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پس از پایان دوره نمایندگی ،باز هم پیگیر شکایت از قاضیپور خواهیم بود
عضو فراکسیون زنان مجلس نهم می  گوید :حتی اگر دوره نمایندگی ما هم تمام شود،
باز هم پیگیر شکایت از آقای نادر قاضیپور خواهیم بود...
مطهری:

نمایندهای که مدیون صاحبان قدرت و
ثروت باشد ناظر خوبی نیست
مجلس نهم ،ایدهآل نبود
ایرنا نوشــت:نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی  گفت :انتخابات ضامن جمهوریت ،والیت فقیه و شورای
نگهبان ضامن اســامی  بودن انقالب اسالمی  ایران است.
علي مطهري ،شــامگاه پنجشنبه در جشن ميالد حضرت
علي (ع) در سالن آزادي شهرستان مراغه با بيان جمله اي
از شــهيد مطهري كه جمهوري ،شــكل انقالب اسالمي و
اسالمي ،محتواي آن را نشان مي دهد ،افزود :آنچه كه حافظ
اسالمي بودن اين حكومت است ،اصل واليت فقيه و شوراي
نگهبان و انتخابات نيز حافظ جمهوريت آن است.
وي اظهار كرد :در جمهوري اســامي ،مردم فقط از راه
انتخابات مي توانند تاثير خود را در اين نظام اعمال كرده و از
اين جهت مردم بايد از اين فرصت حداكثر استفاده را ببرند.
نماينده مردم تهران در مجلس شــوراي اسالمي يادآور
شــد :بســياري از تغييرات در مســير انتخابات صورت
مي گيرد به طوري كه در ســال  92با مشاركت خوب مردم
در انتخابات و آگاهي بخشي  هاي انجام شده ،مردم انتخاب
خوبي كرده و مسير كشور را تغيير دادند.
مطهري ،ادامــه داد :مردم با ايــن انتخابات ميتوانند
بهتريــن تاثير را در نحوه حكومت ايجاد كنند و در مســير
اصالحات گام بردارند بنابــر اين تك تك آرا در اين هدف
موثر بوده و شــركت تمامي افراد و مشــاركت حداكثري
موجب تشكيل مجلسي واقعي ،موثر و قوي تر مي شود.
وي ،با بيان اينكه قانون گذاري و نظارت بر حسن اجراي
آن مهمترين وظيفه مجلس شــوراي اسالمي است ،گفت:
يك نماينده خوب بايد در يك يا دو حوزه تخصص داشــته
و اطالعات عمومي خوبي هم داشــته باشد تا بتواند قانون
خوبي را به تصويب برساند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي ،اظهار
داشت :مشكل اساسي كشور ،عمل نكردن صحيح به قوانين
بوده كه نظارت بر حســن اجراي قانون توسط يك نماينده
اهميت دقت در انتخاب يك نماينده را نشان مي دهد.
مطهــري ،اضافه كرد :نماينده اي كــه مديون عده اي،
ثروتمندان و صاحبان قدرت باشد نمي تواند ناظر خوبي بر
حســن اجراي قوانين باشد و از آنجايي كه شوراي نگهبان
تمامي افراد را بر حســب برخي ويژگي  ها تاييد صالحيت
كرده ،مــردم بايد توجه كنند تا فردي را راهي مجلس كنند
كه اصلح تر از بقيه باشد.
وي يادآور شد :قبول كردن نظام و پيروي از واليت فقيه
از ويژگي  هاي اساســي يك نماينده است تا بتواند در كنار
آن  ها ،دفاع از حقوق ملت را در اولويت خود قرار دهد.
مطهري ،افزود :توجه به فصل سوم قانون اساسي كه در
ارتباط با حقوق ملت اســت ،از مهمترين نكات مورد توجه
يك نماينده بوده و در كنار آن توجه به مسايل حوزه انتخابيه
نيز از ديگر نكات مهم مورد توجه منتخب مردم است.
وي با بيان اينكه مجلس نهم ،ايده آل نبود ،گفت :انتظار
مي رود مردم با انتخاب نمايندگان اصلح ،مجلس دهم را به
مجلسي ايده آل تبديل كنند .نماينده مردم تهران در مجلس
شوراي اســامي با تبريك ميالد با سعادت امام علي (ع)،
اظهار كرد :امام ،باالتر از حد انساني و الگويي قابل پيروي
اســت و به همين دليل حجت و قدرت روي زمين اســت.
مطهــري ،اضافه كرد :اگر قدرتي در روي زمين نباشــد،
زمين با تمامي موجوداتش نابود مي شود و اولين انساني كه
در دنيا به وجود آمده انســان كامل بود و تا آخر نيز زمين از
حجت كامل خالي نخواهد شد.

