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انتخابات مجلس دهم در اجالس��يه س��وم، چيزي ش��بيه 
به »به جاي خ��ود« در فرهنگ نظامي گري ب��ود. انگار گذر 
ايام در اين يكي، دوس��ال، از فضاي دره��م و برهم روزهاي 
نخست كه زمان شوك هاي شديد سياس��ي ناشي از درهم 
شكستن ائتالفات انتخاباتي و چفت شدن همكاري هاي نو 
درون پارلماني بود تا اعتماد دوباره در تولد يك سالگي و دوباره 
نااميدي از اين ائتالفات، كمي تنظي��م امور را به خصوص در 
هيات رييسه و راس پارلمان مختل كرده بود و حاال انگار در 
نيمه اين راه پرتالطم چهارساله، الزم بود »مردي از خويش 
برون  آيد و كاري بكند«. فراكسيون اميد ديروز با تمام زنان و 
مردانش انگار اين مرد درخويش فرورفته بود كه در مجلس 3 
فراكسيوني دهم، صاحب اكثريِت فراكسيوني بود اما اكثريت 
مجلس را نداش��ت. »اميد« صاحب اكثريت نسبي مجلس 
دهم بود، چه در تمام اين دو سال و به خصوص يك ساله اخير 
كه اينچنين در خود فرورفته بود و چه حاال كه انگار به خود 
آمده و زنان و مردانش مي گوين��د از فردا با روحيه دوچندان 
براي تحقق شعارهاي اصالحات تالش خواهند كرد. محمود 
صادقي، عضو ارشد اين فراكسيون در اين رابطه به »اعتماد« 
گفته است: »اين تجديد روحيه اي در فراكسيون اميد مي شود 
و اگر كمي با جرات باشيم، حتي مي توانيم از تعبير »تجديد 
حيات« استفاده كنيم. احساس مي كنم روحيه اعضا به مراتب 
بهتر شده و آقاي عارف هم با عزمي جدي تر ادامه كار را دنبال 
مي كنند. اما درمجموع بار مسووليت مان است كه سنگين 

شده و اميدوارم بتوانيم پاسخگوي مردم باشيم.«
وزنكشيفراكسيونها

فارغ از اين ها، آن چ��ه به زعم همه ناظ��ران در اين انتخابات 
به كف آم��د، وزن واقعي 3 فراكس��يون سياس��ي اميد بود. 
موضوعي كه باالخره پس از 2سال از عمر مجلس دهم، وقتي 
3 فراكسيون حداقل در راي گيري مرحله نخست با يكديگر 
رقابت كردند تا مشخص شود سنگيني تقريبي هركدام چقدر 
اس��ت. آن جا كه محمدرضا عارف كانديداي »اميد« با 114 
راي باالتر از 2 رقيب اصولگرايش ايستاد.  در همين رقابت بود 
كه علي الريجاني كانديداي اول »مستقلين«  با 101 راي و 
حميدرضا حاجي باباي��ي نامزد اصولگرايان در فراكس��يون 

»واليي« با 54 راي نفرات دوم و سوم شدند.
12مردهياترييسهمجلس

انتخابات هيات رييسه مجلس در آستانه سومين اجالسيه 
دوره دهم ديروز برگزار ش��د و حاال همان طور كه احتماال در 
ساعات گذشته به لطف راديو- تلويزيون و رسانه هاي برخط 
مطلع ش��ده ايد، تركيب اي��ن هيات با چن��د تغيير به ظاهر 
جزيي و آرايي قابل تامل براي فعاليت در سال جاري سوگند 
ياد كرد. علي الريجاني كانديداي مورد حمايت فراكس��يون 
واليي و مس��تقلين همچون يك دهه اخير رييس مجلس و 
قوه مقننه خواهد بود و مسعود پزشكيان و علي مطهري دو 
گزينه فراكسيون اميد براي سومين سال پياپي نواب رييس 
خواهند بود. احسان قاضي زاده هاش��مي، احمد اميرآبادي 

فراهاني و اكبررنجبرزاده 3 عضو هيات رييسه سال دوم، هر 
سه از فراكسيون واليي س��ال جاري هم جزو دبيران هيات 
رييسه خواهند بود تا محمدعلي وكيلي، علي اصغر يوسف نژاد 
و عليرضا رحيمي هر سه از فراكسيون اميد سه كرسي ديگر 
دبيران هيات رييسه را پركنند. البته تفاوتي جزيي است كه از 
6 نام يادشده، 4 نام تكراري است و تنها يوسف نژاد و رحيمي 
تازگي دارد. حتي اين هم تغييري جزيي به حساب مي آيد كه 
اين بار باالترين آرا درمجموع به وكيلي و يوسف نژاد رسيد و 
س��ال قبل قاضي زاده هاش��مي و اميرآبادي فراهاني نفرات 
نخست بودند. اما واقعيت اينكه گاهي همين تغييرات جزيي 
تحوالت سياسي را رقم مي زنند؛ تفاوت هايي به ظاهر جزيي 
و درواقع اثربخش كه به خصوص در تعداد آرا و نسبت ش��ان 
با آراي س��ال قبل و دو س��ال قبل نهفته اس��ت. مثال اينكه 
الريجاني همچنان رييس مجلس ماند اما در مرحله اول كه 
برنده نيازمند كسب اكثريت مطلق آراي صحن بود، نه تنها 
همچون ديگر رقابتش با عارف در راي گيري هيات رييس��ه 
موقت مجلس دهم كه با 173 راي در مقابل 103 راي عارف 
پيروز ش��ده بود، بلكه با ريزش بيش از 70 راي نسبت به آن 
راي گيري ب��ا 101 راي درمقابل 114راي عارف شكس��ت 
خ��ورد. و در مرحله دوم نيز كه برنده تنها با كس��ب اكثريت 
نس��بي نيز رييس مجلس مي ش��د، درحالي با 147 راي بر 
123 راي عارف چيره شد كه حميدرضا حاجي بابايي گزينه 
فراكسيون واليي كه درمرحله نخست تنها 54 راي آورده بود، 
رسما به نفعش كناره گرفت؛ آن هم وقتي سال اول 237 راي 
داشت و سال دوم 203 راي. سه كرسي كارپردازان يا همان 
ناظران هيات رييسه اما شاهد همين تغييرات جزيي هم نبود 
و آراي نمايندگان دقيقا به همان سه نفري رسيد كه سال قبل 
كارپرداز يا ناظر هيات رييسه بودند: اسداهلل عباسي از واليي 
و بهروز نعمتي و محمد آش��وري تازياني هر دو از مستقلين. 
فهرس��تي 12 نفره مطابق آنچه اين س��اعات اخير در اخبار 

خوانده ايد. 
همهراضيازبازي

با اين همه اما به باور برخي نمايندگان، انتخابات هيات رييسه 
مجلس اهميت چنداني براي ش��هروندان ندارد. مي گويند: 
»براي مردم كوچه و بازار چه فرقي مي كند، چه كس��ي باال 
بنش��يند و آن يكي پايين؟!« اين را مثال غالمعلي جعفرزاده 
ايمن آبادي، نايب رييس نخس��ت فراكس��يون مستقلين و 
ازجمله حاميان سرسخت الريجاني چندساعت پيش از آغاز 
همين انتخابات هيات  رييس��ه و در اثبات ادعايش درمورد 
اشتباه »اميد« به خاطر رقابت بر سر كرسي رياست مجلس به 
»اعتماد« گفته بود و البته صرفا تا آنجا حاضر به پافشاري بر 
نظرش بود كه قرار نباش��د اين رياست بالموضوع براي ملت 

