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اخبار
مجلس قوی دولت را پای کار میآورد

دبیرکل جبهه پایداری انقالب اسالمی گفت:
حضور مردم پای صندوقهای رأی به تشکیل
مجلس قوی منجر میشود و مجلس قوی با
اب��زاری که در اختی��ار دارد بهخوبی میتواند
دول��ت را پ��ای کار بیاورد .حجتاالس�لام
مرتضی آقاتهرانی در گفتگو با آنا با اش��اره به
نقش «مجلس قوی» در تصمیمسازیهای
صحیح در کشور اظهار کرد :مجلس مقتدر با
حضور وکالی والیتمدار و کارآمدی که اهل
تالش باشند شکل میگیرد .وی با بیان اینکه
نماینده مجلس نباید اهل فس��اد باشد ،بلکه
با مفس��دان س��تیزه کند ،تصریح کرد :وکیل
مجلس باید اهل ش��فافیت مالی و سیاس��ی
باشد و مشخص شود در صحن علنی به چه
چیزی رأی داده تا مردم بتوانند عملکرد او را
قضاوت کنند .دبیرکل جبهه پایداری انقالب
اس�لامی با تأکید ب��ر اینکه ج��وان بودن از
شاخصههای مجلس قوی است ،خاطرنشان
کرد :جوان��ی که وارد مجلس میش��ود باید
متخص��ص و کارآمد باش��د ،اینکه میگوییم
مجلس جوان ،منظور هر جوانی نیست.
انتقام سخت ایران ادامه دارد

فرمان��ده نی��روی هوافضای س��پاه ب��ر لزوم
بی��رون راندن نظامی��ان آمریکایی از منطقه
تاکی��د کرد و گف��ت :انتقام س��خت ایران تا
زم��ان بیرون ران��دن نظامی��ان آمریکایی از
منطقه ادامه خواهد داش��ت .به گزارش مهر،
سردار امیرعلی حاجیزاده در گفتگو با شبکه
المسیره یمن تصریح کرد :انتقام سخت ایران
ت��ا زمان بیرون راندن نظامی��ان آمریکایی از
منطقه ادامه خواهد داش��ت .تا زمانیکه ظلم
و تجاوزگ��ری ادامه دارد جنگ ما با دش��من
و حضور م��ا در میادین درگیری و نبرد ادامه
خواهد داش��ت .وی بیان ک��رد :در خصوص
حمله به پایگاه عین االسد مسأله مهم ریخته
ش��دن آبروی آمریکا و از بین رفتن هیمنه و
هیبت این کش��ور بود چرا ک��ه حمله مذکور
علیه یک��ی از بزرگتری��ن پایگاههای آمریکا
صورت گرفت .آمریکا حتم ًا به کش��ته شدن
نظامی��ان خ��ود در جریان ای��ن حمله اذعان
خواهد کرد و در حال حاضر مدعی اس��ت که
این افراد دچار ضربه مغزی شدهاند.
مردم از عملکرد دولت گالیهمند
هستند

عض��و فراکس��یون والی��ی مجل��س گفت:
گالیههای مردم از عملکرد دولت است .دولت
به وعدههایش در زمینه اشتغال و ایجاد رونق
اقتصادی عمل نکرد .عضو فراکسیون والیی
مجلس گفت :این ضعف مجلس دهم ناش��ی
از حضور نمایندگان وکیل الدوله ها در مجلس
بود .باید در مجلس یازدهم نمایندگانی روی کار
بیایند که وکیل المله باشند .هدایت اهلل خادمی
با انتقاد از تالشه��ای دولت برای ربط دادن
گلههای مردم به بررسی صالحیت نامزدهای
انتخاب��ات در گفتگو ب��ا مهر اظهار داش��ت:
گالیههای مردم از عملکرد دولت است .دولت
به وعدههایش در زمینه اشتغال و ایجاد رونق
اقتصادی عمل نکرد .رد صالحیت نامزدهای
متخلف و مفسد انتخابات مجلس بهترین اقدام
شورای نگهبان بود .کسانی که غرق در فساد
اقتصادی هستند ،نباید تأیید صالحیت شده و
به مجلس راه یابند .نامزدهای انتخابات مجلس
باید تصمیم بگیرند یا مدیریت سالم را انتخاب
کنند و یا از حضور در مجلس انصراف دهند.
فعالیت دوجانبه ایران و عراق برای
پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی

معاون حق��وق بینالملل ق��وه قضاییه درباره
آخرین پیگیریهای قضایی پرونده ترور سپهبد
شهید سلیمانی گفت :در حوزه بینالمللی یک
کار مشترک و دو جانبه با عراق در حال انجام
است .علی باقری در گفتوگو با تسنیم ،درباره
آخرین پیگیریهای قضایی پرونده ترور سپهبد
شهید سلیمانی گفت :ما در چند حوزه موضوع
ترور س��ردار س��لیمانی را مورد پیگیری قرار
دادیم .یکی در حوزه حقوقی در داخل کشور و
دیگری در حوزه کیفری که هر دو آنها در حال
پیگیری است .در حوزه بینالمللی نیز یک کار
مشترک و دو جانبه با عراق در حال انجام است
که در همین راستا آیتاهلل رئیسی نیز با همتای
عراقی خود به شکل تلفنی رایزنیهایی انجام
داده اس��ت .وی با بی��ان اینکه قوه قضاییه در
مجامع جهانی در حال پیگیری این جنایت به
عنوان نقض فاحش حقوق بشر است ،تصریح
کرد :تالش ما این اس��ت که با همه ظرفیت
وارد این عرصه شویم و بتوانیم بخش کوچکی
از دِینی که شهید سلیمانی بر دوش ما گذاشته
را ادا کنیم.

نمایندگان با چشم و ابروی بیگانگان توافقنامههای آنچنانی امضا نکنند

امام جمعه موقت ته��ران گفت :نمایندگان
امی��ن و امانتدار انقالب بوده و با چش��م و
ابروی بیگان��گان توافقنامههای آنچنانی را
امضا نکنند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،آیتاهلل کاظم صدیقی در خطبههای
نماز جمع��ه تهران با اش��اره ب��ه برگزاری
انتخابات پیشرو مجلس عنوان کرد :مجلس
بای��د در تراز عظمت ملی و در ش��أن خون

شهید سلیمانی باش��د .همچنین الزم است
نمایندگان امین و امان��تدار انقالب بوده و
با چش��م و ابروی بیگان��گان توافقنامههای
آنچنان��ی را امضا نکنن��د و در رأی دادن به
کابینه ،به وزرای پرونده دار رأی ندهند .عالوه
براین نباید در شوراهای شهر اشخاصی که
بدنام بوده و یکی بعد از دیگری پرونده پیدا
میکنند وارد میدان ش��وند .او ادامه داد :باید

توجه داشته باشیم که آبادانی شهرستانها به
ش��وراهای امین و افراد شجاع بستگی دارد،
آنها باید از قدرتهای بزرگی مانند امام ،شهدا
و شهید س��لیمانی الهام گرفته و این قدرت
را داش��ته باش��ند که به رئیس جمهور قاتل
جانی (ترامپ) بگوین��د قمارباز من از عهده
تو برمیآیم .صدیقی گفت :نمایندگان باید
برای جامعه الگو ب��وده و در قله قرار گیرند.

الزم اس��ت نمایندگان قانون��ی وضع کنند
که دوروزه و گروهی نباش��د همچنین برای
حرکت تکاملی جامعه اس�لامی ریلگذاری
کنند .ع�لاوه براین مجلس بای��د دولت را
کنترل کرده و بازرسیهای مرتب داشته باشد
تا مردم بتوانند به آنها دلبس��ته و اطمینان
داشته باشند که این مجلس مقدمات تسهیل
حرکت قوه مجریه و قضاییه را فراهم میکند.

برگزاری انتخابات پدیده انقالب بود .قبل از
انقالب مردم در سرنوشت خود نقشی نداشته
و به حس��اب نمیآمدند .خطیب موقت نماز
جمعه تهران با اشاره به طرح معامله قرن آن
را افتضاح و رس��وایی برای رئیس جمهور و
آبروی آمریکا و اسرائیل دانست و افزود :ملتی
را از خانه خود بیرون کردهاند و حاال با فضل و
بخشش اسم آن را معامله قرن میگذارند.

سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به شاخص قرار دادن اصلح در بستن لیست انتخاباتی مطرح کرد؛

جبهه پایداری با تمام قدرت در راه تشکیل مجلس انقالبی و پاکدست

گروه سیاس�ی :جبهه پایداری با انتشار اطالعیهای نامزدهای اصلح مورد حمایت
خ��ود برای حوزه تهران را اعالم کرد .متن این اطالعیه به ش��رح زیر اس��ت :به
اطالع ملت شریف ایران میرساند جبهه پایداری انقالب اسالمی ،برای انتخابات
مجل��س یازدهم از ابتدا در جهت رس��یدن به وحدت ب��ا دیگر گروههای مؤمن و
انقالبی بر اساس مدل پیشنهادی چهار مرحلهای ،مجدانه همت گمارد .مهمترین
تفاوت این مدل ،نفی س��همیهبندی اح��زاب و همچنین انتخاب نامزدها صرف ًا بر
مبنای ش��اخصهای ایمانی و انقالبی و معیارهای تخصصی بود .در این مس��یر،
حفظ مودت در جبهه انقالب و رس��یدن به اش��تراک حداکثری در فهرستها تا
سرمنزل رسیدن به وحدت کامل در فهرستهای واحد مورد تأکيد بود .در برخی
استانها و شهرس��تانها بحمداهلل به کاندیداها و لیستهای متحد رسیدیم و در
برخی به اشتراک باالیی دستیافتیم .وحدت مدنظر ما نه حول شخص و اشخاص
و بلکه حول ش��اخصهای اصولی از قبیل تدین و تعه��د ،تخصص و کارآمدی،
اطاعت عملی از والیت مطلقه فقیه ،حریت و عدالتطلبی ،مردمی بودن ،روحیه
انقالبی و جهادی ،فساد ستیزی و فسادناپذیری ،داشتن مواضع صریح در فتنهها،
داش��تن مرز روشن با حلقههای انحرافی ،فرصتطلب و دنیاخواه نبودن ،مخالفت
با معاهدات بینالمللی اس��تعماری ،تعهد به راهبرد مقاومت فعال در منطقه ،اهل
شفافیت و مبارزه با ویژه خواری ،شجاعت در مقابله با باندهای قدرت و ثروت و...
بود .متأسفانه این تالشها در برخی نقاط کشور ازجمله شهر تهران به علت عدم
تفاهم در نفی سهمخواهیها با شورای ائتالف ،به نتیجه نرسید و پس از مخالفت
دوستان با مدل کارآمد مذکور برای رسیدن به فهرست واحد ،جبهه پایداری درصدد
به حداکثر رس��اندن افراد مشترک در دو فهرست  30نفره برآمد و پیشنهاد 1+29
(يعنی  29نفر مش��ترک و یک نفر غیرمشترک) را به شورای ائتالف داد که مورد
موافقت دوستان ائتالف قرار نگرفت .سپس با تنازل ،پیشنهادهای  5+25و 10+20
را ارائه كرد که متأس��فانه به دالیلی که اکنون لزومی ندارد بیان شود ،بازهم مورد
مخالفت ش��ورای ائتالف قرار گرفت .البته در این مدت پیش��نهادهایی بر مبنای
سهمیهبندی از ناحیه دوستان ائتالف به ما داده شد لیکن این پیشنهادها با اولویت
قرار دادن ش��اخصها و مبانی و اصول پایداری تطابق نداشت .شورای ائتالف در
تهران برخالف توصیهها و قواعد عقلی و نقلی متأسفانه با اصرار عجیب بر تباین
فهرستها (منع حضور نامزدها در بیش از یک فهرست) عم ً
ال مانع موفقیت جمعي
نيروهای انقالب در حداکثری کردن اشتراکات دو فهرست گردید .در این شرایط
جبهه پایداری سعی نمود با معرفی افراد شایسته و با لحاظ حفظ اشتراکات ممکن و
با لحاظ شاخصهای اصولی ،زمینه انتخاب بهتر را برای مردم عزیز و شریف تهران
فراهم نماید .بدینوس��یله از همه مردم ش��ریف و گروهها و تشکلهای همسو و
انقالبی دعوت میکنیم که با حضور حداکثری پای صندوقهای رأی و بذل حمایت
از فهرست جبهه پایداری انقالب اسالمی زمینه قوت رأی انقالب و تشکیل یک
“مجل��س فریادرس ،قوی و انقالبی” را فراهم آورند .مرتضی آقاتهرانی (كد نامزد
 - )1686متخصص سیاستگذاری فرهنگی و استاد حوزه و دانشگاه .سید محمود
نبویان (كد نامزد  - )8559متخصص حوزه سیاست خارجی و معاهدات بینالمللی
و استاد حوزه و دانشگاه .محمد سلیمانی (كد نامزد  - )5524متخصص ارتباطات و
فناوری اطالعات و استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران .وحید یامینپور (كد نامزد
 - )8946متخصص حوزه فرهنگ و رسانه و استاد دانشگاه .رضا تقی پور انوری
(كد نامزد  - )2594متخصص ارتباطات و فناوری اطالعات و مدرس دانش��گاه.
غالمحسین رضوانی (كد نامزد  - )4916متخصص برنامهریزی و سیاستگذاری
راهبردی و اس��تاد دانشگاه امیرکبیر .الیاس نادران (كد نامزد  - )8516اقتصاددان
و استاد دانش��گاه تهران .سید نظامالدین موسوی (كد نامزد  - )8417متخصص
حوزه رسانه ،مطبوعات و فضای مجازی و فعال سابق دانشجویی .سید محمدجواد
ابطحی (كد نامزد  - )1172حقوقدان و مدرس دانشگاه .رسول جلیلی (كد نامزد
 - )2852متخصص ارتباطات و فناوری اطالعات و استاد دانشگاه صنعتی شریف.
علی خضریان (كد نامزد  - )4485متخصص رسانه و مسائل سیاسی و فعال سابق

