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خبر
حسنروحانی،رئیسجمهوری:

همه باید کمک کنند که بازارهای
حساس نظیر ارز به تعادل برسد

رئیسجمهوری گفت :کشــور در شرایط فعلی نیازمند
آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد به ویژه بازار
سرمایه است و نباید با اظهارات نسنجیده ،غیر منطقی،
شتابزده و بدون پشتوانه علمی و صرفا با اهداف کوتاه مدت
سیاسی موجبات صدمه و لطمه به اعتماد و آرامش مردم
و فعاالن اقتصادی را فراهم کرد .به گزارش برنا ،حســن
روحانی ،رئیسجمهوری روز یکشــنبه در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،با تاکید بر این نکته که همه
باید تالش کنند به نحو موثر از ثمره مقاومت و مقابله با
جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کشور
و جبران لطمات تحریمها بهره ببرند ،گفت :برای دولت
مسجل و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست
خورده جنگ اقتصادی ،برهم زدن آرامش اقتصادی کشور
اســت و امروز تالش میکنند پیــروزی ملت در جنگ
اقتصــادی را بی ثمر و به کام مــردم تلخ کنند .روحانی
افزود :من مطمئنم که فعاالن اقتصادی کشور و مردم با
روشــنبینی ،به این نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا
نمیکنند و با اطمینان ،آرامش و امید به افق روشن اقتصاد
کشور به فعالیتهای خود با قدرت ادامه میدهند.رئیس
جمهور با بیان اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی و
روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط اقتصادی
کشور به ســمت بهتر شدن حرکت میکند ،اظهار کرد:
اهمیت بازارهای اقتصادی ایجــاب میکند آرامش الزم
در این بازارها برقرار باشــد .روحانی تاکید کرد :دشمنان
عصبانی تالش میکنند روند مثبت را متوقف یا کند سازند
و با تبلیغات وسیع رسانههای معاند و جنگ روانی ،عمدتا
بدنبال این هستند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کاالها
را شرطی نمایند .رئیس جمهور با بیان اینکه با شکست
جنگ اقتصادی ترامپ ،نگاه طرفهای تجاری ایران تغییر
یافته و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله
جدیدی اســت ،تصریح کرد :همه باید کمک کنند که
بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاستهایی که
بانک مرکزی اعمال میکند مدیریت و به تعادل برســد.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند
بررسی و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اســامی در منابع و مصارف الیحــه بودجه  ۱۴۰۰داده
است،گزارشی ارائه کرد .براســاس گزارش ارائه شده در
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،تبعات و عوارض
ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش
منابع درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت
مردم ،بررسی شد.

