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مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری:

سياسي

پیگیر پرونده مدیران
بازداشت شده کانالهای
تلگرامی هستم

وزیر دادگستری با ابراز امیدواری از اینکه هرچه زودتر مشکل مدیران کانالهای تلگرامی بازداشت شده حل شود ،اعالم کرد که پیگیر این موضوع است.
به گزارش ایلنا ،حجتاالســام مصطفی پورمحمدی در حاشــیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت :در دولت بحث جدی این است که در این سه ماه باقی مانده
همه تالش کنیم برنامهها و وعدههایی را که داده بودیم نهایی و این دوره را به خوبی پایان ببریم.
وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیران کانالهای تلگرامی اصالحطلب اظهار کرد :امیدواریم مشکلشان زودتر حل شود.
وی افزود :شخصا پیگیر پرونده ایشان می باشم.

علی اکبر ناطق نوری:

برای انجام فعالیتهای سیاسی از مسئولیت دفتر بازرسی رهبری کناره گیری کردم

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :بنده شــخص ًا خواهناخواه وجهه
سیاســی دارم و نمیتوانم در برابر وقایع و حوادث سیاســی کشور ،چه به لحاظ
تکلیف شــرعی و چه از نظر وظیفه ملی و انقالبی ،بیتفاوت باشم .از طرف دیگر

به هر حال این یک واقعیت اســت که تعارض حقیقی بین فعالیت سیاســی افراد
در موقعیتهای انتســابی به رهبری و حفظ جایگاه دفتر ایشــان وجود دارد که
علیالقاعده میبایست مبرای از گرایشات متداول سیاسی باشد
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم والمسلمین علی اکبر ناطق نوری انتخابات اخیر
را نمادی از پایداری ملت ایران در دفاع از اســتقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی
و نیز حرکتی برای تثبیت عقلگرایی ،عمقنگری و نفی بیاخالقی دانســت و اظهار
کرد :آرزو می کنم دولت جدید به پشتوانه این رأی معنا دار ،در راستای انتظارات
مــردم اعم از موافقین و مخالفین ،مصمم تر از گذشــته ،بتواند در جهت اعتالی
آرمانهای جامعه اســامی ،عزت کشور ،سعادت این مردم شایسته و بهبود شرایط
معیشتی آنان ،کوشا و موفق باشد.
ناطق نوری درباره علت کنارهگیری خود از مسئولیت دفتر بازرسی مقام معظم
رهبری ،گفت :این یک واقعیت است که تعارض حقیقی بین فعالیت سیاسی افراد
در موقعیت های انتســابی به رهبری و حفظ جایگاه دفتر ایشــان وجود دارد که

علی القاعده می بایســت مبرای از گرایشات متداول سیاسی باشد ،لذا این طبیعی
بود که این تصمیم را بگیرم که هم نسبت به تحوالت جامعه بی تفاوت نباشم و
با دست باز تر بتوانم حرکت کنم و هم اینطور نباشد که رفتار های سیاسی فردی
چون بنده ،موجبات القاء شــبهه جانب داری دفتر مقام معظم رهبری از گروهی
خاص را در اذهان فراهم کند.
او دربــاره ارزیابی خود از انتخابات اخیــر و نتیجه آن گفت :بنده به نوبه خود و
از صمیم قلب ،این حضور پرشــور و این عزم و اراده کم نظیر برای مشــارکت
در تعیین سرنوشــت را که منجر به این انتخاب هوشمندانه گردید ،به مردم آگاه
ایــران و همچنین به رهبری معظم انقالب و رییس جمهور منتخب؛ جناب آقای
دکتر روحانی تبریک می گویم .حقیقت ًا مردم ما ،هم در داخل و هم خارج از کشور؛
بار دیگر و در شرایطی بسیار دشوار ثابت کردند از یک درک جامع و هوشمندی
کم نظیر بهره مند هســتند و در هر جای جهان که باشــند؛ دلشان برای وطن و
سرزمین کهن ایران می تپد.

