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باید در شناخت فرد اصلح در انتخابات آتی تالش ویژهای کنیم
امام جمعه موقت تهران گفت :اندک اندک به زمان انتخابات نزدیک میشویم باید در شناخت فرد اصلح تالش ویژه داشته باشیم چرا که غفلت در این مورد مجازات دارد .آیتاهلل محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه های این
هفته نماز جمعه تهران در ادامه اظهار کرد :باید معیارهای اصلح بودن را شناخت و بر اساس آن رای داد .اگر عمری بود معیارهای فرد اصلح را در آینده خواهم گفت .وی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با ضرورت وحدت
میان دولت و ملت تصریح کرد :وحدت دولت و ملت محبت فی مابین است .ارتباط مردم با دولت باید آسان شود  .مبادا فاصله ای بین آنها بیفتد .البته زندگی اشرافی صاحبان قدرت آنها را از مردم جدا میکند و این فاجعه
است .خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه باید به کشور خودمان بیاندیشیم گفت :رهبر معظم انقالب فرموده اند چهار چیز یعنی ایمان و معرفت ،قدرت علمی ،اقتصاد مقاوم و حفظ عزت ملی عناصر قدرت کشور
ما هستند .ایرانی که در دیکتاتوری پهلوی ذلیل آمریکا بود امروز به برکت همین چهار عنصر به قدرت منطقه تبدیل شده است.

همه آن چه در یک سال گذشته بر فضای سیاسی ایران گذشت

یادداشت
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در  67سالگی ملی شدن صنعت نفت

.

صالح الدین هرسنی

جنبش ملی کردن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق دومین جنبش اجتماعی
قرن بیستم ایران بود که به رغم پیروزی های در خشان اولیه با تفرقه داخلی و مداخله
خارجی عقیم ماند و به شکست انجامید .مقدمات ملی شدن صنعت نفت به وسیله
جبهه ملی فراهم شد .جبهه ای که دکتر مصدق رهبری اش را بر عهده داشت و تالش
کرد تا با تصویب پیشنهادکمیسیون نفت در مجلس،روز تاریخی ملی شدن صنعت
نفت ایران در اسفند  1329در حافظه ملت ایران باقی ماند.
مصدق بنا به دالیل اقتصادی -سیاسی و حتی اخالقی نفت ایران را ملی کرد .از نظر
اقتصادی مصدق احساس می کرد که با در آمد نفت می توان تمام نیاز های بودجه
را تامین کرد و نیز باور داشت که می توان با در آمد نفت بر فقر و بیماری و عقب
افتادگی فایق شد .در این پندار ها بود که ملی شدن نفت موجب کاهش موقت نفت
شد و مصدق به این نتیجه گیری رسید که در چنین شرایطی ایران همانند گذشته
اش می شود و چه بهتر از این که نفت بتواند در زیر زمین بماند تا نسلهای آینده از
آن استفاده کنند .این راهبرد مصدق موجب شد که ایران برای دوره ای اقتصاد بدون
نفت را در پیش بگیرد .بدون تردید رمز موفقیت اقتصاد بدون نفت مصدق در تعدیل و
دمساز کردن تجارت خارجی و گسترش میزان تولید داخلی بود .مدلی که می توانست
الگویی که برای دولت های بعد شود.
اگر چه الگوی پیشنهادی اقتصاد سیاسی مصدق مورد استفاده دولت های پهلوی
دوم قرار نگرفت،اما این انتظار می رفت که دولت های انقالب اسالمی با توجه به
اهداف و آرمان ضد استکباری خود از آن الگو برای پیشرد فراگرد حیات اقتصادی
خود استفاده کنند .هم اینک در آستانه  67سالگی ملی شدن صنعت الگوی اقتصاد
سیاسی دکتر مصدق حلقه مفقوده دولت ها در پیشبرد فراگرد حیات اقتصادی است.
امروز در فراگرد حیات اقتصادی نظام مبتنی بر الگوی رانتیریسم مطلوبیت بیشتری
بر نظام نمایندگی و مالیات دارد.وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و بی نیازی از
درآمدهای مالیاتی باعث شد سازمان امور مالیاتی در حاشیه قرار بگیرد.امروز به جهت
تخیصص در آمد نفت در تامین وتنظیم بودجه،شاهد اجرای سیاست های نا مطلوب
در عرصه اقتصاد هستیم.
قرائن نشان میدهد که دولت ساالنه حدود  ۴۰تا  ۵۰میلیارد دالر از درآمدهای
ارزی را در بخش واردات هزینه میکند که با توجه به این میزان واردات ،تکلیف
درآمدهای افسانهای ارزی مشخص است ،این به معنای آن است که دولت در قبال
فروش نفت،کاال وارد می کند .به واقع فروش منابع زیرزمینی و وارد کردن کاال عالوه
بر پیشخور کردن ثروت نسلهای بعد ،باعث رکود و حتی تعطیلی تولیدات داخلی نیز
شده است و دولت ها تالش ندارند که از سیستم مالیات برای تامین بودجه استفاده
کنند .واقعیت آن است که در  67سالگی ملی شدن صنعت نفت،اقتصاد ایران رابطه
وهمبستگی ارگانیک با فروش نفت و در آمد های آن دارد و هر دولتی که بر سر کار
آید،با اتکا به نفت قدرت سیاسی خود را به نمایش می گذارد.
جان سخن آنکه اگر مصدق می دانست که قرار است اخالفش با فاصله گیری
از الگوی او در اقتصاد سیاسی ،فراگرد حیات اقتصادی کشور را به جلو ببرند،شاید در
ملی شدن نفت نمی کوشید و اجازه می داد که ایران در مدار وابستگی انگلستان بماند.
مسئله آن است که از الگوی اقتصاد سیاسی مصدق فقط می توان ژست پوپولیستی
اش را در رفتار دولت ها مشاهده کرد و فضای سیاسی و اجتماعی ایران نظیر او و
همچنین سلوک و منش سیاسی او کمتر خواهد دید.

