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رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مستقر در سازمان صداوسیما از برگزاری اولین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در جمعه هفته جاری خبر 
داد.به گزارش ایسنا، احسان قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: اولین مناظره بعد از ظهر جمعه همین هفته به مدت سه ساعت با حضور شش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 

برگزار می شود.وی افزود: مناظره دو به دو نداریم و مناظره ها با حضور شش کاندیدا انجام خواهد شد.
این عضو شورای نظارت بر صداوسیما همچنین بیان کرد: مناظره های تلویزیونی از دو شبکه یک و شش پخش خواهد شد.

نیویورک تایمز: 

مشارکت تعطیلی ندارد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه "ساختمان ها 
باید محل آرامش مردم باشــد نه ابزار ســود 
آوری"، اظهارداشت: پیدا کردن منابع مشروع 
و سالم درآمدی برای شهرها ضروری است و 
دولت آماده همکاری و تهیه لوایح الزم است.

به گزارش ایلنا، حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی در پنجمین اجالس بین المللی 
مجمع جهانی شهرهای اسالمی، گفت: تامین 
هزینه های شهر از مســیرهای نادرست مانند 

تراکم فروشــی، فروش حقوق مردم و نسل ها 
است.

رئیــس  جمهــور با بیــان اینکــه اهمیت 
جســتجوی راه های ایجاد درآمد مشروع برای 
شهرها، اظهارداشت: اگر شهرها و شهرداری ها 
نیازمند منابع درآمدی هستند، بایستی به فکر 
منابع درآمدی سالم برای اداره آنها بود و دولت 
آماده است با تهیه لوایح الزم برای شهرداری ها 
و اداره شهرها از طریق منابع مشروع اقدام کند.

 روحانــی اظهار داشــت: در دنیــای امروز 
موضوع مدیریت شهری و اداره زندگی مردم، 
بویژه در یک شــهر بزرگ، جزو مدیریت های 

سخت و پیچیده است.
رئیس  جمهور با اشــاره به اینکه تمدن های 
بزرگ بشــری معمواًل در کنار شهرها بوجود 
آمــده و علم و فناوری و تمدن در شــهرهای 
بزرگ ظهور و بروز پیدا کرده است، گفت: برای 
درک و فهم تمدن اســالمی، بهترین راه آن 
اســت که بعد از مطالعه کتب و آثار گذشتگان 
به آثار باقیمانده معماری در شــهرهای مهم 
اســالمی و تمدنی که از مشــرق زمین، شبه 
جزیره هندوستان، ســاحل مدیترانه و شمال 
آفریقا و کشــورهای مهم خاورمیانه از جمله 

کشور بزرگ ایران نگاه کنیم.
روحانی خاطر نشــان کرد: آثــار تمدنی در 
شهرهای بزرگ و نوع معماری  و ساختمان های 
بزرگ این شــهرها از مهندســی، ابتکارات، 
دوستی و برادری میان مردم و استفاده درست 
از طبیعت در گذشته با انسان سخن می گویند.

رئیس  جمهور خاطر نشان کرد: در آثار بزرگ 
تمدنی در کشورهای مختلف جهان و از جمله 
کشورهای اســالمی، ریشه معماری شهرها و 
ساختمان ها از فرهنگ و اعتقادات مردم نشأت 
می گیرد و مســاجد، مدرســه ها، دانشگاه ها و 

مراکز آموزشــی به عنوان مرکزیت شــهرها، 
قبل از محله های مسکونی مردم، مد نظر بوده 

است.
 روحانی افزود: مســجد محل اجتماع مردم 
و جایگاهی اســت که مردم با هم برای انجام 
مراسم دینی و فرهنگی شــان  در آنجا شور و 
مشــورت می کنند. حتی تصمیم برای دفاع از 
شــهرها از مساجد آغاز می شــود و مسجد به 
عنوان مرکز فرهنگی محســوب می شود که 
مردم با آداب و رســوم و مســیر زندگی آشنا 