افرادی که بتوانند دغدغههای مردم و رهبری را درک کنند .قطع ًا با حضور چنین
افرادی در پارلمان دیگر مهم نیست که چه کسی رئیس مجلس شود ،زیرا جمعی
صالح خواهند بود که قطع ًا از بین خود اصلحترین را برای ریاست انتخاب خواهند
کرد .او درباره معیارهای انتخاب افراد در لیست پایداری هم یادآور شد :ما براساس
شاخصهای اعالم شده با افراد ثبتنام شده مصاحبه مقدماتی انجام دادیم که از
بین آنها شصت نفر انتخاب شدند ،مجدداً این افراد بررسی شده و در نهایت نام این
سی نفر را به عنوان افراد صالح در اختیار مردم گذاشتیم.
چرا وحدت اصولگرایان صورت نگرفت؟


دانشجویی .سید مهدی زریباف (كد نامزد  - )5164اقتصاددان و استاد دانشگاه.
روح اله ایزدخواه (كد نامزد  - )1916اقتصاددان و مدرس دانشگاه .بیژن نوباوهوطن
(كد نامزد  - )8677متخصص رس��انه و مسائل فرهنگی .علی جعفری (كد نامزد
 – )2726حقوقدان و متخصص سیاست خارجی و فعال سابق دانشجویی .فاطمه
آلیا (كد نامزد  - )1887متخصص حوزه زنان و مسائل فرهنگی و مدرس دانشگاه.
زهره سادات الجوردی (كد نامزد  - )1212متخصص حوزه زنان و مسائل فرهنگی
و مدرس دانشگاه .آسیه کالته (كد نامزد  - )7179متخصص حوزه برق و انرژی
و اس��تاد دانش��گاه .بتول نامجو (كد نامزد  - )8551متخصص حوزه بهداش��ت و
درمان .زهرا ابوالحسنی (كد نامزد  - )1178حوزه فناوری اطالعات و استاد دانشگاه.
محمدصادق شهبازیراد (كد نامزد  - )5752حقوقدان و فعال اجتماعی .ابوالفضل
عفتنژاد (كد نامزد  - )6546متخصص مدیریت ،برنامهریزی و سیاس��تگذاری
عمومی و مدرس دانش��گاه .مهدی صرامی (كد نامزد  - )5962متخصص حوزه
رسانه ،مطبوعات و فضای مجازی و فعال فرهنگی .محمدحسین طاهری آکردی
(ك��د نامزد  - )6171متخصص حوزه رس��انه و فضای مجازی و فعال فرهنگی.
محمدرضا باقرزاده اول (كد نامزد  – )1964متخصص فقه و حقوق و علوم سیاسی
و استاد حوزه و دانشگاه .فیروز اصالنی (كد نامزد  - )1587حقوقدان ،متخصص
علوم سیاسی و استاد دانشگاه تهران .سعید کرمی (كد نامزد  - )7274حقوقدان
و استاد دانشگاه .احمد سلطانی شیخ عالئی (كد نامزد  – )5421متخصص حوزه
تاریخ و سیاستگذاری فرهنگ و رسانه و مدرس دانشگاه .مجتبی ابراهیمی (کد
نامزد  – )1154متخصص مدیریت راهبردی و سیاس��تگذاری فرهنگی و فعال
سابقدانشجویی.
انتخاب اصلح معیار بستن لیست جبهه پایداری