معصومه ابتکار:

ی تهران شایعه رسانهها است
احتمال حضورم در شهردار 

رئیس ســازمان محیط زیست ،اخبار منتشــر شده درباره
ی تهران را شــایعه رسانهها
احتمال حضورش در شــهردار 
دانست.
به گزارش ایســنا ،معصومه ابتکار در حاشیه جلسه هیات
دولــت در جمع خبرنــگاران در واکنش به شــایعه احتمال
ی تهران اظهار کرد :اینها از شایعاتی
حضورش در شــهردار 
است که من هم فقط در رسانهها دیدهام.
وی در واکنش به این پرسش که آیا در دولت آینده حضور

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس:

برخی اعضای لیست امید به
تعهداتشان پایبند نیستند

ســخنگوی فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی از
انتشار اسامی اعضای فراکســیون امید و نمایندگانی که با
لیســت امید وارد مجلس دهم شدند ،در آینده نزدیک خبر
داد.به گزارش ایلنا ،بهرام پارســایی  ،با اشــاره به آخرین
تصمیمات فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی اعالم
کرد ۱۶۰ :نماینده با لیســت امید و با پذیرش تعهدات این
لیست وارد مجلس شدند ،اما برخی از آنها به هر دلیلی بعد
از ورود به مجلس در فراکسیون امید حضور پیدا نکردند.
او گفت :مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۹۲پیام
خود را مطرح کردند و در انتخابات مجلس در ســال  ۹۴با
انتخاب نمایندگان لیســت امید اهداف و خواستههایشان را
بیان کردند و در اردیبهشت  ۹۶هم با رای به آقای روحانی
و انتخاب لیســت امید شوراها در کالنشــهرها در راستای
انتخابهای قبلی خود گام برداشتند.سخنگوی فراکسیون
امید مجلس شــورای اســامی یادآور شــد :مردم اکنون
منتظرند که این تحرکات در انتخابات هیات رییسه مجلس
هم نمود داشته باشد؛ بر این اساس ما الزم میدانیم به مردم
اعالم کنیم که چه کسانی به تعهدات خود عمل کردند.
پارســایی در پایان تصریح کرد :نمیشود کسانی به نام
لیســت امید وارد مجلس شــوند و با آقای عارف و بزرگان
اصالحطلــب ســلفی بگیرند و رویهشــان در مجلس چیز
دیگری باشد.

خواهد داشــت یا خیر گفت :این مســأله به تصمیمات آقای
رییــس جمهور باز میگردد و او تصمیم خود را اعالم خواهد
کــرد .از االن نمیتوان چیزی را پیشبینــی کرد ولی قطع ًا
برنامههای محیط زیســت در دولت آینده ادامه پیدا میکند.
تکیه بر مســائل محیط زیست ،کیفیت هوا ،احیای تاالبها،
توجه بیشــتر به بهبــود کیفیت آب و آلودگی شــهرها جزو
وعدههای انتخاباتی رییس جمهور بوده است.
ابتکار همچنین درباره وضعیت دریاچه نمک در استان قم

اظهارکرد :تاالبها یک حقآبه قدیمی و شرایط اکولوژیک و
ساختار زیســت بومی دارند که اگر به آن توجه نشود طبع ًا با
بحران مواجه میشوند.
مطالعات درباره دریاچه نمک نشان میدهد که  ۱۹رودخانه
به طور طبیعی وارد این تاالب میشده که به دالیل مختلف
روی آنها آببند و یا ســدهای انحرافــی زدهاند البته طبق
گزارشــی که داشتهایم وضعیت این دریاچه امسال بهتر شده
است.

رئیس سازمان محیط زیست در پایان اظهار کرد :در حوض
ســلطان ما یک طرح پخش سیالب اجرا کردیم که وضعیت
بهتر شده است.
این دو مورد تحت مطالعه هســتند و هر دو طرح مدیریت
زیست بومی خواهند داشت و طبق طرح زیست بومی به طور
حتم باید احیا شــوند و ما باید به عنوان تهدیدی که ممکن
اســت باعث ایجاد پدیده گرد و غبار شــوند با خشک شدن
آنها مقابله کنیم.

