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سیاست
فصل الخطاب

اهدای «نشان فتح» رهبری به فرماندهان
بازداشتکنندهنظامیانآمریکایی
پایگاه اطالع رسانی
دفتــر مقــام معظم
رهبــری -از ســوی
حضــرت آیــتاهلل
خامنــهای فرمانــده
معظــم کل قــوا به
فرماندهــان نیروی دریایی ســپاه که نظامیان
متجاوز آمریکایی را در آبهای ایران بازداشــت
کرده بودند نشــان فتح اعطا شد .سردار فدوی
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب
اســامی و چهار تن از فرماندهان این نیرو که
در جریان توقیف شناورهای آمریکایی و بازداشت
تفنگداران متجــاوز آمریکا در محدوده جزیره
فارســی ،اقدام شجاعانه و بههنگام کرده بودند،
به افتخار دریافت «نشان فتح» از دست حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی و
فرمانده معظم کل قوا نائل شــدند .فرمانده کل
قوا همچنین با تشویق درجه و ارشدیت به سایر
فرماندهان و کارکنان مربــوط به این عملیات
حسب درخواست ســتاد کل نیروهای مسلح
موافقت کردند.

صندلی سبز

انتصاب افراد در مشاغل حساس پس از
احراز عدم صالحیت منتفی است
ایلنا -مصادیق مشاغل حساس و نحوه انتصاب
اشخاص در آن با تصویب نمایندگان مشخص شد.
نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس
شــورای اســامی در جریان بررسی طرح نحوه
انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با مواد  3و
 6آن موافقت کردند .بر اســاس ماده سه وزارت
اطالعات موظف اســت نظر مستند خود و دیگر
مراجــع اطالعاتی و انتظامی از جمله ســازمان
اطالعات سپاه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از
تاریخ وصول استعالم که در صورت نیاز به استمهال
به مدت یک ماه دیگر تمدید میشود ،با هماهنگی
دستگاه ذیربط به صورت مکتوب اعالم کند .در
صورت عدم پاسخگویی در مدتزمان تعیینشده،
نظر وزرات اطالعات مثبت تلقی میشود .چنانچه
به دلیل تایید وزارت اطالعات یا عدم پاسخگویی
آن در موعد مقرر ،فرد مورد اســتعالم ،به شغل
حساس منصوب شود و پس از آن ،عدم صالحیت
وی برابر قانون توســط وزارت متبوع یا سازمان
اطالعات ســپاه ،احــراز و بــه وزارت اطالعات
اعالم شود ،ســوابق ارجاعی مربوطه توسط این
وزارتخانه ارزیابی و در صورت صحت مدارک عدم
صالحیت ،انتصاب مزبور کان لم یکن میشــود.
وزیر اطالعات مکلف است ضمن اعالم نظر مجدد،
فرد خاطی وزارتخانه متبوع خود را حسب مورد به
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کند.
همچنین بر اساس ماده شش معاونان و مشاوران
رئیس جمهور و قائم مقام آنها ،قائممقام ،معاونان
و مشــاورزان وزرا ،روسا و مدیران عامل ،مدیران
کل و همترازان آنها در وزارتخانهها ،سازمانها و
شرکتهای دولتی ،موسسهها و نهادهای عمومی
غیردولتی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت
ملی نفت ایران ،ســازمان گســترش و نوسازی
صنایع ایران ،بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران ،بانکها و بیمههای دولتی و کلیه مدیران
سیاســی و قضایی کشور (به استثنای مقامهای
ت و دوم قانون اساسی) اعم
اصل یکصد و شــص 
از سفرا ،استانداران ،کارداران ،رایزنها ،فرمانداران،
بخشداران ،شهرداران ،روسا و معاونان و مدیران
کل و همطرازان آنها در دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول
مقررات این قانون هستند.
خانه احزاب

تابش :احتمال تایید صالحیت  15درصد
نامزدهای رد صالحیت شده
نامه نیــوز -نماینده اصــاح طلب مجلس از
احتمال تایید صالحیت  15درصد نامزدهای رد
صالحیت شــده خبر داد .محمد رضا تابش در
رابطه با رایزنیهای صورت گرفته برای بررســی
مجدد صالحیت نامزدهای رد صالحیت شــده
انتخابات مجلس گفت :خبر رســمی در رابطه
با نتیجه بررســی مجدد صالحیتها ندارم ولی
شنیدهها حاکی از آن است که  10الی  15درصد
نامزدهــای اصالح طلب که رد صالحیت شــده
بودند ،تایید صالحیت میشوند.
سرمقاله