تغيير كند. 
»اميد«؛برندهسياستواخالق

اميدي ها اما همان طور كه پيش از مش��خص شدن نتايج بر 
نظرش��ان در مورد رقابتي تام و تمام با دو فراكسيون ديگر و 
براي تمامي 12 كرسي هيات رييس��ه اصرار داشتند، پس از 
اتمام اين رقابت نفسگير نيز تاكيد كردند كه كارشان اشتباه 
نبوده اس��ت. بهرام پارسايي، س��خنگوي اين فراكسيون به 
»اعتماد« گفته است: »برنده سياس��ي و اخالقي اين رقابت 
فراكسيون اميد بود. سال نخست مس��تقل آمديم و وضعي 
به نتيجه اي شبيه به امروز رسيديم اما سال دوم وارد ائتالف 
ش��ديم و به خاطر عهدش��كني موتلف مان لطمه خورديم. 
درنتيجه امس��ال براي اثبات هويت اصالح طلبانه و احياي 
فراكسيون وارد رقابتي مستقل از ديگر فراكسيون ها شديم 
و درنهايت نيز هم موفق به افزايش تعداد كرسي هاي مان در 
هيات رييسه شديم.« اين نماينده اصالح طلب درباره اعمال 
فشار به فراكس��يون اميد با حربه حذف مطهري مي گويد: 
»سال پيش بخشي از جريان رقيب موضوع حذف مطهري 
را دنبال مي كرد كه انسجام فراكس��يون اميد مانع از تحقق 
هدف آنها ش��د اما امس��ال موضوع حذف مطهري عالوه بر 
خواست رقيب، جوي بود براي منصرف كردن ما از رقابت براي 
رياست. اما اين بار هم تمام اعضاي فراكسيون يكپارچه هم به 
مطهري و هم به پزش��كيان راي دادند تا مشخص شود وزن 
واقعي فراكسيون اميد چقدر است و ما حاضر به عبور از اهداف 

و مطالبات اصالح طلبانه مان نيستيم.«
»مستقلين«؛خوشحالازرياستآقايرييس

فراكس��يون اميد البته خ��ود را پيروز اين رقاب��ت مي داند و 
به خصوص اگر قرار باش��د عطف توجه مان به آن »تغييرات 
به ظاهر جزيي« باش��د، بايد بپذيريم كه آنها پيروز شده و دو 
فراكسيون ديگر شكست خورده اند. اما اگر از دريچه خواست 
و اهداف هر كدام از فراكسيون ها به نتايج نگاه كنيم، شايد به 
نتايجي ديگر برسيم و بيراه نيست اگر بگوييم كه نتيجه اين 
انتخابات براي هر سه فراكس��يون، پيروزي بوده است. مثال 
مستقلين. مهرداد الهوتي بائوج پيش و پس از برگزاري اين 
انتخابات به »اعتماد« گفته بود كه »تنها خط قرمزشان در 
اين انتخابات ابقاي رييس است.« حاال هم اين مهم، محقق 
شده و به اين اعتبار، مس��تقلين خوشحالند. آنها همچنين 
همان طور كه پيش و پ��س از انتخابات گفته بودند، صرفا در 
شرايطي براي نواب رييس كانديداي مستقل معرفي مي كنند 
كه براي حفظ الريجاني در كرس��ي رياست احساس خطر 
كنند؛ وگرنه دوس��ت دارند پزشكيان و مطهري نواب رييس 
باشند. اين شد كه پس از حفظ الريجاني در كرسي رياست 
با اعمال شاقه، هادي قوامي را به رقابت با پزشكيان و مطهري 

فرس��تادند اما همان طور كه در عمل ثابت شد و الهوتي نيز 
در گفت وگويش با »اعتماد« تاييد كرد، بخشي از آراي شان 
را به پزشكيان و به خصوص مطهري دادند و شايد مهم تر آنكه 
به جاي معرفي عزت اهلل يوسفيان مال كانديداي اول شان براي 
كرسي نايب رييس��ي، قوامي را به ميدان فرستادند كه حتي 
در فراكسيون هم راي كمتري داش��ت؛ اقدامي تاكتيكي از 
جانب هيات رييسه اين فراكسيون براي حفظ نواب وقت يا 
چراغ سبز به اعضا براي آنكه با خيالي آسوده تر به پزشكيان 
و مطهري راي بدهند. جالب آنكه الهوتي، س��خنگوي اين 
فراكس��يون حتي از اين هم فرات��ر رفت و درب��اره نزديكي 
گفتماني اين فراكسيون به پزشكيان و مطهري گفته است: 
»واقعيت اين است كه درصد بااليي از ما، اعضاي فراكسيون 
مس��تقلين از طريق »ليس��ت اميد« راهي مجلس شديم؛ 
بنابراين همان طور كه از ابقاي رييس خوشحاليم، از انتخاب 

مجدد نواب هم احساس خوشحالي مي كنيم.«
»واليي«؛اقليتخرسندواميدواربهآينده

جالب تر اينكه فراكسيون اصولگرايان يا همان نمايندگان 
واليي هم از نتيجه اين انتخابات خوشحالند. اين رضايت 
ه��م در نطق انص��راف حميدرض��ا حاجي بابايي رييس 
اين فراكس��يون زماني كه با 54 راي پايين ت��ر از عارف و 
الريجاني ايستاد، حس كرد و هم در سخنان و تحليل هاي 
اعضاي اين فراكسيون. حاجي بابايي كه به  اصرار الريجاني 
چند ثانيه پش��ت تريبون رفت و ضمن اع��الم انصراف، 
حمايتش را از رييس فعلي اعالم كرد، جمله اي مهم نيز 
به زبان آورد كه بر هدف اين فراكسيون از شركت مستقل 
حداقل در مرحله نخست داللت داشت: اينكه به جامعه 
هدف و راي دهندگان شان بگويند در مجلس، اقليتند و 
اگر مثال گره اي از مشكالت كشور نگشودند، به اين دليل 
بوده است. عليرضا سليمي، عضو ارشد اين فراكسيون هم 
در اين رابطه به »اعتماد« گفته است: »به هر حال فضاي 
انتخابات هيات رييسه هر سال با سال قبل متفاوت است. 
همان طور ك��ه فضاي انتخابات مجل��س دهم با مجلس 
نهم متفاوت بود و قطعا انتخابات دوره يازدهم هم با دوره 
دهم تفاوتي اساسي خواهد داش��ت.« اين نماينده عضو 
جبهه پايداري ادامه داد: »فضاي انتخابات مجلس دهم، 
فضاي برجام و حمايت از دولت بود و اكثريت مجلس هم 
نمايندگان حامي اين تفكر بودن��د و قاعدتا در انتخابات 
بعد، نگاه مردم با آنچه در انتخابات قبلي مجلس مي ديدم، 
متفاوت خواه��د بود«؛ مصداقي ب��ارز از خوش بيني اين 
روزهاي طيف تندروي جريان اصولگرا به اينكه نارضايتي 
نسبي مردم از وضعيت موجود، شهروندان را به سمت آنها 

جلب خواهد كرد. 