مجید متقی فر سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به ارائه لیست جبهه پایداری درباره
اولویته��ای مجلس آینده ،گفت :به امی��د خدا مجلس آینده کارآمد خواهد بود و
امیدواریم که نهتنها افراد حاضر در لیست ما ،بلکه تمام نمایندگانی که توفیق حضور
در مجلس را پیدا کنند توجه به دغدغه معیش��تی مردم را در اولویت کار خود قرار
بدهند .او ادامه داد :ما به تمام نمایندگان مورد حمایت خودمان این را گوشزد کردیم
که البته چنین انگیزه هم در آنها وجود دارد و امیدواریم از مجلس آتی این صدا
به گوش مردم برسد که نمایندگان مورد نظرشان درحال پیگیری مشکالت آنها
هستند .متقی فر افزود :قطع ًا معیشت اولویت خواهد بود وگرنه اولویتهای دیگری
مانند حل مشکالت اشتغال ،رونق کسب و کار و کارخانههای نیمه تعطیلی وجود
دارد که باید به سمت فعال شدن بروند ،با حل این مشکالت مسائلی مانند فقر ،تورم
و بیکاری در کشور هم حل خواهد شد .فعال اصولگرا درباره ریاست مجلس آینده
گفت :این احتمال وجود دارد که ریاست مجلس از آن اصولگرایان باشد ،اما بهطور
قطع نمیتوان درباره این موضوع اظهارنظر کرد ،زیرا در ابتدا باید دید چه کسانی
میتوانند در مجلس حاضر ش��وند .به عقیده من مطرح کردن نام یک ش��خص
خاص برای ریاست مجلس اشتباه است .سخنگوی جبهه پایداری گفت :وظیفه ما
در حال حاضر انتخاب افراد اصلح و دغدغهمند برای حضور در مجلس آینده است،