عذرخواهی رئیس صداوسیما
از رئیسجمهور

رئیس صداوســیما گفت :باید با تالشی ویژه ،خالقانه و
هنرمندانه ســالگرد جشن پیروزی انقالب اسالمی را در
سال  ۹۹و در محدودیت کرونایی همچون رمضان ،محرم
و فاطمیــه در ایام کرونا به گونهای برگزار کنیم که برای
همیشه در اذهان باقی بماند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان عبدالعلی علی عسکری ،رئیس صداوسیما که در
نشســت هفتگی با معاون و مدیران شــبکههای سیما
سخن میگفت ،اظهار کرد :برنامههای مختلف سیما در
دهه فجر امسال باید کامال متفاوت و به گونهای باشد تا
مردم جشن پیروزی انقالب خود را در خانههایشان با تمام
وجود حس کنند .رئیس سازمان صدا و سیما دهه فجر
انقالب اسالمی را اوج نمایش همدلی ملت ایران دانست
و تصریح کرد :رسانه ملی باید در همه برنامهها همدلی
و وحدت را در اولویــت کاری خود قرار دهد و همچون
همیشه در مسیر تقویت آن گام بردارد و دهه فجر بهترین
فرصت برای نمایش این همدلی است .علی عسکری در
بخش دیگری از سخنانش به اظهارات نسنجیده و دور از
شان میهمان یکی از برنامههای زنده شبکه چهار اشاره
و تاکیــد کرد :این اظهارات باعث تکدر خاطر بینندگان
فهیم شبکه چهار سیما و خدمتگزاران دلسوز نظام شد و
اینجانب با ابراز تاسف ،از مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و
ریاست محترم جمهوری به نوبه خود عذرخواهی میکنم.
رئیس صداوسیما رعایت اخالق اسالمی ،اصول حرفهای
و پرهیز از اهانت در عین نقد سازنده را رویکرد محوری
و همواره مورد تاکید رسانه ملی دانست و افزود :هر چند
بارها تاکید شده مسئولیت اظهار نظر در برنامههای زنده
بر عهده کارشناس مدعو است ،اما بیان چنین اظهاراتی
از آنتن صدا و ســیمای جمهوری اسالمی به هیچ وجه
پذیرفتنی نیســت و با هرگونه قصــور و تقصیر برخورد
قاطع میشود .پیش از این برخی منابع اعالم کرده بودند
اعضای کابینه گفته بودند چنانچه عسکری عذرخواهی
نکند اگر قرار باشد او در جلسه هیأت دولت شرکت کند،
جلسه را به نشانه اعتراض ترک میکنند.

گالیه جهانگیری از مخالفان دولت

معاون اول رئیسجمهوری گفت :این روزهای زمستانی
تمام خواهد شــد و ملت ایران روزهای خوبی در پیش
خواهد داشــت .به گــزارش ایرنا ،اســحاق جهانگیری،
معاون اول رئیسجمهوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه
بینالمللــی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه در بمباران مســائل منفی قرار
داریم ،اظهار کرد :از بیرون کشور سعی میشود همواره
پمپاژ منفی نسبت به آینده کشور و دستاوردهای کشور
انجام شود و از داخل کشور هم متاسفانه گاهی اوقات به
دلیل بدسلیقگی نسبت به مسائل کشور تالش میشود،
فضای منفی ایجاد شود .معاون اول رییس جمهوری ادامه
داد :همین نمایشگاه برای کسانی که به آینده و توسعه و
پیشرفت ایران فکر میکنند ،کفایت میکند؛ کسانی که
به آینده ،پیشرفت و توسعه ایران فکر میکنند ،ببینند
که فرزندان ایران در زیر مجموعه شرکتهای مرتبط با
مهمترین بخش اقتصادی یعنی نفت ،گاز و پتروشیمی
چه کارهایی بزرگی انجام دادهاند و چه کارهای بزرگتری
را در دست اجرا دارند.
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قاسم میرزایینیکو در گفتوگو با همدلی مطرح کرد:

مخالفان دولت در فاز پروندهسازی

همدلی| این روزها فضا علیه دولت روحانی
تندتر شده است .از سویی ماجرای پرحاشیه
احضار و بازجویی آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات
مطرح شده و از سوی دیگر یکی از شبکههای
تلویزیونی صداوسیما ادبیات نامناسب و ناسزا
خطاب به رئیس جمهور را پخش میکند .البته
تقریباً هــر روز نیز اظهار نظرهای متعددی از
ســوی اصولگرایان در نقد و هجمه به دولت
منتشر میشــود .از آنجا که نزدیک به زمان
انتخابات میشــویم ،معلوم است که این فضا
از طرفــی بــرای داغتر شــدن و جلب توجه
مردم نســبت به دعواهای سیاسی و جناحی
و انتخاباتی اســت .از آنجا که بخشی از جناح
راست ید طوالیی در انجام بازیهای سیاسی از
این دست دارد ،فضای تند علیه دولت با شدت
بیشتری در جریان است .در عین حال شاهد
اتفاقات عجیب و نادری مثل بازجویی و احضار
وزیر ارتباطات نیز هستیم .درحالی که نظارت
بر عملکرد وزرا و تذکر بابت وقتکشی آنها به
عهده مجلس شورای اسالمی است و اکنون نیز
اکثریت پارلمان به دست اصولگرایان است،
اما همچنان وزیر ارتباطات باید به دادســتانی
پاســخ بدهد و آنجا پاسخگو باشد.هنوز حتی
ریشــههای حقوقی چنین اقدامی مشخص
نشده اســت .محمد منتظری ،دادستان کل
کشور درباره علت احضار وزیر ارتباطات گفته
بود«:به لحاظ مســائل مختلف و شکایاتی که
از بخشهای مختلف دربــاره وزیر ارتباطات
به دادســرای تهران ارجاع شده بود ،وی طبق
قانون برای پاســخگویی به دادســرای تهران
دعوت شد ».چندی بعد نیز اطالعیه دادستانی
تهران در این رابطه منتشر شد که در بخشی
از آن آمده بود«:پرونده قضایی آذری جهرمی
با شــکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و
حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع
شده منتشــره اغلب این موارد اتهامی حذف
شده است.برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد
آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده
برای وی ،نتیجــه گزارشهای نهادهای مردم
نهاد ،ضابطیــن و ارگانهــای مختلف بوده
اســت که بر اساس نص صریح قانون به دلیل
مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا
از اعالم جزییات آن معذور است».
از آنجــا که برخــی منابع عــدم فیلترینگ
اینســتاگرام را دلیل احضار و بازجویی آذری
جهرمی خوانده بودند ،اما منتظری اعالم کرد
که این تنها دلیل نبوده اســت .در عین حال

هجمهها به دولت روحانی اگرچه از ابتدای روی
کار آمدن آن مطرح بوده اما این روزها به شکل
خاصی و به صورت جهتدار مطرح میشود.
تندتر شدن فضا علیه دولت
قاسم میرزایی نیکو ،فعال سیاسی اصالحطلب
در گفتوگو با همدلی به رفتارهای اخیر جناح
راســت و تندتر شــدن فضای سیاسی علیه
دولت روحانی اشاره کرده و اظهار داشت«:در
شرایطی که نزدیک به زمان انتخابات هستیم،
طبیعی اســت نقد و بررســیهای مختلفی
پیرامون عملکرد دولت مطرح شــود به ویژه
وقتی که زمــان ثبت نام انتخابات ریاســت
جمهوری نزدیکتر شــود .در این زمان اصوالً
نقد دولت با شدت بیشتری انجام میشود».
او ادامه داد«:به هر حال از آنجا که عملکرد این
دولت مبنایی برای رد یا تایید یا ادامه حیات
یک جریان یا جناح سیاسی در قدرت میتواند
باشــد ،این موضوع اهمیت پیدا میکند .این
مسئله قابل انکار نیست .اما هرچه به پایان عمر
دولت نزدیک میشویم ،عم ً
ال حمالت زیادی
نسبت به دولت اتفاق میافتد و در اینکه االن
این حمالت با شــدت بیشتر و ادبیات خاصی
دنبال میشود ،شکی نیست».
این فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره به علت
افزایــش هجمهها به دولت گفــت«:از طرف
مقابل یعنی دلواپســانی که دولت را همیشه
مــورد هجمه قــرار میدادند ،بیشــتر از این
انتظاری نیست .من همیشه در مجلس هم که
بودم تاکید میکردم ای کاش به اندازه حکومت