یک سفر و ارزیابیهای شتابزده

ادامه از صفحــه  -1در حالی که هنوز جوهر
امضای قراردادهای مســئوالن ایرانــی در ایتالیا و
فرانسه خشک نشد در داخل فریاد وااسفا شنیده شد
و از هر طرف افرادی که گویی سردلسوزی داشتند با
چوب مخالفت و اعتراض بر سر اوراق توافق کوبیدند
و قیاسهایی را مطرح کردند که به قول موالنا:
از قیاسش خنده آمد خلق را
کو چو خود پنداشت صاحب دلق را
کار پاکان را قیاس از خود مگیر
 /گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر
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صاحبنظران در گفت وگو با همدلی رویکرد انتخاباتی اصالحطلبان را تبیین کردند

استراتژی پسا رد صالحیت

آیت وکیلیان« -رقابت با اصالحطلبان در این دوره
از انتخابات بسیار سخت است» ،این سخن «عبدالرضا
داوری» تحلیلگر سیاسی دولت احمدینژاد است که
چندی پیش آن را مطرح کرد .این سخن تنها بازتولید
یک چینش سیاسی یا گزینش متعصبانه نیست ،بلکه
تحلیلیازآرایشسیاسیـانتخاباتیاصالحطلباناست
که اگر فرصت حضور در انتخابات به آنان داده میشد،
به واقع هویدا بود که جریان رقیب چگونه کرسیهای
پارلمان را یک به یک به تحولخواهان واگذار میکرد.
رد صالحیتهای گسترده در این دوره از انتخابات که
به گفته تحلیلگران سیاســی تفاوت فاحشی با ادوار
گذشته داشــته اســت ،میتواند در اثبات این مدعا
یاریکننده باشد .تفاوت تنها در تاکتیک اصالحطلبان
است که گفتهاند تحت هر شرایطی میمانند و دم از
تحریم نزدهاند .لیدرها و تئوریســینهای اصالحات،
ارائه «لیست مشــترک» از مجموع گروههای متکثر
سیاســی را تنها راه حل جایگزین رد صالحیتها ،و
عاملیتی راهبردی بــرای برونرفت از بحران وارده بر
پیکر تحولخواهان میدانند .اين نکتهاي اســت که
سیاسیون آن را با «همدلی» در ميان گذاشتند.
تالش برای «تحریم ،تحریم انتخابات»
«محمدجواد حقشناس» عضو حزب اعتماد ملی
است که در روزهای اخیر طرحی به نام «جبهه نجات
ایران» در واکنش به رد صالحیتهای گسترده را به
«شــورای سیاستگذاری اصالحطلبان» برده است و
در حال رایزنی هستند .این فعال سیاسی اصالحطلب
در خصوص اســتراتژی اصالح طلبان در حمایت از
اصولگرایــان میانهرو در انتخابات مجلس ،به همدلی
گفت« :تشــکیل جبهه نجات ایران را به عنوان یک
طرح در شورای سیاست گذاری اصالحطلبان پیشنهاد
کردهام .این طرح به این صورت است که ما در وهله اول
باید پیگیر بازگشت رد صالحیتشدگان باشیم و نهایتا
اگر این اتفاق نیفتاد ،در وهله دوم علت ردصالحیتها
و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم ».وی در خصوص
مواضع دیگر گروههای سیاســی در مقابل این طرح،
بیان داشت« :به رغم شــرايط دشوار ،آنان به راهکار
تازه اي ميانديشند ،اکنون از سخنگوي حزب اعتدال
و توسعه ،تا دبيرکل کارگزاران و قائم مقام حزب اعتماد
ملي ،يکصدا از ضرورت ائتالف سخن ميگويند ،عزمي
که بايد به تدوين فهرست واحد منتهي شود».
حقشناس در مانیفست پیشنهادی خود به عنوان
یک طرح راهبردی ،سعی کرده که خطر «انفعال» را
برای وضعیت کنونی اصالحطلبان برجسته کند و راه
برونرفت از این وضعیت را مطرح کند تا کلیت جریان
اصالحطلبی در مورد آن تصمیماتی جدی اتخاذ کنند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال همدلی که
چه گروههایی از این طرح استقبال کردهاند ،اظهار کرد:
«اصالحطلبانی که تأیید شدهاند ،احزاب میانهرو مانند
حزب اعتدال و توسعه ،نیروهای مستقل ،متخصص و
کارشناسی که به طور انفرادی میآیند و اصولگرایان
معتدل که مرزبندی مشخصی با تندروها دارند ،اضالع
استقبال کننده از این طرح را تشکیل میدهند».
وی همچنین به افراد حاضر در جلسهای که طرح
را با آنان در میان گذاشــته است ،اشاره کرد و گفت:
«در این جلسه محمدرضا عارف ،موسوی الری (رئیس

