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کارهای نجفی قانونی انجام گرفته
قائــم مقام وزیر کشــور گفت :من مصداقی صحبت نمی  کنم امــا آنچه که مربوط به
مقدمات ثبت نام در ارتباطات با وزارت کشور بوده ،کارهای محمدرضا نجفی...

خانه ملت

 4جمادی الثانی 1437

 Mar 14، 2016سال بیست و یکم شماره 5718

پیام نهم اسفند رهبر انقالب،نقشه راه مجلس دهم خواهد بود
رییس شورای سیاســتگذاری اصالح طلبان با بیان این که رهنمود  های رهبری فضای
بانشاطی را برای انتخابات ترسیم کرد ،گفت :پیام نهم اسفند ماه رهبر انقالب نقشه راه...

نگاهی به برخورد مجلس نهم با تیم اقتصادی دولت

از یکشنبه سیاه تا وزیری که به استیضاح نرسید...

مجلس نهم از زمان آغاز فعالیت خود در حوزه کار و اشتغال با رویدادهای
متعدد و حتی پر تنشــی همراه بود که اســتیضاح عبدالرضا شیخ االسالمی،
وزیر کار دوران ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد را باید در زمره این
رویدادها دانست.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،نهمین دوره مجلس شورای اسالمی  از  ۷خرداد
 ۱۳۹۱رسم ًا آغاز به کار کرد .نکتهٔ قابل توجه مجلس نهم پوست اندازی آن و
جایگزینی  169نماینده جدید در ترکیب مجلس بود که دو سوم مجلس تغییر
کرد ،اتفاقی که به دنبال برگزاری انتخابات هفتم اسفند امسال برای مجلس دهم
تکرار شد.
اکثریــت راه یافتگان به مجلس نهم دارای گرایش سیاســی اصولگرا و
از طیف جبهه متحد اصولگرایان ،جبهه پایداری و جبهه ایســتادگی بودند و
اقلیت آن را نمایندگان اصالح طلب و مستقل تشکیل میدادند.
در  ۱۵بهمن  ۱۳۹۱طرح استیضاح شیخ االسالمی  وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در مجلس نهم و در یک جلســه علنی بسیار پر تنش بررسی شد.
دلیل اســتیضاح وی تــن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و خواســت
نمایندگان مجلس برای برکناری ســعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین
اجتماعی عنوان شد.
این رویداد که بســیاری از تحلیلگران و حتی بهارســتان نشینان از آن
به عنوان "یکشــنبه ســیاه" یاد میکنند به یکی از جنجالی ترین جلسات
استیضاح در طول تاریخ عمر مجلس تبدیل شد.
در جریان اســتیضاح تعدادی از نمایندگان ملت با این اســتدالل که در
ماههای پایانی عمر دولت ،اســتیضاح به مصلحت نظام و کشــور نیســت
امضاهای خود را پس گرفتند و طرح این موضوع را مغایر با منافع و مصالح
کشور در آن شرایط عنوان کردند.
جلسه اســتیضاح شیخ االســامی  که در آن تعداد موافقان استیضاح بر
مخالفان پیشــی گرفته بود و چهرههای شــاخصی همچون علی مطهری و
احمد توکلی در بین اســتیضاح کنندگان دیده میشــد ،با حاشیههایی هم
همراه بود و جــدال لفظی محمود احمدی نژاد و علی الریجانی و انتشــار
یک فیلم از جمله حواشی آن بود که به اعتقاد بسیاری از منتقدین بیشتر به
تسویه حساب سیاسی شباهت داشت.
نماینــدگان مجلس نهم در نهایت در بهمن  1391رأی اعتماد خود را از
وزیر کار دولت دهم پس گرفتند.
در اردیبهشــت  ،1392محمود احمدی نژاد در نامهای به علی الریجانی،
اســداهلل عباســی ،معاون وقت وزارت کار و نماینده رودسر و املش در دوره
هشــتم را که اکنون جزو نمایندگان راه یافته به مجلس دهم نیز هست به
عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که با اخذ رأی اعتماد تا سه ماه
پایانی عمر دولت دهم ،سکان این وزارتخانه را در اختیار گرفت.
از جریان اســتیضاح که بگذریم ،اصلیترین دغدغه مشترک نمایندگان