 15رجب 1437

خانه ملت

Apr 23، 2016

سال بیست و   یکم

شماره 5751

حمایت اصولگرایان از مستقلین در مرحله دوم انتخابات مجلس
ایسنا نوشــت:نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت :اصولگرایان در
مرحله دوم انتخابات مساله را فراتر از جناح بندیها دیدهاند و از کاندیداهای ...

عارف در جمع مردم استان گلستان:

میخواهند دولت روحانی شکست بخورد
هفت اسفند را دوباره تکرار کنیم

منتخــب اول مردم تهــران در
مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه
انتظار ما از مردم استمرار این حضور
در مرحله دوم انتخابات است ،گفت:
هفتم اســفند را در  ۱۰اردیبهشــت
تکرار کنیم.
بــه گــزارش ایلنــا ،محمدرضا
عــارف در نشســت اصالحطلبان و
اعتدالگرایان استان گلستان با بیان
اینکه مجلس بایــد هموارکننده راه
توســعه و پیشرفت و همراه دولت در
توسعه باشد ،اظهار داشت  :مبارزه با
فســاد و فقر باید در رأس همه امور
مجلس باشــد و در این موضوع در جبهه اصالحات به
اجماع رسیدهایم.
منتخب اول مردم تهران در انتخابات مجلس دهم
با بیان اینکه برای نخســتین بار در تاریخ فعالیت جبهه
اصالحــات همه بزرگان اصالحــات زیر یک چتر قرار
گرفتند که نتیجه آن در  ۷اسفند ماه سال گذشته دیده
شد ،افزود :مردم در این روز از اصالحات و اصالحطلبان
حمایت کردند ،نگاه مــردم به اصالحطلبان بود و نگاه
مــا نیز این بود که نباید خود را قیم اصالحات بدانیم و
در این مســیر با وجود مشکالت و موانع بهدرستی گام
برداشتیم و انتخابات اسفندماه مؤید این نکته است.
بــه گفته او ،تحلیلهایی که ارائه میشــد این بود
که بتوانیم مجلســی شــبیه به مجلس پنجم با اقلیتی
تأثیرگذار داشته باشیم اما مردم با رأیی که دادند اعالم
کردند که این نگاه را نمیپذیرند و نگاه تغییر در مجلس
را داشتند.
عــارف با بیان اینکه نگاه مــا نیز نگاه تغییر در قوه
مقننــه بود تا مطالبات مردم که در انتخابات  ۹۲مطرح
شــد و به دلیل موانع مختلف هنوز محقق نشده انجام
شود ،تأکید کرد :راهبرد برخی جریانهای سیاسی این
است که دولت شکست بخورد یا یک دورهای باشد ،اما
بــا روی دادن برجام نگاه مردم تغییر کرد ،در برجام دو
هدف بزرگ لغو تحریمها و مشروعیت انرژی هستهای
دنبال میشد که به دســت نیز آمد .عارف اظهار کرد:
پشــتوانه دولت حضور مردم در انتخابات است ،اگر در
خرداد  ۹۲مردم حضور حماســی نداشتند دنیای غرب
پای میز مذاکره نمیآمد و این میراث باید ادامه پیدا کند.
او خاطرنشان کرد :گام دوم ما بهوسیله مجلس است،
انتخابات  ۲مرحلهای شــد و ما در مرحله نخست پیروز
شــدیم ،البته این پیروزی مردم بود و مردم جلوتر از ما
به میدان آمده و نتیجهای که ما نمیتوانســتیم تحلیل
کنیم را رقم زدند ،در تهران به لیست کامل رأی دادند
و از  ۴۶نفر  ۴۵نفر را به مجلس فرستادند.