می شوند.
رئیس  جمهور خاطر نشــان کرد: مدارس و 
دانشــگاه ها، معمواًل در کنار مســاجد ساخته 
می شــوند و مقبره بــزرگان دینــی، مذهبی 
و حتی فرهنگــی و هنری معمــواًل در کنار 
مساجد ســاخته می شوند و سپس در کنار این 
فرهنگ و هویت، اقتصــاد ظهور و بروز یافته 
و بازار ســاخته می شــود و بازار مکانی است 
که صادرات و واردات، شــهری و روستایی و 
حتی بین کشــورها از آنجا آغاز می شود و بازار 
همچنین به عنوان بخشــی از مراکز تولیدی 
فرهنگی و هنری محســوب می شود. بنابراین 
ابتدا فرهنگ و هویت و ســپس اقتصاد و اداره 
آن، شکل می گیرد و در کنار فرهنگ، اقتصاد 
و علم، محل سکونت مردم تشکیل می شود و 

هم زمان این مراکز مسکونی با اماکن تولیدی 
و کشاورزی پیوند می یابند.

دکتر روحانی تصریح کرد: از تمدن گذشــته 
می آموزیم که از ســوداگری در خانه ســازی، 
شــهر ایجــاد نمی شــود و می آموزیــم که 
ریشــه های فرهنگی، اساس شهرسازی است 
و نحــوه معماری ها هم به گونه ای اســت که 
مردم بتوانند، راحت تــر زندگی کنند، نه آنکه 

ساختمان ها پرسودتر ساخته شود.
رئیس  جمهور اظهارداشــت: ساختمان باید 
محل سکونت و آرامش مردم باشد و به همین 
دلیل آن را مسکن نام گذاری کردند و در چنین 
حالتی است که نیازمندی های فرهنگی جوانان 
و نیز نیازمندهای اقتصادی و ارتباطات فرهنگی 

و اجتماعی مردم، تعریف و تبیین می شود.
 روحانــی با تأکیــد بر اینکه متأســفانه در 
بســیاری از اهــداف بلند شهرســازی فاصله 
ایجاد شده و به مسایل فرهنگی و حتی حریم 
خصوصی و شرایط اجتماعی مردم، کم توجهی 
می شود، گفت: شــهرها باید مکانی امن برای 
همه مردم باشد و نحوه ارتباط مردم در آن به 
راحتی شکل بگیرد و زنان و کودکان جامعه با 
کمال امنیــت و آرامش بتوانند در آنجا رفت و 
آمد کنند. لــذا قبل از هر چیز امنیت و آرامش 

شهروندان حائز اهمیت است.

رئیس جمهور در اجالس بین المللی مجمع جهانی شهرهای اسالمی:

فروش تراکم ، فروش حقوق مردم است

اولین مناظره کاندیداهای 
ریاست جمهوری

 جمعه برگزار می شود

قاسم بزرگ زاده- مشاور حقوقی

به گزارش ایلنا، میرسلیم در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با 
توجه به حضور ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در عرصه 
انتخابات اگر از شــما خواسته شود به نفع کسی کناره گیری 
کنید چه اقدامی انجام می دهید، گفت: کســی جرات ندارد از 
من درخواســت کناره گیری کند اما از همکاری آنها استقبال 
خواهم کرد و هرکســی که نیت خیر داشته باشد دستم را به 

سوی آن دراز می کنم.
او در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه در رسانه ها 
مطرح شده است که شــما نامه ای در مورد تخلفات قالیباف 
نوشته اید، در خصوص چه مواردی بوده و به کجا رسیده است، 
گفت : در رابطه با شکایت از قالیباف، در ذات وجود من نهفته 
است که نمی توانم با تخلف کنار بیایم و هیچ فرقی نمی کند. 
موارد مختلفی از خالف و اشکال پیش آمده که نسبت به آنها 
حساســیت نشان داده ام و به عنوان عضوی از حزب پیگیری 

