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نامه اخیر کروبی پیگیری شود
علی مطهری ضمن اینکه معتقد است مطالبات مهدی کروبی که اخیراً در قالب نامهای
خطاب به حسن روحانی مطرح شده ،باید پیگیری شود ،تاکید دارد...
حســن غفوریفرد با ابراز گالیه از نحوه بستن لیست
اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم در هفتم اســفند،
میگویــد قــرار نگرفتن نــام وی در این لیســت بخاطر
فشــارهای سیاسی از جانب کســانی بوده که در مملکت
صاحب نفوذ هستند .او میگوید همه اینها را نوشته است و
بعداً منتشر خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،روزنامــه «وقایع اتفاقیــه» آورده
است :هفت اسفند سال گذشــته شاهد یک حماسه دیگر
در عرصه سیاسی کشــور بودیم .اولین و مهمترین رخداد
هفت اسفند ،راهیافتن لیست  30نفره اصالحطلبان تهران
به مجلس شــورای اسالمی  و شکســت مطلق لیست 30
نفره اصولگرایان در تهران بود .رأی مردم تهران به لیست
کامل امید ،این نوید را به اهالی سیاست و جامعهشناسی و
فرهنگ داد که مردم به نوعی از بلوغ سیاسی رسیدهاند که
با حضور و رأی خود ،هر تالشی که خالف منافع ملی باشد
را خنثی میکنند .انتخابات دور دهم مجلس در مجموع در
سراسر کشور «نه» به افراطیگری و بیرونراندن مخالفان
منافع ملی از مجلس قانونگذاری لقب گرفته اســت .با این
حال دو دوره شــدن انتخابات در برخی از حوزهها ،تمرین
دوبارهای برای هر دو طیف سیاسی کشور است تا با کسب
کرســی بیشــتر بتوانند آینده نگاه سیاسی مجلس دهم را
تعیین کنند.
حســن غفوریفرد ،سیاستمدار و اصولگرای میانهرو در
گفتوگو با خبرنگار «وقایعاتفاقیه» درباره دلیل شکســت
اصولگرایــان و علت پیــروزی اصالحطلبــان در تهران،
رأی خود در ســال  88به میرحســین موســوی و اقبال
بیشــتر الریجانی برای ریاســت مجلس نسبت به محمد
رضا عارف ،سهمیهبندی لیســت اصولگرایان در تهران و
موضوعات دیگر ســخن گفته است .مشروح این گفتوگو
پیش روی شماست.
جناب غفوریفرد! ارزیابی شما از انتخابات
اخیر مجلس شورای اســامی  که سال گذشته
برگزار شد چیست؟
انتخابات اخیر ابعاد جدیدی داشــت کــه حتما درباره
آن بایــد فکر و بررســی کرد؛ اول حضور مــردم در پای
صندوقهای رأی بود .شــاهد بودیم مردم در تهران باالی
 50درصد و در کل کشــور  60درصد حضور داشــتند که
همین امر نشــان میدهد مردم به پیام رهبری نظام پاسخ
مثبت دادنــد و به پای صندوقهــای رأی آمدند .رهبری
دراینباره فرمودند« :حتی کســانی که نظام را قبول ندارند
در انتخابات حضور داشــته باشــند ».این صحبت رهبری
خیلــی معنا دارد که عمال یک رهبر کشــور قبول میکند
کســانی که نظام را قبول ندارند نــه تنها حق حیات دارند
بلکه حق انتخاب هم در کشــور دارند ،این نهایت آزادی
و وسعت دید را نشــان میدهد .مهمترین نکتهای که در
این دوره از انتخابات به چشــم میآید ،حضور گســترده
مردم پای صندوقهای رأی بود که میتوان گفت استقبال
بســیار خوبی از انتخابات صورت گرفت .تجربه ثابت کرده
اســت انتخابات مجلس در تهران خیلی به چشم میآید،
گاهی  30و  35درصد شــرکت میکنند ولی در این دوره
از انتخابــات باالی  60درصد شــرکت کردند که حضور
چشــمگیر بــود .دوم اینکه ،تمام  30نفــر در مرحله اول،
انتخاب شــدند که همین موضوع یک پدیده جدید بود .در
دوره نهم انتخابات مجلــس ،مرحله اول آن فقط پنج نفر
انتخاب شدند و انتخاب  25نفر به مرحله دوم رسید ،یعنی
 50نفر به مرحله دوم رفتند که از بین آنها  25نفر انتخاب
شــدند ولی در این دوره ،هر  30نفر در مرحله اول انتخاب
شــدند و تا جایی که من در خاطرم است در تمام این 10
دوره ،برای اولینبار اســت که چنین اتفاقی میافتد .اتفاق
ســومی  که افتاد این بود ،هر  30نفر از یک لیســت بودند
کــه این هم برای اولینبار اتفاق افتــاد .معموال در نتیجه
انتخابات تهران هم اصالحطلبان بودند و هم اصولگرایان.
برای مثال در مجلس ششــم بیشتر از اصالحطلبان بودند
ولــی از اصولگرایان هم حضور داشــتند .در باقی دورهها
مانند دوره هفتم ،نهم و هشــتم کــه اصولگرایان اکثریت
را داشــتند باز هم افــراد اصالحطلب در لیســت حضور
داشــتند .مجلس نهم که اکثریت آنهــا اصولگرایان بودند
مانند آقای محجوب یا کســانی که از لیست اصولگرایان
هم رأی آوردند یا مجلس ششــم که بیشــتر اصالحطلب
بودند ،آقای حداد عادل رأی آورد ،آقای  هاشــمی  هم رأی
آورد ولی انصراف دادند.
اینکه مردم یک لیســت  30نفره را بهطور
کامل برای مجلــس در تهران انتخاب میکنند
از چــه منظر بیشــتر جلب توجــه میکند؟ آیا
منظورتان این است که نوعی آگاهی سیاسی در
مردم به وجود آمده است؟
این پدیده از چند بعد قابل بررسی است و آن هم اینکه
مردم به لیســت رأی دادند ،این اقدام مردم نشان از یک
نوع حرکت به ســمت تحزب و تشکلگرایی است .جالب
بــود که  30نفر اول منتخبان کال از لیســت اصالحطلب
و  30نفــر دوم از اصولگرایان بودند .مردم کال به لیســت
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اصولگرایان فعال لیستی برای مرحله دوم انتخابات منتشر نمیکنند
عضو کمیته هفت نفره اصولگرایان می  گوید که این جناح فعال لیســتی برای دور دوم
انتخابات معرفی نمیکند .به گزارش خبرآنالین ،ائتالف اصولگرایان هنوز...