آن سو
آیتاهلل  هاشمی  رفسنجانی:

مردم در انتخابات ،طرفداری خود از جامعه معتدل را
نشان دادند

در آستانه سالروز والدت حضرت علی (ع) ،جمعی از
فعاالن سیاسی و جمعی از نامزدهایی که به مرحله دوم
انتخابات مجلس رسیدهاند ،با آیتاهلل  هاشمی  رفسنجانی
دیدار کردند و این مناســبت فرخنده را به وی تبریک
گفتند.
به گــزارش ایلنــا ،آیتاهلل  هاشمی  رفســنجانی در
دیدار با فعاالن سیاســی و نامزدهایی که به مرحله دوم
انتخابات رســیدهاند ،با تبریک میالد با سعادت حضرت
علی (ع) و روز پدر ،خاطر نشان کرد :سراسر زندگی آن
امام همام از زمان بعثت پیامبر اکرم (ص) تا شهادتشان
در محراب عبادت ،سرشار از نکات مهم و برجسته برگرفته از مشی اعتدال و میانهروی در زمینههای مختلف
اخالقی ،انسانی ،دینی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است.
آیتاهلل  هاشمی  رفســنجانی ،اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط را یکی از صفات برجســته و ارزشــمند
اس»
شخصیت حضرت علی (ع) دانست با استناد به آیه « َو َکذل َِک َج َعلنا ُکم ُأ َّم ًة َو َس ًطا ل ِ َتکونوا شُ َهدا َء َعلَی ال ّن ِ
تصریــح کرد :باید در تمام ابعــاد زندگی اعم از عبادت ،انفاق ،هزینهها و ...اعتــدال را رعایت و از هرگونه
زیادهروی و اسراف و کمکاری پرهیز کرد و مسلمانان باید در اعتدال الگوی جهانیان باشند.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،شکســت را نتیجه افراط و تفریط توصیف کرد و با اشــاره به
انتخابات اخیر ،گفت :مردم با حضور در انتخابات و رأی خود نشان دادند که طرفدار اعتدال و جامعهٔ معتدل
هستند.
آیتاهلل  هاشمی  رفسنجانی با اشاره به برگزاری دور د ّوم انتخابات در برخی مناطق کشور خطاب به برخی
از کاندیداهای این دور که در جلسه حضور داشتند ،گفت :مبادا در تبلیغات انتخاباتی از مسیر انصاف و اعتدال
حتی در مواجهه با تهمتهای رقیبان خارج شــوید و همواره ســعی کنید در رقابتها جانب ادب ،متانت و
اخالق اسالمی  را رعایت کنید.
او تأکید کرد :خوشــبختانه اکثریت جامعه با رشــد و بلوغ سیاسی ،راه و مسیر اعتالی کشور را که همان
مسیر اعتدال اســت ،پیدا کردهاند و حتی در جاهایی که جامعه شعارزده است ،مردم نشان دادهاند که مسیر
درست را به خوبی پیدا کرده و در آن حرکت میکنند.
آیتاهلل  هاشمی  رفســنجانی تشکیل مجلسی بر پایه اعتدال و متشــکل از افراد کارآمد را برای جامعه و
پیشــرفت کشور مناسب دانســت و گفت :امیدوارم همانند دور اول مردم در دور دوم انتخابات ،افراد صالح
و متین را برگزینند ،زیرا چنین مجلســی میتواند برای کشــور مفید و همراه و کمک کار دولت برخاسته از
مردم باشد.
او با اشــاره به اوضاع نابســامان منطقه و لزوم پرهیز از نزاع و درگیری در داخل کشور ،گفت :متأسفانه
دشــمنان اســام درصدد به راه انداختن نزاع مذهبی بین شیعه و ســنی هستند که اگر اختالفات به نزاع و
جنگ تبدیل شود ،بسیار خطرناک است.
آیتاهلل  هاشمی  رفســنجانی ادامه داد :شرایط کشور ایجاب میکند ،دســت از اختالفات برداشته شود و
امنیت کشور نباید با نزاعهای کوچک و بیاهمیت مخدوش شود.
او تأکید کرد :پس از برجام شرایط خوبی در کشور ایجاد شده است و امیدوارم نمایندگان منتخب برنامه
پنجساله ششم را به صورت مطلوبی تصویب کنند که مبنای کارهای بزرگ در آینده قرار میگیرد.
در ابتدای این دیدار ،محمدرضا عارف ،منتخب اول دور اول انتخابات مجلس شورای اسالمی ،با تبریک
ایام والدت با سعادت حضرت علی (ع) ،به ارائه گزارشی از فعالیتهای انتخاباتی مرحله اول مجلس شورای
اسالمی  و اقدامات انجام شده برای انتخابات مرحله دوم پرداخت.