کرده ام.
او افزود: در درجه اول به عنوان عضوی از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پیگیر تخلفات بوده ام و در روزهای اول سرکار 
آمــدن قالیباف او بــه منزل من آمد و بــا او صحبت کردم 
و خیرخواهش بودم و در اســفند ۱۳۹۳ بــه او گفتم که در 
شهرداری خالف هایی صورت می گیرد که قالیباف پاسخ داد 
دســت روی دلم نگذار، واویالســت. به او گفتم باید آنها را 
درســت کنی و اعمال باید درســت انجام گیرد. اگر این کار 
صورت نگیرد به ضرر مردم تمام می شــود و چه از طرف من 
و چه از طرف برادر من باشــد هیچ فرقی نمی کند. میرسلیم 
تاکید کرد: اگر من هم دچار خالف شوم باید به من تذکر داده 
شــود و باید از آن اســتقبال کنم نه اینکه رنجیده خاطر شوم 
لذا در صحنه سیاســت هرکس گرفتار اشتباه شد باید سریعًا 
اشــتباه خود را تصحیح کند نه اینکه با دروغ و دغل بخواهد 
ظاهرنمایی کند. این موارد غلط و قابل قبول نیست و توهین 

به مردم محسوب می شود.
نامزد حرب موتلفه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه 
شــما در مورد برجام چیســت و چه برنامه ای برای ارتباط با 
کشورهای غربی دارید، گفت: با تمام کشورهایی که در جهان 
با ما دوســت هستند و راه ظلم و سلطه گری را پیشه نکردند 
همکاری داشته و خواهیم داشت. لذا جمهوری اسالمی ایران 
در طول ۳۸ سال گذشته ثابت کرده به هیچ وجه خشونت گرا 
نیســت و با ۲۰۰ کشور دنیا مناسبات خوبی داریم از جمله با 
کشورهای غربی تعامالت متعددی داشته و داریم به ویژه در 

اروپا. بنابراین آینده همــکاری ما و برنامه های ما به صورت 
مبادالت تجاری، فرهنگی، سیاســی قــوی، برمبنای حفظ 
استقالل خود در کشور است و بدون اینکه بخواهیم ایران را 
به عنوان بازاری برای دیگران تبدیل کنیم با مناسبات تجاری 
و پایاپای همه دســت به دست هم دهیم تا ایران را به رفاه و 

سعادت بیشتر نزدیک کنیم.
او در رابطه با برنامه  و نظرش در مورد هنر و ســینما گفت: 
سینما فقط هنر نیســت بلکه آثار و تبعات اجتماعی گسترده 
دارد و هنر هم باید برای مردم باشد و رئیس جمهور آینده باید 
به هنر، سینما و فرهنگ متعهد باشد و نظام و آرمان های نظام 
را درک کرده و با این درک صحیح مبادرت به خالقیت کند.

وی همچنیــن تاکید کرد که با بی بندوباری و شــلختگی 
هنری و ابتذال و مواردی که روحیه مردم را نسبت به کشور 

به یاس می کشند مخالفت خواهد کرد.
او در پاسخ به سوالی در خصوص ادامه برجام گفت: برجام 
برای ما معاهده ای است که جنبه بین المللی دارد و کسانی که 
آن را محترم نشمردند باید پاسخگو باشند و هرآنچه که باید 
انجام می دادیم تا صداقت جمهوری اسالمی به اثبات برسد را 
حتی بیشتر از آنچه باید، انجام داده ایم؛ اما متقاباًل آنچه ۵+۱ 
متعهد شد تحقق نیافت؛ بلکه متاسفانه تحریم های جدیدی 
به بهانه های دیگر اضافه شد. بنابراین آمریکایی ها و اروپاییان 
باید پاســخگوی آن باشــند که چرا متعهد به امضای خود 

نماندند. در مجامع بین المللی پیگیرحقوق مان خواهیم بود.
این کاندیدای ریاســت جمهوری در پاســخ بــه اینکه آیا 
گفتگویی میان اصول گرایان انجام شــده اســت که شما به 
نفــع دیگران کنار بروید یا دیگران به نفع شــما کناره گیری 
کنند، گفــت: انتخاب من پیش از اینکه جمنا نامزدهای خود 
را بخواهد معرفی کند براساس چارچوب تشکیالتی و سیاسی 
حزب موتلفه صورت گرفته است. بنابراین حزب موتلفه پای 
تصمیمی که گرفته است خواهد ایســتاد و برنامه ها و روش 