مجلس نهم را باید اشــتغال دانســت .نمایندگانی که با بحران بیکاری در
حوزههای انتخابیه خود دســت به گریبان بودند اشــتغال جوانان و کاهش
نرخ بیکاری را جزو اولویتهای خود قرار دادند اما نطقهای پیش از دســتور
مکرر آنها در به صدا در آمدن زنگ بیکاری کارســاز واقع نشد و
و تذکرات ّ
تالش آنها در تصویب بودجــه و قانون هم کمکی به حل این بحران نکرد
در نتیجه بیکاری ماند با مســئوالنی که تنها به ارائه آمارهای ریز و درشت
دلخوش کرده بودند.
مجلس نهــم در گام بعد چاره حل معضل بیــکاری را در گروی تزریق
بودجه و تخصیص اعتبار دانســت و در بودجه سال  1394پیشبینی کرد که
دولت از محل هدفمندی یارانهها  4000میلیارد تومان برای کمک به اشتغال
جوانان در نظر بگیرد اما علیرغم تصویب مجلس ،تا این لحظه و در روزهای
پایانی ســال  ،94ریالی از این بودجه اختصاص نیافته و تصویب مجلس به
حل مشکل اشتغال کشور کمکی نکرده است.
فعاالن حوزه کار دلیل این امر را محقق نشدن درآمدهای دولت از محل
هدفمندی یارانهها دانســته و میگویند از آنجا که تصویب چنین رقمی  تنها
روی کاغذ بوده و اساسا با آزاد شدن منابع حاصل از هدفمندی ،دست دولت
برای کمک به اشــتغال باز میشود ،لذا دولت و وزارت کار موفقیتی در این
راه به دســت نیاوردند تا آنجا که محمد باقر نوبخت ،معاون رییس جمهوری
رییس شورای سیاســتگذاری اصالح طلبان با بیان
این که رهنمود  های رهبری فضای بانشــاطی را برای
انتخابات ترســیم کرد ،گفت :پیام نهم اســفند ماه رهبر
انقالب نقشه راه مجلس دهم خواهد بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا  ،محمدرضاعارف در
نشســت هم اندیشی برگزیدگان مرحله اول و نامزدهای
مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در سالن همایش  های
سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران گفت :آنچه که از
راهبردهای اصلی ما در شورای سیاستگذاری اصالحات
بود حضور مــردم و اولویت دادن به منافع ملی بر منافع
حزبی بود.
منتخــب اول مردم تهــران ادامه داد که متوســط
مشــارکت مردم در  ٩دوره گذشته  59.9بود که در این
انتخابات به  ٦٢درصد رســید و افزود مشــارکت مردم
تهران نیز از 41.7بود که به  ٥١درصد رسید.
وی افــزود :رمز پیروزی ما یکپارچگی اصالح طلبان
و حامیــان دولت بود و مراقبت کردیم که این انســجام
لطمه نبیند.
منتخب اول مردم تهــران در مجلس دهم ادامه داد
که با افزایش متوسط مشارکت مردم در تهران و سراسر
کشور در این انتخابات به اهداف خود دست پیدا کردیم.
وی بــا بیــان این کــه با حضــور جــدی احزاب
اصالح طلــب در انتخابات ما یک صــدای واحد را در
شورای سیاستگذاری شــنیدیم گفت :از ابتدا دنبال یک
لیســت بودیم و با وجود برخی اظهار نظرها توانستیم در
نهایت یک لیست ارائه کنیم.
عارف ازیکپارچگی و انسجام اصالح طلبان و حامیان
دولت به عنوان رمز پیروزی سخن گفت و افزود :از این
انسجام مراقبت زیادی کردیم زیرا دستاوردهای آن را در
سال  92دیدیم .
منتخــب اول مردم تهران در مجلس دهم تاکید کرد
که دنبال سهم خواهی نبودیم و افزود :دور دوم انتخابات
بسیار مهم است و اهمیت آن از دور اول بیشتر است.
عارف با اشــاره به این که اگر بخواهیم پیروزی خود
را کامــل و برنامه  های خــود را در مجلس عملی کنیم
باید اکثریت قابل اطمینانی در مجلس بدســت آوریم ،
گفت :بدســت آوردن این اکثریــت منوط به عملکرد ما
در دور دوم است.
وی به شــعار امید ،آرامش ،رونــق اقتصادی ،ایجاد
اشتغال ،حل مشــکالت اقتصادی ،مقابله با فقر ،فساد و
تبعیض اشــاره کرد و گفت :باید آن  هــا را عملی کنیم