عــارف گفت :شــبیه این اقــدام در بســیاری از
شهرستانها اتفاق افتاد و ما را به این باور رساند که اگر
بتوانیم دنبال مردم حرکت کنیم ،فاصلهها کم میشود،
مردم سرمایههای نظام هســتند و ما باید در کنار این
مردم باشــیم .منتخب اول مردم تهــران در انتخابات
مجلس دهم با اشــاره به اجرای گشــت نامحســوس
نیــروی انتظامی  تصریح کرد :همــه نهادهای دولتی و
همه قوا باید بر اساس  شــان ،منزلت و کرامت انسانی
حرکــت کنند و ما هم میتوانیــم در مجلس با رقبای
خود در همین مسیر حرکت کنیم .او با اشاره به برنامه
 ۱۲۸بندی اصالحات گفت :این برنامه نیز بر اســاس
توجه به اولویتهای مردم است که در رأس آن مسائل
اقتصادی قرار دارد ،در  ۸ســال دولت گذشته ساختارها
به همریخت و ساختارهای کارآمد حذف شدند و امروز
ما  ۶۰۰هزار میلیارد تومان بدهی از دولت گذشته داریم.
عــارف اظهار کرد :دومین بند ایــن برنامه اقدام و
عمل به اقتصاد مقاومتی است که نتیجه آن مقاومسازی
اقتصاد در برابر همه تکانههای اقتصادی با نگاه به درون
و نیروهای درون کشور اســت تا اقتصادی پویا داشته
باشیم و نرخ بیکاری و تورم را تکرقمی  کنیم .او تأکید
کرد :در مرحله دوم نیز مــردم باید همان جهتگیری
مرحلــه اول را دنبال کننــد ،در مرحله دوم حداقل نیاز
به  ۴۰کرســی داریم و تجربه انتخابات گذشــته نشان
میدهد که مــردم در دور دوم کمتر به میدان میآیند،
باید بدانیم شکســت ما در حضور کمرنگ مردم است.
عارف با اشــاره به نرخ مشــارکت مردم گلستان در
دور نخست انتخابات ریاســت جمهوری گفت :در دور
نخست مردم گلستان مشارکتی  ۸۲درصدی داشتند و
در دور دوم باید این حضور را ارتقا داده و برند گلستان
را حفــظ کنیم و در روز دهم اردیبهشــت این کف ۸۲
درصدی حفظ شود.
او خاطرنشــان کرد :مهمتر از حضور این است که
گزینشــی عمل نکنیم ،در تهران برای نخســتین بار
خواهش کردیم که مردم به لیست کامل رأی بدهند و