غفوریفرد وعده داد

افشاگریهایم را بعد ًا منتشر
میکنم

رأی داده بودند .این پدیده خوبی اســت که نشان میدهد
حرکت به سمت تحزب است و حزبها ،قدرت شناساندن
بهتری دارنــد و مردم به اینها اعتمــاد میکنند .حال چه
اصالحطلبان و چه اصولگرایان باشند که این امر هم پدیده
خوبی اســت .این مواردی که عنوان کردم ،موارد جدیدی
بود و ترکیب مجلس دهم هم تا االن نشــان میدهد که
یک ســوم از جناح اصولگرایان هستند و یک سوم هم از
جناح اصالحطلبان .همچنین یک سوم دیگر نیز مستقلین
و طرفدار دولت هســتند که این هم یــک ترکیب جدید
بهشــمار میآید و معموال اکثریت خیلی قوی از یک طرف
بود و یک اقلیتی یک طرف بــازی قرار میگرفت ولی تا
االن نمیشــود اکثریت و اقلیت را تشــخیص داد .برای
اولینبار است که بجای دو جناح ،سه جناح مطرح هستند.
که میتوان این رویداد را به فال نیک گرفت.
مهمترین دلیلی کــه اصولگرایان در تهران
شکست خوردند چه بود؟
اوال انتخابات یک شکست و یک پیروزی دارد ،شیرینی
آن هم به این اســت .شکست اصولگرایان دالیل مختلفی
دارد .اصوال ســلیقه تهران ،سلیقه اصالحطلبی است و هر
زمانی هم در انتخابات حضور داشته باشند پیروز میشوند.
از ابتدا هم پیشبینی میکردیم اگر تعداد حاضران به باالی
سه میلیون نفر برسد ،حتما لیست اصالحطلبان برنده خواهد
داشــت ،این را در مصاحبهها هم گفته بودیم و این کامال
مشــخص اســت .انتخابات قبلی هم همینطور بود .البته
هیچوقت فکر نمیکردیم به  30نفر لیســت رأی بدهند و
ما همیشه عالقهمند بودیم مردم به پای صندوقهای رأی
بیاینــد ،حتی اگر هم ما پیروز نشــویم؛ برای اینکه حضور
مردم اقتدار نظام را نشــان میدهد و هرچه حضور بیشتر
باشــد امکان شانس اصولگرایان شاید کمتر شود اما اقتدار
نظام در جهان بیشــتر خواهد شــد .بنابراین این موضوع
کامــا قابل پیشبینی بود ،هر لیســتی کــه اصولگرایان
میدادند باز شــانس اصالحطلبان در پیروزی بیشــتر بود.
البته در کنار لیســت اصالحطلبان ،لیستهای متفرقه هم
آمدند و یک مقداری تشتت آرا به چشم میآمد .یک برنامه
دیگری بود و این برنامه مظلومنمایی اصالحطلبان بود که
گفتند« :ما را در تهران سر بریدند» و ما در تهران بیش از
پنج کاندیدا نداریم .بحثهای دیگر هم که مطرح میشــد
مانند تصویب برجام در مجلس و مخالفتهایی که درباره
موضــوع برجام مطرح بود ،همین موضوعها موجب شــد
برای طیف اصولگرایانگران تمام شود و مردم این را قبول
داشتند و مخالفتهایی که در مجلس نهم با برجام داشتند،
نتیجهاش این شد که مردم به اصالحطلبان رأی بدهند.
شــما خودتان چنین پیشبینی میکردید که
مردم به این دالیل به اصالحطلبان رأی میدهند؟
این پیشبینی نبود بلکه تحلیل دقیقی است که در تهران
اگر تعداد رأیدهندگان باالی ســه میلیون نفر برسد ،حتما
اصالحطلبان پیروز میشــوند اما  30به صفر را بدبینترین
و خوشبینترین اصالحطلبان باور نمیکردند و آن هم در
مرحله اول اتفاق افتاد.
فکــر نمیکنید علــت اینکــه اصولگرایان
رأی نیاوردنــد ،حضور افراد تندرو در لیســت
بود که تعدادشــان از اصولگرایان سنتی حتی
بیشتر بود؟
من تندرو و کندرو را قبــول ندارم .آقای حداد یا آقای
ابوترابیفرد جزو تندروها نیستند و بیشتر منطقی هستند و
افــراد منطقی هم زیاد بودند .خارج از بحث تندرو و کندرو