سرمقاله
خوشي ها وناخوشي هاي سال ٩٥
ادامه از صفحه یک
ظهور ترامپ رئيس جمهور آمريكا از حوادث مهم اين سال بود .در واقع خاص ترين
رئيس جمهور آمريكا در اين سال به قدرت رسيد .اين در حالي بود كه ايران در دوران
جمهوري اسالمي براي اولين بار در يك موضع خاص ،با آمريكا و پنج كشور ديگر
توافق نامه امضا كرده بود.
عمر اين عهد نامه ،به بيش از يك سال نرسيده بود كه رئيس جمهوري تندرو ،ضد
ايراني و پيش بيني ناپذير در آمريكا برسر كار آمد .به همين سبب ظهور ترامپ براي
ايران نيز مساله بود .البته اين ظهور ،سويه هاي ديگري هم داشت .با مواضع ضد ايراني
ترامپ ،همه جناح هاي كشور باالخره در يك موضوع همدل و همصدا شدند و همه
عليه ترامپ و به دفاع از منافع و امنيت ملي اعالم موضع كردند .اين همدلي و انسجام
مقابل آمريكا اميدي در دل دلسوزان انداخت كه مي توان با اين بهانه ،گفت و گوی
ملي راه انداخت و سوء تفاهم ها را زدود و وفاق ملي و همدلي عمومي را تقويت كرد.
لذا مواضع خصمانه آمريكا چراغ اميدي در ايران افروخت!
در اين سال اتفاق هاي سياسي مهم ديگري نيز افتاد .آيت اهلل هاشمي  ،گنجينه
اسرار نظام ساز رحل كوك كرد .او به يقين بعد از امام و رهبري ،مهمترين شخصيت
جمهوري اسالمي بود .رحلت ناگهاني ايشان ،مايه بهت و تاسف همگان شد .تشييع
پرشكوه او نيز يكي از بزرگترين تجمعات در ايران بود .با رفتن ايشان ،همه بزرگان
و دلسوزان كشور ،انگشت حسرت گزيدند و در واقع رفتن ايشان همه ايران را عزادار
كرد .هر چند كه اين رفتن ،حزن آلود بود اما دامنه همدلي در غم هاشمي ،چراغ اميد
ديگري را نيز برافروخت .اميد به اين كه مي توان همان وحدتي كه زير تابوت هاشمي
به نمايش گذاشته شد در جامعه و در ساير مسائل ملي نيز رخ دهد.
هنوز ملت پيراهن مشكي هاشمي را از تن نكنده بودند كه غم ديگري به دلشان
نشست .ساختمان پالسكوي تهران بر سر مجاهدان آتش نشان آوار شد و پريشاني بر
نشانان ملي دوباره همه ما را عزادار كرد .اين حادثه
سر پريشاني ديگري افتاد! غم آتش
ِ
دل همه ايرانيان را سوزاند اما باز هم بارقه اي بود از اميد به همدلي!
هر چند چشم و ِ
البته پالسكو نشان داد كه ما در بسياري از مسائل در مرز بحران هستيم فقط هنوز
فرو نريخته ايم.
ظهور پديده گورخوابي و كولبران نيز از مسائلي بود كه بر در ِد ملي افزود و نشان داد
كه مسائل اجتماعي تا كجا عميق شده اند.
نظم
آمارهاي بيكاري ،طالق ،بزهكاري و...نيز نشان داد که بايد مراقب بود پالسكوي ِ
اجتماعي فرو نريزد.
در واقع ،حوادث سال  ٩٥هر چند اميدهايي را زنده كرد اما عمق آسيب پذيري ما
سال آالرم بود .سالي پر از آژير هشدار! اين
را در پاره اي از مسائل نشان داد .سال ِ ٩٥
سال حداقل بايد سنسورهاي مديريت ما را روشن كرده باشد.
پديده گرد و غبار در خوزستان نيز همه ما را آشفته و نگران كرد .اما غبار خوزستان
و كولبران كردستان بايد دست كم به ما و مسئولين فهمانده باشد كه وضعيت ،قرمز
است .اينكه ملت هنوز اميدوارانه حركت مي كنند بايد هم همه ما را شرمنده و
همت مان را دو چندان كند.
ما نبايد بگذاريم پالسكوي مسائل اجتماعي حتما فرو بريزد تا چشم ما باز شود .ما
بايد همدلي را پيش از آنكه سواالت به مسائل تبديل شوند و مسائل مرز بحران را رد
كنند آغاز كنيم .اين مهمترين درس سال  ٩٥است.