لیس��ت ش��ورای ائتالف که یک روز قبل از  22بهمن منتش��ر شد و حتی مورد
اعت��راض جدی نامزده��ای انتخاباتی همان ش��ورا قرار گرفت نهایت�� ًا با خروج
سرلیس��ت شورای ائتالف فروپاشید .برخالف آنچه رسانههای نزدیک به ائتالف
ب��ه ویژه در فضای مجازی ادع��ا میکردند و پای��داری را عامل اختالف و عدم
وحدت میدانس��تند اینبار مدعیان وحدت ساعاتی پس از ارائه لیست انتخاباتی
مجبور به عقبنشینی شدند و لیست را از خروجی رسانهها برداشتند ،اتفاقی که
نش��ان میدهد اساس شکلگیری وحدتی که برخی پیگیری میکنند با مشکل
س��اختاری در داخل ائتالف اصولگرایان روبهروس��ت .این اتف��اق هرچند از ابتدا
ارتباطی به پایداری نداش��ت اما حاال تالشهای رس��انهای برای ائتالف این دو
جریان سیاسی افزایش پیدا کرده است .سخنگوی شورای ائتالف در توئیتر خود
خبر داده اس��ت که تالشها برای وحدت با پایداری بیش��تر شده است .وی البته
بار دیگر بر منطق سهمیهبندی لیست صحه گذاشت .پیرهادی نوشت« :دیشب
برای جلوگیری از انتش��ار دو لیس��ت و تالش برای وحدت به دوس��تان پایداری
پیش��نهاد دادیم که نامزدهای مشترک حفظ شوند و عالوه بر نامزدهای ائتالف
آن ه��ا هم نامزدهای اختصاصی خود را ارائه دهند ».منظور از گذاره «نامزدهای
اختصاصی برای پایداری» که سخنگوی ائتالف گفته به سرعت شفاف شد .علی
خضریان از اعضای جبهه پایداری ارائه پیشنهاد شورای ائتالف به پایداری را تایید
ک��رد و جزئیات آن را هم فاش کرد .خضریان نوش��ت« :جناب پیرهادی تالش
برای وحدت را درس��ت گفتند؛ یک طرف پیش��نهادش حفظ کف شاخصهایی
همچون فتنه ،انحراف ،فسادس��تیزی ،برجام و  FATFبود تا به لیست واحد یا
با اشتراک باال برسیم و طرفی صحبت از سهمیهبندی  ۱۲نفر برای ائتالف و ۵
نفر برای پایداری در کنار  ۱۳مش��ترک ،بدون دخالت طرفین در مصادیق بود».
حاال مشخص شده است قرار نیست شورای ائتالف با شکستهای پی در پی در
انتخاباتهای قبلی و همچنین اینبار با شکست لیست انتخاباتی قبل از رای گیری
و تنها ساعاتی پس از ارائه لیست عبرت بگیرند .هنوز منطق سهمیهبندی گروهها
و قبیلههای سیاسی که نام اصولگرایی را یدک میکشند برای انتشار لیست واحد
س��رلوحه کار قرار دارد .این در صورتی که اگر وحدت نیروهای انقالبی بر مبنای
ش��اخصهای مهم همچون فتنه و انحراف و بزنگاههای سیاسی مانند FATF
و برجام و مبارزه با فساد و حمایت از شفافیت باشد میتواند مردم را امیدوار کرده
و وحدت بنیادین را ش��کل دهد ،در غیر این صورت جمع کردن افراد متناقض با
افکاری  180درجه مخالف با یکدیگر در مس��ائل یاد شده صرفا با هدف بدست
گرفتن قدرت بدون توجه به کارآمدی ،ضربه ای دوباره به اعتمادعمومی و آینده
سیاس��ی جریانهای مدعی انقالبی گری خواهد زد .حاال باید دید لیست بعدی
ش��ورای ائتالف نیز متزلزل خواهد بود و بر ویرانههای لیست قبلی شکل خواهد
گرفت و در نهایت مردم با دوری از لیستهای صوری فاتحه جریانهای سیاسی
قبیلهگرا را میخوانند و یا جریانهای سیاس��ی به وحدت حول محور شاخصها
بازخواهند گش��ت و شکلگیری لیس��ت انقالبی بدون توجه به سالیق جناحی،
اجماع نهایی را ایجاد خواهد کرد .گفتنی است یک هفته دیگر انتخابات مجلس
شورای اسالمی برگزار خواهد شد و هنوز میراثداران جمنا در تشکل جدید شانا
(شورای ائتالف انقالب اسالمی) با وجود چند ماه کار انتخاباتی نتوانسته اند افراد
حاضر در کنار خودشان را برای اجماع به وحدت برسانند.