سیدرضا صالحی امیری وزیر ارشاد:

رئیس جمهور باید کابینه ای با محوریت مطالبات مردم تشکیل بدهد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :رییس
جمهور بــه عنوان امین مــردم باید دولتی را
تشــکیل دهد که بتواند پاسخگوی مطالبات
مردم باشــد و ایــن امر صرفــا در صالحیت
رییس جمهور است و کســی حق مداخله در
این تصمیمگیری را ندارد.
به گزارش ایلنا ،سیدرضا صالحی امیری در
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
بــا اشــاره بــه حضــور مــردم در انتخابات
ریاســتجمهوری گفت :بــه مردمی که این
حماســه بزرگ را رقم زدند تبریک میگویم
و انصاف این اســت کــه اصحاب رســانه،
صداوسیما ،خبرگزاریها و روزنامهها مدتها
این حماسه ملی را برای مردم تبیین کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه
این حماسه سه پیام روشن داشت ،اظهار کرد:
اولین عامــل خلق این حماســه مقام معظم
رهبری بودند که با طرح مشــارکت حداکثری
و آرزوی اینکه همه ایرانیان منهای نژاد ،رنگ
و مذهب و گرایشات در پای صندوقها بیایند،
بستر مشارکت حداکثری را فراهم کردند.
او ادامه داد :از سوی دیگر مردم رسالت خود

را انجام داده و کار را تمام کردند و اکنون آغاز
کار دولتمردان برای پاســخگویی به مطالبات
مردم است.
صالحیامیری تاکید کرد :در کنار دو عامل
قبلــی ،در ایــن انتخابات قــدرت ملی ایران
افزایــش پیدا کرد .دنیا در محاســبات قدرت
یکی از کانونهای اصلی را پشــتوانه مردمی
دولتهــا میداند .این دولــت در این منطقه
پرآشــوب ،به دلیل اینکه از پشــتوانه باالی
مردمی برخوردار اســت از دولتهای قدرتمند
منطقه محسوب میشود.
وزیر ارشاد با اشاره به برخی از گمانهزنیها
درباره کابینه دولت دوازدهم گفت :رســانهها
بهجــای گمانهزنــی و فضاســازیها به این
بپردازند که رییسجمهور به عنوان امین مردم
دولتی را تشــکیل دهد که بتواند پاسخگوی
مطالبــات مردم باشــد و این امــر صرفا در
صالحیت رییسجمهور اســت و کســی حق
مداخله در این تصمیمگیری را ندارد.
صالحیامیری در پاســخ به این پرسش که
چنانچه در وزارت ارشــاد ماندگار شــوید ،چه
برنامههایی برای دولت دوازدهم دارید ،گفت:

ما برنامه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی را
تدوین و حتــی مکتوب کردیــم و در کتاب
برنامههــای رییسجمهــور نیز آمده اســت.
هرکس در کرسی وزارت باشد باید برنامهها و
سیاستهایی که رییسجمهور به مردم وعده
کرده را پیگیری کند.
او ادامه داد :یکــی از این برنامهها واگذای

امور اجرایی فرهنگــی به اصحاب فرهنگ و
دیگری گســترش حوزه اتحادیهها ،خانهها و
نهادهای صنفی اســت .مهمتریــن نکته نیز
این اســت که بدانیــم با توجه بــه اینکه در
جامعه اســامی زندگی میکنیم ،باید گفتمان
فرهنگی درجامعه گفتمان دینی باشــد و این
امر در آینده تقویت میشود.