شورا) ،مرعشی (کمیته اســتانها) ،کوالیی (هیئت
رئیسه) حضور داشــتند که از این طرح استقبال به
عمل آوردند».
عبداهلل ناصری :رد صالحیتها اقتضا میکند
که لیست مشترک بدهیم
«عبداهلل ناصری» تحلیلگر سیاســی اصالحطلب
معتقد است که اصالحطلبان برخالف تمایل تندروها
عرصــه انتخابات را ترک نخواهنــد کرد .عضو بنیاد
باران در پاســخ به این ســوال همدلی که آیا تدوین
لیست مشــترک از طیفهای سیاسی متکثر حامی
جریان اصالحات از ســر اضطرار است ،گفت« :بعد از
رد صالحیتها ،شــرایط ایجاب میکند که سخن از
لیست مشــترک به میان آوریم ».این استاد دانشگاه
با اشــاره به تندرویهای صورت گرفته در پارلمان از
سوی پایداریها ادامه داد« :باید کف و ته خواستههای
همه جریانات سیاسی در شرایط کنونی ،نبود تندروها
در مجلس باشــد ».ناصری زمزمه لیست مشترک از
جانب اصالحطلبان را به عنوان یک راهبرد سیاســی
پذیرفت و در این مورد اظهار کرد« :احزاب و جریانات
سیاسی وجود دارند که منافع ملی را بر منافع حزبی
و گروهی خود ترجیح میدهند ،این گروهها در کنار
اصالحطلبان میتوانند تدوین کننده لیست مشترک
نهایی باشند ».وی همچنین بیان داشت که تصمیم
نهایی بعد از اعالم نهایی نتایج رد صالحیتها خواهد
بود ،اما «باید جامعــه را آگاه کرد که مجلس آینده،
مجلسی غیر از مجلس کنونی خواهد بود».
شکوری راد :رد صالحیتها بحث لیست
مشترک را نزدیک کرده است
به دلیل رد صالحیتهای گســترده کاندیداها
ممکن اســت به طور طبیعی ایــن اتفاق رخ دهد.
دبیرکل حزب اتحاد ملت در پاســخ به این ســوال
همدلی که لیست مشــترک در چه وضعیتی ارائه
خواهد شــد ،گفت :این لیست مشترک به گونهای
نیست که جزو برنامهها باشد ،ولی با توجه به اینکه
تعداد کاندیداها کم شــده اســت ،این روند ما را به
سمت یک لیست مشترک ســوق میدهد .اگر رد
صالحیتها نتیجه بدهد که امکان آن وجود ندارد،
امکان لیست مشترک نخواهد بود .این فعال سیاسی
اصالحطلب در پاسخ به این سوال که احتمال ارائه
لیست مشترک تا چه اندازه قوت دارد ،بیان داشت:

«به طور طبیعــی با توجه به رد صالحیت اکثریت
کاندیداها خود به خود بحث اشتراک وجود دارد».
علی تاجرنیا :لیست مشترک به معنای
اختالط مرزهای هویتی نیست
«علی تاجرنیا» عضو ســابق جبهه مشــارکت با
توجــه وضعیت پیش آمده ،بــه همدلی میگوید:
«تحولخواهان میتوانند لیست مشترک مورد نظر
خود را ارائه دهند .علیرغم رد صالحیتهای گسترده
باید ســعی کنند در انتخابات تأثیرگذاری خود را
داشته باشند .به نظر من بحث درستی است .اما اگر
این مسئله موجب شود که بین نگرشهای مختلف
سیاسی در لیســت دادن ائتالف صورت گیرد ،این
شیوه ،شیوه پسندیدهای نیست ».این فعال سیاسی
ارائه این بحث را مستلزم شرایط خاص سیاسی برای
اصالحطلبان دانســت و گفت« :مــا باید در عرصه
عمومی بهدلیل حفظ صداقت با مردم ،حفظ هویت
سیاسی خودمان سعی کنیم لیست اصالحطلبان را با
لیست گروههای سیاسی دیگر آغشته نکنیم».
وی همچنیــن اضافه کرد« :میتــوان با در نظر
گرفتن شرایط حاد سیاسی حاکم بر اصالحطلبان،
تعدادی افراد از مجموعه گروههای سیاسی دیگر را
وارد لیست کرد ».وی در ادامه ارائه لیست مشترک
را اینگونه تبیین کرد که جریانات تندرو وارد مجلس
نشــوند .تاجرنیا افزود« :طبیعتاً باید از کاندیداهای
مستقل و کسانی که اعتدالی هستند ،حمایت کنیم.
البته این به معنای اختالط مرزهای هویتی نیست».
آذر منصوری :تجربه انتخابات  92در تداوم
راهبرد لیست مشترک است
«آذر منصــوری» عضو شــورای مرکزی حزب
اتحاد ملــت در رابطه با انتشــار اخبــاری مبنی
بر لیســت مشــترک یا همگرایی اصالحطلبان با
گروههای سیاسی نزدیک به دیدگاه اصالحطلبانه به
همدلی میگوید«:با توجه به سازوکاری که شورای
سیاســتگذاری در نظر گرفته است ،اصالحطلبان
از تمامی ظرفیتهای خود برای ارائه یک لیســت
کارگشا و راهبردی اســتفاده خواهند کرد .شورای
سیاســتگذاری تمامی این ظرفیتهــا را زیرنظر
دارد ».وی در ادامه بیان داشــت« :تجربه انتخابات
 92در واقع در تداوم همین راهبرد اســت .ائتالف
صورت گرفته در این انتخابــات میتواند به نوعی

طوفان عزم جامعه ،توان برکندن هر سدی در مقابل
خواست مردم را دارد
حجــت االســام
والمســلمین سیدحسن
خمینــی در مراســم
تجدید میثــاق اعضای
هیات دولت با آرمانهای
بنیانگــذار جمهــوری
اســامی ایران در حرم
مطهر امــام راحل با تبریک ایــام دهه فجر به
اعضای دولــت اظهار کرد :از اینکــه این روزها
را با روزهای پایان ســختی ها به همراه داریم،
بسیار خرسندیم .او افزود :این را به فال نیک می
گیریم که دولت امســال توانست با عزم ،همت
و تالشهای بســیار مقدمات سختیهای مردم
را بردارد .سیدحســن خمینی با بیان اینکه امام
و مردم دو قهرمان روز  12بهمن  57هســتند،
یادآور شد :روزی از امام میپرسند رمز محبوبیت
شما نزد مردم چیســت؟ که ایشان پاسخ دادند
مردم مرا خدمتگــزار صادق خود یافتند و چون
خدمتگزار دیدند ،به این فرزند خود اقبال نشان
دادند .او ادامــه داد :مردم هر جا صداقت دیدند
اقبال میکنند و هر جا اقبال کردند ،طوفان عزم
ادامه از صفحه  _1رئیس جمهور کشورمان
با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات سال
 92در پــای صندوقهای رأی ،اظهار کرد :اگر
ق خرداد  92نبود امروز
حضور مردم پای صندو 
پیروزی در مذاکرات هستهای و پایان تحریمها
تحقق پیدا نمیکرد؛ همان راه باید ادامه یابد و
مردم در هر شرایطی باید پای صندوقهای رأی
بیاینــد و بهترینها را برای دو مجلس خبرگان
رهبری و شورای اسالمی انتخاب کنند .روحانی
با اشاره به ایام رسیدگی به اعتراضات متقاضیان
کاندیداتوری دو مجلس شــورای اســامی و
خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان ،تأکید
کــرد :این روزها انتظار این اســت که از طرف
شورای نگهبان امید بیشتری به مردم بازگردد
و مردم با فضای بازتر و توان انتخاب بیشــتری