شكستپروژهحذفمطهري
اصولگرايان قطعا خوشحالند؛ چراكه توانسته اند از 5 كرسي 
كه در 9 كرسي دبيران و كارپردازان داشتند، 4 كرسي را حفظ 
كنند اما شايد خوشحالي عمده ش��ان از رياست الريجاني با 
راي موثر آنها باش��د. سليمي مي گويد: »طيف هاي مختلف 
اصولگرايان از ابتدا به الريجاني كمك كردند و ش��ما ديديد 
راي مستقلين به تنهايي نتوانست الريجاني را در صدر بنشاند 
و كامال روشن  بود كه اگر »واليي« نبود، الريجاني هرگزقادر 
به حفظ رياس��تش نبود.« آنها البته دوست داشتند يكي از 
كرسي هاي نواب رييس را هم براي خودشان بردارند. سليمي 
به 134 راي عبدالرضا مصري اشاره مي كند و با مقايسه آن با 
143راي علي مطهري، فاصل��ه 9 راي را نوعي پيروزي براي 
فراكسيون واليي مي داند؛ گفتاري كه شايد ناخواسته تمايل 

جدي جبهه پايداري به حذف مطهري را نيز فاش مي كند. 
آسيبشناسيضعفهاي»اميد«درلحظهپيروزي

اين اس��ت كه بايد بگوييم ه��ر 3 فراكس��يون در اين بازي 
انتخاباتي، پيروز شدند و حاال خوشحالند و البته بايد اعتراف 
كنيم كه »امي��د« از هر نظر پيروز اصلي اي��ن رقابت بود. اما 
اميدي ها هم در تحقق برخي مطالبات ش��ان ناكام ماندند. 
آنها پيش از آنكه رس��ما وارد رقابت براي رياست شوند و نيز، 
پيش از آنكه حفظ نواب رييس را خط قرمز خود عنوان كنند، 
خواستار فرستادن يك نماينده زن و يك اهل سنت به هيات 
رييس��ه بودند و باوجود معرفي و حمايت 2 گزينه زن و اهل 
تسنن، درنهايت ساير نمايندگان به اين مطالبه اصالح طلبانه 
راي ندادند. محمود صادقي در اين ب��اره به »اعتماد« گفته 
است: »ش��ايد مجلس هنوز به بلوغ الزم نرسيده است. البته 
مي توانيم خوش بين باش��يم و بگوييم اينكه بيش از 80 نفر 
به نماين��ده زن و اهل س��نت راي دادند، جاي خوش��حالي 
دارد. اما به هر حال حساس��يت هاي س��نتي مانع از تحقق 
اين مطالبات اس��ت.«او همچنين به عدم توفيق »اميد« در 
انتخاب كارپردازان اش��اره مي كند و مي گويد: »ما تابع نظر 
فراكسيون راي مي دهيم اما ش��ايد اگر افراد شاخص تري را 
براي اين كرسي ها معرفي مي كرديم، نتيجه بهتري حاصل 
مي ش��د. چرا كه راي ش��خصي افراد هم بس��يار تاثيرگذار 
است.« نكته اي كه علي سبحاني فر نيز به آن معتقد است. او 
به »اعتماد« مي گويد: »گاهي بهتر است به جاي راي گيري، 
سياست ورزي كنيم. ما حضرتي، تابش يا تاجگردون را داريم 
كه مي توانند با اين گزينه ها رقابت كنند كه شايد به  داليلي 
ناشي از شأن سياسي ش��ان اصال در فراكس��يون هم اعالم 
كانديداتوري نكنند. ما بايد خودمان اين افراد را بياوريم. بايد 
برندسازي كنيم و از برندهاي مان استفاده كنيم.« همزمان  
برخي اعضاي فراكسيون اميد معتقدند بسياري به هر دليل 
به اين فراكسيون مي تازند و حتي بخشي از جريان اصالحات 
هم پشت آنها را خالي كرده است. محمود صادقي در اين باره 
مي گويد: »فرصت مناسب براي تعامل بهتر بدنه اصالحات و 
فراكسيون اميد حاصل نشده و جريان اصالحات به طور كامل 
پشت سر اين فراكسيون نبوده است«؛ شايد دليلي ديگر براي 

ناكامي »اميد« در آن چند كرسي از دست رفته!

استعفايدوممهديكروبي
گرامي مق�دم،  اس�ماعيل   
س�خنگوي حزب اعتم�اد ملي: 
مهدي كروب��ي از س��مت دبيركلي 
حزب اعتم��اد ملي ب��راي دومين بار 
استعفا داد. با توجه به شرايطي كه آقاي كروبي دارند ما 
تاكنون از طريق رابطين و خانواده ايش��ان كه با شوراي 
مرك��زي در ارتب��اط بودند ام��ورات ح��زب را پيگيري 
مي كرديم. اما براي اينكه دبيركل بتواند وظايف محوله را 
به درس��تي انجام بدهد بايد حضورداش��ته باشد و قطعا 
واس��طه و رابط نمي تواند اي��ن خأل را پر كن��د. اتفاقات 
پيش آمده دبيركل فعل��ي حزب را به اينجا رس��اند كه 
دوباره موضوع استعفاي خود را اعالم كنند لذا اين استعفا 
داراي پيامي جدي براي اعضاي حزب اس��ت. باتوجه به 
اهميت موضوع در اولين جلسه شوراي مركزي به بحث 

استعفاي ايشان رسيدگي مي شود. فارس 

دلتانراباخداصافكنيد
 حجت االس�ام س�يد حس�ن 
خميني، رييس مركز حفظ و نشر 
آثار ام�ام خمين�ي: )خط��اب به 
مديران ش��هري و ش��وراي ش��هر( 
دلسوزانه هرچه بيشتر كار كنيد؛ در حالي كه هم موضوع 
و هم راه حل را مي شناس��يد. اگر يكي از اينها نباشد كار 
خراب مي شود. البته شرط الزم همه اينها اين است كه 
آدم توكلش را به خدا بيشتر كند. اعتمادتان را به خدا باال 
ببريد و دل تان را با خدا صاف كني��د؛ امام دلش را با خدا 

صاف كرد. جماران 

درگي�ريمس�لحانهپليسب�اتروريس�تهادر
سراوان

 سردار قنبري، فرمانده انتظامي 
در  وبلوچس�تان:  سيس�تان 
جري��ان درگي��ري مس��لحانه تيم 
تروريستي با تيم تكاوران پليس در 
منطقه سراوان عامل انتحاري گروهك تروريستي به 
هالكت رس��يد و مقادير قابل توجهي سالح سبك و 
نيمه س��نگين و ي��ك جليق��ه انتح��اري و چند تله 

انفجاري از آنان كشف شد. ايلنا 

كس�انيكهبهرايمردماحت�رامنميگذارند،
عذرخواهيكنند

مع�اون  ابت�كار،  معصوم�ه   
رييس جمهوري در ام�ور زنان و 
خانواده: كس��اني كه قان��ون را دور 
مي زنن��د، ب��ه راي م��ردم احت��رام 
نمي گذارند، سعي مي كنند شرايط كشور را متشنج كرده 
و وضعيت را بحراني نشان دهند، درصدد نامناسب نشان 
دادن وضعيت سرمايه گذاري و تعامل در ايران هستند و 
مي خواهند نااميدي را در كشور و در ميان مردم و جوانان 
ايجاد و ترويج كنن��د، بايد از م��ردم عذرخواهي كنند. 
كساني كه كش��ور را به وضعيت نابس��اماني رساندند و 
مشكالت بس��ياري را به حوزه اشتغال، اقتصاد و صنعت 
تحميل كردند، افراد مشخصي هستند. به پرونده برخي 
از اين افراد رس��يدگي ش��ده ولي معلوم نيست چرا اين 
رسيدگي ها ناقص مي ماند و كامل نمي شود در حالي كه 