و سخنگوی دولت ،در یک نشست خبری صراحتا اعالم کرد که آییننامهها،
مصارف منابع هدفمندســازی یارانهها را مشــخص میکند و چون درآمدی
نداشتیم نتوانستیم  4000میلیارد تومان را به بخش اشتغال اختصاص بدهیم.
برخی از نمایندگان مجلس نهم معتقد بودند که قوانین بسیاری در زمینه حل
معضل بیکاری وجود دارد اما دولت ارادهای برای اجرایی کردن آنها در خود نمیبیند.
کــم توجهی به اجرای قانون بهبود مســتمر فضای کســب و کار یکی از
قوانینی اســت که گرچه انتقاد بســیاری از فعاالن حوزه کار و حتی بخش
خصوصی را به دنبال داشت اما این انتقادها موجب نشد تا قانون روند اجرایی
خــود را طی کند و مجلس نهم در این زمینه نیز نمره قبولی کســب نکرد.
به اعتقاد فعاالن حوزه کار ،قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار باید با
پیگیری مجلس عملیاتی میشد و نمایندگان در جهت حذف قوانین مزاحم
و ّ
مخل کســب و کار اقدام میکردند ولی بــه دلیل بیتوجهی در تصویب
آییننامههای مناســب ،در بخش اجرا با مشکالت بسیار مواجه شد و اقدام
چشــمگیری از ســوی نمایندگان برای حذف قوانیــن متناقض و متعارض
اقتصادی در حوزه کار صورت نگرفت.
امــا مجلس نهم چند کار دیگر هم در حوزه اشــتغال و برای وزارت کار
انجــام داد که از جمله آنها میتوان به اصالح موادی از قانون کار از طریق
تصویــب الیحه حل موانع تولید و تصویب اصــاح موادی از قانون بخش
تعاون کشور اشاره کرد.
اقــدام دیگر مجلــس ،اصالح مــاده  5قانون بیمه اجتماعــی کارگران
ســاختمانی بود که بر اساس آن ســازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد تا
تمام کارگران ساختمانی کشور را از محل عوارض صدور پروانه ساختمانی و
دریافت حق بیمه کارگر بیمه کند .هر چند که در جریان بررســی و تصویب
این ماده ،تشــکلهای کارگری خواهان حذف ســهمیهبندی بیمه کارگران
ساختمانی و افزایش تعداد سهمیههای ساالنه بودند.
اما مجلس نهــم در ماجرای ادغام بیمه درمان تامیــن اجتماعی هم با
وزارت کار دچار چالش شد.
در زمان طرح این موضوع برخی از نمایندگان تاکید داشتند که بر اساس
قانون ،ســازمان تامین اجتماعی هم باید همانند دیگر سازمانهای بیمهای
ادغام شود و از تجمیع بیمهها مستثنی نیست؛ استدالل آنها این بود که چون
امکانات تامین اجتماعی پاســخگوی نیاز بیمه شدگان نیست باید شرایط و
زیرساختهای تجمیع بیمهها فراهم شود ،در مقابل برخی دیگر معتقد بودند
که منابع صندوق تامین اجتماعی حاصل ســالها پس انداز قشــر محروم
جامعه است و کارگران و بازنشستگان ،صاحبان و مالکان اصلی آن به شمار
میروند از این رو ادغام آن به زیان کارگران و مستمری بگیران تمام میشود.
هرچند که مجلس نهم با پافشاری وزارت بهداشت و درمان برای تجمیع
بیمهها ،موضوع ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی را پیش کشید اما فعاالن

