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مجمع روحانیون مبارز در انتخابات اسفندماه حضور فعال خواهد داشت
حجتاالسالم و المسلمین سید روحاهلل موسوی درچهای با اعالم اینکه مجمع روحانیون مبارز برای حضور در هر دو انتخابات اسفندماه سال جاری مشغول برنامهریزی است ،عنوان کرد :مجمع جلساتش را به طور مرتب
هردو هفته یکبار به ریاست رییس دولت اصالحات و با حضور تمامی اعضا برگزار میکند که جلسات پرباری هم هست و در آنها درباره مسائل مختلف روز گفتوگوهایی میان اعضا انجام میشود.وی با تأکید براینکه مجمع
روحانیون قطعا در انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری شرکت خواهد کرد ،افزود :فکر میکنم نیروهای اصالحطلب در انتخابات اسفندماه پیروز شوند ،چرا که به نظر میرسد رغبت مردم به تفکر اصالحات
در چند سال اخیر بیش از گذشته شده است .جریان اصالحات در طول سالیان نشان داده است که گفتار و رفتاری یکسان دارد و سخنانی که میگوید را در عمل نیز اجرایی میکند.این عضو مجمع روحانیون مبارز در
پایان نیز در پاسخ به این پرسش که «مجمع برای برقراری و حفظ رابطهی خود با مردم اقدام به انتشار نشریهای در آینده خواهد کرد یا نه؟» گفت :هنوز در این زمینه هیچ بحثی در جلسات مجمع انجام نشده است.

هجمههاعلیههاشمی،کاسبیسیاسی
در آستانه انتخابات است

این هجمهها در شرایطی صورت
میگیرد که آیتاهلل هاشمی خودشان
روستازاده و فرزند کویر هستند و از
کسانیاند که از السابقون نظام بودند
و به همین دلیل شاید بیان این تعبیر
که کسانی که بیشترین سابقه را در
انقالب دارند ،در حاشیه نشستهاند و
کسانی که پیش از انقالب در مبارزات
حضور نداشتهاند ،در راس امورند،
ازسوی ایشان چندان به صالح نباشد
نداشته و ندارند ،با این اقدامات به دنبال کاسبی سیاسیاند .این
درحالی است که هاشمی مرد سالها مبارزه و مجاهدت در راه
انقالب است و همواره از مدافعان رهبری و راه امام (ره) بوده
و هست.رئوفیان اضافه کرد :باتوجه به اینکه اتهامزنندگان اساساً
چهره و وجههای در انقالب نداشته و در سالهای اخیر به عنوان
مهرههای سیاسی وارد صحنه شدهاند ،امروز به دنبال کاسبی و
رجزخوانی علیه شخصیتیاند و آنچنان که حضرت امام (ره) نیز
فرمودند «نهضت زنده است تا هاشمی زنده است» ،راه به جایی
نخواهند برد.وی افزود :این افراد برای آنکه شهرتی دست و پا
کنند با حمله به شخصیتهای نظام که سوابق و پیشینه روشنی
دارند ،به دنبال مطرح کردن خود هستند ،درحالی که این اقدامات
به ضرر خودشان است و با چنین رویکردی به مقاصدشان که
احتماالً راهیابی به مجلس شورای اسالمی است ،نخواهند رسید.
بلکه آن اندک آبرویی که دارند را نیز از دست میدهند.عضو جبهه
ایستادگی با تاکید بر ثبات قدم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در
مسیر انقالب ،خاطرنشان کرد :جامعه امروز ما نیز جامعه نیست
که به حرکتهای تند و به دور از اندیش ه و چنین ادبیاتی گرایش
پیدا کند .بنابر این تالش برای تخریب چهره مرد بزرگ انقالب
که علیرغم تمام مصائب همیشه در کنار امام(ره) ایستاد و امروز