گروه سیاسی -بهاران آزادی :سال  95با تمامی فراز
و نشیبها به پایان خود رسیده است؛ سالی همراه با
رخدادهای تلخ و شیرین بسیار در همه حوزهها که
دنیای سیاست هم از آن بینصیب نماند ،از شکلگیری
مجلس دهم پس از دورهای از استیالی تندروی بر این
قوه گرفته تا غلبه هرچه بیشتر گفتمان اصالحطلبی و
اعتدالگرایی بر پوپولیسمی که هشت سال سکانداری
کشور را به دست داشت .تعامل دولت و مجلس در سال
 95نمونه دیگری از تجربیات شیرین سال جاری بود
که با حمایت علی الریجانی ،رئیس قوه مقننه از حسن
روحانی و دستاوردهای دولت یازدهم انتظاراتی را برای
سال آینده رقم زد .در سوی دیگر رحلت ناگهانی آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری
نیز انتخابات را سمت وسوی دیگری داده و چالشهایی را
به دنبال داشته و خواهد داشت؛ حادثهای بد که سال 95
را به کام بسیاری از سیاسیون و دولتمردان تلخ کرد .اما
این اتفاق تنها رخداد ناراحت کننده سال جاری نبود؛ بیان
اختالف میان قوه مجریه و قضاییه از طریق تریبونهای
رسمی و عمومی ،تخریبها علیه دولت و بارها طرح
استیضاح کابینه دولت یازدهم از سوی دلواپسان مجلس،
انتقادهابهعملکرددولتحسنروحانیدرخصوصاقتصاد
مقاومتی و مسئله برجام هرکدام به نحوی تاثیرات منفی بر
جامعه گذاشته است .تالش اصولگرایان برای رسیدن به
وحدت در سازوکاری جدید و انتخاب حسن روحانی به
عنوان کاندیدای مورد حمایت اصالحطلبان در سوی دیگر
آخرین اخبار سیاسی سال  95بودند.
عزت ،حکمت و مصلحت
حسن رسولی ،فعال سیاسی اصالحطلب در گفتوگو با ابتکار
درخصوص آنچه گذشت ،گفت :سال  95به لحاظ اقتصادی در
حوزه اقتصاد کالن ،سال خوبی برای جمهوری اسالمی ایران
بود؛ هرچند دستاوردهای اقتصادی که یادآور دولت اصالحات
است ،با توجه به رکود موجود در بازار در اقتصاد خرد و در سطح
خانوار هنوز ملموس نیست ولی شاخصهای ملی نشاندهنده
تسلط دولت بر فضای اقتصاد کالن کشور است .نرخ تورم تک
رقمی و 700هزار شغل ایجاد شده ،شاخص مناسبی است .در
عین حال همچنان رکود اقتصادی و باال بودن نرخ بیکاری به
عنوان معضالت حل نشده حوزه اقتصادی و اجتماعی ایران در
پایان سال به چشم میخورد .رسولی با اشاره به وقایع سیاسی
که در سال  95شاهد بودیم ،خاطرنشان کرد :برگزاری مرحله
دوم انتخابات مجلس دهم و جابهجایی جایگاه اکثریت و اقلیت
و بهبود مناسبات مجلس و دولت ،حدی از آرامش و هماهنگی
بیشتر میان دو قوه را برای کشورمان به ارمغان آورده است .در
عرصه وحدت ملی ،کماکان آثار و عواقب زیان بار ناشی از حوادث
پس از انتخابات سال  ،88ترمیم نشده است؛ طرح موضوع آشتی
ملی توسط حجتاالسالم محمد خاتمی که کلیات آن مورد تایید
رهبری نیز قرار گرفته ،در سال  95میتوانست ترمیم کننده این
شکاف باشد ،که امیدواریم در سال  96این اتفاق بیفتد .به گفته
این فعال سیاسی اصالحطلب ،رحلت مرحوم آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی یکی از استوانههای انقالب و نظام رویدادی بسیار
مهم بود؛ تشییع جنازهای که از این فقیه مبارز صورت گرفت،
پیامهای بسیار جدی در حوزه سیاست داخلی داشت؛ یکی از
این پیامها ابطال گفتمان محکوم کننده رسمی مورد استفاده طی