مردم نیز عظمت خود را نشان داده و
تعهد ما را نیز باال بردند ،انتظار ما این
است که در همه حوزههایی که بیش
از یک کاندیدا داریم به لیست کامل
رأی بدهند و مبنای ما بر اجماع است.
عارف با اشاره به نزدیکی سالروز
شــهدای پاک  ۴۰اســتان گلستان
گفت :این نمایندگان بهصورت جدی
مطالبات مردم را دنبال میکردند.
او در ادامه با اشاره به ابطال آرای
مینــو خالقی گفت :بنــای ما بر این
اســت که فعالیتها در این موضوع
رسانهای نشــود اما بهصورت حقوقی
آن را دنبــال میکنیم ،در قانون بــا صراحت آمده که
اگــر پس از انتخابات و تایید آن ســندی پیدا شــد در
زمان تایید اعتبارنامه باید بررسی شود ،کاش این مسئله
هم به صورتی حل میشد و مطرح نمیشد که شورای
نگهبان در چارچوب آئیننامه کار نمیکند.
همچنین محمدرضا عارف در جمع مردم بندرترکمن
با بیان «ما برای مجلس دهم برنامه داریم» اظهار کرد:
رفع مشکالت اشــتغال جوانان ،آسیبهای اجتماعی،
حاکمیــت مردم بر سرنوشــت خــود و برطرف کردن
مشــکالت اقتصادی مهمتریــن اولویتهای مجلس
دهم اســت .او افزود :برابر اصل ســوم قانون اساسی
اقوام بهعنوان ثروت ملی محســوب میشــوند و برای
همزیستی مســالمتآمیز و اتحاد اقوام تالش خواهیم
کرد و اصالحطلبان پیشــتاز این همدلی و وحدت بین
اقوام هستند.
منتخب اول مردم تهران در انتخابات مجلس دهم
شــورای اســامی  تصریح کرد :در دور دوم انتخابات
تجربه نشــان داده که مشــارکت کاهش یافته و مردم
کمتر پای صندوق میآیند اما باید این همبســتگی را
ادامــه داده و این حضور وظیفه ملی و میهنی اســت
که همگی برای مشــخص شدن تک تک کرسیهای
مجلس شورای اسالمی  به میدان بیایند.
عارف مردم را سرمایههای این نظام دانست و گفت:
برای پیشبرد اهداف نظام به این حضور و صندلیها نیاز
است و مردم باید همگان در روز انتخابات حضور یابند.
او اظهار کرد :گلستان ایران به پیام اصالحات آری
گفت و حضور و مشــارکت مردم این اســتان باالتر از
میانگین کشوری ،نشان از نگاه واالی مردم این استان
به نظام دارد.
منتخب اول مردم تهران در انتخابات مجلس دهم
افزود :انتظار ما از مردم اســتمرار این حضور در مرحله
دوم انتخابات اســت .هفتم اسفند را در  ۱۰اردیبهشت
تکرار کنیم.

مردم فارس ،حضور حداكثري در مرحله دوم
انتخابات را جدي بگيرند
رئيس ســتاد همراهان تدبير و اميد در فارس،
ضمــن تاكيد بــر لزوم جدي گرفتــن اهميت و
حساســيت مرحله دوم انتخابات از ســوي مردم
گفت :سياست ما حمايت از ليست اميد و ترغيب
مردم به حضور در اين مرحله از انتخابات است.
به گزارش ايرنا ،جواد جمشــيدي ،روز جمعه
در نشست خبري با خبرنگاران در شيراز ،با اشاره