حوزه کار و تشــکلهای کارگری با استناد به ماده  38قانون برنامه پنجم
و تاکید تبصرههای  2و  ،4ســازمان تامین اجتماعی و بیمارستانهای ملکی
آن را از هرگونه ادغام مستثنی دانستند.اختالف میان وزارتخانههای کار و
بهداشــت و درمان سرانجام موجب شد تا وزیر بهداشت برای حل موضوع
دست به دامان رییس جمهور شود.
رویــداد دیگری کــه در حــوزه وزارت تعــاون رخ داد ،درخواســت
عــدهای از نماینــدگان مجلــس بــرای تحقیــق و تفحــص از بانک
توســعه تعــاون بود.هــدف نماینــدگان از ایــن تحقیــق و تفحــص،
اطــاع از نحوه پرداخــت تســهیالت و تعیین میزان منابــع و مصارف
بانــک از ســال  88تــا  92و چگونگــی توزیــع منابــع در اســتانهای
کشور بود.
در تاریخ  28مرداد  1394بررســی این درخواست در دستور کار مجلس
قرار گرفت و در نهایت پس از حضور ســهمانی مدیرعامل بانک توســعه
تعاون ،نمایندگان از توضیحات وی قانع شدند و موضوع تحقیق و تفحص
از بانک منتفی شد.
امــا از اقدامــات مجلس در حــوزه کار و تعاون کــه بگذریم یکی از
چالشهای بین مجلس نهم و دولت یازدهم را باید در کشــیدن کارتهای
زرد پی در پی برای دســتکم نیمی  از وزیران کابینه دانست؛ کارتهایی که
شــکل قصیدهای طوالنی را پیدا کرد و باید دید با روی کار آمدن مجلس
دهم از خرداد سال آینده پایانی بر آن خواهد بود؟
کارت زرد یا اخطار ،به قانع نشــدن نماینــدگان مجلس از توضیحات
وزیر در حین بررسی ســوال در صحن مجلس و رأی به وارد بودن سوال
نماینده پرســش کننده گفته میشــود که به خودی خود نمیتواند عاملی
برای اســتیضاح وزیر باشــد .تعداد کارتهای زرد به یک وزیر زمینه ســاز
استیضاح است اما الزامی  برای استیضاح وزیر به وجود نمیآورد.
طرح اســتیضاح تنها زمانی به جریان میافتد که با امضای حداقل ۱۰
نماینده تحویل هیات رئیسه مجلس شود.دیدگاه برخی نمایندگان مجلس
این اســت که در صورت رســیدن کارتهای زرد به عدد سه وزیر استیضاح
خواهد شــد اما در حقیقــت در آیین نامه داخلی مجلــس چنین عنوان و
اصطالحی وجود ندارد.
اصطالح کارت زرد ،اولین بار از ســوی برخی نمایندگان مجلس هشتم
مطرح شــد و داستان آن به بازنگری قانون آییننامه داخلی مجلس از باب
تقویت بعد نظارتی آن برمیگردد.
علی ربیعــی  -وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی -نخســتین کارت زرد
خــود را در  4آذر  1393و در جریــان ســوال محمدرضا پــور ابراهیمی،
عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس و عضو فعلی شــورای عالی بورس
گرفت که پرســیده بود مــاک انتخاب و انتصاب مدیــران صندوقهای
زیــر مجموعــه وزارت کار ،صندوق بازنشســتگی کشــوری و صندوق
تامین اجتماعی چیست؟
ربیعی برای بار دوم در  15اردیبهشــت  1394در پاسخ به سوال حسین
طــا ،نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیســیون اجتماعی که در    باره
انفجار گاز در معدن زغال ســنگ منطقه پاوه دانــا و ناکارآمدی و ناتوانی
بازرســان کار در حفظ جان کارگران کشــته و مجروح شده حادثه سوال
کرده بود ،به مجلس احضار شد که توانست نمایندگان مجلس را قانع و از
دو کارته شدن خود جلوگیری کند.
اما موضوع به اینجا ختم نشــد و ربیعی یکبار دیگر نیز در  31شــهریور
 1394برای پاســخگویی به ســؤال فاطمه آلیا ،دیگــر نماینده اصولگرای
مجلــس نهم و عضو کمیســیون اجتماعــی در مورد علت عــدم توجه به
مشــکالت معلــوالن و اجرا نشــدن قانون جامــع حمایــت از معلوالن و
همچنین اســتفاده از ســازمان بهزیســتی بهعنوان حیات خلوت هزینهها
و برنامههــای تبلیغاتــی ،به صحن علنی احضار شــد ولی ایــن بار موفق
نشــد نمایندگان را قانــع کنــد و کارت زرد دوم را از مجلس نهم گرفت.
وزیر کار دولت یازدهم در تاریخ  5بهمن  1394نیز برای پاســخگویی به
سوال سید محمد بیاتیان ،نماینده اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون
صنایع به مجلس احضار شــد اما به دلیل انصراف وی از طرح سوال خود ،از
منطقه خطر و گرفتن کارت زرد سوم به سالمت عبور کرد.