 7سال اخیر علیه اصالحطلبان و محصوران بود .حسن رسولی
ادامه داد :در ماههای پایانی سال  ،95مقدمات خوبی برای حضور
نیروهای سیاسی در دو انتخابات بهار سال  96صورت گرفته است
و امید میرود همچنان که انتخابات سال  94ساختار قوه مقننه
را به نفع مردم ساالری تغییر داد ،در حوزه مدیریت شهری و
پارلمانهای محلی ،یعنی شوراهای اسالمی شهر و روستا در سال
 96نیز شاهد این تغییر و جابهجایی سیاسی و مدیریتی باشیم.
وی با اشاره به انتخابات ریاستجمهوری عنوان کرد که تکلیف
اصالحطلبان روشن است؛ در تداوم راهبرد تعیین شده سال 92
و مانند سال  94بناست تا جامعه اصالحطلب ایران به صورت
یکپارچه و متحد ،وفای به عهد کرده و حامی حسن روحانی
باشند .رسولی در آستانه سال نو معتقد است که هنوز جریان
اصولگرایی از تشتت و واگرایی رنج میبرد اما امید میرود که طی
یک ماه آینده این جریان هم به انسجام خوبی برسد .به اعتقاد
حسن رسولی ،در عرصه سیاست خارجی ،آرامش بعد از برجام این
عرصه را به نفع جمهوری اسالمی به گونهای تغییر داده است که
در حوزه بین المللی قادر هستیم بر پایه سه اصل؛ عزت ،حکمت
و مصلحت نه به عنوان یک نیروی منزوی ،بلکه به عنوان قدرت
برتر منطقهای و نیز ظرفیت مهم بینالمللی در مجامع جهانی و
مناقشات بینالمللی با ابتکار عمل تعیین کننده باشیم؛ در مجموع
سال  95آکنده از وقایع و حوادث تلخ و شیرینی بود که امید
میرود در سال  96از بروز و ظهور رویدادهای تلخ خبری نباشد
و تحقق رخدادهای مثبت و به نفع انقالب و مردم در سال آینده
بیش از سال  95مشاهده گردد.
سال  ،96گام سوم اصالحطلبی
علی صوفی ،وزیر تعاون دوران اصالحات سال  95را از یک
طرف سالی خوب میداند؛ چراکه مرحله دوم انتخابات مجلس
شورای اسالمی را در خود داشت؛ انتخاباتی که مرحله اول آن
به نفع اصالحطلبان رقم خورد و در مرحله دوم نیز اصالحطلبان
توانستند در مجموع موقعیتی مناسب در مجلس به دست آورند.