که من قبول ندارم یک بحث اصلی در کشور مطرح است و
آن هم بحث برجام است که درحالحاضر مهمترین مسئله
اقتصادی و معیشت مردم به آن گره خورده است .مجلس
نهم یک مجلس اصولگرا بود یک عده بهشــدت با برجام
مخالفت کردند ،من به بحث درستبودن یا نادرستبودن
آن وارد نمیشوم اما درهرحال مردم تهران و اکثریت آنها
بــا برجام موافق بودند ،در مجلــس نهم برخی نمایندگان
مخالفتهای شــدید بــا برجام داشــتند و ادامه هم دادند
و ادامه هم خواهند داد .بحث برجام تمامشــدنی نیســت.
اینکه پدیده جدیدی اتفاق میافتــد که مثال آمریکاییها
مطلب جدیدی میگویند و با آزمایش موشکی ما مخالفت
میکنند ،اینها بحثهایی اســت که در آینــده هم ادامه
خواهد داشــت و هر روز هم روزنامههای داخل و خارج از
کشــور راجعبه آن بحث میکنند .درهرحال مردم تهران و
اصالحطلبان با برجام موافق بودند و فکر کردند این لیست
اگر وارد مجلس شــود کار برجام را تســهیل خواهد کرد.
برجــام یقینا تأثیر زیادی در انتخابات تهران و در بعضی از
شهرستانها داشت.
چرا خود شما در لیست اصولگرایان نبودید؟
من را نگذاشتند.
آیا صحبتی در این زمینه با آنها انجام دادید؟
من هیچوقت با هیچ گروهی صحبت نکردم که من را
در یک لیست قرار بدهند حتی پیگیر هم نبودم.
شــما یک پیشــینه قابل احترامی  در جریان
اصولگرایی دارید ،پس چرا در داخل لیست شما
را نگذاشتند؟
در انتخابات مجلس همیشــه اینطور بوده که باالخره
در شــورایی که تصویب میشد یک عدهای موافق و یک
عدهای مخالف من بودند .به نظر من روندی که بود بسیار
صحیح بــود .در ابتدا ،من گفتم اگــر همینروند با همین
شرایط ادامه پیدا کند ،من اگر در لیست هم نباشم ،انصراف
خواهم داد .همچنین گفتم من به صورت انفرادی نمیآیم
و نخواهم آمد .روندی بود از تمام کسانی که سابقه و سبقه
اصولگرایی داشــتند به این کار دعوت شد ،دفعه قبل ،70
 80نفر بودند و این دفعــه  186نفر بودند که اینها عموما
در اردوگاه اصولگرایی قرار داشتند .از این افراد دعوت شد
و معیارهایی مشــخص شد و بعد خواستیم به  30نفر رأی
بدهند ،این لیســت خالصهتر شد و بعد یک جمع 22 ،21
نفــره بودند که تصمیمگیرنده آقای حداد بود و نمیشــود
گفت تنها ایشان بود و بعد یکی یکی رأیگیری میکردند
و به مرور لیست تصویب شد تا به لیست  30نفره رسید.
خیلــی از اصولگرایان قبل از اینکه لیســت
بسته شود گفتند زمانی که لیست بسته شود اگر
نام ما در لیست نباشد انصراف میدهیم و کنار
میرویم ولی چنین اتفاقــی نیفتاد بلکه برروی
تصمیمشان مصمم هم شدند که هرچه نزدیک
به انتخابات میشــدیم آقای حداد عادل عنوان
میکردند بهخاطر خدا انصراف بدهید ،تحلیلتان
از این موضوع چیست؟
این را باید از دیگران بپرسید ولی من خودم اعالم کرده
بود که اگر لیست مطابق همان معیارهایی که خودشان معین
کرده بودند بسته شود ،اگر در لیست نباشم ،انصراف میدهم.
چرا انصراف ندادید؟
برای اینکه دقیقا رعایت نشد.
دلیلش چه بود؟
باید از همان کسانی که لیست را بستند بپرسید.