هم یاور و پشتیبان رهبری است ،بیهوده است و بیشک مردم
نیز با آگاهی پای صندوق انتخابات پاسخ این هجمهها را خواهند
داد.این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به سکوت معنادار آیتاهلل
هاشمی ،اظهار داشت :از آنجا که اظهارات و اقدامات اینچنینی
اساساً پاسخی ندارد ،انتظار ما نیز این است که آیتاهلل هاشمی
همچنان با حفظ صالبت و متانت همیشگی ،راه خود را در خدمت
به نظام ،رفع دغدغههای مردم و رهبری ادامه دهند.وی افزود:
البته آنچه در روزهای گذشته رخ داد ،اولین هجمه علیه ایشان
نبوده و آخرین نیز نخواهد بود و بیشک هرچه به زمان برگزاری
انتخاباتهای مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان نزدیکتر
شویم ،این رفتارهای بهدور از عقالنیت و انسانیت افزایش خواهد
یافت و طبیعتاً انتظار ما این است که آیتاهلل هاشمی با سعهصدر
همیشگی از کنار این مسائل عبور کنند.رئوفیان با اشاره به آغاز
دوران محکومیت فرزند آیتاهلل هاشمی ،تصریح کرد :پیش از
این همین ادعا میکردند ،آیتاهلل هاشمی با اعمال فشار از صدور
حکم برای فرزندش ممانعت بهعمل میآورد و امروز که مشخص
شده این ادعاها بیاساس بودهاند ،قصد دارند از طریق دیگری
شخصیت ایشان را تخریب کنند لذا هیچ ارتباطی میان این دو
موضوعنمیبینم.
هجمهها علیه هاشمی جنبه تحریف و فرافکنی دارد
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
السابقون السابقوناند و جالب اینجاست که خودشان روستازاده
و فرزند کویر هستند.حسین کنعانیمقدم با اشاره به هجمههای
صورتگرفته علیه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و تحریف سخنان
اخیر ایشان ،خاطرنشان کرد :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی باتوجه
به جایگاهی که از سالها پیش از پیروزی انقالب تا به امروز در
سرنوشت انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دارد،
السابقون السابقوناند.این فعال سیاسی اصولگرا افزود :شاید همین
جایگاه ویژه ایشان موجب شده که همواره هدف هجمههای
تحریفآمیز چه ازسوی موافقین نظام و چه ازسوی مخالفان و
منافقان قرار گرفته و این بدیهی است که این اقدامات با مقاصد
سیاسی خاص صورت میگیرد.دبیرکل حزب سبز یادآور شد:
جالب اینجاست که این هجمهها در شرایطی صورتمیگیرد
که آیتاهلل هاشمی خودشان روستازاده و فرزند کویر هستند و
از کسانیاند که از السابقون نظام بودند و به همین دلیل شاید
بیان این تعبیر که کسانی که بیشترین سابقه را در انقالب دارند،
در حاشیه نشستهاند و کسانی که پیش از انقالب در مبارزات
حضور نداشتهاند ،در راس امورند ،ازسوی ایشان چندان به صالح
نباشد.کنعانیمقدم تشریح کرد :باتوجه به اینکه امروز بیش از 35
سال از پیروزی شکوهمند انقالب اسلالمی میگذرد ،کسانی که
حتی پس از انقالب نیز وارد صحنه شدهاند ،سابقه قابل توجهی
در خدمت به نظام و انقالب دارند و میتوان این انتقاد را وارد
نمود ،چراکه جفا در حق نسل جوانتر انقالب است.این فعال
سیاسی اصولگرا در تبیین انگیزههای احتمالی تحریفکنندگان
سخنان آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،تصریح کرد :سوءاستفادهها
و هجمههایی که ازسوی برخی جریانها طی روزهای اخیر
صورتگرفته بیشتر جنبه فرافکنی و تحریف دارد و ب ه نظر میرسد
برخی میخواهند در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و
مجلس شورای اسالمی با اتهامزنی و موجسازی فضای سیاسی
کشور را تحتالشعاع قرار دهند.آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در
گفتوگو با نشریه «طلوع صبح» و در پاسخ به سوالی درخصوص
اینکه آیا شما کسانی را که امام (ره) را درک نکردهاند ،انقالبی
میدانید یا خیر ،گفتهبود« :فرق میکنند .بعضیهایشان انقالبی

عارف در دیدار نخبگان استان فارس اعالم کرد:

چاره ای جز پیروزی نداریم

رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت :اگر افراطیون زمانی با روشهای ضد اخالقی
به نتیجه می رسیدند بدانند که دیگر آن دوران به سر آمد و نمی توان اصالح
طلبان را حذف کنند.
محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از نخبگان،خانواده معظم شهدا و فعاالن سیاسی
استان فارس که در دفتر بنیاد امید ایرانیان انجام شد  ،با تسلیت فرار رسیدن ایام
شهادت امام جعفر صادق(ع) به ظرفیت های بالقوه استان فارس اشاره کرد و گفت:
استان فارس از هر نظر وضعیت برجستهای دارد .در دولت اصالحات همیشه در مسئله
کیفیت گندم نگاهمان اول به استان فارس و بعد به استان گلستان بوده است .دانشگاه
شیراز نیز اکنون جزء بهترین دانشگاهها محسوب میشود.وی در عین حال تصریح
ت این استان به صورت مطلوب استفاده کنیم
کرد که به دالیلی نتوانستیم از ظرفی 
و امیدواریم در دولت تدبیر و امید شرایط بهتر شود.استان فارس در یک مسیری که
نباید میافتاد ،قرار گرفت ولی امیدواریم که در دوره استاندار جدید شرایط تغییر کند
ومدیران ارشد استان همسو با دولت در جهت پاسخ گویی به مطالبات مردم گام بردارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابرشمردن پتانسیل ها و ظرفیت استان تأکید
کرد :اگر فقط گردشگری استان تقویت شود به تنهایی میتواند حداقل 50درصد درآمد
نفتی کشور را تأمین کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به انتقاد برخی
از حاضران در جلسه از سیاست داخلی دولت تدبیر و امید گفت :در انتقادهای که از
دولت مطرح می شود باید توجه کرد که دولت در چه شرایطی روی کارآمد .در آن زمان
رقیب اصالحات تصور نمیکرد که اصالح طلبان پیروز شوند و اگر یک درصد احتمال
میداد که پیروزی از آن ماست ،رقابت را بین خودشان تقسیم نمیکردند.
عارف با اشاره به پیروزی دکترروحانی در انتخابات سال  92تصریح کرد :نباید
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چرا برخی به آیت اهلل حمله می کنند؟

سخنگوی جبهه ایستادگی گفت :هجمهها علیه آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی نوعی کاسبی سیاسی در آستانه
انتخابات است و بیشک مردم پاسخ این اتهامات را
خواهند داد.
سید ابوالقاسم رئوفیان با اشاره به هجمههای صورتگرفته
علیه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و تحریف سخنان اخیر ایشان،
خاطرنشانکرد :آیتاهلل هاشمی شخصیت شناختهشده و
پیشکسوتی است که از سالها پیش از پیروزی انقالب با مبارزات
و تحمل زندان رژیم ستمشاهی در خدمت نهضت امام(ره) بودند
و در سالهای پس از انقالب نیز در مسئولیتهای خطیری که
بر عهده داشتند و همچنین تا به امروز بهعنوان رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام خادم نظام و ملت بودهاند.وی افزود:
با این حال امروز شاهدیم که برخی با سوءاستفاده از سخنان
ایشان قصد تخریب و تحریف این سخنان را دارند .این افراد با
نگاهی غیرعادالنه و با بزرگنمایی جملهای از البهالی سخنان
ایشان سعی دارند ،افکار عمومی قشر زحمتکش روستائیان را
علیه ایشان تغییر دهند.دبیرکل حزب اسالمی ایرانزمین ادامه
داد :افرادی که در جریان انقالب غایب بودند و حتی پیام انقالب
را هم درک نکردهاند و بر این اساس توجهی به خواست مردم
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وزیر کشور:

تاکنون  4هزار نفر برای حضور در انتخابات اعالم
آمادگی کردهاند

بودند و وقتی که سختگیریهای حکومت زیاد شد ،دیگر ادامه
ندادند .بعضیها هم اص ً
ال آن موقعها نبودند و در کوچههای
روستاهایشان میگشتند .ولی االن آمدهاند و انقالبی شدهاند».
با بی حرمتی به هاشمی می خواهند اعتبار کسب کنند
علی محمد نمازی عضو حزب کارگزاران تصریح کرد :برخی با
بی حرمتی به رییس دولت اصالحات و هاشمی برای خود اعتبار
کسب میکنند.نمازی بیان داشت :این روزها شایعهای به گوش
میرسد مبنی بر اینکه هر کس بخواهد زیر پرچم رئیس دولت
اصالحات وارد انتخابات شود ،رد صالحیت میشود .اگر خدای
نکرده این شایعه درست باشد نامزدهایی که شانس پیروزی دارند،
را با خطر مواجه میکند که امیدواریم این تنها در حد شایعه باشد.
وی با اشاره به تجربه سال  84و تجربه سال  92اصالحطلبان گفت:
اصرار و تاکید ما بر این است که در آینه این دو انتخابات آینده خود
را ببینند و به این نتیجه برسند که در صورتی که مثل انتخابات
 92در کنار هم حرکت کنیم به پیروزی میرسیم .چنانچه در
سال  84وقتی بین اصالحطلبان تفرق بود ،فردی گمنام توانست
آقای هاشمی را شکست دهد.نمازی گفت :مردم به اصالحطلبان
در انتخابات مجلس گرایش خواهند داشت چون مردم عملکرد
مجلس هفتم تا نهم را دیدند که با وجود محدودیتهای فراوانی
که برای اصالحطلبان ایجاد شد ،اما نمایندگان نتوانستند انتظارها
را برآورده کنند .ما مجلسی به قوت مجلس ششم نداشتهایم.
نمازی افزود :مهمترین وظیفه مجلس نظارت است ،اما در این
سه دوره نه در زمینه نظارت و نه در زمینه قانونگذاری حرکتی از
سوی مجلس ندیدیم که قابل تقدیر باشد و با اینکه تعداد زیادی
تحقیق و تفحص در مجلس انجام شد اما بسیاری از این تحقیق و
تفحصها به نتیجه نرسید.وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات
که تخلفات گسترده دولت نهم و دهم را به قوه قضاییه ارائه داده
بود ،گفت :متاسفانه هنوز هیچ کدام از این گزارشها به نتیجه
نرسیده است.نماینده مجلس ششم خاطرنشان کرد :خاستگاه
بسیاری از نمایندگان فعلی خواستگاه قومی و صنفی است در
حالیکه خاستگاه نمایندگان مجلس ششم احزاب قدرتمند بود که
با عقبه علمی و تجربی باال به نمایندگان مشاوره میداد.این عضو
حزب کارگزاران تاکید کرد :وجود برخی محدودیتها نخبگان را
نگران کرده است .طبقه محروم و آسیبپذیر جامعه هم وقتی
میبینند سفره هایشان ناشی از این تصمیمات الغرتر شده است
نارضایتی آنها را از این مجلس بیشتر کرده است.نمازی با اشاره به
بیسامانی خبرنگاران ،سینماها ،بنگاههای اقتصادی و  ...در هشت
سال گذشته ،گفت :هر کس با هر میزان دغدغه و حساسیتی
که داشته ،حس کرده که سه دوره گذشته مجلس نتوانسته
خواستههای او را نمایندگی کند.وی درباره استراتژی برخی که
سعی دارند با بی حرمتی به رییس دولت اصالحات و هاشمی برای
خود اعتبار کسب کنند ،گفت :با شرایط فعلی جامعه ما دو قطبی
نخواهد داشت .در آن زمان بسیاری این تصور غلط را داشتند که
همه کاره آقای هاشمی است ،اما امروز من در شبکههای اجتماعی
میبینم که این تصور تغییر کرده است .افرادی که به هاشمی
تهمت میزندند امروز دیگر چیزی برای ارائه به مردم ندارند.این
فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :تنها چیزی که میتواند مانع
پیروزی اصالحطلبان شود وضعیت تایید صالحیت نامزدهای
اصالحطلب در شورای نگهبان است و اگر نامزدهای اصالحطلب
امکان حضور در انتخابات را داشته باشند مردم به آنها رای
خواهند داد.نمازی با تاکید بر اینکه کسی به دنبال وکیلالدوله
بودن نیست ،گفت :مردم به دنبال مجلسی هستند که اعتماد
مردم را در کنار خود داشته باشد.عضو ارشد حزب کارگزاران