به گفته صوفی ،در مجلس نهم ترکیب مجلس به کل تغییر کرد
و  214نماینده عوض شدند که این امر موجب ایجاد بافتی تند
در مجلس شورای اسالمی شده بود؛ نمایندگان تندی حکومت
میکردند اما مجلس دهم پیروزی مردم بود و توانستند این قوه
را بعد از قوه مجریه از دست تندروها بگیرند .از سویی دیگر اما به
گفته صوفی ،تغییرات مورد نیاز مردم در هیات رئیسه مجلس
پیش نیامد که تا حدودی سرخوردگی ملت را به دنبال داشت؛
گرچه فراکسیون امید با قوت شکل گرفت اما بدعهدیهایی از
طرف عدهای مشاهده شد ،ضمن اینکه ائتالف میان اصالحطلبان
و حزب اعتدال و توسعه در همینجا متوقف شد و آنگونه که انتظار
داشتیم پیش نرفت .این فعال سیاسی اصالحطلب درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را از رخدادهای تاسفبار سال 95
خوانده و گفت :بسیار ناگوار و غیره منتظره بود؛ شوک بزرگی به
جامعه وارد کرد ،اما تشییع جنازه ایشان توانست ملت سازی را
در کشور ما بار دیگر زنده کند و مردم فارغ از گرایشات جناحی
در این مراسم شرکت کردند .صوفی معتقد است که سرکار آمدن
دولت دونالد ترامپ در ایاالت متحده آمریکا ،ضربهای برای تمام
دنیا به ویژه مردم این کشور بود؛ خصوصا اینکه ورود اتباع 7
کشور مسلمان را به خاک این کشور ممنوع اعالم کرد و واکنشات
منفی بسیاری را نیز به دنبال داشت .قدم برداشتن رئیسجمهوری
آمریکا در جهت امیال دشمنان جمهوری اسالمی ایران همچون
عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی تا آنجا که در سخنان
خود تهدیداتی را متوجه ایران کرد اما در مجموع این مسئله نیز
فروکش کرد .عضو پیشین شورای سیاستگذاری اصالحطلبان
راهپیمایی  22بهمن گذشته را از آن جهت که تعیین تکلیف
حسن روحانی برای ورود به انتخابات آتی بود ،امیدوارکننده
خواند .علی صوفی در پایان عنوان کرد :آمادگی که برای ورود به
انتخابات آتی داریم و اما و اگرهایی که در رابطه با حضور حسن
روحانی وجود داشت و تخریبهایی که علیه وی صورت گرفت
و سرانجام با نظراتی که مقام معظم رهبری در مالقاتی با حسن