و دولت بشار اسد ،به دولت خودمان هم کمک
میکردیم که ســر پــا بمانــد و در اهداف و
برنامههایی که دارد ،موفق شود .هجمه و عتاب
زیادی که امروز شــاهد آن هســتیم ،فقط از
دلواپسان برمیآید».
علت جوسازیهای اخیر علیه دولت
میرزایی نیکو تصریح کرد«:نباید فراموش کرد
در فضای تندی که علیه دولت به وجود میآید،
دولت خود مستمسک اســت .دولت روحانی
چندین سخنگو دارد .یکی از آنها رئیس دفتر
رئیس جمهور و یکی هم آقای ربیعی اســت.
حتی افرادی مثل آقای آشــنا یا دیگرانی که
تمایل داشته باشند ،جلو آمده و حرف میزنند.
قــرار بر این بود که یک پیــام از دولت بیرون
بیاید ،اما میبینیم که اظهارنظرهای این افراد
بعضاً ضد و نقیض است .به هر حال دولت نیز
فضا را برای حمالت هموار میکند».
او ادامــه داد«:عملکرد آقــای روحانی نیز در
شکلگیری فضا علیه دولت نقش دارد .وقتی
آقای روحانی در اتاق شیشهای نشسته ،طبیعی
است که هر روز هجمه علیه او به وجود بیاید
که همه مردم بیرون هستند ،شما هم از اتاق
بیرون بیایید .متاسفانه آقای واعظی به جای
رئیس دولت نیز تصمیمگیری و تصمیمسازی
میکنــد ».این فعال سیاســی اصالحطلب
خاطرنشان کرد«:در اینکه اصولگرایان بدون
مبنــا دولت را مورد هجمه قرار میدهد ،هیچ
شک و شبههای نیســت .دولت با وجود همه
خدماتی کــه در دوران جنگ اقتصادی انجام

داده است ،نه اجازه میدهند که بیان کند و نه
راه و رســم بیان آن را بلد است .از اینرو مورد
هجوم و حمله قرار میگیــرد .نباید فراموش
کرد که دلواپسان از هیچ کاری برای رسیدن
بــه آمــال و آرزوهایشــان در صندلی قدرت
کوتاهی نمیکنند .از پروندهسازی برای افراد
ابایی ندارند ».میرزایینیکو با اشاره به احضار
و بازجویــی آذری جهرمی گفت«:وقتی وزیر
ارتباطات را به دادســتانی میکشانند ،نشان
میدهد که عملکرد دلواپســان هیچ مبنایی
ندارد .درحالیکه رئیس جمهور یا شورایعالی
فضای مجــازی میتواند به وزیــر ارتباطات
دســتوراتی بدهد .به هر حال سلسله مراتب
حقوقی و قانونی برای کارها وجود دارد».
وی در پایــان تصریــح کرد«:شــورایعالی
فضای مجازی میتوانــد منویاتش را مصوب
کند که اینســتاگرام بسته شــود .اص ً
ال همه
راههای ارتباطــی را ببندد .اما به هرحال یک
مرجع قانونی این حــرف را بزند .نه اینکه با
جوســازیهای خاصی آن را عملی کند .آقای
زنگنه و دیگــر وزرا نیز بارها مورد چالش قرار
گرفتهاند .طبیعی اســت کسی که میخواهد
کاری را انجام دهد ،از طرق قانونی وارد عمل
شود اما دلواپسان خیلی تمایلی به این موضوع
ندارند .اصالحطلبان در حال راهاندازی مجمع
اجماعسازی هستند که میتوان از ظرفیتهای
آن برای مذاکره و گفتوگو با مجموعه حکومت
و اجماع و اتحاد برای حل مشکالت اینچنینی
بهره برد».