جامعه تــوان برکندن هر
ســدی در مقابل خواست
مردم را دارد .فرزند یادگار
امــام در ادامــه ســخنان
خود گفت :عــزم و همت
دوســتان در دولت باعث
شد تحریمهای ظالمانه از
پیش روی ملت برداشــته شود .او با بیان اینکه
در نیمه دوم عمر دولت چشــم ها به سوی آن
اســت که باز هم با اتــکا به اراده و وحدت ملی
مشــکالت را در عرصه های اقتصادی سیاسی از
سر راه بردارد ،یاد آور شد :رئیس محترم جمهور
خود را به عنوان یکی از فرزندان امام و سربازان
این مسیر به خوبی نشان داده و جامعه به همت،
عزم ،توان و انشاءاهلل نتایج کارهایی که در پیش
دارد امیدوار اســت .سیدحسن خمینی با اشاره
به انتخابات هفت اســفند امسال ابراز امیدواری
کرد :انتخابات پیش رو ،انتخابات مبارکی باشــد
تا بتواند یک بار دیگر حضور مردم را باعث شود
و با اتکا به آن روز های خوبی را پیش رو داشته
باشیم.

درخواست امام جمعه موقت اصفهان برای
تجدیدنظر در صالحیتش
امام جمعه موقت اصفهان
که بــه دلیل عــدم حضور
در آزمــون علمــی مجلس
خبــرگان صالحیتــش
بــرای ایــن مجلــس احراز
نشــده میگوید درخواست
تجدیدنظرخواهــی داده و از
اعضای شــورای نگهبان گلهای ندارد .حجتاالسالم
محمد تقی رهبر در مورد علت عدم احراز صالحیتش
برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری
گفت :به دلیل اینکه با امتحــان دادن موافق نبودم و
آمادگی الزم را هم نداشــتم ،در امتحان حاضر نشدم.
امام جمعه اصفهان با اشاره به سوابق پژوهشی خود در
فقه اظهار کرد :من در گذشته کتاب رساله الجهاد که
متن تحقیقی عربی بود را نوشتم که از حوزه علمیه قم
نمره عالی گرفت و در درخواست تجدیدنظرخواهی که
برای شورای نگهبان ارسال کردم این کتاب را نیز برای
آنها فرستادم .وی با اشاره به تعداد ثبتنام کنندگان در
انتخابات خبرگان و عدم احراز بســیاری از آنان گفت:
ما نسبت به اعضای شورای نگهبان گلهای نداریم چرا
که معتقدیم طبق اصول کار میکنند و ما طلبکار آنها

رئیسجمهور:

شورای نگهبان امید را به مردم بازگرداند

و رقابت گستردهتری در انتخابات هفت اسفند
مواجه باشــند .رئیس جمهور در بخش دیگری
از صحبتهای خود با اشــاره به ایام ســالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،گفت :این ایام مبارک
را به ملت بزرگ ایــران ،رهبر معظم انقالب و
بیــت مکرم امام (ره) کــه در نهضت ،انقالب و
پیروزی انقالب اسالمی و همچنین در استقرار
این نظام زحمات بسیاری را بر دوش کشیدند
و مســئولیتهای بسیار ســنگینی را بر عهده
داشتند ،تبریک میگویم.
روحانی با بیان اینکه احترام به امام (ره) ،احترام