سعید لیالز اقتصاددان:

دولت پول یارانهها را به تامین اجتماعی تزریق کند

ســعید لیالز گفت :یکی از مهمترین برنامههای دولت در
مناطق حاشیهنشین گسترش طرح تحول سالمت و نهادینه
کردن آن اســت تا بتواند به طبقات فقیر و اقشار آسیب پذیر
جامعه کمک کند.
به گزراش ایلنا ،ســعید لیالز در پاســخ به این پرسش که
بــا توجه به حضور پر رنــگ مباحث اقتصــادی و مادی در
مناظرههای انتخابات ریاســت جمهوری ،این انتخابات حامل
چه پیامی است؟  ،اظهارداشت :مردم با انتخاب آقای روحانی
به ماتریالیســم و اقتصاد ،جواب رد ندادند بلکه به وعدههای
نشدنی جواب رد دادند.

وی در تحلیــل میزان رای آقای رئیســی گفت :اگر حدود
 8میلیون پایگاه ثابت رای اصولگرایان را از آراء رئیســی کسر
کنیم مابقی به افراد محروم مربوط میشــود که این افراد ۱۰
درصد جمعیت ایران هستند و دولت آقای روحانی باید به این
بخش توجه ویژهای داشته باشد و توصیه اکید بنده این است
که هم سیاست رشد اقتصادی و هم توزیع درآمدها در دولت
مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی تصریح کرد:البته توزیع درآمدها
باید ســازمان یافته باشد زیرا هرگونه پرداخت یارانه از باال به
شیوه احمدینژادی منجر به تشدید نابرابری خواهد شد.
لیالز خاطر نشان کرد :مسیریکه آقای روحانی در سه سال
گذشــته طی کرد باعث شد تا مردم به این مسیر پاسخ مثبت
دهد زیرا راه درســت این بود.این کارشناس اقتصادی افزود:
گروههای هدف شــامل بازنشســتگان ،کارگران ،کارمندان،
مســمتریبگیران ،کشــاورزان جزء پنج گروهی هستند که
دولت باید نگاه ویژهای به آنها داشــته باشد.وی خاطر نشان
کرد :ضمن آنکه دولت باید طرح تحول سالمت را با قدرت و
ت تخصیص یارانه به
سرعت تمام ادامه دهد.لیالز گفت :سیاس 
گروههای هدف ،همچنین افزایش دستمزد ،خرید تضمیمنی
محصوالت کشــاورزی و عرضه سبد غذایی به این گروهها از

موارد مهمی است که دولت باید مد نظر قرار دهد.
وی تصریــح کرد :یکی از مهمتریــن برنامههای دولت در
مناطق حاشیهنشین گسترش طرح تحول سالمت و نهادینه
کردن آن اســت تا بتواند به طبقات فقیر و اقشار آسیب پذیر
جامعه کمک کنــد .لیالز افزود :ضمن آنکــه ضرورت دارد
آهنــگ پرداخت یارانه بــه طبقات مرفه آهســته و به مرور
حذف شــود با این اقدام می توان همه ایــن منابع را به این
 ۵گروه مهم باال اختصــاص دادیم .لیالز در مورد بهرهمندی
حداقلی گروههــای مختلف از تامیناجتماعی و نظام حمایتی
در جوامع مختلف و ناکارآمدی آن در ایران گفت :به دلیل این
که پول به نظام تامین اجتماعیتزریق نمیشود این شبکه به
درستی کار نمیکند.وی با بیان اینکه این موضوعات نیازمند
منابع مالی اســت تصریح کرد :زمانی که قدرت خرید مردم را
باال میبرید و حداقل دســتمزد و حداقل مستمری را افزایش
میدهید یا قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش میدهید در
اصل به فقیرترین مردم کمک کردهاید.لیالز خاطر نشان کرد:
موضوعیکه بنده همواره به آن تاکید دارم این است که تولید
ثــروت در ایران بر توزیع آن اولویت دارد چون در غیاب تولید
ثروت صرفا توزیع فقر انجام میشود.