عارف:

پیام نهم اسفند رهبر انقالب،نقشه راه
مجلس دهم خواهد بود

و برای عملی کردن این شــعارها بــه اکثریت مجلس
نیازمندیم.
عارف در بخش دیگری از ســخنانش گفت :در دور
دوم انتخابات در بدبینانه ترین شــرایط باید  40کرسی
دیگر به دست آوریم.
منتخب اول مردم تهران برای مجلس دهم ادامه داد

که در ایام باقی مانده تا برگزاری دور دوم انتخابات نباید
هیچ حرف ،تحلیل یا نقطه نظری که به انســجام لیست
امید آسیب وارد کند ،بیان شود.هر اقدامی  که عملکرد ما
در دور دوم را تحت الشعاع قرار دهد باید کنار گذاشته شود.
رییس شــورای سیاست گذاری اصالحات با اشاره به
این کــه  14ماه دیگر دو انتخاب مهــم پیش رو داریم

گفت :باید همان الگــوی  92در انتخابات  96نیز دنبال
شود.
عارف با بیان این که ما به حرکت جبهه ای عقالنی،
اخالقــی نیازمندیم و از هم اکنــون نباید هیچ حزب یا
تشــکلی پیروزی را مختص خود بداند ،گفت :اگر روند
طی شــده تاکنون را ادامه دهیم در انتخابات شوراها هم
پیروزیم.
به عقیده منتخــب اول مردم تهران در مجلس دهم
آسیب شناسی و تحلیل  ها باید پس از دور دوم انتخابات
بیان شود.
تشکیل فراکسیون امید
عارف افزود :کارگروه تعامل با منتخبین در شــورای
عالی سیاستگذاری تشــکیل شده تا ما بتوانیم قبل از 7
خرداد اقداماتی که برای انســجام بخشی به فراکسیون
امید نیاز است ،انجام شود.
وی تاکید کرد که می  بایســت سریعا فراکسیون امید
در مجلس دهم تشــکیل شــود و افزود :اگــر با همین
انســجام و روحیه عمل کنیــم در دور دوم انتخابات نیز
پیروزیم.
منتخب تهران گفت :تجربه نشــان می  دهد در دور
دوم ،مردم کمتر به صحنه می  آیند ،اما باید با انسجام راه
 7اسفند را دنبال کنیم.
وی به اولین برنامه مجلس دهم اشــاره کرد و گفت:
تدوین برنامه ششــم توســعه اولین برنامه مجلس دهم
خواهد بود و از منتخبین مجلس دهم خواســت تا وقت
خود را در اردیبهشــت آزاد بگذارند تــا بتوانند مقدمات
برنامه ششم را تهیه کنند.