عارف هشدار داد:

تالش رقبا برای ایجاد اختالف در ائتالف
اصالحطلبان و اصولگرایان معتدل

جماران نوشــت:منتخب اول مردم تهران در مجلس
شــورای اســامی  با تأکید بر «داخلی بودن» موضوع
انتخاب رییس در مجلس دهم ،آن را زودهنگام و منوط
به تشکیل فراکسیون اکثریت پس از انتخابات دور دوم
دانست.
محمدرضا عارف در پاسخ به سوالی در مورد اهمیت
انتخابات دور دوم مجلس دهم شــورای اسالمی  اظهار
کرد :خوشــبختانه مــردم در دور اول انتخابات مجلس
شورای اسالمی  حضور خیلی خوبی داشتند و ما امیدوار
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هستیم که با ادامه همان حضور پرشور بتوانیم مجلسی
را کــه برنامه ریزی کرده بودیــم با کارایی حداکثری و
اولویت بخشی به مطالبات مردم شکل دهیم که طبعا در
رأس مطالبات مردم مسائل اقتصادی ،معیشتی ،اشتغال
و آسیب  های اجتماعی است.
وی با بیان اینکه در این مجلس باید شــعار «اقتصاد
مقاومتــی ،اقــدام و عمل» را در دســتور کار خود قرار
دهیم ،افزود :برای شــکل گیری چنین مجلسی انتظار
ما از مردم حضو حداکثری در انتخابات دور دوم اســت
که ان شاء اهلل در این مجلس به پشتوانه آنها برنامه  ها و
راهبردهایی که مدنظر است و برنامه  126بندی در این
زمینه را بتوانیم اجرایی کنیم.
معاون اول رئیس جمهور دولت اصالحات در پاســخ
به سوال دیگری در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات
برای لیســت امید و تعیین کننده بــودن آن در آرایش
سیاسی مجلس آینده ،گفت :ما در دور اول نتیجه خیلی

خوبی گرفتیم و بــرای اجرای برنامه  هایمان این نتیجه
باید ادامه یاید ،لذا انتظارمان از همه مردم حضور در دور
دوم انتخابات است که در صورت تحقق یک مشارکت
چشمگیر ،پیش بینی مان کسب حداقل  40کرسی است.
وی ادامــه داد :خواهش مــا از همه مردم حضور در
میدان اســت و خصوصا از جوانان می  خواهیم با همان
شــادابی و نشاط دور اول ،در دور دوم هم حاضر شده و
مردم را به حضور تشــویق کنند ،زیرا تجربه دوره  های
گذشــته این اســت کــه در دورم دوم مــردم حضور
پررنگ تری دارند و بنابراین باید بتوانند کار خوبی که در
مرحله اول آغاز کردند را ادامه دهند و برای تمام کردن
این کار ارزشــمند از آنها می  خواهیم در این دور حضور
پیدا کنند.
عارف در پاســخ به ســئوال دیگــری در خصوص
گمانــه زنی  ها در خصوص رقابت وی و الریجانی برای
کرســی ریاســت مجلس دهم ،با تأکید بر اینکه بحث