سیلی آقای نماینده بر صورت سرباز وطن در کانون گمانهزنی

تشکیک مجلس ،تأیید پلیس

همدلی| ماجرای سرباز هنوز تمام نشده است .در حالی که در
ویدئوی منتشر شده چند تن از مردم رهگذر شهادت میدادند
که علیاصغر عنابستانی نماینده مجلس به صورت سرباز سیلی
زده است ،طی  24ساعت گذشــته هم خود نماینده تکذیب
کــرده و هم برخی نمایندگان در صدد برآمدند تا این ماجرا را
وارونه جلوه دهنــد و بگویند که این یک توطئه علیه مجلس
یازدهم اســت .سیدمصطفی میرسلیم نماینده تهران از جمله
افرادی بود که در توئیتی این ماجرا را عجیب خواند .با این حال
واکنشهای منفی به این ماجرا دیروز هم ادامه داشت و پلیس
در این باره بیشتر توضیح داد .دیروز پلیس راهور با استناد به
مستنداتی که دارند اعالم کرد که مسئله سیلی به سرباز صحت
دارد .به گزارش تســنیم سردار محمدحسین حمیدی ،رئیس
پلیس راهور تهران ،درباره اخبار و فیلم منتشرشــده مبنی بر
سیلی زدن یک نماینده مجلس به صورت سرباز راهور در خط
ویژه ،اظهار کرد«:کار سرباز ما کام ً
ال درست و برگرفته از قانون
بود و ســرباز نباید به خودرویی که فاقد مجوز بود اجازه تردد
در خط ویژه میداد ».رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح
کرد«:مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس
راهور داریم که کام ً
ال کفایت میکند و باید ببینیم مرجع قضایی
در ایــن رابطه چه تصمیمگیریای خواهد کــرد ».وی یادآور
شد«:مستندات خود را نیز در این رابطه به مرجع قضائی ارسال

کردهایم ».بهعالوه دیروز سردار حسین اشتری فرمانده نیروی
انتظامی اشتری با بیان اینکه همواره از نیروهای وظیفه شناس
و متعهد حمایت کردهایم ،خاطرنشــان کرد«:زوایای مختلف
این موضوع روشن و در حال بررسی است و قطعا از این مامور
وظیفه شناس نیز حمایت خواهیم کرد چرا که همه در مقابل
قانون یکسانند و باید از آن تمکین کنند ».وی در پاسخ به این
سوال که آیا نماینده مذکور مجوز تردد در خط ویژه اتوبوس را
داشته یا خیر؟ گفت«:خیر! نماینده مذکور مجوزی برای تردد
در خط ویژه نداشــته است».اشتری در پاسخ به سوال دیگری
مبنی بر اینکه چه کســانی مجاز به تردد در مسیر خط ویژه
هستند ،تصریح کرد« :خودروهای امدادی ،انتظامی و کسانی
که مجوز دارند میتوانند در مسیر خطوط ویژه تردد کنند ».اما
در ادامه واکنشها به این اقدام نماینده مجلس برخی نوشتند
که این گونه رفتار مجلســیها برآمده از سازوکار نظارت است.
چرا که این نظارت باعث شده افرادی بدون داشتن معیارهای
الزم به راحتی وارد مجلس شوند و در عوض افراد الیق از رقابت
بازبمانند .دیروز مهدی نصیری ،سردبیر سابق روزنامه کیهان،
در توئیتی نوشت«:سیلی به سرباز وطن توسط نماینده مجلس
انقالبی محصول نظارت استصوابی ،را میتوان پیش درآمدی بر
شکل گیری بناپارتیسم و دولت نظامیان دانست که قرار است
با مشت آهنین مشکالت معیشتی جامعه را حل کند و عمران

و آبادانی بیاورد».
البته در این میان روزنامه کیهان هم دیروز این عمل عنابستانی
را تقبیح کرد و نوشت«:در شرایطی که انتظار میرود نمایندگان
مردم در خانه ملت ،خودشان آینه تمامنمای اخالق و ادب باشند
رفتار خارج از شأن نماینده مردم دور از انتظار بود و با انتقادهای
گستردهای مواجه شــد .در ویدئوهای منتشره در شبکههای
اجتماعی ،تعدادی از شــهروندان و رانندگان حاضر در محل،
به نشــانه اعتراض ،ماشین نماینده مجلس را احاطه کرده و به
رفتار غیراخالقی او واکنش نشان دادند ».حاال با گسترده شدن
واکنشها انتظار افکار عمومی این اســت که هم مجلس و هم
قوه قضائیه با این اقدام نماینده برخورد کنند هرچند که در بین
واکنشها کنایههایی به نحوه رسیدگی به تخلفات نمایندگان نیز
وجود داشــت .از جمله آن که برخی میگویند در موارد مشابه
قبلی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از کنار مسئله عبور کرده
و شــکایتها به نتیجه نرسیده است .بعالوه برخی به عملکرد
صدا و ســیما در پوشش این گونه اخبار واکنش نشان دادند و
نوشتند که احتماال برنامههای مختلف خبری صدا و سیما مقصر
اصلی را ســرباز معرفی میکند .تا کنون عنابستانی اظهارات
شاهدان و پلیس را تکذیب کرده و گفته هیچ برخورد فیزیکی
نداشته است .حاال باید منتظر ماند و دید هیأت نظارت بر رفتار
نمایندگان چگونه به این موضوع رسیدگی میکند.