ابراهیمیان:

شورای نگهبان صحت انتخابات  54حوزه را بررسی کرد

ســخنگوی شــورای نگهبان از بررسی صحت انتخابات  54حوزه انتخاباتی خبر داد و گفت :این کار در جلسه شــنبه انجام گرفت و نتیجه نهایی را تا پایان مهلت
رسیدگی اعالم می  کنیم.
به گزارش ایرنا ،نجات اهلل ابراهیمیان در    باره نتایج جلســه -شنبه -این شورا نسبت به بررسی شکایت  های انتخاباتی واصله به شورای نگهبان گفت :در این جلسه
صحت انتخابات در  54حوزه انتخابیه را مورد بررسی قرار دادیم و انشااهلل نتیجه نهایی را تا پایان مهلت رسیدگی اعالم می  کنیم.
وی در    باره این موضوع که مهلت رســیدگی به شــکایت  های انتخاباتی چه زمانی اســت؟ گفت :تالش می  کنیم تا پایان سال جاری و آخرین روز اسفندماه ،نتیجه
نهایی تمام حوزه  های انتخابیه را اعالم کنیم.
این صحبت  های سخنگوی شورای نگهبان در حالی مطرح شد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست استانداران سراسر کشور در بخش  هایی از سخنان
خویش اظهار داشت :آنچه به عنوان نتیجه نهایی در انتخابات اعالم شد مورد تایید هیات  های اجرایی و نظارت بود؛هیچ گونه تغییری در رسیدگی به شکایات نداشتیم
و این دال بر این است که کار مشترکا پیش رفت و باید شورای نگهبان کار تایید صحت انتخابات را انجام دهد ،مردم نگرانند و تحریک و تهییج  هایی صورت می  گیرد
که اعالم تایید صحت انتخابات شادی مردم را به دنبال دارد.

شورای نگهبان صحت انتخابات  54حوزه را بررسی کرد
ســخنگوی شورای نگهبان از بررســی صحت انتخابات  54حوزه انتخاباتی خبر داد و
گفت :این کار در جلسه امروز(شنبه) انجام گرفت و نتیجه نهایی را تا پایان...
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اخبار ...
واکنش تاملبرانگیز عقالی اصولگرا به نتیجه انتخابات

بعد از انتخابات  7اسفند و مشخص شدن نتایج انتخابات به خصوص در پایتخت ،تحلیلگران اصولگرا به بیان
چرایی شکســت این جناح در تهران پرداختند که صرف نظر از دالیل رخ دادن این اتفاق و تغییر نظر و گرایش
اکثریت پایتختنشــینان از اصولگرایان به اصالحطلبان و اعتدالیون ،نحوه پذیرش شکست از سوی اصولگرایان
جای تامل و تفکر دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) فارغ از برخی تحلیلهای تحلیگران سیاسی و رسانهای
جریان اصولگرا که عباراتی همچون غربزده بودن مردم تهران و یا اهل کوفه خواندن پایتخت نشینان را استفاده
کردنــد ،اصولگرایان شــاخص در تحلیلهای جداگانه و منطقی و با رفتاری معقول ضمن پذیرش شکســت در
مواردی به کسانی که پیروز رقابت انتخابات شدهاند ،تبریک نیز گفتهاند.
از جمله این افراد غالمعلی حداد عادل سر لیست ائتالف اصولگرایان و رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس
نهم است که دلیل شکست اصولگرایان را شرایط خاص تهران دانست که به دلیل همین قشربندیهای اجتماعی
خاص در پایتخت ،همیشــه یک نتیجه واحد حاصل نمیشــود و حتی با تشبیه مسائل سیاسی به مسائل ورزشی
گفت «:همان طور که در یک شهرآورد ورزشی همیشه یک تیم برنده نیست ،در سیاست نیز یک جناح نمیتواند
همیشه پیروز میدان باشد».
آیتاهلل محمد یزدی رییس مجلس خبرگان رهبری و یکی از سرلیستهای اصولگرایان در انتخابات خبرگان
نیز در اظهار نظری تامل برانگیز ضمن ابراز خوشحالی از رأی نیاوردنش در دوره بعدی خبرگان و تبریک به همه
کســانی که رأی آوردهاند گفت «:خوشــبختانه برای دوره پنجم خبرگان من رأی نیاوردم و در آینده در خدمتتان
نیستم .از این اتفاق خوشحالم و خوشحالم که این بار از دوش من برداشته شد».
محمدرضــا باهنــر دبیرکل جبهه پیروان خط امــام و رهبری و نایب رییس مجلس نهم و از سیاســتمداران
باتجربه که در این دوره از انتخابات در اقدامی  هوشمندانه و تاملبرانگیز ثبت نام نکرد نیز با قبول شکست لیست
اصولگرایان در انتخابات مجلس گفت« :باید به این موضوع ریشهایتر نگاه شود.اوال مصلحت نبود فضای تهران
دو قطبی شود و شاید بهتر بود فضا سه قطبی میشد چون در فضای دو قطبی تبلیغات تندی شد و فضای سنگین
تندی در بحثهای اقتصادی و غیره به وجود آمد که نتیجه این شد» .
همچنین روح اهلل حســینیان عضو جبهه پایداری و نماینده فعلی مجلس نیز که از جمله اصولگرایانی اســت
که در انتخابات مجلس ثبت نام نکرد ،رای آوردن قاطعانه لیســت اصالح طلبان در تهران را امری طبیعی خواند
و حتی تاکید کرد «:اصولگرایان نباید ناامید شــوند و احساس شکست کنند چون سه دوره اخیر مجلس در دست
اصولگرایان بوده اســت و حاال اگر مخلوطی از اصولگرایان و اصالح طلبــان به مجلس راه پیدا کردند هیچ امر
عجیبی اتفاق نیفتاده است».
بیــژن نوباوه از دیگر اعضای ائتالف اصولگرایان و نماینده تهران در تحلیل دیگری ســازماندهی بهتر طرف
مقابل را دلیل پیروزی آن  ها در انتخابات دانسته و با اشاره به رفتار درست انتخاباتی در این دوره از رقابتها تاکید