احساس کنیم که کار در  24خرداد تمام شده؛ بلکه بعد ازآن باید باهمکاری صمیمانه
مردم و دولت روند حاکم شدن اخالق ،ارزشها و اجرایی شدن تمام اصول قانون اساسی
به تدریج و با برداشتن گام های استوار و پایدار دنبال شود .وی ادامه داد :عملکرد دولت
روند قابل دفاعی دارد و البته تا االن هم یکی از دستاوردهای دولت بیانیه ارزشمند توافق
هستهای بوده است که نگاهها را به ایران تغییر میدهد .البته این دستارود به خاطر
پیروزی مردم در  24خرداد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تیم مذاکره کننده کاری کارستان
کرده است و باید مورد تقدیر قرار بگیرد ،ادامه داد :ویژگی انتخابات  24خرداد  92این
بود که در یک فضای ناامیدی و امنیتی کاذبی که به جامعه تحمیل شده بود ،مردم
پیروز شدند و جوانان ،بزرگان اصالحطلب را به میدان انتخابات هل دادند.این حرکت
باید استمرار پیدا کند تا گام بعدی که اسفندماه امسال است بهتر برداشته شود .باید
نشان دهیم که پیروزی مردم در  24خرداد تصادفی نبود .براین عقیده ام که اگر
این حرکت ادامه یابد ،گامهای بعدی راحتتر خواهد بود.وی تأکید کرد :با توجه به
شرایط کشور و منطقه مهمترین راهبرد برای جریانهای سیاسی در انتخابات باید
حضور حداکثری مردم باشد.
عارف با بیان اینکه «حرف آخر را صندوق رأی میزند» ،تصریح کرد :چارهای جز
پیروزی نداریم .باید پیروز شویم و برای پیروزی هم راهی جز اجماع نداریم .اختالف
سلیقه را ارج بنهیم؛ اما فعال باید بر اساس مشترکات حرکت کنیم.وی درباره راهبرد
انتخاباتی اصالحطلبان تشریح کرد :در گذشته به صورت متمرکز لیستها تهیه میشد
اما االن حوزههای انتخابیه مبنا قرار گرفته است و اگر اختالفی در حوزه باشد ،شورای
استان باید آن را حل و فصل کند.
رئیس بنیاد امید ایرانیان تأکید کرد :تقاضایم از خواهران و برادران اصالح طلب
این است که به صورت فردی رفتار نکنند و در یک حرکت جمعی و جبهه ای باید
مسئولیتپذیری را افزایش دهیم و سهمخواهی را به حداقل برسانیم.عارف با بیان اینکه

سازندگی درباره فعالیت احزاب اصالحطلب در انتخابات خبرگان
گفت :رئیس دولت اصالحات هنوز ورودی به این مسئله نداشته
است ،اما آقای هاشمی رسما گفته وارد انتخابات خبرگان میشود
و ایشان قصد دارد حرکتی که درباره آقای روحانی اتفاق افتاد در
خبرگان هم تکرار شود و حزب کارگزاران نیز در مسیری که آقای
هاشمی برای انتخابات خبرگان شخص کنند ،حرکت خواهد کرد.
نمازی افزود اگر ان شاءاهلل مجتهدان زیادی در انتخابات ثبت
ی میتوانند
نام کنند ،احزاب اصالحطلب با مدیریت آقای هاشم 
در انتخابات خبرگان تاثیرگذار باشند ،اما همانطور که حضور
رئیس دولت اصالحات در انتخابات مجلس کلیدی است ،در
انتخابات خبرگان حضور آقای هاشمی میتواند تاثیرگذار باشد.
نمازی درباره تاثیرگذاری پولهای کثیف در انتخابات آتی مجلس
گفت :ما دو برخورد متفاوت با این موضوع را دیدیم؛ در سال
 88توزیع سیبزمینی و سهام عدالت تاثیر مثبتی برای رقبا
داشت ،اما سال  92این کارها نتیجه نداد و نماینده اصالحطلبان
پیروز شد.این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به اینکه با این
تاریخچه ،پیشبینی عملکرد مردم دشوار است ،گفت :با این حال
حضور مردم تاثیر این رفتارها را از بین میبرد ،چنانچه این پولها
کمکی به پیروزی کسی در انتخابات نخواهد کرد و آرای زیادی با