نظر شما در اینباره چیست؟
یکــی از معیارها این بود که فرد خودش رأی داشــته
باشــد ،یکی از معیارها این بود که ســهمیهبندی نباشــد
فقط بحث شایستهســاالری مطرح باشــد ولــی باالخره
فشــارهای سیاسی موجب شد بگویند فالنی سهمیه فالن
را دارد .بــه نظر مــن وقتی از معیارها عــدول کردند من
دلیلی نمیدانســتم به تعهدات خودم عمل کنم .واقعا اگر
معیارهای شایستهســاالری بود و معیارهایی که خودشان
انتخاب کردند رعایت میشد ،من حتما انصراف میدادم.
فکــر نمیکنید بــا این اقدام دوســتانتان
خواستند شما را فریب بدهند؟
خیر .به نظرم تحت فشارهای سیاسی بودند.
فشارهای سیاسی! از کدام گروه؟
باالخره از جانب کســانی که در مملکت صاحب نفوذ
هستند .حاال من اینها را نوشتم و بعدا منتشر میکنم االن
که نمیتوانم نام همه آنها را بگویم.
آقای بهزاد نبوی در یکی از مصاحبههایشان
عنوان کردند اگر کســی مانند آقای غفوریفرد
در لیســت باشد من حتما به وی رأی میدهم و
اگر شــخصی مانند آقای غفوریفرد در مجلس
باشد مجلس خوب و ایدهآلی خواهد بود .خیلی
از سیاســیون اصالحطلب شما را فردی معتدل
میانهرو میشناســند .اگر شما همین نگاه را در
حمایــت نیروهای اصالحطلب کــه در معرض
حــذف و ردصالحیت هســتند و حتی در جهت
کمک به دولت بهکار ببرید ،شــاید خیلی از این
سنگاندازیها اتفاق نیفتد!
من هرچه احســاس کنم درســت است و صالح است
را گفتم و میدانســتم که برای من هزینه سیاسی خواهد
داشــت .رســما اعالم کردم به آقای مهندس میرحسین
موســوی رأی دادم و زمانــی که انتخابات تمام شــد و
میتوانســتم بگویم به آقای احمدینژاد رأی دادم ولی در
آن شــرایط فکر کردم که باید به آقای موسوی رأی بدهم
و این هم بعد از اینکه نتیجه انتخابات مشخص شده بود و
آقای احمدینژاد برنده شده و این را هم میدانستم که این
حرف برای من هزینه سیاســی دارد ولی یک بهانه خوبی
هم شــد که آنها بگویند این به احمدینژاد رأی نداده پس
جزء اصولگرایان نیســت اما صداقت در سیاست اسالمی  را
اصل میدانستم و آمدم گفتم من به چهکسی رأی دادهام.
اصولگرایــان در انتخابات اخیر چقدر اخالق
سیاسی را رعایت کردند؟
مــن فقط درباره خودم میتوانــم صحبت کنم که من
رعایت میکنــم .اگر اصولگرای واقعی باشــند صددرصد
اخالق را رعایت میکنند.
اصال ما االن اصولگرای واقعی داریم؟
بله حتما داریم.
ولی بعضی را کنار گذاشتند.
بعضی کنار رفتند و بعضی هم کنار گذاشــته شــدهاند.
اصل اول اصولگرایی ،صداقت است.
این صداقت چقدر در لیست نشان داده شد؟
صداقت با لیست تفاوت دارد .من متر ندارم که بگویم
چقدر رعایت شــد .بــا توجه به اینکه من از لیســت کنار
گذاشته شدهام .حداقل بعضی از معیارها که خودشان گفتند
رعایت نشد یکی از معیارها سهمیه بود.
شما ریاست مجلس دهم را چطور میبینید؟
من فکر میکنــم بین آقای الریجانــی و عارف این
پست تعیین میشود ولی ترجیح من حتما آقای الریجانی
است .البته ترجیح تمام اصولگرایان آقای الریجانی است،
شاید بخشی از اصالحطلبان هم فکر کنند آقای الریجانی
بهخاطر مدیریتی که دارند بهتر اســت .من به آقای عارف
ارادت دارم و احتــرام میگــذارم و ایشــان را آدم مفید و
پرتوانی میدانم ولی فکر میکنم شــاید نفع مملکت است
که آقای الریجانی مدیریت را به دســت بگیرد و احتمال
اینکه آقای الریجانی رئیس مجلس شوند بیشتر است.
دور دوم را چطــور ارزیابی میکنید؟ ترکیب
مجلس را چطور میبینید؟
همانطور که گفتم یک سوم اصالحطلب و یک سوم
هم بین معتدلین و مســتقلین است .ریاست مجلس حتما
بین اصالحطلبــان و اصولگرایان خواهد بــود و هرکدام
بتوانند بیشــتر مستقلین و معتدلین را جذب بکنند بردشان
بیشتر است.
شاهد هســتیم آقای احمدینژاد عزم خود
را بــرای حضــور در قدرت جزم کرده اســت
ارزیابیتان از این موضوع چیست؟
من فکر میکنم ایشــان کنار نمــیرود و حتم ًا فعال
خواهد بود .قاعدت ًا ایشــان عالقه دارنــد به قدرت برگردد
و غیرطبیعی است که ایشــان ک ً
ال از سیاست کنار بکشد.
ایشــان حتما فعال خواهد بود و اینکه آیا شانســی خواهد
داشت یا نه ،باید ببینیم و بستگی دارد.
به نظرتان شانس دارند؟
من برای ایشان شانسی قائل نیستم.
ریاست مجلس یک بحث داخلی مجلس است ،تصریح
کرد :این بحث مهم اســت ،اما بایــد در داخل مجلس
و توســط خود نمایندگان مردم صــورت گیرد ،در عین
حال زمانی می  توان آن را دنبال کرد که فراکسیون  های
داخلی مجلس شــکل گرفته باشد و وضعیت فراکسیون
اکثریت تقریبا روشن باشــد که تشکیل این فراکسیون
منوط به انتخابات دور دوم است.
وی اضافه کــرد :فکر می  کنم طــرح این موضوع
یعنی ریاست مجلس در شــرایط فعلی زودهنگام است
و قاعدتا پس از انتخابات دور دوم می  توان به این بحث
در فضای رسانه ای و میان مردم پرداخت.
منتخــب مردم تهران در انتخابــات مجلس دهم با
اشــاره به تالش رقبا برای ایجاد اختالف میان ائتالف
اصالح طلبــان و اصولگرایان معتــدل ،تأکید کرد :ما
ائتالف امیــد را حتما حفظ می  کنیــم و این یک تعهد
اخالقی بوده و میثاقی اســت که با کاندیداها داشــتیم
که حضور جدی در این فراکسیون داشه باشند و طبیعتا
مبانی فراکسیون اکثریت هم رأی گیری است.
عارف خاطر نشــان کرد :امیدواریم با همان همدلی
و همبســتگی که افراد در لیســت امید قرار گرفتند در
مجلس هم بتوانیم تأثیرگذار باشیم و ان شاء اهلل بتوانیم
در خدمت مردم باشیم.