جرايم و تخلفات بسيار روشن و مشخص است. ايلنا

برخياستاندارانمهارتسياسيالزمراندارند
 محمود ميرلوحي، عضو شوراي 
سياس�تگذاري  عال�ي 
اصاح طلبان: »استانداران دولت 
دوازدهم مي توانستند قوي تر از اين 
انتخاب شوند. اين نقد را ما از روز اول به آقاي روحاني 
داشتيم كه بايد استانداران قوي انتخاب كند. اما برخي 
دوستان گفتند ما استانداراني انتخاب كرديم كه نگاه 
توس��عه گرا )منظور توس��عه اقتصادي بود( دارند. اما 
متاسفانه اس��تانداران از حيث مهارت سياسي امتياز 
الزم را نداشتند و ما از همين نقطه آسيب مي بينيم.« 

اعتمادآناين

دس�تورآمليالريجانيبرايپيگيريماجراي
مدرسهايدرغربتهران

 ص��ادق آملي الريجان��ي رييس قوه 
قضاييه ب��ه رييس كل دادگس��تري 
استان تهران دستور داد در اسرع وقت 
نسبت به رسيدگي قانوني به پرونده 
مربوط به حادثه تكان دهنده يكي از مدارس غرب تهران 
اقدام كند. دو روز پيش رهبر معظ��م انقالب در نامه اي 
خطاب به ريي��س قوه قضاييه دس��تور داد ت��ا موضوع 
اندوهباري ك��ه در يكي از مدارس غ��رب تهران موجب 
اندوه و تاسف شده را پيگيري كند. ايشان از قوه قضاييه 
خواست تا پس از محاكمه سريعا حدود الهي را در رابطه 

با محكومين اجرا نمايد. ميزان

هيات دولت روز چهارش��نبه به سياق هر هفته جلسه   
داش��ت. پس از اتمام جس��له، هيات وزي��ران و برخي 
معاونان رييس جمهوري به جمع خبرنگاران پيوستند 
تا به سواالت آنها پاسخ دهند. معاون پارلماني در مورد 
آبستراكسيون در كميسيون امنيت ملي مجلس گفت، 
رييس دفتر روحاني نسبت به سوال از رييس جمهوري 
واكنش نش��ان داد، وزير نفت ترجيح داد از تمهيدات 
نفتي پس از خروج امريكا از برجام صحبت نكند، وزير 
ارتباطات در مورد افت كيفيت سرعت اينترنت گفت، 
دس��تيار رييس جمهوري در امور حقوق شهروندي از 
عدم تصويب اليحه حمايت از حقوق كودك و نوجوان 
از سوي مجلس گاليه كرد و وزير ارشاد به نه هنرمندان 
به دعوت رياست جمهوري براي ضيافت افطار واكنش 

نشان داد. 

تكذيبمداخلهدولتدرانتخاباتهياترييسه
حس��ينعلي اميري، معاون پارلماني رييس جمهوري 
روز چهارشنبه در حاشيه جلس��ه هيات دولت در مورد 
دو محور مهم در جمع خبرنگاران صحبت كرد. اميري 
در مورد حواش��ي مربوط به دخالت دولت در انتخابات 
هيات رييس��ه مجلس گف��ت: »طبيعت��ا دولت هيچ 
مداخله اي در اين زمينه نداشته است. نمايندگان مجلس 
تشخيص دادند كه الريجاني را مجدد به عنوان رييس 
و پزش��كيان و مطهري را به عنوان نواب رييس انتخاب 
كنند.«  اميري البته همچنين در مورد آبستراكسيون 
يكي از لوايح چهارگانه دولت در كميسيون امنيت ملي 
نيز صحبت كرد و گفت: »ما از لوايح خود دفاع مي كنيم 
زيرا دولت اين لوايح را با كارشناسي دقيق تهيه مي كند. 
اين اليحه هم در قوه قضاييه و هم در شوراي عالي امنيت 
ملي نيز مطرح و درباره آن اظهارنظر ش��ده اس��ت.« او 
همچنين تاكيد كرد كه اگر نمايندگان كميسيون امنيت 
ملي سوالي دارند دولت آماده است تا به دغدغه هاي آنها 

پاسخ دهد. 

نامهدولتبهالريجاني
س��وال از رييس جمه��وري معضل دول��ت و مجلس 
بود تا اينكه قريب به 43 نفر از امضا كنندگان س��وال از 
رييس جمهوري امضاي خود را باز پس گرفتند و همين 
باعث شد تا سوال از روحاني از حدنصاب بيفتد. محمود 

واعظي، رييس دفتر رييس جمهوري روز گذش��ته در 
مورد همين موضوع مورد سوال قرار گرفت. 

واعظي معتقد بود سوال هايي كه مطرح شده بود مبناي 
حقوقي ب��ه آن معنا ن��دارد و توضيح داد: »م��ا به آقاي 
الريجاني رييس مجلس نامه نوشتيم كه درباره مسائل 
كشور بايد از وزراي مربوطه سوال شود. سواالتي كه در 
كميس��يون ها يك بار از حد نصاب افتاده است، مطرح 
كردن آن به ش��كل و زبان ديگري وقت دولت و مجلس 

را مي گيرد. «
رييس دفت��ر رييس جمه��ور در بخ��ش ديگ��ري از 
صحبت هايش به موضوع حضور دوتابعيتي ها در دولت 
نيز اش��اره كرد و پرسيد »بايد مش��خص كنيم منظور 
از دو تابعيت  چيست؟« و البته پاسخ داد: »كسي كه دو 
گذرنامه دارد يك تعريفي دارد و كسي كه كارت اقامت 
موقت دارد يك معناي ديگر دارد و به اين فرد نمي شود 
گفت دو تابعيتي. ما هم��واره گفته ايم كه اگر اس��امي 
دو تابعيت ها به دولت داده ش��ود، دولت بالفاصله اقدام 
مي كند و اگر خودمان هم متوجه شويم، عمل مي كنيم، 

ولي تا االن ليستي را به ما ندادند.«

توتالبرايماندنمنتظراجازهامريكااست
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ني��ز از ديگر وزرايي بود كه 
به سواالت خبرنگاران پاس��خ داد. اولين سوال نشان  از 
نگراني در مورد فروش نفت خام پ��س از خروج امريكا 
از برجام داش��ت كه البته پاس��خ زنگنه هم جالب بود. 
وزير نفت گفت: »ما حتم��ا برنامه داريم ام��ا اقداماتي 
كه مي خواهيم انجام دهي��م را نمي گويم چون ترامپ 

مي فهمد و عليه  اش كار و توطئه مي كند.«
زنگنه توضيح داد كه در اين راس��تا تالش هايي صورت 
گرفته است تا مش��كل فروش نفت خام برطرف شود و 
البته تاكيد كرد كه مس��اله توافق اروپايي ه��ا براي ما از 
لحاظ بيمه و كش��تيراني، دريافت پول و مشترياني كه 
نفت ما را بخرند مهم است با اينكه كمتر از يك سوم نفت 
ما به اروپا مي رود ولي به هر ح��ال كار با اروپايي ها مهم 

است، چرا كه بقيه از آنها الهام مي گيرند. 
زنگنه در مورد خ��روج توتال از ايران ه��م توضيح داد و 
گفت كه اين ش��ركت فرآيند خروجش از ايران را اعالم 
كرده اس��ت و 60 روز وق��ت دارد كه البت��ه 10 روز آن 
گذشته است. بنا به گفته زنگنه اگر توتال بتواند از امريكا 

مجوزي دريافت كند كه احتمالش اندك است در ايران 
مي ماند و اگر مجوز تهيه نش��ود جايگزي��ن توتال يك 

شركت چيني خواهد بود. 