بــه لزوم جدي گرفتن مرحلــه دوم انتخابات در
چهار حوزه انتخابيه شيراز ،داراب و زرين دشت،
ممسني و رستم و ني ريز و استهبان افزود :تمام
توان ســتاد همراهان تدبيــر و اميد در اين چهار
حوزه تكميل كار نيمه تمام هفتم اســفند  94در
روز دهم ارديبهشت  95است.
وي بيان كرد :حاميان ليســت اميد در مرحله نخســت انتخابات نشــان دادند كه اجماع و گذشت
از منافع شــخصي را به خوبي آموخته اند و فرايند تكميل اين بلوغ سياســي در مرحله دوم نيز ادامه
مي يابد و تمام گروه  هاي حامي ليســت اميد همانند انتخابات هفتم اسفند از يك ليست واحد حمايت
خواهند كرد.
وي ،در بخش ديگري از ســخنان خود ،با اشــاره به روند بررســي و تصويب بودجه ســال  95در
مجلس شــوراي اسالمي تصريح كرد :متاسفانه در برخي تصميم  هاي اتخاذ شده در خصوص تصويب
ايــن بودجه ،به جاي اينكه به منافع و مصالح مردم توجه شــود ،انگيزه  هاي سياســي نقش آفريني
كرده است.
رئيس ســتاد همراهان تدبير و اميد ،روش غلط پرداخت يارانه  ها را ميراث مشــترك دولت قبل و
مجلس كنوني دانســت و ادامه داد :دولت يازدهم در كنار تمام طرح  هاي غير كارشناسي كه از دولت
دهم برايش به يادگار مانده مي بايست تبعات احساسي قطع يارانه  ها را تنها چند ماه پيش از برگزاري
انتخابات رياست جمهوري و شوراها هم تحمل كند.
جمشــيدي افزود :البته مردم به آن درجه از بلوغ سياســي رسيده اند كه متوجه شوند كدام گروه و
تفكر به دنبال مرتفع ساختن دغدغه  هاي آنها است و مردم تفاوت آمار درست و غلط را به خوبي درك
مي كنند و مي دانند كه در دولت قبل و مجلس كنوني چه اتفاقاتي رخ داده است.
وي ،ضمن دعوت از عموم مردم براي حضور گســترده در مرحله دوم انتخابات مجلس شــوراي
اسالمي بيان كرد :واجدين شرايط حضور در انتخابات در چهار حوزه مذكور اين مرحله را نيز همچون
مرحله نخست بايد جدي گرفته و در انتخابات شركت كنند.
مرحله نخست انتخابات مجلس شوراي اسالمي در روز جمعه هفتم اسفند  94برگزار شد.
در اين مرحله منتخبان مردم در  11حوزه انتخابيه مشــخص شــده و به مجلس راه يافتند و كار
انتخاب نمايندگان چهار حوزه انتخابيه شيراز ،داراب و زرين دشت ،ممسني و رستم و ني ريز و استهبان
به مرحله دوم كشيده شد.
تبليغات دور دوم انتخابات مجلس شــوراي اسالمي كه از روز پنجشنبه دوم ارديبهشت همزمان با
سراسر كشور در چهار حوزه انتخابيه فارس آغاز شده ،ساعت هشت صبح روز پنجشنبه نهم ارديبهشت
ماه پايان خواهد يافت.
يك هزار و 217شــعبه براي برگزاري دور دوم انتخابات در چهار حوزه انتخابيه فارس پيش بيني
شده است .مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسالمي رو جمعه دهم ارديبهشت برگزار خواهد شد.