دیروز مخالف تصویب و امروز به دنبال موفق نشدن برجام هستند
نماینده مردم تبریز گفت :در انتخاباتی که گذشــت مشــاهده شــد وقتی حامیان دولت یا
اصالح طلبان مسئله ای را عنوان می  کردند فقط کافی بود این موضوع از سوی آمریکا ...
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اخبار...
علی مطهری :نامه اخیر کروبی پیگیری شود

علی مطهری ضمن اینکه معتقد است مطالبات مهدی کروبی که اخیراً در قالب نامهای خطاب به حسن روحانی
مطرح شده ،باید پیگیری شود ،تاکید دارد که مسأله حصر را نباید مدام به شرایط خاص کشور گره زد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم در گفتوگو با «ایلنا» اظهار کرد :رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی
امنیت ملی وظیفه دارد پیگیر رفع حصر باشــد .نباید دائم ًا این مســائل را به شرایط سیاسی پیوند زد و گفت اکنون
کشــور در شرایط خاصی است و صالح نیست این موضوع مطرح شود .این حرف درست نیست چون کشور ما به
دلیل پیگیری آرمانهای انقالب اسالمی  همیشه در شرایط خاصی است.
مطهری با اشاره به نامه چند روز پیش مهدی کروبی به رئیسجمهور درخصوص برگزاری دادگاه و رفع حصر،
گفت :مهمترین مســألهای که در نامه رئیس مجلس ششم ذکر شــده ،درخواست او برای محاکمه علنی در یک
دادگاه صالح بود .ایشــان گفته بود «نتیجه دادگاه هرچه باشد ،حتی بدون تجدیدنظرخواهی ،آن را میپذیرم» .به
نظر میرسد این یک مطالبه منطقی است و باید به آن پاسخ مثبت داده شود.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس نهم خاطرنشــان کرد :از همان ماههای اول حوادث سال  88تاکنون بارها
همیــن مطلب را گفتهام که باید همه عوامل مؤثر در آن حوادث ،از جمله برخی نهادهای حکومتی و رئیسجمهور
ســابق و آن دو محصور به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شــوند و حکم هرچه بود ،همه بپذیرند و
پرونده این موضوع بســته شود .مطهری تصریح کرد :اینکه برخی عنوان میکنند "اگر دادگاه برگزار شود ،حکم
صادره سخت خواهد بود پس بهتر است برگزار نشود" ،نمیتواند منطقی باشد؛ چراکه باید حرفها و دفاعیات شنیده
شــود و مشــخص شود چه عواملی موجب بروز چنان رفتارهایی از آنها شد و شروعکننده چه کسی بود .اینها طبع ًا
اتهام آنها را سبکتر میکند .عالوه بر این که اساس ًا حصر خانگی بدون حکم قضایی خالف قانون اساسی است.
او با تاکید بر نقش رئیسجمهور در حل مشکل حصر ،یادآور شد :در این راستا الزم است دولت نیز گامی  بردارد.
رئیسجمهور ،هم بهعنوان مجری قانون اساســی و هم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد پیگیر
این موضوع باشد .مطهری در پایان تاکید کرد :نباید دائم ًا این مسائل را به شرایط سیاسی پیوند زد و گفت اکنون
کشــور در شرایط خاصی است و صالح نیست این موضوع مطرح شود؛ این حرف درست نیست چون کشور ما به
دلیل پیگیری آرمانهای انقالب اسالمی  همیشه در شرایط خاصی است.