اليحهحمايتازك�ودكونوجوانهمچنان
درتعليق

شهيندخت موالوردي، دستيار رييس جمهوري در امور 
حقوق شهروندي در حاشيه جلسه هيات دولت نسبت 
به ماجراي تج��اوز به تعدادي دانش آموز پس��ر تهراني 

واكنش نشان داد. 
موالوردي از مجلس گالي��ه كرد كه چرا اليحه حمايت 
از حقوق ك��ودك و نوجوان كه از س��ال 83 در مجلس 
مطرح است به سرانجامي نرس��يده و توضيح داد: » اين 
اليحه چند مجلس و دولت را پش��ت س��ر گذاشته اما 
هنوز به قانون تبديل نشده است چون قوانين موجود و 
فعلي ما از بازدارندگي الزم در مقابل آزار جنسي برخودار 
نيستند؛ نه آزار جنسي تعريف شده و نه مجازاتي براي 

آن مشخص شده است.«
دستيار رييس جمهوري در امور حقوق شهروندي طرح 
حمايت از حقوق كودك و نوجوان را تنها قانوني دانست 
كه با توجه به محتوا و پيش بيني ه��اي صورت گرفته، 
مجموعه اي از تدابير را كه فارغ از مجازت است، طراحي 

كرده است. 

واكن�شوزي�رارش�ادب�هن�هب�هافط�اري
رييسجمهوري

پس از دعوت نهاد رياست جمهوري از هنرمندان براي 
حضور در ضيافت افطاري با حضور و س��خنراني حسن 
روحاني برخ��ي هنرمندان به اين دعوت پاس��خ منفي 
دادند و كمپيني با عنوان نه به افطاري رييس جمهوري 
به راه افتاد. روز گذشته سيدعباس صالحي، وزير ارشاد 
نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: »اين يك 
فرصت ارتباطي است كه هم هنرمندان با رييس جمهور 
گفت وگويي داشته باشند و هم ايشان نقطه نظرات شان 
را بيان كنند. امسال هم به اعتبار شرايط خاص جهاني 
و منطقه اي كه داريم اين ديدارها و گفت وگوها اهميت  
ويژه اي پيدا مي كند. ش��رايط فعلي كشور همدلي ها و 
همراهي هاي بيشتري را مي طلبد تا جامعه ايراني با يك 

انسجام بيشتر از اين دوره عبور كند.«

»تصور مي كنم نظر 6 وزير دولت و دو نماينده منتخب 
مجلس كه برخاس��ته از آراي مردم هس��تند، محترم 
شمرده خواهد شد.« اين اظهارات، پاسخ محمدجواد 
آذري جهرم��ي، وزير ارتباط��ات دول��ت دوازدهم به 
»اعتماد« درباره آخرين وضعي��ت رفع فيلتر توييتر 
است. بنابر پاس��خ وزير جوان، به نظر مي رسد شبكه 
اجتماعي توييت��ر كه بي��ش از 2400 روز فيلترينگ 
را پش��ت س��ر مي گذارد، به زودي در دسترس عموم 
قرار خواهد گرفت. 31 ارديبهش��ت م��اه بود كه خبر 
درخواس��ت 6 وزي��ر و دو نماينده مجل��س براي رفع 
فيلتر توييتر منتشر ش��د. نويس��ندگان در اين نامه 
با اش��اره به داليل منطقي و مس��تند براي رفع فيلتر 
توييتر، اين فضا را فضايي ب��راي نقش آفريني موثرتر 
براي فعالين رس��انه اي كش��ور و جوانان مطرح كرده 

است چرا كه استفاده از فضاي 
رسانه اي بين المللي تاثير بسيار 
قوي ت��ري در جامع��ه جهاني 
خواهد داشت.  اين نامه به تاييد 
و امضاي جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات، بطحايي 
وزير آم��وزش و پرورش، علوي 

وزير اطالعات، آوايي وزير دادگس��تري، غالمي وزير 
علوم، صالحي وزير ارشاد، س��بحاني فر نماينده مردم 
س��بزوار )رييس كميته مخابرات مجلس( و كاظمي 
نماينده مردم مالير در مجلس رس��يده بود. يك روز 
پس از انتشار اين نامه محمدجعفر منتظري، دادستان 
كل كشور در حاشيه بيستمين جشن انجمن حمايت 
زندانيان مركز به خبرنگاران گفت: »توييتر به موجب 
دستور قضايي فيلتر ش��ده و به همين جهت قابليت 
طرح در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را 
ندارد و در نتيجه مطرح نخواهيم ك��رد. « او ادامه داد: 
»مادام كه ش��رايط توييتر مثل گذشته باشد، دستور 
قضايي به اس��تحكام خود باقي اس��ت.« موضوع رفع 

فيلتر توييتر مصاحبه هاي سريالي مسووالن در پاسخ 
به يكديگر را آغاز كرد. محمدجواد آذري جهرمي روز 
دوم خرداد در حاشيه جلسه هيات دولت در واكنش به 
اظهارات دادستان كل گفت: كار گروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه در سال 88 توييتر را فيلتر و آن را به 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ابالغ كرد. در واقع 
براس��اس تصميم و مصوبه اين كارگروه، توييتر فيلتر 
شده اس��ت. آذري جهرمي با تاييد سخنان دادستان 
مبني بر صدور دس��تور قضايي براي فيلت��ر توييتر، 
خاطرنشان كرد: »بازپرس مش��هد يكي از حوزه هاي 
صالحيتش، محلي اس��ت و اظهارنظر و حكم قضايي 
مي تواند در حيطه شهر مشهد بوده باشد.« رفع فيلتر 
ش��بكه اجتماعي توييتر همواره يكي از دغدغه هاي 
وزارت ارتباطات دولت حس��ن روحاني چ��ه در دوره 
يازدهم و چه در دوره دوازدهم 
بوده اس��ت. در دول��ت يازدهم 
محمود واعظي، وزير ارتباطات 
وق��ت در 20 فروردي��ن 96 در 
جمع خبرنگاران عن��وان كرد 
كه دولت با رف��ع فيلتر توييتر 
مواف��ق اس��ت. پ��س از پايان 
دولت يازدهم و انتخ��اب آذري جهرمي به عنوان وزير 
ارتباطات، برخي متصور ش��دند كه تالش دولت براي 
رفع فيلتر توييتر ناكام مانده اس��ت ام��ا جهرمي نيز 
از هم��ان روزهاي ابتداي��ي تالش خود را ب��راي رفع 
محدوديت توييتر آغاز كرد. جهرم��ي در 18 آبان 96 
در مصاحبه اي عنوان كرد كه پيگير رفع فيلتر توييتر 
اس��ت. پيگيري اي كه با نگارش نامه اي مش��ترك با 
5 وزير و دو نماينده مجل��س اكنون به نتيجه نزديك 
شده اس��ت.  اعضاي كميته تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه 12 نفر هس��تند و در ص��ورت طرح موضوع 
رفع فيلت��ر توييت��ر در اين كميت��ه، با نظر مس��اعد 

امضاكنندگان اين نامه، توييتر رفع فيلتر خواهد شد. 