روحانی داشتند ،بسیاری از نگرانیها برطرف شد .او در ادامه گفت:
شایعه ردصالحیت روحانی در حال حاضر فروکش کرده و به هر
صورت ،شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان آقای روحانی را به
عنوان کاندیدای نهایی اعالم کرد؛ اینها همه امیدوارکننده است و
امیدواریم در سال  96که با انتخابات آغاز میشود ،شاهد پیروزی
جدیدی تحت عنوان گام سوم برای اصالحطلبان باشیم.
عقالنیت ،تدبیر و همگرایی را به کار گیریم
توگو با
شهربانو امانی ،فعال سیاسی اصالحطلب نیز در گف 
ابتکار گفت :مهمترین رخداد سیاسی سال  95را تشکیل پنجمین
مجلس خبرگان رهبری و دهمین مجلس شورای اسالمی
میدانم ،حضور حداکثری مردم تهران در پای صندوقهای رای
برای تعیین مجلسی معتدلتر که نیروهای تندرو درآن جایی
نخواهند داشت .وی همچنین معتقد است که خانه احزاب در
این سال فعالتر عمل کرده و توانستند مجوزهایی را کسب کنند؛
به ویژه مجمع زنان اصالحطلب .شهربانو امانی با اشاره به تاسیس
جبهه «جمنا» خاطرنشان کرد :دوستان اصولگرا در سال 95
خیزی به سوی همگرایی برداشتند ،این جبهه در حوزه سیاسی
اتفاق خوبی بود .نماینده سابق مردم ارومیه در مجلس شورای
اسالمی رحلت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را رخداد دردناک و
جبران ناپذیر سال  95خواند؛ به گفته وی ،خالء وجودی ایشان
در سپهر سیاسی کشور ،تنها با عقالنیت ،تدبیر و همگرایی تمامی
جریانات سیاسی باالخص معتدلین و با کمک مردم پر خواهد
شد؛ تفکر اعتدالگرایانه و تحمل سیاسی در کشور با الگو گرفتن از
رفتار سیاسی هاشمی رفسنجانی به کار بسته میشود و این به نفع
کشور است .شهربانو امامی همچنین عنوان کرد که بهارسیاسی
سال  96را با دو انتخابات مهم آغاز خواهیم کرد؛ امیدوارم که این
تدبیر را همه جریانات سیاسی با توجه به شرایط بینالمللی درنظر
گیرند و کمک کنند تا فضایی سیاسی با نشاط و با آرامش داشته
باشیم ،مردم اعتماد کنند و با حضور حداکثری ،اعمال نظر و رای
خود را انجام دهند.
مجلسی پویاتر در سال جدید
محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
نیز درخصوص آنچه در سال  95گذشت ،گفت :مهمترین رخداد
سیاسی از دیدگاه من شکلگیری مجلس دهم شورای اسالمی
بود .بعد از انتخابات سال  94و خرداد  ،95مجلس با ترکیب
کامال متفاوتی روی کار آمد و میتوان آن را از حیث اثرگذاری
بر تحوالت بعدی مهمترین رخداد سیاسی سال دانست؛ به
ویژه تاثیر بر اصالح روابط میان قوه مجریه و مقننه .به گفته این
فعال سیاسی اصالحطلب پس از چالشهایی که دولت حسن
روحانی با مجلس نهم داشت .مجلس همراهتری هم از جهت
تاثیرگذاری و هم مناسبات با هیات دولت شکل گرفت و سبب
شد بار دیگر مردم از تریبون این مجلس شنیده شوند .صادقی
ادامه داد که مردم انتظار دارند مطالباتشان در حوزههای مختلف
از سوی نمایندگان پیگیری شود .وی با اشاره به هماهنگیهای
میان مجلس و دولت یادآور شد که اصالح الیحه بودجه 95
یا بحث مربوط به وزرای استیضاح شده از جمله این تعامالت
است.
به گفته صادقی 9 ،ماه از عمر مجلس دهم گذشته و ملت در
سال جدید انتظار دارند که نیروهای تازه به عرصه آمده با توجه به
تجربیات خود در ماههای گذشته ،مجلس موثرتری داشته باشند.
محمود صادقی همچنین عنوان کرد که انتخابات ریاستجمهوری
و شورای شهر در سال  96قطعا تحولی عظیم خواهد بود.