وی افزود :هم اکنون نمیتوان بر منابع نفت تکیه کرد پس
باید تولید ثروت را مورد توجه جدی قرار داد.لیالز در پاسخ به
این پرسش که انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه تغییری
در آرایش سیاسی کشور ایجاد خواهد کرد؟ و سطح و گستره
این تحول چیست؟ گفت :این انتخابات خالق آرایش سیاسی
نیســت بلکه مخلوق آن اســت .وی با بیان اینکه کل تمدن
ایران گامی بزرگ به ســمت جلو برداشت ،ادامه داد :ایرانیان
را به ســادگی نمیتوان فریب داد ضمن آنکه جناح راست نیز
گفتمان جناح مقابل را به رســمیت شناخت و از آن بهره برد.
لیالز با اشاره به این که در آستانه قرن جدید قرار داریم ،گفت:
ایران از همه تالطمات قرن اخیر به سالمت عبور کرده است
و به اعتقاد بنده چشــم انداز کشور بســیار مثبت خواهد بود.
ایــن تحلیلگر اقتصادی افزود :اعتدالی که با پیروزی روحانی
در خرداد  ۹۲اتفاق افتاد در اردیبهشــت  ۹۶تثبیت و برگشت
ناپذیر شــد.وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ایران
میتواند به اقتصادی نوظهور تبدیل شود؟ گفت :از سه یا چهار
سال آینده این اتفاق خواهد افتاد .مهمتریم مشکل حال حاضر
کشور مسئله اشتغال است و با حل این مشکل باقی مشکالت
قابل است.

رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران مطرح کرد:

مردم رای دادند تا سیستم ارباب رعیتی به شهروندی تغییر کند

رییس موسســه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشــگاه تهران با اشــاره به نتایج
انتخابات شورای شهر تهران گفت :مردم رای دادند تا مدیریت شهری تهران از سیستم
ارباب رعیتی به سیســتم شهروندی تغییر کند.به گزراش ایلنا حسین ایمانی جاجرمی
درباره چرایی پیروزی لیست امید گفت :هدف اصلی مردم بیرون راندن تیمی بود که 14
سال بر تهران حکومت کرد و این شهر را با ساختوساز بیش از اندازه و سیاستهای
عامرانه نابود کرد.این استاد دانشگاه در مورد مطالبات مردم از شورای پنجم گفت :عدم
ثبت جلسات شورای شهر و نبود شفافیت از سیاستهای دوران چمران است .مردم به
همین دلیل به او رای ندادند و انتظار دارند؛ این شــرایط تغییر کند .این دوره با گذشته
فرق دارد ،ما اکنون یک جامعه مدنی فعال و حســاس داریم که منتظر پاســخ است و
پیگیر مطالبات خود خواهد بود.او با اشاره به اینکه همه چشمانتظار برنامههای شورای
پنجم هســتیم ،ادامه داد :هنوز برنامهای ارائه ندادهاند ،امــا تا مرداد وقت دارند؛ برای
همه حوزهها از جمله مطالبات دستفروشــان ،کودکان کار ،آلودگی هوا و  ...برنامههای
خــود را ارائه دهند .مــردم رای ندادند تا ارباب تهران را عــوض کنند! چمران برود و
جایش را شــخص دیگری بگیرد .مردم رای دادند تا مدیریت شهری تهران از سیستم
ارباب رعیتی به سیســتم شهروندی تغییر کند.ایمانی جاجرمی ادامه داد :لیستامید با

فاصله معناداری پیروز انتخابات شــورای شهر شد ،و این نشان میدهد ،اصالحطلبان
توانســتند؛ اعتماد مردم را جلب کنند .شــورای پنجم باید به تعهداتش وفادار بماند و
منسجم کار کند ،در غیر اینصورت اعتماد مردم از میان خواهد رفت.این جامعهشناس
شهری تصریح کرد :در حال حاضر سوال اصلی این است که اعضای شورای پنجم چه
برنامهای دارند و تا چه حد منسجم و تا چه اندازه به رای مردم متعهد هستند؟ شایعاتی
از شــهردار شدن هاشمی به گوش میرســد ،این درحالی است که مردم به ایشان به
عنوان شهردار رای ندادند ،بلکه به عنوان عضوی از شورا رای دادند و ترک شورا نقض
تعهدی است که به مردم دادند.جاجرمی افزود :مردم به لیست رای دادند و انتظارشان
باالست؛ هرچند موج انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردمی را در شورا باال
برد ،اما همه نگاهها روی شورای پنجم هستند.
این استاد دانشگاه خطر جدی برای شورای پنجم را دچار شدن به سرنوشت شورای
اول دانســت و گفت :اقلیت منتقد در شورای پنجم حضور ندارند و همه از یک لیست
و همســو هستند و با خروج از شــورا و عدم انسجام ممکن است به سرنوشت شورای
اول دچار شوند .عدم انسجام موجب ریزش آراء و اعتماد مردم خواهد شد و دیگر پای
صندوق رای نمیآیند و شورا دوباره دست چمران خواهد افتاد.