این روزها شایعهای
به گوش میرسد مبنی بر
اینکه هر کس بخواهد زیر پرچم
رئیس دولت اصالحات وارد انتخابات
شود ،رد صالحیت میشود .اگر
خدای نکرده این شایعه درست
باشد نامزدهایی که شانس پیروزی
دارند ،را با خطر مواجه میکند که
امیدواریم این تنها در حد
شایعه باشد
خود نخواهد داشت.نمازی درباره برنامه اصالحطلبان برای مقابله با
رفتارهای فراقانونی مخالفان اصالحات در شهرهای مختلف گفت:
در نشست خانه احزاب با وزیر کشور ،آقای رحمانی فضلی به
شدت روی این مسئله مصر بودند و تضمینهایی به اصالحطلبان
دادند و به نظر میرسد وزیر کشور زمینه فراهم کردن برگزاری
یک انتخابات آزاد را دارد.این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره
به اینکه وظیفه اصالحطلبان تبلیغ و معرفی برنامههاست ،ابراز
امیدواری کرد که تعداد بیشتری از اصالحطلبان با تایید صالحیت
در نهادهای مسئول امکان حضور در انتخابات را داشته باشند.وی
افزود :مردم به اصالحات قدم به قدم معتقدند و مشکالت دولت
را درک میکنند.این عضو حزب کارگزاران با اشاره به اینکه از
حوزه انتخابیه لنجان بار دیگر نامزد انتخابات مجلس دهم خواهد
ی کرد :شورای نگهبان در این دوره تعداد بیشتری
شد ،پیش بین 
از اصالحطلبان را تایید کند ،چراکه همچنانکه مردم از رفع انسداد
در سیاست بینالمللی استقبال کردند ،رفع انسداد در سیاست
داخلی نیز با استقبال مردم مواجه خواهد شد.نمازی در پایان افزود
با اینکه بعضی محدودیتها موجب شده است برنامه های دولت
در برخی قسمتها به خوبی اجرایی نشود ،گفت :مردم برای تغییر
همین وضعیت به نمایندگان متفاوتی رای خواهند داد.

«باید هدف ارتقای جایگاه مجلس و رسیدن به یک مجلس خبره با کارایی باالباشد»،
گفت :افرادی که در خود این ظرفیت را میبینند به انتخابات ورود پیدا کنند.وی تصریح
کرد :با تشکیل مجلسی مقتدر که دغدغه اصلی اش منافع ملی باشد دولت می تواند
دستاوردهای خود را در حوزه های مختلف افزایش دهد وپاسخ گویی مطالبات بحق
مردم و جوانان نظیر مسایل معیشتی  ،اشتغال و حقوق شهروندی باشد.عارف در ادامه