نامه  4نماینده اصالحطلب مجلس به رئیسجمهوری درباره بازداشت برخی فعاالن رسانهای

به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور پایان دهید
چهار عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در نامهای به رئیسجمهور
با اشاره به بازداشت مسئوالن دوازده کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران
و فعاالن سیاسی اصالحطلب در روزهای گذشته خواستار پاسخگویی وزرای
اطالعات ،دادگستری ،کشور و ارشاد در این رابطه شدند.
در متن نامه محمد علی وکیلی ،الیاس حضرتی ،عبدالکریم حسینزاده و بهرام
پارسایی به حسن روحانی آمده است« :همانگونه که مستحضرید در چند روز گذشته
مسئوالن حدود  12کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالین سیاسی اصالحطلب
یا حامی دولت دستگیر شده و کانالهای تلگرامی مذکور از دسترس خارج شده اند و
هنوز مشخص نیست چه دستگاهی و بر اساس کدام اختیارات قانونی این اقدام را انجام
داده است.
این اقدام در آستانه سال نو و تعطیلی مجلس شورای اسالمی و سفرهای نوروزی
شائبه های زیادی درخصوص انگیزه این اقدام رابرانگیخته است .در این زمینه چند نکته
مهم را به اطالع میرسانیم.
اول -این دستگیریها معلوم نیست به وسیله کدام نهاد و یا دستگاه انجام شده است
و در این بین سوال واقعی این است آیا دستگاه مذکور وزارت اطالعات بوده و یا غیر از ان
که در هر دو صورت شما باید پاسخگو باشید تا معلوم گردد اگر توسط وزارت اطالعات
یاهرنهاد دیگر چرا فرآیند قانونی طی نشده است.
دوم -دستگیری این افراد در وضعیتی صورت گرفته که کشور ما در آستانه یکی از
مهمترین حوادث سیاسی یعنی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسالمی
شهر و روستا و در برخی از حوزهها انتخابات مجلس شورای اسالمی قرار دارد و نیازمند
آرامش و امنیت و برخورد قانونی در همه موضوعات است .معلوم نیست این اقدام با

کدامین منطق صورت گرفته و با چه تحلیلی دستگیری این افراد قابل توجیه است و
بی گمان چنین اقداماتی اسباب یاوه سرایی دشمنان این آب و خاک را مهیا کرده و در
اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمینمان خواهد داد.
سوم -تمامی افراد دستگیرشده بهنحوی روزنامهنگاران ،فعاالن سیاسی-مدنی نزدیک
به دولت یا مسئوالن اداره کانالهای تلگرامی اصالحطلب و اعتدالگرا و حامیان دولت
هستند و این در حالی است که مدیران کانالهای تلگرامی مخالف دولت کام ً
ال آزاد
بوده و با انواع روشها و با توسل به تهمت ،دروغ و جعل و تبلیغات منفی ،در حال
تخریب وجهه دولت شما هستند .ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب رسانه اعم
از اصالحطلب و اصولگرا ،خواستار پایان دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در
کشورهستیم.
چهارم -آنچه در این ماجرا انتظار میتوان داشت اجرای بیکم و کاست قانون اساسی
در صورت انجام امر توسط وزارت اطالعات پاسخگویی آن وزارت محترم و شفاف سازی
الزم برای اذهان ملت شریف ایران می باشد و در صورت انجام آن توسط سایر نهادها بی
شک انتظار عدم مداخله نهادهای دیگر در امور مرتبط با وزارت اطالعات و تامین حقوق
شهروندی برای همه فعاالن سیاسی و رسانهای است .طبعا ما مطابق قانون اساسی،
رئیس جمهوری را مسئول اجرا شدن قانون اساسی میدانیم و از جنابعالی انتظار داریم
که برای اجرای قانون و تامین حقوق افراد و فعاالن رسانهای وارد عمل شوید و ضمن
تذکرات الزم به مسببین امر  ،همه توان خود را برای آزادی افراد دستگیر شده و تامین
امنیت آنان در فعالیت رسانهای به کار بگیرید.
پنجم -اینجانبان به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسالمی که در راس امور است،
در مرحله اول از جنابعالی انتظار حل این مشکل را داریم و اگر در این زمینه اقدامی