بازتولید فضایی باشد که ما از آن به عنوان ارائه لیست
مشترکتعبیرمیکنیم».
احمد شیرزاد :این کار یک
ضرورت تاریخی است
«احمد شیرزاد» عضو ســابق جبهه مشارکت با
اشــاره به این لیست به همدلی میگوید« :این کار
یک ضرورت تاریخی و یک مسئولیت بسیار استثنایی
اســت که در این دوره همه باید به آن توجه کنند.
االن کل جامعه ایران و بدنه حامی اصالحطلبان که
به زعم من بیش از 70درصد جامعه را در برمیگیرد،
یک توقع بیشتر از اصالحطلبان ندارند و آن این است
که یک لیست مشخص و متحد ارائه کنند».
این فعال سیاســی با بیــان اینکه اگــر احزاب
اصالحطلب لیســتهای جداگانهای بدهند ،زیانبار
است ،گفت« :این کار در واقع شکست کلیت جریان
اصالحطلبی را به دنبال خواهد داشت .اصالحطلبان
باید بر ســر تک تک افراد به توافق برسند و لیست
کامل و بدون نقص ارائــه دهند .مث ً
ال در تهران که
 30نفر نیاز اســت ،یک لیست  30نفره ارائه دهند،
نه اینکه گروهی  25نفر و گروه دیگر  20نفر ».این
استاد دانشــگاه با بیان اینکه نباید جامعه را دچار
ســردرگمی و تشــتت کنیم ،گفت«:اگر یک قیام
واحد از طرف اصالحطلبان به جامعه منتقل شود،
این لیست  30نفرهای است که همه ما بر آن توافق
میکنیم .مطمئناً این لیست نتیجه الزم را کسب
خواهد کرد».
شیرزاد حل بحران رد صالحیتها را به دست خود
اصالحطلبان دانســت و اضافه کرد« :یک خواهش
عمومی از تمامی اصالحطلبان وجود دارد .این امتیاز
بســیار جدی اســت که فکر می کنم جامعه به آن
نیازمند است .این شرایط با شرایط نرمال تفاوت دارد
در شــرایط نرمال احزاب می آیند رقابت می کنند،
لیستی می دهند ،سیاســتورزی میکنند ،اما االن
شرایط متفاوتی حاکم است».
وی با بیان اینکه شــخصیتهای مطرح و شناخته
شــده سیاسی از عرصه رقابت محروم شدند ،گفت«:
فضا ،فضای بســیار مه آلودی اســت و ما نمیتوانیم
توقع داشــته باشیم که مردم و حامیان اصالحطلبان
زمان بگذارند که در مورد کاندیداهای مستقلی که ما
انگشت روی آنها گذاشتهایم ،تحقیق کنند .حتی اگر
این کار را انجام بدهند تنها ماحصل آن یک تشتت و
به هم ریختگی سیاسی است ».وی با بیان اینکه عمده
این کاندیداها برای مردم عادی شناخته شده نیستند،
گفت« :چهرههای آشنای سیاسی در بین آنها نیستند،
این وظیفه خطیر اصالحطلبان است که بنشینند با
همدیگر کنار بیایند و این پیام باید برای تمامی نقاط
کشور باشــد نه فقط تهران ».وی هر گونه تکروی
در شــرایط فعلی را کام ً
ال به زیان بدنه اصالحطلبی
دانســت و بیان داشــت« :نکند در یک شهرستانی
بچههای اصالحطلب نتوانند با همدیگر کنار بیایند و
در صدد رقابت با همدیگر باشند ،در چنین شرایطی
شکست قطعی ،سرشت محتوم اصالحطلبان خواهد
بود .اگر بشــود با اصولگرایان معتدل که میتوانند با
برنامه اصالحطلبان کنار بیایند را جذب کنیم به توافق
برسیم بسیار پدیده مطلوبی خواهد بود».

به راه امام (ره) ،اصول ایشان و بیت ایشان است،
اظهــار کرد :این ایام مبارک را به بیت مکرم امام
خمینــی (ره) به ویژه یادگار عزیز ایشــان عالم،
دانشــمند و فرهیخته حضرت حجت االســام
والمسلمین سیدحســن خمینی تبریک عرض
میکنــم .رئیس جمهور کشــورمان اظهار کرد:
در کنار حرم امام خمینــی (ره) بار دیگر پیمان
میبندیــم که راه امام (ره) را ادامه خواهیم داد و
مســیر حق ایشان را از یاد نخواهیم برد .روحانی
بــا تأکید بر اینکه از ســخنان امام خمینی (ره)
نباید به عنوان ابزار جناحی و گروهی اســتفاده