کــرد «:اصولگرایان در تهران با پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی و به صورت منطقی درس اخالقی بســیار
خوبی نشان دادند که این به معنای حاکم شدن اخالق در این گروه سیاسی است».
احمد ســالک از دیگر اعضای جبهــه پایداری و منتخب مردم اصفهان در مجلــس دهم نیز یکی از دالیلی
ناکامی  اصولگرایان در انتخابات به خصوص در تهران را تمکین نکردن به لیســت واحد دانســت و گفت :جامعه
اصولگرایی باید به این نتیجه برسد که در شیوه عملش دقت داشته باشد.
مهدی  هاشــمی  نماینده فعلی تهران که نامش در لیســت ائتالف اصولگرایان نبود و به صورت مســتقل در
رقابتهــا حاضر شــده بود،عملکرد اصولگرایان در مجلــس و دولت را عامل تغییر اقبال مــردم به این جریان
اصولگرایی دانســته و ضمن انتقاد از لیست واحد اصولگرایان در تهران گفت  «:این لیست نتوانست همه سالیق
و تخصصها را در خود جای دهد لیستی که کارشناسی و منطقی تهیه نشده بود».
محمد خوش چهره که نامش در لیســت صدای ملت قرار داشت  ،غرور و خودشیفتگی بیش از حد نسبت به
انتخابات را ویژگی بارز لیست ائتالف اصولگرایان دانسته که این ویژگی باعث شد آنان آمادگی الزم و مطابق با
حقایق را در انتخابات نداشته باشند.
همچنین عباس ســلیمی  نمین از فعاالن سیاسی اصولگرا ،عملکرد نیروهای اصولگرا در مجلس نهم  ،رسیدن
دیرهنگام به وحدت و انســجام و مواجه نشــدن با اقبال بدنه اجتماعی را از دالیل شکست اصولگرایان دانست و
گفت « :نگاهی که اصولگرایان به لیســت داشتند گزینشی بود و برخی افراد را جایگزین کردند.حال اینکه نباید
به افراد امتیاز ویژهای داده میشد تا سطح تالشها و فعالیتهای سیاسی کاهش پیدا کند».
امیر محبیان از جمله تحلیلگرایان عملگرای جریان اصولگرا نیز در تبیین چرایی شکست اصولگرایان در تهران
معتقد اســت «:اصولگرایان به جامعه این پالس را فرستادند که همه آنها مثل پایداری فکر میکنند .ارسال این
پالس کافی بود تا مردم تهران رای خود را به نام کســانی بنویســند که در جبهه مقابل ایستادهاند.البته نمی  گویم
آنها دلیل شکســت هستند اما وقتی که این پیام از سوی جریان اصولگرایی داده شد که منفعالنه تابعی از جبهه
پایداری شده و قریب به نیمی  از لیست خود را به آنها اختصاص داده است ،باعث واکنش افکار عمومی  شد».
یکی دیگر از واکنش  های جالب و قابل تامل از بدنه اصولگرایی مربوط به عزتاهلل ضرغامی  است که برخالف
برخی از تصورات در این رقابت ثبتنام نکرد و معتقد است «:عملکرد سیاسی اصولگرایان در طول سالهای قبل
به طور جدی قابل نقد اســت و این جناح بعد از رحلت آیتاهلل مهدوی کنی و حبیباهلل عســکر اوالدی به طور
محسوســی از خالء رهبری رنج میبرد و صرف ائتالف به روی یک لیســت در روزهای آخر برای همراه کردن
مردم کافی نیست».
به گزارش ایسنا ،بررسی این تحلیلهای سیاسی گواهی بر پذیرش شکست اصولگرایان در انتخابات تهران با
یک مشی معقوالنه و با تاکید بر پذیرش قانون و تمکین به آن دارد ،رویکردی که باید تمامی  جناح  های سیاسی
دنبال کنند .به تعبیر دقیقتر فعاالن سیاســی و حتی حامیان آن  ها باید نشــان دهند که به قواعد بازی سیاســی
پایبندند و تحمل شکست را دارند و حتی میتوانند از این شکست سکو و پلی برای پیروزیهای بعدی بسازند.