او اعتماد مردم به رییس دولت اصالحات را علت رای آوردن لیســت امید دانســت
و گفت :اگر شــورای پنجم به تعهدات خود وفادار نباشد ،مطمئن باشید مردم تالفی
میکنند و دیگر پای صندوق رای نمیآیند.
پاشنه آشیل جریان اصالحات در حال حاضر شورای شهر است و باید نشان بدهند تا
کجا حاضرند به خاطر تعهداتشان از منافع خود بگذرند؟
این استاد دانشگاه ادامه داد :اگر صداقت دارند باید برای انتخاب شهردار فراخوان داده
و تیم ارزیابی تشکیل دهند و از میان افراد الیق که تعدادشان هم کم نیست یک نفر
را برای شــهرداری انتخاب کنند و همین االن فهرست اموال خود را اعالم کنند .چرا
که در شورا حقوقی پرداخت نمیشود و فقط مبلغی به عنوان حق الجلسه میگیرند .اگر
ادعا میکنند قصد مبارزه با فساد دارند باید بیش از هر چیز تکلیف خود را روشن کنند.
او در مورد مطالبات مردم از شورای شهر پنجم افزود :تغییر مسیر شهرداری تهران و
پایان پنهان کاری مطالبه اصلی مردم است.
ساختمان شورا باید تغییر کند تا مردم بتوانند فرصت حضور در جلسات را داشته باشند
و از نزدیک شاهد اتفاقی باشند که در جلسات میافتد.
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یادداشت

سوم خرداد...
شهره اکبری  -روزنامه نگار

خرمشهر را میشناسم؛ هنوز رد پای پدرم بر اروند طنین دارد! میشنوم که مرا
به تماشــای سجدهی نخلها میخواند به بزم رستاخیز خفتگان بیدار به تماشای
اشکهای قصهی سیاوش ُکشان این شهر!
سوم خرداد را هم خوب میشناسم؛ فصلی کوتاهتر از لبخند پدر اما به درازای
خاطرات غبار گرفتهاش! فصل بر باد دادن حضور گندمزارش! فصل پر رونق شایعه
نبش قبرگمانه! فصل امید به باز شدن گره از کار دشنهی رستمهای زمانه!
فصلی به حالوت فراموشی و شعار به تلخی نوشداروی دیر هنگام! شهری بر
مدار راهرفتگان بر آب شهری پر از مزار سیاوشهای گمنام!
ســام بر این شهر سالم بر این فصل ســام بر اروند و خفتگانش سالم بر
سیاوشان سر بهدارش! سالم بر شادمانی که تا کربال پر میکشد! سالم بر رد پایی
که در فکه به آتش مینشیند! سالم بر فتحی که هنوز روایتش ناتمام است و سالم
بر فتحی که روایتش هم خونبار است!
آری میشناسمت؛ تو همان شهری هستی که تا کربال فقط به اندازهی شنیدن
سوت یک گلوله فاصله داشتی تو همان شهری هستی که خاطرات عمل نکردهی
دشــمن را زیر پوســتت داری و منتظر قصهگویی نشستهای تا بیاید و ...تو همان
ش ُکشان را خوبتر از من میفهمی!
شهری که امروز داغ سیاو 
اما من کیســتم که تو مرا بشناسی؟! شاید نمیدانی! من وارث داغ قتلگاهم
تبارم میرســد به راهروندگان بر اروند! از سربهداران نشان دوستی دارم و پردهی
ش ُکشان را در کولهبار و ســوت گلولهی دشمن را در گوش چون
قصهی ســیاو 
گوشوارهی میراثی مادرم! و اگر باورم کنی هنوز تا کربال برایم راهی نیست!
باورم کن! گمان مبر که خرامیدن بر آب را فقط پدرم میدانســت و ســوختن
فقط هنر مردان فکه بود! باورم کن! من از همان تبارم قصهها دارم از ســوختن و
سوگند به سومین طلوع که خرامیدن را هم خواهم آموخت!
غبارها را جارو کن آمدهام قصهگویت باشم قصهگویم باشی آخر من سرشته از
خاکت هستم و پرورش یافتهی آفتاب و سیراب شرجیات!
بشناسم باورم کن به یاد بیاورم اگر باز هم دریغ داری از گشودن مزار خفتگان
بیدار مزاری آماده کن در گوشــهای از امواج که فقط من باشم و اروند و جبرائیل
و نخلهای سوخته و همســایگان آن روزهای کربال و قصههایت و قصههایم و
قصههای...
و خواهی دید سیاوشــان سر بهدار هم خواهند آمد خرامان سبکبار از جانب
بینهایت طلوع...
تحلیل روز