تالش جناح راست برای تکرار تجربه درونگروهی سال 96

رئیسی منجی اصولگرایان میشود؟
همدلی| اما و اگرها درباره کاندیدای نهایی اصولگرایان برای
انتخابات ریاست جمهوری  1400هنوز به پایان نرسیده است.
تا این جای کار تنها قالیباف به عنوان یک چهره شاخص از بین
اصولگرایان قطعی است .آن گونه که منابع مختلف میگویند
او حتی ستادهای انتخاباتی خود را هم فعال کرده است ،اما در
عین حال دیگر اصولگرایانی هم هستند که میخواهند وارد
عمل شوند .بهعالوه جمعی در این وضعیت فعالیت میکنند و
تالش دارند که سیدابراهیم رئیسی را دوباره به میدان بیاورند.
استدالل آنان این است که با آمدن رئیسی دیگر جای اختالف
ی نمیماند و همه به نفع او کنار میروند.
بین اصولگرایان باق 
ل سجادی فعال سیاسی اصولگرا در این باره
دیرور سیدکما 
گفت :اگر رئیسی صالح را در کاندیداتوری بداند ،به طور حتم
مشکل حل میشود و همه از ادامه رقابت انصراف خواهند داد.
اما اگر ایشان نیاید ،انواع و اقسام کاندیداهای بلندقد و کوتاهقد
وارد صحنه خواهند شــد تا خودشان را در معرض رأی مردم
قرار دهند .ترس اصولگرایان در نبود رقیب جدی این اســت

که خودشــان با یکدیگر وارد رقابت شــوند و به همین خاطر
احتمــال میدهند که از این رقابت درونی در انتخابات ســال
آینده شکست بخورند از این رو تالش دارند که قبل از انتخابات
درباره کاندیدای نهایی به اجماع برسند .البته هنوز در این زمینه
توفیقی نیافتهاند و آن گونه که خودشان میگویند پیشبینی
میکنند که کاندیداهای متعددی در میدان داشته باشند .در
مقابل این نگرانی برخی دوباره از رئیســی دعوت میکنند که
به میدان بیاید .رئیســی دوره قبل در کنار قالیباف با روحانی
و جهانگیــری رقابت میکرد که در روزهای پایانی قالیباف به
نفع او کنار رفت و در نهایت رئیســی هم از روحانی شکست
خورد .اما حاال اصولگرایان میگویند که این بار اگر رئیســی
بیاید پیروز میدان اســت.تاکنون اعالم شده که رئیسی قصد
دارد در قوه بماند اما ممکن اســت با توجه به درخواستهای
توگو با اعتمادآنالین
متعدد نظرش تغییر کند .سجادی در گف 
ن باره اظهار کــرده« :اصولگرایان در دهه  ۹۰دو تجربه
در ای 
مشخص درباره نحوه شــرکت در انتخابات ریاستجمهوری