عباس عبدي، فعال سياس�ي اصاح طلب معتقد 
است كه »جريان اصاحات نبايد خيلي كاري به كار 
اين اپوزيسيون برانداز داشته باشد. آنها در شرايط 
كنوني خيلي اهميتي ندارند.« او چنين استدالل 
مي كند كه اگر اين اپوزيس�يون بران�داز مهم بود، 
سعي نمي كرد با همين كارهاي فيك و توييتر بازي 
اصاح�ات را تخريب كن�د. او همچنين به ش�عار 
»اصاح طلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا« اشاره 
كرده و اين پرسش را مطرح مي كند كه »خب فرضا 

تمومه ماجرا؛ شما چه چيزي براي گفتن داريد؟«

  چرا نيروهاي اپوزيسيون برانداز به ويژه در توييتر 
حمله عليه اصاح طلب�ان را در دس�تور كار خود 

دارند؟
اپوزيس��يون برانداز به اين دليل 
حمله ب��ه اصالح طلب��ان به ويژه 
در توييتر را در دس��تور كار خود 
قرار داده اند ك��ه تصور مي كنند، 
اصالح طلبان مي توانند در مردم 
اميد ب��ه اصالح��ات و بهب��ود را 
زنده نگه دارند. بهترين راهي كه 

اپوزيسيون خارج از كشور پيش پاي خود مي بيند اين است 
كه اين اميد را از بين ببرد و با از بين رفتن اميد تمام نيروها 
متوجه براندازان خواهند شد. دليل ديگر اين است كه آنها 
از كل سيستم عبور كرده اند و امكان بقايي براي آن تصور 
نمي كنند. فكر مي كنند به دليل فشار خارجي يا انواع ديگر 
فشارها مي توانند به هدف شان برسند. تنها مانع پيش روي 
خود را بخش قابل توجهي از اصالح طلبان مي بينند كه با 
وجود نقدهاي جدي به نظام اما موافق اين نوع رفتارهاي 
براندازان نيستند. آنها اصالح طلبان را خطرناك مي دانند. 
براي رس��يدن به اهداف خ��ود تصور مي كنن��د كه بايد 
اين مانع را بيش از پيش از بين ببرن��د و بي اعتبار كنند. 
در مجموع فكر نمي كنم كه در اي��ن هدف خيلي موفق 

شوند. مگر اينكه اصالح طلبان نتوانند جايگاهي كه براي 
خودشان تعريف كرده اند، به صورت درستي بازتوليد كرده 

و پيش ببرند. 
  چرا اي�ن حمله ه�ا بيش�تر در توييت�ر صورت 

مي گيرد؟ 
توييتر جايي نيس��ت كه خيلي نياز به اس��تدالل باشد. 
با 140 كاراكت��ر كه كس��ي نمي تواند اس��تدالل كند. 
يك چيزي مي گويد و اگر هم بپرس��ند كه چرا توضيح 
نمي دهي، پاس��خ مي دهد كه جايي براي پاس��خ دادن 
نيس��ت. خيلي از افراد در توييتر فيك هستند. خيلي به 
آنها نبايد اهميت داد. جريان اصالحات نبايد خيلي كاري 
به كار اين اپوزيس��يون برانداز داشته باش��د. آنها خيلي 
اهميتي در شرايط كنوني ندارند. اگر اصالح طلبان خط 
مشي روشني براي برون رفت از بحران داشته باشند، اين 
جريانات هيچ اهميتي ندارند. اگر 
مهم بودند، س��عي نمي كردند با 
همين كارهاي فيك و توييتر بازي 
اصالحات را تخريب كنند.  شعار 
»اصالح طل��ب، اصولگ��را ديگه 
تمومه ماج��را« نيز ب��ه خودي 
خود خيل��ي مهم نيس��ت بلكه 
فراگيري و پذيرش آن در جامعه بايد بررس��ي بشود. اين 
شعار كامال سلبي اس��ت و خب فرضا تمومه ماجرا؛ شما 
چه چيزي براي گفتن داريد؟ نبايد قضيه را از طريق شعار 
جدي گرفت. بلكه بايد به مسائل اساسي تري پرداخت كه 
مسائلي جدي است و زمينه هاي اين شعارها را تشكيل 
مي دهد. امروز يك ش��عار داده مي ش��ود و فردا هم شعار 
ديگري. در جريان حوادث س��ال 88 هم تع��داد زيادي 
شعار به گونه هاي مختلفي داده شد كه متاسفانه آن زمان 
خيلي جدي گرفته شد و بعدا هم به سرعت فراموش شد. 
اصالح طلبان نبايد خود را خيلي دربند اين شعارها بكنند. 
بايد براي خود خط مش��ي روشن داشته باشند و مسائل 

كشور و راه هاي برون رفت آن را نيز بگويند. 

آذري جهرمي خبر داد

توييتررفعفيلترميشود
عباس عبدي در گفت وگو با »اعتماد«: 

بهاپوزيسيونبراندازنبايداهميتداد

حاشيه جلسه هيات دولت 

ازتوطئهترامپتااليحهحمايتازكودكونوجوان

عليرضا كيانپور

جهرمي در 18 آبان 96 در مصاحبه اي 
عنوان كرد كه پيگير رفع فيلتر توييتر 
است. پيگيري اي كه با نگارش نامه اي 
مشترك با 5 وزير و 2 نماينده مجلس 

اكنون به نتيجه نزديك شده است.

دل�ي�ل ح�مل�ه ب�ران�دازان ب�ه 
اصاح طلبان به ويژه در توييتر آن 
اس�ت كه  اصاح طلبان مي توانند 
اميد به اصاح�ات و بهب�ود را در 

مردم زنده نگه دارند

فضاي مجازي

وزنواقعيفراكسيونها

»در انتخابات هيات رييس��ه مجل��س وزن واقعي 
فراكس��يون ها معلوم شد؛ فراكس��يون اصولگرايان 
واليي با كسب 54 راي در انتخاب رييس و انصراف 
كانديداي آنها به نفع كانديداي ديگر و تبليغ براي 
او از تريبون مجلس هم در عرصه سياست و كسب 
كرس��ي هاي مجلس هم در اخالق بازنده شدند.« 
روز گذش��ته انتخاب��ات ريي��س و هيات رييس��ه 
مجلس ش��وراي اسالمي برگزار ش��د كه در نهايت 
علي الريجاني موفق شد با كسب اكثريت آرا براي 
يازدهمين بار رييس مجلس شود. محمود صادقي، 
نماينده مجلس پ��س از برگزاري اي��ن انتخابات با 
انتشار توييتي نسبت به عملكرد فراكسيون واليي 
انتقاد كرد. صادقي در اين توييت با ش��رح اتفاقات 
رخ داده در بهارستان فراكسيون واليي را به عنوان 

بازنده اخالق در انتخابات معرفي كرد. 

درخواست رمضان زاده از دستگاه قضا

»اگر قرار اس��ت به پرون��ده جنايت جنس��ي عليه 
كودكان رس��يدگي ش��ود، س��وال از ك��ودكان را 
به بازج��و و بازپرس نس��پاريد. از روانشناس��ان با 
تجربه اس��تفاده كنيد تا روحيه بچه ها بيش از اين 
آس��يب نبيند.« عب��داهلل رمضان زاده، س��خنگوي 
دولت اصالحات با انتش��ار توييت��ي درباره جنايت 
جنسي رخ داده در مدرس��ه اي در منطقه 2 تهران 
از مس��ووالن دس��تگاه قضايي كش��ور خواست تا 
از روانشناس��ان ماهر ب��راي گفت وگو ب��ا كودكان 

استفاده كنند.  