امیرتتلو دست از سر اصولگراها بر نمی دارد!

.۱مشــکل اصولگراها این اســت که اصوال نمی خواهند از شکست های خود
درس بگیرند و همیشــه قیافه حق به جانب دارند از شــمارش آرا به شیوه حسین
شریعتمداری ،مدیرمسئول روزنامه کیهان گرفته تا خط و نشان کشیدن های رسانه
های وابســته به این جریان و حاال هم آقای حمیدرضا ترقی با گذشت چند روز از
اعــام نتایج انتخابات به صحنه آمــده و باز اصرار دارد که هر آنچه کردند در این
انتخابات صحیح بوده و از قضا برایشان رای آوری هم داشته است!
ترقی در یک مقایســه مع الفارق به قیاس استاد موســیقی ایران ،شجریان با
امیرحسین تتلو پرداخته و مدعی شده است که دیدار امیرتتلو با رئیسی باعث رشد
آرای کاندیدای اصلی اصولگرایان شده بود .البته او توضیح نمی دهد مبانی آماری
سخنان او چیست و او چگونه فهمیده است که تتلو برای رئیسی توانسته سبد رایی
به همراه بیاورد .ادعای ترقی در حالی صورت می گیرد که اصولگرایان و مذهبیون
نسبت به این دیدار واکنش نشان داده و حتی برخی از فعاالن سیاسی و مذهبی به
آن انتقاد شــدید داشته اند .اما آقای ترقی می گوید که یک فردی با صبغه خاصی
توبه می کند و می خواهد جبران مافات کند و می آید از رئٌیسی حمایت می کند!
البته او توضیح نمی دهد مساله توبه که امری است بین انسان و خدای خودش چه
ربطی به حمایت از ابراهیم رئیســی دارد .همان کسی که در شهر محل مسئولیت
او کنســرت های مجاز و شناسنامه دار اجازه برگزاری ندارند .اما اینک سیدابراهیم
رئیسی احساس مسئولیت اخالقی کرده که میزبان امیرحسین تتلو باشد!
 .۲دومین نکته این است که حمیدرضا ترقی نمی خواهد مسئولیتش را به عهده
بگیرد ،طرد حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری به عنوان یکی از عوامل اصلی
شکست جبهه موسوم به اصولگرایی است .او که از اعضای اصلی موتلفه اسالمی
اســت حتی در جریان انتخابات نتوانست بر پیمانی که به کاندیدای خود میرسلیم
داده بود ،بماند به انتقاد از ناطق نوری می پردازد و مدعی می شود که ناطق نوری
روحیه ریســک باال را ندارد و به همین دلیل پایگاهش را از دست داده است! البته
ترقی توضیح نمی دهد که طی ســالهای گذشته چه کسانی ناطق نوری را متهم
به اشــرافی گری کرده و با مواضع تند و افراطی خــود زمینه کناره گیری وی از
اصولگرایان را فراهم کردند و توضیح نمی دهد که دلیل نزدیکی موتلفه اســامی
با جبهه پایداری ها چیســت و چه مولفه هایی آنان را به هم آنچنان نزدیک کرده
که اصولگرایانی چون ناطق نوری و علی الریجانی از آنها روی گردان شده اند.
و سرانجام اینکه وقتی سیدابراهیم رئیسی با حمایت باالی بسیاری از نهادهای