حکومتی خود را برای مردم تشریح می کند
او افزود: در ســالیق، جمنا با ما اختالف دارد و خوب است 
که به عهده مردم بگذاریم که تشــخیص دهند کدام سلیقه 
پاسخگوی نیازهای آنها است.همچنین وی در رابطه با اینکه 
باهنر بیان کرده به احتمال زیاد میرسلیم کناره گیری می کند 
تاکیــد کرد: ما تصمیم را در حزب می گیریم و اقدامات من از 
زبان خودم باید بیان شــود و دیگران از طرف من حق ندارند 
این کار را بکنند. مــا آمده ایم به مردم خدمت کنیم و تا آخر 

ادامه خواهیم داد. از آقای باهنر هم ممنون می شــوم و بهتر 
است به کارهای خود برسند.

میرســلیم رابطه با برنامه هایش برای بهبود روابط با دولت 
ایاالت متحده گفت:هیچ مورد و مصداقی در طول ۵۰ســال 
گذشــته نیســت که دولت آمریکا خواســته باشد خیری به 
ایرانی ها رســیده باشــد. هر وقت دولت آمریکا آدم بشود و 
بخواهد با توجه به کرامت های انســانی با این ملت شــریف 
و انقالب عظیم مواجه شــود مانعی بــرای همکاری با دنیا 

نخواهیم داشت.
او در پاســخ به اینکه دلیل ارتباط حزب موتلفه با توجه به 
اعتقادات مذهبی- اســالمی این حزب، با احزاب کمونیستی 
چین، ونزوئال، کوبا و کشــورهای کمونیستی چیست؟ گفت: 
همکاری ما با این کشورها مناسباتی دارد که در درجه اول با 
توجه به دشمنی آنها با آمریکا است. ما جبهه ای که در مقابل 
آمریکا و روش های اســتکباری آن مواجه شــده است را به 
رسمیت می شناسیم. اگر با چین، کره شمالی و ونزوئال دست 
به دســت هم می دهیم برای این است که در برابر رفتارهای 
استکباری آمریکا بایستیم و به دلیل اعتقادات مذهبی نیست، 
بلکه به دلیل مقاومت در برابر شیوه های ظالمانه ای است که 

آمریکا در برابر دنیا با جهان خواری خود اتخاذ کرده  است.
میرســلیم در رابطه با ارتباط با رهبــری گفت: در ابتدای 
صحبت هایــم نویــدی دادم که ما آمده ایم مــژده دهیم که 
گرفتــار خودکامگی نخواهیم شــد و اگر می بینید روســای 
جمهور از بنی صدر تاکنون منهای هشت سال ریاست آیت اهلل 

خامنه ای و شــهید رجایی هرکدام به نوعی کم و بیش دچار 
خودکامگی شــدند به دلیل وابســتگی هایی است که مانع 
می شود که خودکامگی شــکل گیرد را نداشتند. اگر بنده به 
عنوان رئیس جمهور پیروز شــوم یک فرد نخواهم بود بلکه 
چهارچشــمی اعضای حزب موتلفه من را می پایند که مبادا از 
خطوط صحیحی که رئیس جمهور باید مراعات کند انحراف 
پیدا کند و این قطعی است. او در ادامه این نشست در رابطه 
با نقد دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم وجه همت خود را در 
اداره کشور به صورت جاری آن قرار داد و انگار اگر مناسبات 
ما با آمریکا و غرب درســت شود می توانیم با فروش نفت و 
درآمد حاصل از آن کشور را اداره کنیم و مسائل آرمانی مطرح 
نبوده است و راه حل آسان آن با پیش فرض اینکه می توان به 
ارتباط با غرب دست یافت برای اینکه تحریم ها برداشته شود 
تکیه شد اما محقق نشد و تحریم ها باقی ماند و تشدید شد و 
نتوانستند به آنچه فکر می کردند دست پیدا کنند. در ادامه این 
کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری در پاسخ به اینکه فکر 
می کنید سرسخت ترین رقیبتان در انتخابات چه کسی باشد، 
بیان کرد: سرسخت ترین رقیب در انتخابات را دولت می دانم 
و از اول منتقد دولت بودیم در عین حالی که خیرخواه دولت 
هم بوده ایم. لذا اولین گروه که به دیدار دولت رفت موتلفه بود. 
امروز که به انتقاد پرداختیم به دلیل این است که چون توجه 
به آنچه توصیه شد نکردند بنابراین انتقاد به مشکالت موجود 
خواهیم داشت و فکر می کنیم که باقی ماندن روحانی در چهار 

سال دیگر به ضرر کشور است.