نشود قطعا در هنگام بازگشایی مجلس در سال جدید وزرای مرتبط با این ماجرا (از
جمله وزیر اطالعات ،وزیر دادگستری ،وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) را به
مجلس دعوت خواهیم کرد و ماجرا را تا روشن شدن حقائق و تامین حقوق بازداشت
شدهها پی خواهیم گرفت حتی اگر نیازمند استیضاح وزرای مربوطه باشد.
در پایان تاکید میکنیم برگزاری انتخابات رقابتی و پرشور و تهییجکننده به وجود
امنیت و آزادی و امکان نقد عملکرد همه مسئوالن نیاز دارد و با بستن فضای سیاسی و
تعطیلی رسانههای اصالحطلب و اعتدالگرا در تلگرام و فضای مجازی ،انگیزه مشارکت
مردم در انتخابات کاهش خواهد یافت».

مافی تشریح کرد

جزییات فرآیند بررسی صالحیت کاندیداهای انتخابات شوراها
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به
اینکه م ّر قانون مد نظر هیات های نظارت بر انتخابات شوراها
قرار دارد ،گفت :قانون انتخابات و دو قانون فرادستی یعنی
قانون اساسی و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در
جریان نظارت سرلوحه اقدامات این هیات ها قرار دارد.
پروانه مافی درباره «تاثیر عملکرد هیات نظارت بر انتخابات در
تشکیل شوراهای اسالمی شهر و روستای مناسب و خدمتگزار » ،به
خانه ملت گفت :روند تائید صالحیت ها در انتخابات شوراها تحت نظر
مراجع  ۴گانه انجام می شود و بعد از ارسال مدارک از سوی هیات های
نظارت به این مراجع اعالم نظر صورت می گیرد و پس از آنکه نسبت

به نداشتن مشکل تائیدات صورت گرفت این افراد مجوز حضور در
انتخابات را پیدا می کنند .نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه مراجع
 ۴گانه از جایگاه رفیع و باالیی برخوردار هستند و تائید صالحیت
های صورت گرفته مطمئنا با نظر همه جانبه صورت می گیرد،اظهار
کرد  :این مراکز عبارتند از وزارت اطالعات ،دادگستری ،نیروی انتظامی
و ثبت احوال که فقط سوابق را اعالم میکنند؛ مث ً
ال قوه قضائیه اعالم
میکند که فردی محکومیت دارد یا نه ،چون همه نوع محکومیتی
دلیل رد صالحیت نیست .وی افزود :پس از اعالم نظر مراکز چهارگانه،
پرونده کاندیداها در هیئت اجرایی شهرستانها بررسی خواهد شد و
پس از بررسی سوابق در هیئت نظارت شهرستانها و فرمانداریها رد یا

تایید صالحیت افراد را اعالم خواهند کرد .مافی در خصوص ساز و کار
مر قانون مد نظر هیات های
نظارت بر انتخابات پیشرو با اشاره به اینکه ّ
نظارت بر انتخابات شوراها قرار دارد ،گفت :قانون انتخابات و دو قانون
فرادستی یعنی قانون اساسی و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری
در جریان نظارت سرلوحه اقدامات این هیات ها قرار دارد .وی افزود:
عدم سوءاستفاده از امکانات دولتی ،جلوگیری از رانتخواری ،شفافیت
در هزینهها و زمان قانونی انجام تبلیغات مورد تأکید می باشد .عضو
هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی ،تاکید کرد :باید کار تائید
صالحیت ها و نظارت بر انتخابات شوراها در هیات های نظارت بر طبق
مر قانون صورت بگیرد و تنها عمل دقیق به قانون مد نظر قرار بگیرد.