در قدرت و اعالم حمایت گســترده علما ،روحانیت ،جامعه مدرسین و  ....با وعده
های رویایی و خیالی و یارانه های چند برابری نتوانست آرای مورد نظر اصولگرایان
را بــه خود اختصاص دهد چگونه از نظر ترقی یــک برگ برنده و چهره محوری
محســوب می شــود .گویی این عضو جبهه موتلفه فراموش کرده که در جریان
انتخابات ریاست جمهوری چند بار جبهه منتسب با ایشان مصاحبه کرده و میرسلیم
را کاندیدای اصلح خود معرفی کرده بود .اگر رئیسی تا این اندازه قابلیت محوریت
داشت چرا از همان ابتدا حزب موتلفه در صدد ائتالف با جمنا برنیامد؟
 .۳ترقی گفته است که دیگر ایشان دست خودش نیست که در عرصه سیاسی
باشــد یا نباشــد .اصولگرایان تصور نمی کردند چنین ذخیره ای داشــته باشند!
سیدابراهیم رئیسی که از ابتدا هم نمی خواست وارد بازی جمنا شود و اعالم کرده
بود خدمت در آســتان قدس را به هر سمتی ترجیح می دهد ،با تشویق های جمنا
و آیت اهلل مصباح به صحنه سیاســت ورود کرد .ورودی که خیلی هم موفق نبود.
حال گویی این بار موتلفه ای ها این مســئولیت را به عهده گرفته اند که نگذارند
ابراهیم رئیسی به وظایف سابق خود برسد و می خواهند او را به هر قیمتی که شده
در عرصه سیاست حفظ کنند! ای کاش اصولگراها یک بار هم که شده مروری بر
عملکرد خود داشته باشند و با آسیب شناسی دقیق نقاط ضعف خود را برطرف کرده
و به جای اســتفاده از ابزار توهین و تحقیر با احترام به مردم و شعور اجتماعی آنان
در صحنه سیاست ظاهر شوند.
خبر
مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس:

سه فراکسیون مجلس با ریاست الریجانی موافقند

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اســامی با اشاره به رایزنی سه
فراکسیون مجلس برای انتخابات هیأت رئیسه گفت که ریاست علی الریجانی در
سال دوم فعالیت مجلس از سوی هر سه فراکسیون پذیرفته شده است.
به گزارش ایســنا ،مهرداد الهوتی اظهار کرد :فراکســیونهای مستقلین ،امید و
نمایندگان والیی از مدتی پیش در حال رایزنی درباره انتخابات هیأت رئیسه مجلس
هستند و این جلسات همچنان ادامه دارد تا انشاءاهلل بتوانیم به تفاهمی با یکدیگر
برسیم.وی افزود :در حال حاضر ریاست آقای الریجانی از سوی هر سه فراکسیون
پذیرفته شــده ،اما رایزنیها درباره نواب رئیس و سایر ارکان هیأت رئیسه همچنان
ادامه دارد.الهوتی یادآور شــد :فراکسیون مستقلین در حال رایزنی است تا ترکیبی
از هر سه فراکسیون را در هیأت رئیسه مجلس داشته باشیم .در همین راستا جلسه
مشترک سه فراکسیون سیاسی مجلس روز شنبه برگزار خواهد شد و تصمیم نهایی
در این جلسه اتخاذ میشود.