سید مصطفی میرسلیم در نشست خبری:

کسی جرأت ندارد از من درخواست کناره گیری کند 

امروزه در اغلب جوامع، سرنوشــت و حقوق افراد در دســت های نامرئی اقتصادی، 
اداری وسیاسی افتاده، بطوری که افراد از چندوچون تصمیم گیری آنها برزندگی شان 
بی خبرنــد وگاه قربانی تصمیمات نابجا و غیرعاقالنه و تــوام با اغراض و امراض !! 

می شوند.
سازکارها ونهادهای سنتی نظارتی و دموکراتیک نیز غالبا، بازیچه دست این قدرتهای 
نامرعی و در سایه اند. مشارکت آگاهانه افراد در فرایند تصمیم گیریها، که به نام دولت، 
مقام های محلی، دستگاه های بزرگ عمومی شکل گرفته و از طریق انتخاب نمایندگان 
مورد نظر و مطالبه گری جدی و مســتمر پس از انتخاب، می تواند حقوق وآزادی های 
آنان را از گزند وآفت کارها و تصمیمات گروه های کوچک و دور از دســترس و غالبا 

ناشناس)مافیا های محلی( مصون و در امان نگهدارد.
فایده اصلی مشارکت درحقوق شهروندی، غیر از این نیست که مردم در تعیین شیوه 
زندگی جمعی خود، نقش واقعی و موثرداشته باشند. درصورت برقراری چنین وضعیتی، 
می توان گفت که نظام مردم ســاالر در جامعه شکل گرفته و حاکمیت ملی که جمع 

اراده های مردم است، تحقق یافته است.
اینکه مشارکت عمومی در قالب حق رای در انتخاب رئیس قوه مجریه و نمایندگان 
مجلس قانونگذاری و برخی مقام های محلی عینیت یافته و شعار معروف؛ میزان رای 
ملت اســت، دستاورد بزرگی اســت و به قول معروف شرط الزم است اما شرط کافی 
تحقق مردم ساالری نیست. در یک جامعه مردم ساالر، رای دادن هم یک حق است 
وهــم یک تکلیف، وجا دارد این حق وتکلیف بعنوان یک تکلیف قانونی تلقی شــود 
نه صرفا مســئولیت اخالقی . حفظ حاکمیت ملــی و اراده عمومی اقتضا می کند که 
مــردم پس از اعمال حق وانجام تکلیــف رای دادن، صحنه ی جامعه را ترک نکنند 
وحضور آگاهانه وخود را در قالب رکن سوم مردم ساالری که نظارت عمومی از طریق 
رسانه هاست را حفظ کنند. اگر چه این بخش از مشارکت همواره سخت تر و متضمن 
پرداخت هزینه است و نهادهای مرکزی و محلی قدرت، عالقه ای به نقد شدن و زیر 
ذره بین قرارگرفتن ندارند و محدودیت در اعمال قدرت را به راحتی پذیرا نمی شوند. اما 
استمرار مشارکت مردمی با محوریت قانون و در قالب اعمال حقوق شهروندی، اندک 
اندک پذیرفته شــده و سازوکارهای خود را می سازد. آن گاه است که قدرتهای مرموز 