نیز نیســتیم اما سواالتی در
مورد نحــوه احراز صالحیت
در این دور وجــود دارد .در
گذشته با وجود اینکه امتحان
نیز برگزار میشــد ،اما افراد
بســیاری بودند که به خاطر
تائید اجتهاد از سوی مراجع
و یا نظر خــود آقایان از امتحــان دادن معاف بودند.
رهبر از شیوه کنونی احراز صالحیت علمی داوطلبان
از طریق آزمون گالیه کرد و افزود :االن طلبه 24-25
سالهای که تازه از درس مکاسب و برخی دیگر از دروس
گذرانده شاید به راحتی بتواند از پس این ازمون بر بیاید
اما باید به این توجه کرد که شان مجلس خبرگان بسیار
فراترازاینمسائلاستنهاینکهفردبهصرفقبولیبتواند
وارد این مجلس شود .این مجلس نیاز به افرادی دارد
که سرد و گرم روزگار را چشیده و استخواندار باشند.
امــام جمعه اصفهــان ادامه داد :شــورای نگهبان در
اطالعیهای از افرادی که صالحیتشــان احراز نشده
خواســت که حرفهای خود را بیان کننــد از اینرو
نیــز ما خواهــان تجدیدنظر شــدیم کــه نمیتوان
آن را اعتــراض بــه عــدم احراز صالحیت دانســت.
کرد ،گفت :همه باید تابع مجموعه خط اصول و
راه امام خمینی (ره) باشــیم و نه با زبان بلکه با
عمل خود در این راه حرکت کنیم .رئیس جمهور
کشورمان در ادامه با دعوت از مردم برای حضور
در راهپیمایــی  22بهمن تأکید کــرد :از مردم
درخواســت میکنم که همچون سالهای قبل و
بیش از ســالهای قبل در راهپیمایی  22بهمن
شــرکت کنند .وی اظهار کــرد 22 :بهمن روز
آزادی ملــت بزرگ و روز اســتقالل و روز امام
(ره) و پایــان ظلمتهــا و تاریکیها و روز نور
اســت .انشــاءاهلل در این روز در سراسر کشور
مرد و زن و پیر و جــوان در راهپیمایی بزرگ
شــرکت خواهیم کرد و بــه جهانیان خواهیم
گفــت که ما همچنان پیرو راه و خط امام (ره)
هستیم و در این راه باقی خواهیم ماند.