مجلس تصویب کرد:

اختصاص  3میلیارد به زنان و دختران آسیب دیده

مجلس  3میلیارد به حمایت از زنان و دختران آسیب دیده از محل اعتبارات معاونت زنان و خانواده ریاست
جمهوری اختصــاص داد .به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا؛ صحــن علنی مجلس دیروز تصویب
کرد در راســتای پیشگیری از آســیب  های اجتماعی و حمایت از زنان و دختران آسیب دیده مبلغ  30میلیارد
ریال از محل اعتبارات معاونت زنان امور خانواده نهاد ریاســت جمهوری در اختیار ســازمان بهزیستی کشور
قرار گیرد .

اتهام جدید رسایی به وزارت خارجه

حمید رسایی که تا امروز در تمامی  تذکرات خود به مسئله برجام و مخالفت با آن تاکید داشت طی روزهای
گذشته گزارش برجام را مهمترین موضوع در تذکرات خود قرار داده است.
بــه گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا ،حمید رســایی طی تذکری ،با اشــاره بــه این موضوع که
"مشــروعیت اجرای برجام به امضای رهبری اســت" بیان کرد :گزارش وزارت امور خارجه گزارشــی کلی
اســت و باید متناســب با  9بند اعالم شــده در نامه رهبری نوشته شــود .نماینده تهران در مجلس نهم با
طرح این پیشــنهاد که کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی گزارش برجام وزارت امــور خارجه را به
ایــن وزارتخانه برگرداند تا اصالح شــود ،گفت :این گزارش باید ناظر و متناســب با تذکر و نامه مقام معظم
رهبری و مطالبات ایشــان از برجام و همچنین مصوبه مجلس باشــد اما وزارت امــور خارجه متن برجام را
در قالــب گزارش بــه مجلس ،کپی کرده و طرفهــای خارجی را تبرئه و داخلیها را محکوم کرده اســت.
ابوترابی در پاســخ به این تذکر ،کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی را مأمور بررسی و اعالم نظر در
خصــوص این گزارش با توجه به مفاد نامه رهبری کرد و افزود :این گزارش باید با توجه به مفاد نامه رهبری
که مربوط به چارچوبها و شرایط تأیید برجام توسط مقام معظم رهبری است بررسی و اعالم نظر شود.
وی ادامه داد :کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از انجام این مهم به نمایندگان مجلس
و وزارت امور خارجه اعالم نظر کند .ابوترابی فرد در عین حال هیأت تعیین شــده توسط شورای عالی امنیت
ملی را موظف به عمل در چارچوب فرامین مقام معظم رهبری در قالب نامه  9بندی دانست.

سالک :اصولگرایان فعال لیستی برای مرحله دوم
انتخابات منتشر نمیکنند

عضو کمیتــه هفت نفره اصولگرایان می  گوید که این جناح فعال لیســتی برای دور دوم انتخابات معرفی
نمیکند .به گزارش خبرآنالین ،ائتالف اصولگرایان هنوز لیستی برای دور دوم انتخابات منتشر نکرده است و
این در حالی اســت که حدود  10روز تا برگزاری انتخابات مانده است .به ویژه آنکه اصولگرایان برای رسیدن
به فراکسیون اکثریت در مجلس دهم نیاز دارند تعداد زیادی از  69کرسی باقیمانده را از آن خود کنند.
حجت االســام احمد سالک در پاســخ به خبرآنالین درباره چرایی منتشر نشدن لیست اصولگرایان برای
دور دوم انتخابات به عبارت «عجله نکنید» بســنده کرد .او همچنین درباره اینکه اساســا اصولگرایان لیستی
منتشر می  کنند؟ نیز گفت :فعال ،نه!