پنهان از نظر، نمی تواند حقوق شهروندان را نادیده گرفته وضایع کند.
برای مثال در یکی از دوره های شورای شهر در یکی از شهرها، یکی از اعضای شورای 
شهر که به دلیل شرکت در جلسات بررسی و پیشنهاد طرح تفصیلی در کارگروه کارشناسی 
کمیســیون مربوطه، بعنوان عضو شورا ونماینده مردم شــرکت داشت، به اطالعاتی 
دسترسی پیدا کرد که قرار است در یک منطقه از شهر خیابان و میدانی ایجاد شود. با 
استفاده سوء و غیر اخالقی از این اطالعات به آن منطقه مراجعه و بخشی از زمین های 
واقع در مسیر اجرای طرح را به قیمت پایین وبدون تاثیر ناشی از اجرای طرح بنام خود 
و شرکا!! خریداری کرد ودر فاصله زمانی اندکی ,پس از اعالن عمومی طرح، در اجرای 
 قانون نحوه خرید و تملک ...همان زمین ها را به چند برابر قیمت به شهرداری واگذار 

کرد.
درســت است که مردمی که این عضو شــورارا انتخاب کردند، حق خود را اعمال و 
تکلیف شان را اجرا کردند. ولی فقدان نظارت عمومی و رسانه ای موجب شد این خیانت 
وســوء استفاده نماینده شــان، پنهان و بدون عقوبت بماند و فرایند حقوق شهروندی 
ناقص و ناکام و ابتر شــود و شگفتا که همین اشخاص بعلت در پرده ماندن رفتار غیر 
اخالقی شان، می توانند باز هم با تبلیغات گسترده و فریب مردم، با رزومه های ساختگی 
و اغراق آمیز به نمایندگی انتخاب شوند. برخی از رفتارها ی مخرب و زیانبار لزوما جرم 
تلقی نشده و ضمانت اجرای قانونی ندارند. این افکار عمومی است که چنین اشخاص 
فرصت طلب و دزدان اعتماد عمومی را پس زده و مجال تکرار سوء استفاده را نمی دهد. 
و اصلی ترین ابزار و مقدمه واجب والزم افکار عمومی رسانه بطور علی االطالق است. 
فقط حضور پای صندوق رای وانتخاب آگاهانه مالک زندگی و فردای بهتر نیست. 
مطالبه گری مستمر در چهارچوب قوانین و اخالق و پی گیری خواسته ها از اشخاص 
و احزاب)درصورت وجود( و اعتالف ها نیز هم حق ما شهروندان است و هم تکلیف ما.

جان نش ریاضیدان بزرگ برنده جایزه ی نوبل با وارد کردن مفهوم تعادل که امروزه 
از آن به عنوان تعادل نش یاد می کنیم توانست انقالبی در نظریه ی بازی ها ایجاد کند 

که توان تبیین گسترده ای درحوزه های مختلف به وجود آورد.
تعادل نش حکایت از وضعیتی دارد که هیچکدام از بازیگران عالقه مند به تغییر جدی 
استراتژی خود به منظور تغییر جدی وضعیت بازی نیستند.هرچند ممکن است از وضعیت 
فعلی خود و بازی هم کامال رضایت نداشته باشند اما ریسک تغییر شرایط موجود را هم 
نمی خواهند بپذیرند چون شانس خود را برای بهبود وضعیت کم میدانند.در نتیجه سیستم 
برای مدتی به شــرایط تعادل و رکود می رســد تا بازیگری انگیزه ی کافی برای اتخاذ 

استراتژی جدید به منظور تغییر و بهبود وضعیت خود پیدا کند.
حال با توجه به عرصه ی سیاسی جمهوری اسالمی گمان میرود بازی به تعادل رسیده 
و هیچکدام از بازیگران عرصه سیاســی اعم از اصول گرایان، اصالح طلبان، اعتدالیون 
و نهادهــای حاکمیتی فاقد انگیزه ی کافی به منظور تغییر نظم کنونی هســتند و تنها 
بازیگری که عزم واقعی برای تغییر شرایط بازی را بر خالف منافع سایر بازیگران داشت 
به حکم شــورای نگهبان از عرصه ی کنش مشروع کنار گذاشته شد. وجود یک بازیگر 
نامشروع که امکان کنش مشروع از او سلب شده می تواند انگیزه ی کافی برای تبدیل 
شــدن او به یک بازیگر نابهنجار ایجاد کند که مترصد فرصتی برای تغییر کلی قواعد 