تأکید کرد :باور ما به ارزشها کمتر از رقیب نیست؛ هر دو جریان اصالحطلب و اصولگرا
ریشه در انقالب دارند ،هرچند که در هر دو جریان افرادی تندرو هستند.رئیس بنیاد
امید ایرانیان درادامه با تاکید براینکه رأی توده های مردم پشتیبان اصالح طلبان است؛
گفت :نمیخواهیم که حرکتهای عوامفریبانه داشته باشیم .نمیخواهیم برای رأی
جمع کردن شعاری بدهیم که نمیتوانیم اجرا کنیم.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری دو انتخابات
مجلس شورای اسالمی و خبرگان در سال
جاری ،گفت :تاکنون حدود  4هزار نفر خود را
در معرض نامزدی انتخابات قرار دادهاند.
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه پیشبینی
میکنیم وزنکشی درست و حسابی میان جناحهای
سیاسی در انتخابات صورت گیرد ،اظهار کرد:
امیدواریم هم دستگاه نظارت و هم دستگاههای
اجرایی زمینه رقابت قانونی،سالم و باشکوه را در انتخابات فراهم کنند.وی همچنین
گفت :وزارت کشور باید در جهت آماده کردن فضایی آرام ،منطقی و سالم تالش
کرده و زمینه مشارکت مردم را فراهم کند و همچنین امنیت انتخابات را تأمین کند.
ما در این راستا و برای رسیدن به این اهداف به رسانهها نیازمندیم زیرا آنها میتوانند
فضای انتخابات را سالم ،امن و آرام کنند .ما انتظار داریم رسانهها در این حوزه فعال
شوند.رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت یازدهم
در شرایط سختی مدیریت کشور را به عهده گرفت ،اظهار کرد :درآن دوره اختالف
ستیزهجویانه در حوزه سیاسی کشور وجود داشت به گونهای که دشمن به آن امید
بسته بود .شرایط اقتصادی کشور هم نامساعد بود و به لحاظ امنیتی اتفاقات زیادی
در اطراف کشور افتاده بود .با این وجود با تدبیر دولت ،حمایتهای خوب مردم و
هدایتهای رهبری دولت توانست موفقیتهای نسبتاً خوبی به دست آورد.وی با
اشاره به موفقیتهای دولت در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی ،تصریح کرد:
ما از رسانهها انتظار داریم که حقیقت را بیان کنند .البته دولت از نقد منصفانه و
کارشناسانه نیز حمایت میکند .به هر حال اساس این کشور بر دوش مردم است و
باید برای مردم امید ایجاد شود تا در جامعه پویایی شکل بگیرد .رسانهها در آستانه
هفته دولت با نگاه امیدبخشی فعالیت کرده و البته انتقادات خود را هم بیان کنند.وزیر
کشور همچنین درباره سفرهای استانی خود نیز گفت :ما سعی میکنیم هر ماه به دو
استان سفر کرده و در جریان مشکالت و همچنین پروژههای استان قرار بگیریم.به
گفته وی نشستهای خبری معاونان وزیر نیز به زودی از سر گرفته میشود.رحمانی
فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیرگذاری اخبار در جامعه و تأثیر
هر خبر در تغییر گرایش دستگاههای دولتی و جامعه ،اظهار کرد :من زمانی که در
صداوسیما بودم باشگاه خبرنگاران را راهاندازی کردیم و این باشگاه تا کنون بیش از 5
هزار نفر را آموزش داده است .وزارت ارشاد و سایر خبرگزاریها نیز خبرنگاران زیادی
کمی کمبود خبرنگار ندارد
را آموزش دادهاند.وی در ادامه افزود :اکنون کشور به لحاظ ّ
اما آموزشهای خبرنگاران کم است .من مشاهده میکنم گاهی خبرنگاران سواالتی
میپرسند که موضوع مهم جامعه نبوده و حتی خبرنگار بر جنبههای سوالی که
میپرسد اشراف ندارد.وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه کار خبرنگار حقیقت یابی و
انتقال این حقیقت با رعایت امانت ،انصاف و عدالت به جامعه است ،اظهار کرد :گاهی
حقیقت ،قلب میشود و انصاف و عدالت هم در آن رعایت نمیشود .گاهی اتهامی
زده میشود در حالی که امکان دفاع فراهم نمیشود .این عوامل اعتماد جامعه به
رسانه را از بین میبرد در حالی که باید هدف رسانه ایجاد اعتماد عمومی باشد.وی
تأکید کرد :امنیت ملی ،منافع ملی ،قانون و کارآمدی از موضوعاتی است که همه
موظف به رعایت آن هستیم .در حوزه خبر این اهداف کلی نظام باید مدنظر قرار
بگیرد و در روشها انصاف رعایت شود .البته ارتباط وزارت کشور با رسانهها خوب
بوده و من از کار رسانهها ناراضی نیستم و فقط انتقادات خود را بیان کردم .رسانهها
همواره در حوزههای مربوط به وزارت کشور حضور به موقع داشتهاند.رحمانی فضلی
در پاسخ به انتقاد برخی خبرنگاران درباره ارتباط بیشتر وزارت کشور با رسانههای
اصالحطلب گفت :من این موضوع را قبول ندرام زیرا ما با همه رسانهها ارتباط داریم.
من تاکنون فقط از خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران بازدید داشتهام .اینگونه نیست
که وزارت کشور فقط با رسانههای یک جریان در ارتباط باشد.وزیر کشور در پایان
درباره اظهارنظر خبرنگاران در خصوص ضرورت پاسخگویی وزارت کشور در مواقع
بحرانی ،اظهار کرد :در مسائل مخصوص به بحران  14کمیته وجود دارد که یکی از
آن کمیتهها کمیته اطالعرسانی است که مسئولیت آن هم با صداوسیما است .البته
در کنار آن نیز مسئوالن وزارت کشور باید پاسخگو باشند .اما رسانهها هم در لحظه
وقوع بحران نباید به دنبال پیدا کردن مقصر باشند .بلکه این آسیب شناسی باید مثال
یک هفته بعد انجام شود .رسانهها باید به عملیات امدادرسانی کمک کنند.