توهمسقوطايران

»#ترام��پ طبل ت��و خالي اس��ت، اعتب��ار انجام 
كارهاي بزرگ را ندارد و اين توهم را هم كه #ايران 
با تحريم سقوط مي كند، #عربستان و #اسراييل 
در ذهن��ش انداخته اند.« محس��ن رضاي��ي، دبير 
مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام با انتش��ار يك 
مجموعه توييت بار ديگر به رفتار هاي اخير امريكا 
و متحدان��ش در براب��ر اي��ران واكنش نش��ان داد. 
رضايي در اين رش��ته توييت عالوه بر آنكه ترامپ 
را طبل تو خال��ي توصيف كرد نس��بت به حمالت 
اخير عربس��تان به مردم يمن واكنش نش��ان داد. 
رضايي در توييت ديگري نوشت: »#عربستان بايد 
حمالت به #يمن را قطع كند. به ملت زير بمباران 

نمي توان گفت بياييد مذاكره كنيد.«

تسليتبهمناسبتيكخسران

»درگذش��ت پيشكس��وت مطبوعات، ناصر يمين 
مردوخي جامعه مطبوعاتي ايران را س��وگوار كرد. 
ياد و خاطره اديب و روزنامه نگار دلس��وز همواره در 
ذهن مردم و تاريخ مطبوعات كشور ماندگار خواهد 
ماند. ب��ه خانواده، هم��كاران و جامع��ه مطبوعاتي 
اين خسران را تس��ليت مي گويم.« الياس حضرتي، 
نماينده م��ردم تهران در مجلس با انتش��ار توييتي 
درگذشت ناصر مردوخي، پيشكسوت مطبوعات را 
تس��ليت گفت. اين روزنامه نگار در سن 86 سالگي 
با 64 سال س��ابقه، حضوري پر رنگ در عرصه هاي 
نويسندگي، خبرنگاري و سردبيري رسانه ها داشت. 
او در يك سال گذش��ته، چندين بار در بيمارستان 

بستري شده و تحت درمان قرار گرفته بود.

محم��ود احمدي ن��ژاد، ريي��س 
دولت هاي نهم و ده��م كه مدتي 
ب��ود آرام و دور از س��ر و ص��دا به 
فعاليت هاي خود مشغول بود روز 
گذشته بار ديگر خبرساز شد. او با 
ارسال ش��كواييه اي به كميسيون 

اصل نود مجلس شوراي اس��المي، به تشريح برخي 
مس��ائل كه مدعي اس��ت تخلفات عديده دس��تگاه 

قضايي در ارتباط با پرونده حميد 
بقايي بوده، پرداخت و با اس��تناد 
به اصول قانون اساس��ي، خواستار 
رس��يدگي به آن موضوعات شده 
است. حميد بقايي، معاون اجرايي 
رييس دولت هاي نه��م و دهم 22 
اسفند ماه 96 بازداشت شد و بنابر ادعاي كانال دولت 

بهار از لحظه بازداشت در اعتصاب غذا به سر مي برد. 

رفيق بازي احمدي نژاد به كميسيون اصل نود كشيد
چهره روز

درخشش اميد
تالش فراكسيون هاي مجلس براي انتخاب هيات رييسه

نتيج��ه انتخابات هي��ات رييس��ه كامال 
قاب��ل پيش بيني بود. با توج��ه به حمايت 
فراكسيون مستقلين و واليي از الريجاني و 
اين احتمال كه حتي بخشي از فراكسيون 
اميد نيز به او راي مي دهد، مي شد حدس 
زد كه آقاي عارف پيروز اين رقابت نيست 
لذا براي ارزيابي دستاورد اصالح طلبان از 
كانديداتوري او بايد دانس��ت كه اين اقدام با چه رويكردي انجام 
شده است.  آنچه مس��لم است، سياس��يون اصالح طلب خارج از 
مجلس با كانديداتوري عارف موافق نبودند. آنها با توجه به شرايط 
موجود يعني روي كار بودن يك رييس جمه��ور اعتدالي عمدتا 
اين تحليل را داش��تند كه آقاي الريجاني بهتري��ن گزينه براي 
رياست مجلس اس��ت. با اين وجود اعضاي فراكسيون اميد نظر 
ديگري داش��ته و آقاي عارف را به عنوان كانديداي خود معرفي 
كردند. به نظر م��ن تنها نكته اي كه اقدام آنه��ا را توجيه مي كند 
اين اس��ت كه خواسته باش��ند در اين فرآيند انس��جام خود را به 
نمايش گذارند. اينكه بخواهد نس��بت خود با ساير فراكسيون ها 
را ش��فاف و توانايي خود در داخل مجلس را ارزيابي كنند. هدفي 
كه با وجود پيروز نشدن عارف در انتخابات تا حدودي محقق شد 
و من از اين خوشحالم كه در درون پارلمان شفافيت ايجاد و بحث 
فراكسيونيزم تا حدي جا افتاده است. با توجه به مجموع شرايط 
و اينكه معموال نمايندگان در سال هاي دوم و سوم مجلس دچار 
محافظه كاري مي شوند، كسب اين ميزان راي توسط فراكسيون 
اميد، اميد بخش بود.  در مجموع معتقدم كه ديروز اتفاق عجيبي 
در مجلس نيفتاد و دكتر عارف نيز براي جلب اعتماد نمايندگان 
مجلس و افكار عمومي بايد فعاليت فراكس��يون را بيشتر كرده و 
نماينده پيشين مجلس جايگاه تاثيرگذار خود را پيدا كنند.  

كانديداتوري عارف و دستاورد اصالح طلبان
انتخاب��ات هيات رييس��ه مجل��س اگرچه به  

پيروزي عارف نينجاميد اما وزن فراكس��يون 
اميد را به خوبي مش��خص كرد. ارايه فهرست 
مس��تقل و كانديداتوري عارف نش��ان داد كه 
اين فراكس��يون با وجود انتقاداتي كه تا امروز 
به آن وارد بود، توان خود را بازيافته و با اعتماد 
به نفس بيشتري عمل مي كند. قطعا اعضاي 
فراكس��يون اميد مي دانس��تند كه احتماال موفق به تصاحب كرس��ي 
رياست نمي ش��وند چون در مجلس اكثريت نيس��تند اما وارد رقابت 
شدند و اين خود ارزشمند است. رويكرد اصالح طلبان در مجلس بسيار 
مثبت و حداقل دس��تاورد آن اين بود كه تعداد آراي آنان را مش��خص 
كرد. خود م��ا تا امروز نمي دانس��تيم كه وزن واقع��ي اصالح طلبان در 
پارلمان چقدراست اما 114 راي عارف در مرحله نخست و افزايش آن 
در مرحله دوم نشان داد كه اميدي ها به صورت منسجم عمل كرده اند 
و از اين پس نيز مي توانند جاافتادگ��ي خود را به نمايش بگذارند. نكته 
قابل توجه ديگر اين است كه از دس��ت دادن كرسي رياست به معني 
شكست در انتخابات هيات رييسه نيس��ت. فرستادن دو نايب رييس و 
سه دبير به هيات رييسه دس��تاورد اندكي نيست و خيلي بهتر بود كه 
يكي از نماين��دگان اميد در اي��ن تركيب از ميان زنان مجلس باش��د. 
اگرچه فراكسيون اميد براي حضور زنان در هيات رييسه  كانديداهايي 
را معرفي كرده بود اما عملكرد آن در اين خصوص قابل نقد اس��ت. به 
اعتقاد من معرفي س��ه نفر از ميان زنان اميدي تاكتيك درستي نبود و 
موجب شكسته شدن آراي آنان ش��د. به هر حال هنوز نمي توان گفت 
كه در فضاي مردانه مجلس تغييري حاصل شده و يك فضاي معتدل و 
منطقي وجود دارد. اينچنين فضايي شايد اگر تنها يك كانديداي زن را 
معرفي كرده و از او حمايت مي كردند موفقيت ديگري نيز به دست آمده 
نماينده پيشين مجلس و شاهد راه يابي زنان به هيات رييسه بوديم.  