بازیست.
عالوه بر این اقشــاری از جامعه از جمله بخش بزرگی از قشــر مســتضعف و طبقه 
فرودســت جامعه و همچنین بخشی از قشــر انقالبی یا حزب اللهی کشور که به طور 
سنتی پایگاه اجتماعی نظام لحاظ می شوند و از شرایط و نظم فعلی کامال ناراضی اند و 
آن را علیه منافع و ارزش های خود می دانند، خویش را از داشتن گزینه و بازیگر باب طبع 
به منظور نمایندگی خود در عرصه ی سیاسی فعلی کشور و انتخابات محروم می بینند. 
اتفاقی که به طور طبیعی باعث ســرخوردگی، یأس و کاهش انگیزه اشــان به منظور 
مشارکت در انتخابات و این عرصه می شود. وضعیتی که در صورت تداوم می تواند موجب 

رادیکال شدن این اقشار شود. حال باید دید مسیر این بازی به کجا پیش می رود...

یک بازیگر نامشروع و کنش مشروع
علی نانوایی

به گزارش ایســنا، حجت االسالم شیخ اظهار کرد: بعد از اعالم اسامی تایید صالحیت شدگان 
شورای شهر تهران افرادی که درحال حاضر عضو شورای شهر هستند تماس هایی با بنده داشتند 
و نسبت به این موضوع اعتراض کردند. همچنین آقای چمران نیز در تماسی نسبت به این روند 
ابراز نگرانی کرد و خواســتار پیگیری این موضوع شد. وی افزود: بعد از این تماس ها موضوع را 
از هیئت نظارت تهران پیگیر شدم که آنها تاکید کردند در روند بررسی صالحیت مباحث جناحی 
و سیاسی مطرح نبوده و اســاس بررسی بر استعالمات از مراجع چهارگانه و گزارش های رسیده 
بوده که در نهایت بعد از رای گیری نســبت به تایید یا رد صالحیت افراد تصمیم گیری شــده 
است.نماینده تهران ادامه داد: با این وجود با آقای عارف رئیس فراکسیون امید صحبتی داشتم و 
نگرانی ها را انتقال دادم. ایشان نیز تاکید کرد که برای جلوگیری از پایمال شدن حق افراد بنده از 
طرف فراکسیون امید با هیئت نظارت استان و مرکزی صحبتی داشته باشم تا در مرحله رسیدگی 
به اعتراضات ضمن رعایت مر قانون تالش شود تا رد صالحیت ها به حداقل برسد.شیخ در پایان 
گفت: بنده با هیئت نظارت اســتان تهران و مرکزی صحبت کردم و به آنها تاکید داشــتم که در 
مرحله رســیدگی شکایات با نگاه مثبت تری به بررســی پرونده ها بپردازند تا حساسیتی به وجود 

نیامده و حق کسی هم ضایع نشود.

شیخ، عضو فراکسیون امید مجلس:
هیات نظارت بر جناحی و سیاسی نبودن روند 

بررسی صالحیت ها تاکید دارد

به گــزارش انتخــاب، عباســعلی کدخدایی ســخنگوی 
شــورای نگهبان در برنامه تلویزیونی جهان آرای شبکه افق 
اظهارداشــت: ما اصال رد صالحیت نداریم؛ شورای نگهبان 
کسانی که واجد شرایط ریاســت جمهوری هستند را معرفی 

می کند و نسبت به افراد دیگر اصال نظری نمی دهد.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا در شورای نگهبان و 
در روند بررسی صالحیت ها مصلحت سنجی صورت می گیرد، 
اظهارداشــت: طبیعتا ممکن است هر شخصی به عنوان یک 
عضو از شورای نگهبان و بر اساس برداشت خود از مصلحت 

رای مثبت یا منفی خود را که بعنوان ابزاری قانونی در اختیار 
اوست اعالم کند.

