت میگیرد و مردم چه تاوانی را برای آن خواهند داد؟ تردیدی نیست
که همه ظرفیتهای دولت یازدهم در همین  30ماه به منصه ظهور رســیده و
گستردهتر کردن بســاط این نوع تفکر از پاستور تا بهارستان ،خسرانی بزرگ و
جبرانناپذیر برای مردم در پی خواهد داشت.
ëëیادداشت« :رد صالحیتشدهها میدان را خالی نکنند»؛ غالمرضا انصاری
به احتمــال قریب بــه یقین جبهــه اصالحات
فهرستهای خود را تکمیل خواهد کرد و عناصری
را که میتوانند در بهبود آینده کشــور مؤثر بوده
و مشــکالت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره
در عرصه قانونگذاری را ســامان دهند ،برای این
فهرســتها انتخاب و اسامی آنها را منتشــر میکند .از آنجا به بعد وظیفه همه
کنشــگران سیاسی اصالحطلب و اعتدالگراست که با حمایت قاطع و همهجانبه
از این افراد ،زمینه حضور آنان در مجلس شــورای اسالمی را فراهم کرده و برای
فردای میهن گامی جدی بردارند .ضرورت حضور نامزدهای رد صالحیت شده و
بازمانده از فرآیند انتخابات در عرصه کنشــگری برای فردای میهن بسیار جدی
است .امید است که این شخصیتها رسالت انسانی ،سیاسی و اجتماعی خود در
این عرصه را به نحو احســن درک کرده و با حضوری جدی به خلق حماسهای
دیگر کمک کنند.
ëëسرمقاله« :دست خالی ترکیه و عربستان در سوریه»؛ سیدهادی
خسروشاهی
مردم ســوریه با وجود برخی نارضایتیها از اسد،
هرگز راضی نبوده و نیســتند که خاک کشورشان
جوالنگاه تروریســتهای آدمکش داعش و سایر
نیروهایی شود که عربســتان و ترکیه به نیابت از
غرب به این منطقه گســیل کردهاند .نگارنده منکر وجود ظرفیت در تندروهای
تکفیری برای تبدیلشــدن به چنین نیروی هولناکی نیســت اما قطعاً فرصت
مناسب رشــد و نمو و نیروگیری از سراســر جهان با پول برخی کشورها برای
تندروها فراهم شد .البته سعودیها همین ابتدا و پیش از ورود به سوریه ،شرط
گذاشتهاند که اگر امریکا نیروی زمینی به سوریه وارد کند ،آنها هم وارد خواهند
شد! پرواضح است که ایاالت متحده عالقهمند به کشتهشدن سربازهای خود در
جنگ با ارتش و نیروهای مردمی ســوریه و البته متحدان سوریه نظیر روسیه،
حزباهلل و ایران نیست .روسیه از جنگ جهانی سوم سخن گفته است و امریکا و
اروپا میدانند مسائل سوریه ،عراق و لیبی مسائل بغرنجی است و نه موضوعاتی
داخلی یا منطقهای ،بلکه تهدیدی برای امنیت این کشورهاست.
ëëیادداشت« :در مقابل برادركشان سعوديها چه كرديم؟»؛ محمدجواد
اخوان
يكي از اولين وظايف دولتها ،حمايت از حقوق شهروندانشان
چه در داخل قلمرو سرزميني و چه در خارج از آن است .بر اين
اساس امروزه در دنيا يكي از شاخصههاي قدرت دولت براساس
هميــن موضوع تعيين ميشــود .اتفاقاً يكــي از جديترين
شــعارهاي آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري ،92
بازگرداندن عزت و احترام به «پاســپورت ايراني» بود .با اين
حــال چندي پيش جملهاي از آقاي ظريف ،وزير امور خارجه
كشورمان شنيده شد كه بسيار تأملبرانگيز و البته تأسفبار
است .ايشان درخصوص روابط با رژيم آلسعود ميگويد« :نزديك به  500زائر ما
در مراســم حج كشته شدند ،اما ما روابط خود را قطع نكرديم ،حتي روابط خود
را با عربستان كاهش هم نداديم» ...فاجعه منا براي ملت ايران و ديگر مسلمانان
جهان ،غم بزرگي بود كه به اين زودي از يادها پاك نميشــود ،اما جداي از ابعاد
انساني آن ،معيار و ســنجه خوبي براي ادعاي بازيابي اعتبار و احترام پاسپورت
مأموران ديپلماتيك و اتباع عادي ايراني در كشور همسايه بود .اكنونكه نزديك
به پنج ماه از فاجعه منا ميگذرد ،جاي اين پرسش جدي از آقاي ظريف هست
كه كدام اقدام وزارت امور خارجه و ب ه طور كلي دولت يازدهم در مديريت روابط
با برادران برادركش ســعودي در ماجراي فاجعه منا ،جاي افتخار دارد كه ايشان
اينگونــه به آن ميبالد؟ آيا اين بود آن عزتي كــه بايد به قول آقاي روحاني به
پاسپورت ايراني باز ميگشت؟