داشتند .در سال  ۹۲با چند کاندیدا شرکت کردیم و به همین
دلیل رأیهایمان که اتفاقاً کم هم نبود ،چندپاره شد و رقابت را
به رقیب باختیم .اما در خالل انتخابات سال  ۹۶آقای قالیباف
چند روز مانده به رأیگیری به نفع آقای رئیســی کنار رفت و
همه پشت ســر کاندیدای واحد قرار گرفتند که نتیجهاش به
ثبت رســیدن  ۱۶میلیون رأی به نام کاندیدای اصولگرا شد.
به نظر میرســد عقالی قوم از ناکامی در ســال  ۹۲و نتیجه
کسبشــده در سال  ۹۶درس گرفت ه باشند و تالشهای الزم
را برای اتحاد و معرفی کاندیدای واحد به کار گیرند .در همین
راستا جامعه روحانیت مبارز شــورای وحدت را تشکیل داده
اســت و بسیاری از احزاب هم بنا را بر همکاری گذاشتهاند .به
همین دلیل امید زیادی داریم تا نامزدهای اصولگرایی به نفع
کاندیدای شاخص کنار بروند ».آنها در عین حال این نگرانی
را دارند که اصالحطلبان که هنوز بالتکلیف هستند بتوانند در
دقایق پایانی همچون دورههای گذشــته وارد صحنه شوند و
پیروزی انتخابات  1400را به دست بیاورند.