نمایندهای که مدیون صاحبان قدرت و ثروت باشد ناظر خوبی نیست
ایرنا نوشــت:نماینده مردم تهران در مجلس شورای اســامی  گفت :انتخابات ضامن
جمهوریت ،والیت فقیه و شورای نگهبان ضامن اسالمی  بودن انقالب اسالمی  ...
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اخبار...
جعفرزاده ایمن آبادی:

تندروها بدنبال کانالیزه کردن اطالعات به نفع خودشان هستند

تشکیل پلیس نامحسوس اخالقی برای ناامیدکردن مردم از دولت است

نماینــده مردم در مجلس نهم وزیر کشــور را موظف به اظهار نظر
در خصوص پرونده پلیس نامحسوس اخالقی و منتخب مردم اصفهان
دانست و گفت :در غیر این صورت آینده خوبی در انتظار رحمانی فضلی
نخواهد بود.
غالمعلــی جعفرزاده ایمنآبــادی در گفتوگو با خبرنــگار ایلنا ،به
تحلیل مسایل اخیر در مورد شبکههای اجتماعی و فساد اخالقی موجود
در جامعه و همچنین مســاله پلیس نامحسوس اخالقی و رد صالحیت
مینــو خالقی پرداخت و در خصوص درخواســت گروههای تندرو برای
فیلترینگ شــبکههای اجتماعی به دلیل آنچه که آن را گسترش فساد
در جامعه از طریق این شــبکه  ها عنوان می  کنند و قتل دختر افغان را منتسب به این مسئله عنوان کرده و به
طور کلی منتقد عدم برخورد دولت در زمان انتخابات با تلگرام و اعتقاد دولت به آزادی شــبکههای اجتماعی
هستند گفت :چنین ارتباط دادنهایی هیچ محلی از اعراب ندارد.
نماینده مردم رشــت در مجلس نهم و دهم با طرح این پرســش که آیا قبل از تاسیس تلگرام قتلی اتفاق
نیفتاده بوده؟ گفت :این حرفها بهانه گیری است .اینکه شبکههای اجتماعی در بحث انتخابات از رسانه ملی
که به دنبال جهت گیری خاص و سانسور اخبار به نفع یک گروه بود پیشی گرفتهاند سبب عصبانیت تندروها
از فضای مجازی شده و باعث شده اینها هر چیزی را به فضای مجازی ارتباط بدهند
این نماینده مجلس اضافه کرد :اینکه در گوشهای از کشور قتلی اتفاق افتاده است دل همه ایرانیان را فارغ
از ملیت مقتول به درد آورده اما این ارتباط دادن موضوع به تلگرام و فضای مجازی نشــان گر عمق خسارتی
است که تندروها در انتخابات اخیر خوردهاند.
او افزود :من مایلم اینها به این ســوال پاسخ دهند که قتلهایی در سنوات گذشته در همین ورامین قبل
از ظهور فضای مجازی رخ میداد چه علل و عواملی داشت؟
جعفرزاده اضافه کرد :من خودم در همین ورامین شــاهد بــودم قتلی اتفاق افتاد که قاتلین را در آن زمان
آنش زدند .آیا دلیل این قتل این بود که قرار است سی چهل سال بعد فضای مجازی اعالم موجودیت کند؟
او تصریح کرد :اینها به دنبال فیلترینگ فضای مجازیاند تا بتوانند اطالعات را به نفع خودشــان محدود
و کانالیزه کنند .گرچه هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد .ما شــاهدیم که پس از این همه ســال موفق نشدند
ماهوارهها را جمع کنند .مردم به طرق مختلف اطالعات خودشان را به دست میآورند.
نماینده مردم رشــت خاطر نشــان کرد :ما از اول هم گفتیم که با محدود کردن فضای مجازی مخالفیم.
این آماری که اخیرا پخش شده موید این امر است که نیمی  از مشترکین تلگرام مردم ایرانند .همین امر باعث
شده تندروها به تکاپو بیفتند.
او پرسشــی را در خصوص چرایی گرایش مردم به فضاهای مجازی و عالقه آنها به دریافت اطالعات از
این فضاها و اعتماد بیشتر آنها به شبکههای مجازی در مقایسه با رسانههای ملی مطرح کرد و دلیل آنرا خأل
رسانه ملی و عدم توفیق آن در بازکردن جای خود در بین مردم دانست.
جعفرزاده افزود :با این محدودیتها و سانســورها و با اهرم ممنوع التصویری شــخصیتها توســط صدا
و ســیما شــاهدیم میتوان به راحتی دلیــل گرایش مردم به شــبکههای اجتماعی را توجیــه کرد .همین
ممنوع التصویر شدنها باعث شد تا مردم به سمت فضای مجازی بیشتر روی بیاورند .
او در ادامه به مســاله پلیس نامحسوس اخالقی اشاره کرد و گفت :پلیس نامحسوس اخالقی زمینه ناامنی
فکری را به وجود میآورد .ما در کل کشور برای محیط زیست  ۲۷۰۰محیط بان داریم و درحالی که در تهران
برای چنین منظوری  ۷۰۰۰نیرو در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس چنین کارکردی را خارج از محدوده کارکرد پلیس خواند و گفت :اشتباه اینها این است
که نمیدانند پلیس نمیتواند به معنای عمیق کلمه ارشادی عمل کند .ممکن است پلیس تذکرهایی بدهد اما
ارشادکننده نیست چرا که جنس پلیس ارشادی نیست.
وی افزود :به نظر میرسد این مساله هزینه گزافی را بر مملکت تحمیل خواهد کرد و در عین حال موجب
امنیتی شدن جامعه خواهد شدچرا که االن همه از هم میترسند.
او در خصوص ارتباط بین پلیس نامحسوس اخالقی و فضای به وجود آمده ناشی از آن و انتخابات پیش رو
گفت :االن شصت کرسی برای مجلس باقی مانده است .باید به هر شکلی شده مردم را از دولت ناامید کنند.
او تاکید کرد :در این وضعیت وزارت کشور باید ورود کند تا در انتخابات مرحله دوم چنین مسائلی بر روی
مردم اثر گذار نباشد.
نماینده مردم رشــت و منتخب مردم در مجلس دهم تصریح کرد :در صورتی که وزیر کشور در این رابطه
ابــراز بیاطالعی کند و یا بگوید من کارهای نیســتم همان بهتر کــه درب آن وزارت خانه را با چنین وزیری
ببندیم.
او گفــت :در همین رابطه در صورتی که در مرحله بعدی وزارت کشــور درخصوص پرونده منتخب مردم
اصفهان اظهار نظر نکند و موضوع را به بررسی اعتبار نامهها موکول نکند وی را استیضاح خواهیم کرد.
جعفــرزاده در پایان تاکید کرد :اگر وزیر کشــور در مورد پرونده مینو خالقی و پلیس نامحســوس اخالقی
کوتاهی کند و تنها نقش تماشاگر را بازی کند عاقبت خوبی برای آقای رحمانی فضلی پیش بینی نمیکنم.