تاكتيك غلط، مانع راهيابي زنان به هيات رييسه
انتخابات هيات رييسه از دو جهت حائز اهميت  

بود. نخست شفافيت عملكرد فراكسيون ها و 
دوم مشخص ش��دن وزن هر كدام از آن ها. اين 
اولين بار در دوره هاي اخير بود كه انتخابات به 
اين شكل و به صورت فراكسيوني برگزار شد. 
در واقع فراكس��يون هاي س��ه گانه مجلس به 
وزن كشي پرداختند. پيروزي آقاي الريجاني 
در اين رقابت قابل پيش بيني بود اما عملكرد فراكسيون واليي برخي 
نكات را روش��ن تر كرد. واليي ها به صورت مس��تقل وارد عرصه رقابت 
ش��ده و كانديداهاي خود را معرفي كردند. مس��تقالن و اصالح طلبان 
نيز همين طور عم��ل كردند. به اين ترتيب جهت گيري ها مش��خص 
شد و نتيجه انتخابات نهايي نيز روشن كرد كه اعضاي فراكسيون اميد 
خيلي با الريجاني همراه نيستند. ثابت ش��د كه تيم آقاي الريجاني از 
فراكسيون مستقالن و واليي ها تشكيل مي شود. به اعتقاد من پيروزي 
الريجاني و تعداد آراي كانديداها به روش��ن ش��دن فضاي سياس��ي 
كمك بس��ياري كرد چراكه به ط��ور معمول فض��اي مجلس چندان 
شفاف نيست. شفافيت فعلي طي چند گام حاصل شده است. يك بار 
وقتي كه فراكسيون مستقالن و واليي از يكديگر تفكيك شده و خط 
و مش��ي و موضع گيري هاي شان روشن ش��د. يك بار هم در انتخابات 
هيات رييسه ديروز. تحليل من اين بود كه جريان واليي و مستقالن به 
نسبت مستقالن و اميد ي ها به يكديگر نزديك تر هستند. آراي ديروز 
نيز همين امر را ثابت كرد. انتخابات هيات رييس��ه و تعداد آرا يك پيام 
مهم نيز براي خود الريجاني داشت و باعث شد كه او از اين پس بداند كه 
كدام مجموعه در مواقع حساس با او همراهي مي كند و اين فراكسيون 

اصولگرايان است كه با او مي ماند. 
از سوي ديگر اين انتخابات روش��ن كرد كه اصالح طلبان نهايتا يك 
نماينده پيشين مجلس اقليت قوي در مجلس هستند.  

پيام اصالح طلبان به الريجاني
ما در فراكسيون اميد و فراكسيون اهل سنت اين 
جمع بندي را داش��تيم كه نواب رييس را حفظ 
كنيم و از نيروهاي فراكس��يون اميد به تركيب 
هيات رييسه اضافه كنيم. همچنين نظرمان اين 
بود كه يك نفر از اهل سنت و يك نفر از زنان در 
اين تركيب قرار بگيرند. حاصل كار تا حدودي 
براي فراكسيون موفقيت آميز بود اما چه شد كه 
گزينه اهل س��نت و يك نماينده زن به هيات رييسه نرسيد. شايد دليل 
نخست نبود كه مثال كانديداي فراكسيون براي گزينه اهل سنت تا يك 
هفته پيش از راي گيري مش��خص نبود. ازطرفي فراكسيون مستقلين 
و اصولگراها هم نامزدهايي داشتند. حال آنكه ما اعتقاد داشتيم يك نفر 
بيشتر از اهل سنت وارد انتخابات نشود. ما نمي خواهيم حساسيت ايجاد 
كنيم. متاسفانه چون دوستان به 3 فراكسيون تقسيم شدند و هركس از 
فراكسيون خود راي آورد، با مشكل مواجه شديم. نكته ديگر اينكه ما در 
فراكسيون اهل سنت 21 نفر هستيم و توقع ما اين است كه فراكسيون 
اميد، مستقلين يا واليي كه راي نيروهاي ما را مي گيرد، به آنها راي هم 
بدهد اما متاسفانه اين اتفاق نمي افتد. امروز ديديدم حسين زاده گزينه 
اهل سنت فراكس��يون اميد 86 راي آورد. اما تعداد راي فراكسيون اميد 
چقدر بود؟ مي بينيم حتي خود فراكسيون اميد هم كامال به او راي نداده 
است. در اين شرايط مي توان انتظار داشت واليي و مستقلين راي بدهند. 
بنابراين سعي خواهيم كرد براي سال آينده حتما با يك گزينه اهل سنت 
وارد كارزار انتخابات هيات رييسه  شويم. ما به سهم خواهي اعتقاد نداريم 
اما معتقديم حضور اهل سنت يا زنان به انسجام، همفكري و تحقق تصوير 
دموكراتيك جامعه كم��ك مي كند. ما مي خواهي��م مجلس، ويتريني 
كامل متشكل از تنوع مذهبي، جنس��يتي و فكري باشد تا حداقل همه 
طيف ها خود را در امور مجلس ش��ريك بدانند و اين فعاليت ها را به نحو 
شايسته تري انجام دهند.   رييس فراكسيون اهل سنت مجلس

هيات رييسه ويتريني كامل از جامعه باشد

جليل رحيمي فائزه هاشميعلي  تاجرنيا محمدرضا ميرتاج الديني

هيچاصولگراييباگفتوگومخالفنيست
حسن غفوري فرد، فعال سياسي 
اصولگرا: گفت وگ��وي ملي، بحثي 
نيست كه تنها مختص به اصولگرايان، 
اصالح طلبان و معتدلين باش��د بلكه 
بحث كل كشور است و همه كساني كه به مملكت عالقه 
داش��ته و دل در گروي خدمت ب��ه نظام دارن��د، بايد با 
يكديگ��ر گفت وگو كنند. م��ن تاكنون نش��نيدم هيچ 
اصولگرايي ب��ا گفت وگ��و مخالف باش��د. م��ن و آقاي 
عس��گري اوالدي در دهه 80 پيش��قدم در گفت وگو با 
جبهه مش��اركت بوديم و حت��ي با اف��رادي نظير آقاي 

خاتمي و موسوي هم صحبت كرديم. ايلنا 

تخصيصاعتباربهخانهاحزاب
 محم��د ميرباقري، ريي��س كميته 
حقوقي خانه احزاب ايران: قرار شد تا 
مبلغ 1 ميليارد تومان - از 2 ميليارد 
تومان يارانه اختصاص پي��دا كرده از 
س��وي وزارت كش��ور به خانه احزاب - طي قراردادي با 
شوراي شهر و ش��هرداري تهران، به خريد مكان جديد 

براي خانه احزاب اختصاص پيدا كند. مهر