صندوق شفاف

انتخاب یک نماینده نباید از انتخاب یک
امام جمعه سخت تر باشد
خبر آنالین :علی یونسی دستیار ویژه رییس
جمهور با بیان اینکه ما دســت انــدرکاران باید
انتخابات را برای مردم برگزار کنیم؛ حتی آنهایی
که جمهوری اسالمی را قبول ندارند گفت :حتی
کلیمی ها و مسیحیان ضوابط جمهوری اسالمی
را پذیرفته اند و التزام به قوانین جمهوری اسالمی
دارند .یونســی افزود :همین که کســی ضوابط
جمهوری اســامی و مقررات جمهوری اسالمی
را پذیرفت یعنی التزام عملی به قوانین جمهوری
اســامی دارد و همین کافی است .دستیار ویژه
رئیس جمهور با بیان اینکه برخی بر داشتن التزام
باطنی هم تاکید می کنند گفت :التزام باطنی را
هیچ کس نمی تواند بفهمد .چون باطن اســت و
هیچ کس از باطن دیگری خبر ندارد .وی افزود :به
هر حال انتخاب یک نماینده نباید از انتخاب یک
امام جمعه سخت تر باشد .برای انتخاب یک امام
جمعه همینکه ظاهرش خوب باشــد می گویند
عادل اســت اما چطور برای احراز صالحیت یک
نماینده شروع به باطن خوانی او می کنیم.
تائیدصالحیتمطهریرسما
ابالغ نشده است
ایسنا :علی مطهــری ،نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی گفت که تائید صالحیت
مجدد وی هنوز به طور رسمی به وی ابالغ نشده
است .مطهری افزود :تائید صالحیت من از طریق
منابع غیررسمی اما موثق به اطالعم رسیده است.
وی افزود :هنوز هیچ مرجع رســمی نه کتبا و نه
شــفاها این موضوع را به من اعالم نکرده اســت.
صالحیت علی مطهری در بررسی های اولیه هیأت
نظارت بر انتخابات احراز نشده بود که وی به این
اقدام هیأت نظارت اعتراض کرده بود.
شورای نگهبان از نمایندگان رد صالحیت
شدهمصاحبهمیگیرد
ایسنا :هادی حسینی ،نماینده مردم قائمشهر
در مجلــس گفت کــه در طی هفته گذشــته
شــورای نگهبان از نمایندگان رد صالحیت شده
برای ارائه توضیحات دعوت کرده اســت تا بعد از
استماع توضیحات و بررسی مدارک و مستندات
در جلسات شــورای نگهبان تصمیمگیری نهایی
اتخاذ شود .حسینی گفت :از آنجا که ممکن است
گزارشهایی علیه نمایندگان به شــورای نگهبان
ارائه شده باشد این گزارشات دارای ابهامات برای
این نهاد اســت .از این رو شــورای نگهبان برای
مصاحبه و ارائه توضیحات و مدارک و مستندات
دعوت به عمل آورد تا ابهامات برطرف شــود .در
همین راستا بنده سه شنبه هفته گذشته به شورای
نگهبان رفتم .حســینی در مورد نتایج انجام این
مصاحبات گفت :بعد از انجام مصاحبه به مرور به
برخی از دوســتان و به صورت شفاهی گفتند که
مشکلی ندارند و تایید شدهاند اما طبیعتا مالک نامه
کتبی است که شورای نگهبان به فرمانداریها و
وزارت کشور اعالم میکند .وی در خصوص تایید
صالحیت خود نیز گفت که هنوز نامه کســی به
بنده نرسیده ولی نگرانی ندارم.
ت شدهها
دیدار رد صالحی 
با آملی الریجانی
ایلنا -ســخنگوی فراکســیون رهروان والیت
مجلس گفــت :نمایندگانی که ســابقه قضاوت
داشتند ،مدعی شــدند چگونه درصورتی که بنا
بر رای شــورای نگهبان به اسالم و انقالب ملتزم
نیستند ،سالها مشغول قضاوت در دستگاه قضایی
کشــور بودند .صفر نعیمیرز با اشاره به برگزاری
نشست هفته گذشته تعدادی از نمایندگان فعلی
و ادوار مجلس با حقوقدانان شورای نگهبان اعالم
کرد :تعــدادی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس
که در مرحله نخست بررسی وضعیت صالحیت
نامزدهای انتخاباتی یا ردصالحیت شــدهاند یا با
حکم عدم احراز روبرو شــدهاند ،در هفته گذشته
جهت بیان نقطهنظرات خود و همچنین شنیدن
صحبتهای شورای نگهبان ،در دو نشست جداگانه
با آقایان «محمدرضا علیزاده» و همچنین «محسن
اسماعیلی» دو حقوقدان شــورای نگهبان دیدار
کردند .این نماینده مجلس همچنین ضمن تایید
خبر برگزاری جلسه تعدادی از نمایندگان با رئیس
قوه قضاییه ،اعالم کرد :آقایان «غالمرضا اسداللهی»
و «سیدســعید حیدریطیب» که سابقه قضاوت
دارند و مشمول بند  1ماده  28یعنی عدم التزام به
اسالم و انقالب روبرو شدند ،به نمایندگی از جمعی
از دیگر نمایندگانی که وضع مشابهی داشتند ،با
آیتاهلل صادق آملی الریجانی نیز دیداری داشتند و
به بیان توضیحات خود در این خصوص پرداختند.
سیداحمدخاتمی:نگفتمخبرگان
مجلس افراد مسن است
انتخاب :آیت اهلل سید احمد خاتمی بخشی از
سخنان هفته گذشته که به نقل از وی روایت شده
را تکذیب کرد .هفته گذشــته به نقل از آیت اهلل
سید احمد خاتمی سخنانی منتشر شد مبنی بر
آنکه «ما تاکید داریم که مجلس خبرگان مجلس
شیوخ و افراد ُمسن است ،اگر افراد جوان بخواهند
رهبر مملکت را تعیین کنند ،برای مردم قابل قبول
نیست ».اما وی بخشی از سخنان منتسب به خود
را تکذیــب کرد و گفت :جملــه اول که مجلس
خبرگان ،مجلس شــیوخ اســت ،سخن خیلی از
بزرگان اســت و اما بخش دوم این سخنان ،حرف
من نیست.