حلیمه عالی:

پس از پایان دوره نمایندگی ،باز هم پیگیر شکایت از قاضیپور
خواهیم بود
عضو فراکســیون زنان مجلس نهــم می  گوید :حتی اگر دوره نمایندگی ما هم تمام شــود ،باز هم پیگیر
شکایت از آقای نادر قاضیپور خواهیم بود.
به گزارش خبرآنالین ،فیلم ســخنرانی انتخاباتی نماینده مردم ارومیه در مجلس ،در پايان ســال گذشته
حاشیهســاز شــد .از جمله تبعات آن اين بود که نمایندگان زن مجلس از او رنجیدند و فراکسیون زنان از نادر
قاضی پور شکایت کرد .این شکایت به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است و البته هنوز نشانه ای از
پیگیری آن دیده نشده است .گويا برخی ،از اعضاي فراکسیون زنان خواستهاند این شکایت را پس بگیرند.
حلیمه عالی ،یکی از اعضای فراکســیون زنان اما به خبرآنالین میگوید :شکایت را به بازرسی کل کشور
تحویل داده ایم و در حال پیگیری آن هستیم.
نماینده مردم زابل در مجلس نهم تاکید می  کند :شکایت ما سر جایش می  ماند .این شکایت ربطی به این
ندارد که دوره نمايندگي ما پایان پیدا می  کند .پس از پایان دوره نمایندگی نیز روال قانونی طی خواهد شــد
و شکایت را پیگیری می  کنیم.
وی با بیان اینکه هنوز از روند بررســی شــکایت فراکســیون زنان اطالعی به آنها نرسیده است ،توضیح
می  دهد :خانم فاطمه رهبر نماینده گروه هستند و ما به ایشان اختیار تام داده ایم که دنبال کار باشند و ایشان
همچنان پیگیری می  کنند.

کوهکن خبر داد:

حمایت اصولگرایان از مستقلین در مرحله دوم انتخابات مجلس

ایسنا نوشت:نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت :اصولگرایان در مرحله دوم انتخابات
مساله را فراتر از جناح بندیها دیدهاند و از کاندیداهای مستقل ،متدین و سالم نیز حمایت خواهند کرد.
محسن کوهکن با اشــاره به فعالیتهای جریان اصولگرایی برای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم
اظهــار کرد :اصولگرایان خود را با نیازهای هــر حوزه انتخابیه مطابقت میدهند و با توجه به ویژگی آن
منطقه ،کاندیداهایی را معرفی کردهاند و ما نیز با شروع فرصت تبلیغات به حمایت از کاندیداهای اصولگرا
خواهیم پرداخت.
وی در پاســخ به این پرســش که چرا هنوز لیســت کامل کاندیداهای اصولگرایان برای مرحله دوم
انتخابات منتشــر نشده است اظهار کرد:معموال برای مراکز استان  ها و یا حوزههایی که تنها نیازمند یک
نماینده اســت ،لیستی منتشر نمیشود مدت  هاســت از تهران نیز برای حوزههای انتخابیه لیستی دیکته
نمیشود .بنابراین کار انتخابات در استانها به اصولگرایان همان مناطق سپرده شده است.
کوهکــن با بیان این کــه حمایت جریان اصولگــرا از کاندیداهای مرحلــه دوم انتخابات در همان
حوزههــای انتخابیــه باقی مانده معنــا و مفهوم پیدا میکنــد گفت :جریان اصولگرایــی در حوزههای
انتخابیــه باقی مانده مشــعغول انجام فعالیت و ایجاد آمادگی برای مرحله دوم انتخابات هســتند و این
حمایت لزوما از تهران هدایت نمیشــود بلکه با همــکاری اصولگرایان همان حوزههای انتخابیه معنا و
مفهوم مییابند .
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پایان با اشــاره به اینکه اصولگرایان برای کسب 69
کرســی باقی مانده مجلس دهم خود را تنها به افراد منتســب به این جریان محدود نخواهند کرد گفت:
اصولگرایان در مرحله دوم انتخابات مســاله را مقداری فراتر از جناح بندیها دیدهاندو از افراد مســتقل
سالم و متدین نیز حمایت خواهند کرد.