ادامه سرمقاله از صفحه اول
نمایندگانی که از جنس مردم نیستند

 -2بنیانگذار جمهوری اسالمی امام خمینی(ره)
مجلس را عصاره فضایل ملت معرفی کرده اســت،
مجلس نهــاد قانونگذاری و نظــارت و باالترین
قوه در نظام سیاسی کشــور ما به شمار میآید و
شایسته است افرادی واجد اخالق ،قانونمداری و
تخصص در چنین جایــگاه مهمی قرار گیرند که
تبلوری از اخالق و سلوک انسانی و دینی و ملی را
به نمایش بگذارند و به تعبیر امام راحل «مجلس
یک معلم باشــد از برای همه کشور» نمایندگانی
در چنیــن ترازی میتوانند شایســته نام نماینده
مجلس باشند.
 -3اگرچه بروز رفتارهای غیر قانونی از ســوی
هر شهروندی زشــت و ناپسند است و با سرزنش
یــا مجــازات قانونی همراه اســت ،اما مشــاهده
قانونشکنی از سوی یک نماینده مجلس که خود
واضع قانون و ناظر بر آن اســت ،زشتتر و دور از
انتظار عمومی جامعه است که با هیچ منطقی قابل
پذیرش نیست.
 -4خط ویژه اتوبوس برای حمل و نقل عمومی
و خودروهــای امدادی مثــل آمبوالنس ،پلیس و
آتشنشانی تعریف شــده است ،چه ضرورتی دارد
یک نماینده مجلس یا ســایر مســئوالن از چنین
امتیازی برخوردار باشــند کــه از خط ویژه تردد
کنند؟ اگر شــهر مشــکل ترافیــک دارد آیا بهتر
نیســت نماینده مجلــس یا مســئول دولتی هم
مانند سایر شهروندان ،ترافیک ،تاخیر و بینظمی
را با گوشت و پوســت و استخوانش لمس کند تا
چارهای برای آن بیندیشد؟
آیــا نمایندگانی کــه هر روز برای رســیدن به
مقصد از خط ویژه اســتفاده کننــد دغدغهای به
نــام ترافیــک را لمس میکنند کــه برای حلش
چارهای بیندیشند؟! انتظار میرود تمام مجوزهای
فراقانونی و ویژه نمایندگان قطع شود تا کارگزاران
محترم ذهنیت و درک واقعیتری از مشــکالت و
مسائل مردم داشته باشند.
 -5ســیلی نماینده مجلس بر صورت ســرباز یا
به سخن درســتتر بر صورت قانون تنها حکایت
یک نماینده مجلس نیســت ،شوربختانه مجموعه
اشــتباهات متوالی باعث شــده یک تفکر خاص
خود را فراتر از قانون بداند و احســاس کند هرجا
که قانونی میتواند باعث محدودیت شــود ،برای
دیگران است و دایره خودیها را شامل نمیشود.
شخصی که سادهترین رفتار شهروندی یعنی قانون
راهنمایــی و رانندگی را رعایت نکند ،بدون تردید
در سایر عرصههای زندگی نیز قانون را برنمیتابد
و تالش میکند با قلــدری ،بیقانونی و تهدید به
اهداف خود برســد .متاسفانه عدهای فکر میکنند
اگر ژســت انقالبی به خود بگیرنــد و خود را در
دایــره خودیها قرار بدهند ،از هر پاســخگویی و
محدودیتــی مصون هســتند ،این افــراد چون با
رانتهای خاص به جایگاه خود رسیدهاند ،هیچگاه
نمیتواننــد خود را ملزم بــه رعایت قوانین عادی
در جامعه بدانند ،برای جلوگیری از شــیوع چنین
رفتارهایی همگان باید به قانون پایبند باشــند و
از طریق قانون و مســاوات به جایگاه واقعی خود
برسند.
 -6از این قبیل قانونشکنیها در گذشته نیز کم
اتفاق نمیافتاد که به دلیل عدم رواج رســانههای
امروزی پنهــان میماند ،اما به مدد شــبکههای
پرتعــداد اجتماعی کوچکتریــن خطایی از یک
مسئول به وسیله خود شهروندان به عنوان بهترین
ناظــران جامعه رصد و منتشــر میشــود .چنین
موضوعاتی نشــان میدهد دلیل اصرار نمایندگان
مجلس بر فیلترینگ و محدودکردن شــبکههای
اجتماعی چیست! اگر شبکه های اجتماعی نبودند
احتماال یکی از همین شبها سرباز وظیفهشناس
با حضــور در برنامه  20:30تلویزیون به شــرایط
غیرعادی خود در لحظه توهین به نماینده اعتراف
میکرد و حق و عدالــت در برابر قدرت و انحصار
ذبح میشد ،اما امروز میطلبد نمایندگان محترم
جدیتر از گذشــته حامی گســترش شبکههای
اجتماعــی باشــند تا ثابــت کنند هیــچ ابایی از
شفافیت ندارند.
 -7در انتخابــات مجلــس یازدهــم در حــوزه
انتخابیه سبزوار که نماینده ضارب از آنجاست ،از
مجموع 350هزار واجد شرایط رای دادن در این
حوزه انتخابیــه ،تنها قریب به 180هزار نفر یعنی
کمتر از 50درصد رای دادهاند و از این تعداد تنها
حدود 75هزار نفر به عنابســتانی(نماینده مذکور)
رای دادهاند ،یعنــی او منتخب کمتر از 30درصد
شــهروندان حوزه انتخابیه است و بدیهی است که
وقتی برخی اقدامات باعث کاهش نرخ مشــارکت
و کنار گذاشتهشدن شایســتگان میشود ،چنین
افرادی وارد مجلس میشــوند کــه ظاهرا با متن
جامعه خود چندان تناســبی ندارند .به مشــاهیر
و بزرگانی که از ســرزمین ســبزوار برخاستهاند
بنگرید؛ آیا اگر روند امور به درســتی طی میشد،
نماینده سرزمین کسانی چون خواجه نظامالملک،
ابوالفضل بیهقی ،حاج مالهادی سبزواری ،محمود
دولتآبادی و دکترعلی شــریعتی ،کسی با منش،
رفتار و گفتار عنابســتانی بود؟ بدون تردید اعمال
و رفتار برخی از نمایندگان نشــان داده است که
علیرغم ادعاهــای دهنپرکن با آنچــه که مردم
هســتند یا میخواهند باشند ،تناسبی ندارد واین
موضوع نشــان میدهد که روند ارتقای این افراد
به نمایندگی مردم ،با ســیکل معیوبی انجام شده
که تا این شــیوه تصحیح نشود ،ممکن است افراد
عوض شــوند ،امــا همچنان با بافــت اجتماعی و
فرهنگی مردم ایران تناسبی نخواهند داشت.