بیانیه حزب اعتماد ملی استان تهران؛

بازگشایی خانه احزاب نقطه عطف محقق شدن
مطالبات سیاسی
حزب اعتماد ملی استان تهران با صدور بیانیه ای بازگشایی خانه احزاب نقطه
عطف محقق شدن مطالبات سیاسی خواند.
در جوامع جدید و نظام های متکی به آراء مردم ،نهادهای مدنی و سیاسی و فعالیت
آزاد احزاب و رسانه ها در شمار مهمترین شاخص توسعه سیاسی محسوب می شود و
بی گمان تشکل خانه احزاب در چارچوب قانون اساسی یکی از اضالع دولت پاسخگو و
کار آمد در منظومه سیاسی است.تشکل خانه احزاب ،پس از آنکه در نیمه دهه هشتاد
همچون اکثر نهادهای دیگر به محاق رفت و باندساالری غیرپاسخگو در غیاب احزاب
بر سریر قدرت تکیه زد ،کمتر کسی می پنداشت که تعطیلی خانه احزاب نزدیک به
یک دهه به طول بیانجامد .در آن سال های بی قانونی  ،سیاست گریزان قصد داشتند
ریشه های فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران را بخشکانند و روند متوقف شدن خانه
احزاب تنها یک نمونه از این پروژه محسوب می شد .پس از سپیده دمان دولت تدبیر
و امید ،بازسازی خانه احزاب در صدر مطالبات سیاسی الیه های جمعی قرار گرفت و
خانه احزاب فعالیت خود را کلید زد.حزب اعتماد ملی استان تهران با استقبال از این
اقدام دولت و دیگر فعاالن اجتماعی وسیاسی امیدوار است پرونده متراکم مطالبات
داخلی همچون پرونده پیروزمندانه مذاکرات هسته ای رقم بخورد و بخشی از وعده
های انتخاباتی رئیس جمهور در پیگیری مطالبات عرصه داخلی به جریان درآید.
حزب اعتماد ملی استان تهران ،فعالیت خانه احزاب را نقطه عطفی در اجرایی شدن
حاکمیت قانون اساسی می داند و دیدگاه خود را در مورد بازگشایی خانه احزاب در سه
محور زیر اعالم می دارد:حزب به منزله یک تشکل مدرن سیاسی خاستگاه و ماهیت
جمعی دارد ،در حالی که فقدان و خالء احزاب در هرم سیاسی هر جامعه ای آسیب و
پیامدهای منفی بیشماری همچون سیاست گذاری غلط ،برنامه ریزی نامتوازن ،سوء
استفاده های کالن مالی و رانتی و در یک کالم جایگزینی باندهای سازمان یافته به
جای فعالیت احزاب شناسنامه دار را ایجاد می کند.خانه احزاب به منزله مرکز رسمی و
قانونی برخورد اندیشه ها و تضارب صداهای متفاوت هنگامی در معادالت کشور اثرگذار
است که هر یک از گرایش های سیاسی این امکان را بیابد که در فضای سالم و بدون
ترس از تهدیدهای پیدا و پنهان ،پرسشگری و نقادی و … را از مسئولین کشور بدون
هراس خواستار شوند و بستر سیاسی کشور را برای مشارکت تمام اندیشه ها و صداها
زیر سقف قانون محقق سازد.حزب به عنوان یک نهاد عقالنی وظیفه دارد بخش مهمی
از مطالبات سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی مردم را پیگیری و نمایندگی کند و
خانه احزاب به منزله ماوای اهالی سیاست بیش از هرچیزی فضای رقابت سازنده را در
چرخش سالم مدیریت کالن سیاسی به عهده بگیرد .این مهم زمانی محقق می شود
که خانه احزاب امکان حضور تمام جریان های سیاسی را در چارچوب کاری خود پذیرا
شود و شرایط را برای مطالبات فرومانده رئیس دولت و دلسوزان نظام فراهم سازد.