پزشکیان:

دیروز مخالف تصویب و امروز به دنبال موفق نشدن
برجام هستند
مخالفان داخلی با تندروهای آمریکا همسو شدهاند

نماینده مردم تبریز گفت :در انتخاباتی که گذشت مشاهده شد وقتی حامیان دولت یا اصالح طلبان مسئله ای را
عنوان می  کردند فقط کافی بود این موضوع از سوی آمریکا نیز عنوان می  شد تا منتقدان لب به اعتراض باز کنند که
شما در راستای اهداف آمریکا حرکت می  کنید؛ با این تفسیر آیا نمی  توان مدعی شد مخالفانی که امروز دم از توقف
برجام و پاره شدن توافقنامه می  زنند با امریکا و اسرائیل که آنها نیز خواهان این موضوع هستند همسو شده اند؟!
وزیر بهداشــت دولت اصالحات در خصوص تخریب برجام به خبرنگارپارلمانی خبرگزاری برنا گفت :تخریب
برجام توســط عده ای در داخل مسئله جدیدی نیســت؛ آنها ابتدا به دنبال آن بودند که برجام مصوب نشود و
امروز تالش می  کنند موفق نشود.
مسعود پزشکیان ادامه داد :اتفاقات اخیر از جمله حمله به سفارت عربستان و اظهار نظر  های مختلف در این
باب تنها می  تواند به این دلیل باشد که طرف مقابل را تحریک کنند تا با ما از سر سازش بر نیایند به گونه ای
که یا این مصوبات را اجرا نکنند و یا دنیا این تلقی را داشته باشد که ایرانی  ها به دنبال جنگ هستند.
وی تصریح کرد :مخالفان برجام در داخل کشور درست خطی را دنبال می  کنند که جمهوری خواهان در امریکا
دائما آن را عنوان می  کنند .در واقع همانطور که جمهوری خواهان و تندروها در آمریکا عنوان می  کنند توافق برجام
باید پاره شود برخی در داخل که مدعی دلسوز بودن برای کشور هستند نیز خواستار بر هم خوردن برجام هستند.
پزشکیان تاکید کرد :در انتخاباتی که گذشت مشاهده شد وقتی حامیان دولت یا اصالح طلبان مسئله ای را عنوان
می  کردند فقط کافی بود این موضوع از سوی آمریکا نیز عنوان می  شد تا منتقدان لب به اعتراض باز کنند که شما
در راستای اهداف آمریکا حرکت می  کنید؛ با این تفسیر آیا نمی  توان مدعی شد مخالفانی که امروز دم از توقف
برجام و پاره شدن توافقنامه می  زنند با امریکا و اسرائیل که آنها نیز خواهان این موضوع هستند همسو شده اند؟!
پزشــکیان ادامه داد :آنچه وجود دارد آن اســت کــه تفاهم نامه موجود مزایا و معایبــی دارد و ما نمی  توانیم
مدعی شــویم که همه دسترســی  ها را دارا هســتیم .اگر نیت تغییر شــرایط به ســود کشور اســت قطعا آن
تخریب برجام نیســت چراکه با این کار ممکن اســت تمامی  راه  ها را بر خود ببندیــم و همه دنیا را مقابل خود
قرار دهیم.
نماینده مردم تبریز خاطر نشــان کرد :آیا به دنبال این هستیم که فضایی مبهم و تیره به وجود بیاید که در
این فضای تیره و تاریک آن افرادی که قدرتی دارند هر کاری می  خواهند انجام دهند و بعد برای اینکه در جامعه
جو را به گونه ای دیگر جلوه دهند ،دست به کارهای نمایشی بزنند؟! مسعود پزشکیان با اشاره به این موضوع که
برخی با شعار اقتصاد مقاومتی خواستار توقف برجام هستند گفت :نباید فراموش کرد شعار دادن در مورد اقتصاد
مقاومتی کار ســختی نیســت و وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی به میان می  آورند باید راه و روش آن را نیز بلد
باشند .وی افزود  :افرادی که نتوانسته اند خود را اصالح کنند و همواره تاکید دارند روشی که در پیش گرفته اند
روش صحیحی است چطور می  توانند اقتصاد مقاومتی راه بیاندازند؟! طبیعی است که این افراد همان رفتار قبل
را با همان شــیوه به جلو می  برند و بعد اسم آن را اقتصاد مقاومتی می  گذارند ولی ما همچنان مشکل اقتصادی
داریم و بسیاری از جوانان ما بیکار هستند و امروز مسئله ای که به شدت کشور را تهدید می  کند بیکاری جوانانی
است که به سرعت عمرشان می  گذرد و هنوز نتوانسته اند کاری برای خود پیدا کنند.