وی افزود: اعضای شــورا با توجه به جمیع جهات نسبت به 
یک فرد رای موافق یا مخالف خــود را اعالم می کنند. بعید 
می دانم جز این ۶ نفر معرفی شده فرد دیگری مانند سال ۸۴ 

با استفاده از حکم حکومتی تایید صالحیت شود. 
ســخنگوی شــورای نگهبان بــا بیان اینکه در بررســی 
صالحیت های انتخابات ریاســت جمهــوری دوازدهم برخی 
نســبت به عدم احراز صالحیتشــان اعتراض داشتند، گفت: 

مدارک و مســتنداتی نیز توســط برخی افراد به شورا پس از 
اعالم صالحیت ها ارائه شد، اما در قانون مرحله ای برای پس 

از آن پیش بینی نشده و نتایج اعالم شده قطعی است.
وی تصریح کرد: یکی از شــاخص هــای مهم مورد نظر 
اعضای شورای نگهبان مشارکت گسترده مردم در انتخابات 
است که این مهم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز 
بوده است. کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا الزامی برای 
احراز صالحیت رئیس جمهور مستقر وجود دارد، گفت: طبق 
قانون اساســی صالحیت افراد منحصر به همان دوره خواهد 

بود و برای دوره بعدی صالحیت فرد حتی اگر رئیس جمهور 
مستقر باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عضو حقوق دان 
شــورای نگهبان با اشــاره به حجم ثبت نام های دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری، اظهار داشــت: بر اساس 
قانون جامع انتخابات که توســط مقــام معظم رهبری ابالغ 
شــده است، مقرر شده تا توسط شورای نگهبان شاخص های 
رجل سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن مشخص شود، که 
در شورای نگهبان برای کارشناسی بیشتر پیش نویسی توسط 

کارشناسان شورای نگهبان تدوین شده است.

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان:

 بعید می دانم فرد دیگری با حکم حکومتی تأیید شود؛ نتایج قطعی است

به گزارش ایســنا، بهرام پارسایی با اشاره به جلسه شورای 
مرکزی فراکسیون امید اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد در 
راستای اعالم حمایت فراکسیون از آقای روحانی در انتخابات 
از هر استان یک یا دو نفر از نمایندگان عضو فراکسیون برای 
همکاری با ستادهای انتخاباتی ایشان انتخاب شوند تا بتوانند 
در راستای انسجام و همگرایی بیشتر، مشارکت حداکثری و 
جذب نیروهای جریان اصالح طلبی به شــکل منسجم عمل 

کنند.

وی افزود: در این جلســه  همچنین پیرو جلسات گذشته 
فراکسیون و ماموریت برخی اعضا برای تهیه گزارش درباره 
عملکرد کمیته ها، آقای تابش نایب رئیس فراکسیون گزارشی 
را درباره فعالیت کمیته ها ارائه کرد و راهکارهایی در خصوص 
چگونگی فعال تر شــدن کمیته ها مطرح شــد که قرار است 
این پیشــنهادات در هیئت رئیسه فراکسیون مطرح شود که 
در صورت تصویب، تغییراتی در کمیته ها ایجاد خواهد شــد 
که در راســتای وظایف پیش بینی شــده به تعهدات خود در 

مقابل مردم عمــل کنند.همچنین به گــزارش آفتاب نیوز، 
پارسایی اظهار کرد : آقای شریعتمداری رئیس ستاد انتخاباتی 
آقای روحانی در جلسه مجمع عمومی فراکسیون حضور پیدا 
می کند تا پیرو اعالم حمایت اصالح طلبان و فراکســیون از 
آقای روحانــی هماهنگی هایی را در رابطــه با فعالیت های 

انتخاباتی این ستاد داشته باشیم .
وی افزود: در این جلســه همچنین همفکری درباره ارائه 
راهکار برای چگونگی موفقیت در انتخابات پیش رو صورت 

می گیرد و درباره همکاری فراکسیون امید با ستاد انتخاباتی 
آقای روحانی نیز بحث هایی انجام خواهد شد.پارسایی درباره 
احتمال دعوت از حسن روحانی به عنوان کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری در جلسه فراکسیون امید نیز گفت:   برنامه 
و دیدگاه های آقای روحانی برای ما روشــن اســت و جای 
ابهامی در این رابطه وجود ندارد. فراکسیون هم پیش از این 
جلساتی را با آقای روحانی داشته  و حمایت خود را از ایشان 

در انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرده است.

بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس:

نمایندگان عضو فراکسیون امید با ستادهای رو حانی همکاری خواهند کرد