امیری:

کارهای نجفی قانونی انجام گرفته
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قائم مقام وزیر کشــور گفت :من مصداقی صحبت نمی  کنم امــا آنچه که مربوط به مقدمات ثبت نام در
ارتباطات با وزارت کشور بوده ،کارهای محمدرضا نجفی منتخب تهران قانونی انجام گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا  ،حسینعلی امیری روز شنبه در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور در
جمع خبرنگاران در پاســخ به سوال خبرنگار ایرنا اظهار داشت :نتیجه انتخابات اعالم شده و موضوع در حوزه
شــورای نگهبان قرار گرفته اســت ،باید صبوری کنیم تا ببینیم نظر شورای نگهبان چه خواهد بود اما از نظر
وزارت کشور نجفی منتخب تهران است.
اشــاره امیری به انتقادهایی بود که برخی رســانه  های منتقد دولت در     باره استعفا ندادن نجفی ازمعاونت
استانداری مرکزی مطرح می  کردند .وی با بیان اینکه موضوع از حوزه وزارت کشور خارج شده و در صالحیت
شورای نگهبان است ،گفت :باید ببینیم شورای نگهبان چه تصمیمی  در این باره می  گیرد.
منتظر موافقت شورای نگهبان هستیم
امیــری همچنین در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت :بــرای برگزاری الکترونیکی انتخابات
در مرحله دوم مکاتبه کرده ایم و منتظریم شــورای نگهبان اعالم نظر کند .از نظر ما همه چیز آماده اســت
همانگونه که در مرحله اول هم آماده بود.
وی ادامه داد :در مرحله اول در بحث نرم افزاری به بحث  های کارشناسی با شورای نگهبان برخورد کردیم
و شورای نگهبان موافقت نکرد و برای مرحله دوم آمادگی داریم اگر شورا موافقت کند.
امیری همچنین در خصوص زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات گفت :دو تاریخ پیشــنهاد شــده که یکی
 95/1 / 25و دیگری  95/2/10اســت .با شــورای نگهبان در خصوص هر کدام از آنها به توافق رسیدیم که
اعالم می  شود.