سعید جلیلی :نامزدی که فقط توئیت میخواند آیا حوصله خواندن الیحه بودجه را دارد؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :همانطور که موشک نقطهزن ،جایی
رأی نقطهزن ،نمایندهای را به
را هدف میگیرد که تهدید نظامی او را از بین میبردِ ،
مجلس میفرستد که میتواند تحریم دشمن را بیاثر کند .به گزارش رجانیوز ،سعید
جلیلی در مسجد امام صادق (ع) مشهد با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد :همچنان که برای رضای خدا و انجام درست تکلیف
باید دانست به «چه کسی» رای داد و برای این کار ،گروههایی ،چند ماه برای تهیه
فهرست وقت میگذارند و اتفاق ًا کار سخت و مهمی است ،بحث مهم دیگری را
باید در نظر داشت تا آن اقدام نخست به نتیجه برسد؛ این که به «چه چیزی رای»
دهیم .وی تصریح کرد :اگر «به چه چیزی رای دهیم» مورد توجه قرار گیرد ،آن
موقع راحتتر میتوان به این رسید که به «چه کسی» باید رای داد .جلیلی در طرح
مثال برای بحث خود ،گفت :در مسیر درمان باید ابتدا ،وجود بیماری را شناخت و
دید مشکل «چه چیزی» است ،سپس در ساختمان پزشکان ،به دنبال «چه کسی»
بگردیم .عضو شورایعالی امنیت ملّی با تاکید بر اینکه در انتخابات« ،چه کسی»،
فرع بر «چه چیزی» است ،تصریح کرد :ممکن است مردم شبهه اعتقادی نداشته
باش��ند و همه ارزشها را هم باور داشته باشند و حتی نسبت به طیف و جمعیتی
بگویند شما را میپسندیم ،اما با همه اینها ،سواالت مشروعی دارند که ب ه دنبال
پاسخ آنها هستند .در انتخابات« ،چه کسی» ،فرع بر «چه چیزی» است .جلیلی
ادامه داد :مردم میپرسند برای چهار جوان تحصیلکرده بیکار من چه پاسخی وجود
دارد؟ برای مس��کن و خانهدار ش��دن ،حتی نه در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت ،آیا
چشماندازی وجود دارد؟ وی با بیان اینکه عالوه بر مسائل اقتصادی ،مردم ممکن
است نسبت به آسیبهای اجتماعی ،نگرانیهایی داشته باشند ،افزود :این سوالها
اتفاق ًا سوالهای مش��روعی است و مردم میخواهند بدانند آیا راهحلی برای آنها
وجود دارد یا خیر .جلیلی ادامه داد :نهتنها باید در برابر سوالها و دغدغههای مرتبط
با اقتصاد ،اشتغال ،مسکن ،آسیبهای اجتماعی ،کشاورزی و مدیریت کشت ،مسئله
هزینه ـ اثربخشی در نظام سالمت ،صندوقهای بازنشستگی ،صنعت و  ...پاسخی
داشت و نشان داد امیدی وجود دارد ،باید برای ناامیدی دشمن از شرارتهایش هم
پاسخ داشت و پاسخ داد که چگونه میتوان دشمن را از اثرگذار بودن آزارهایی که
با تحریم و غیره پیگیری میکند ناامید کرد .وی در بیان راهکار خود برای ایجاد
امید در داخل و ناامید کردن دشمن ،گفت :باید مسئله را دانست ،راهحل را شناخت،
آنگاه دید «چه کسی» آن را میتواند حل کند .پرداختن به «چه چیزی» ،به قول
اصولیون ،تخصص ًا و نه تخصیص ًا «چه کسی» را معین خواهد کرد .عضو مجمع

تشخیص مصلحت نظام ،مسائل غیر تخصصی را هم درباره انتخاب نماینده ،حائز
اهمیت دانست و با بیان اینکه شاخصهای شِ کلی هم برای تعیین «چه کسی»
مهم است ،گفت :نامزدی که فقط حوصله توییتخواندن دارد ،آیا اص ً
ال حوصلهاش
میکش��د چهار بار الیحۀ چندین صفحهای بودجه را بخواند؟ جلیلی ادامه داد :در
موضوع توافق برجام ،نمایندههایی داش��تیم که در آن باره اظهار نظر میکردند و
وقتی میپرسیدیم اصال آن را خواندهای پاسخ میداد« :نه ،من در مجموع احساس
میکنم چیز خوبی اس��ت!» .توقع نداریم همه نمایندهها عالمه دهر باش��ند و بر
ظرائف و دقائق همه مس��ائل مس��لّط باشند اما باید حداقل آنقدر حوصله و همت
پیگیری داش��ته باش��ند که وقتی با طرح یا الیحهای مواجه شدند ،از متخصصان
کمک بگیرند و با بذل توجه وافی به جمعبندی کارشناسی برسند .عضو شورایعالی
امنیت ملی ،با یادآوری اینکه حضور مردم در تشییع حاج قاسم ،خرج موشک انتقام
بود ،گفت :حضور هر یک نفر آنها در راهپیمایی  ۲۲بهمن هم یک موشک در قلب
مستکبران بود .هر رأی مردم در انتخابات هم مثل یک موشک بر پایگاه دشمن
است ،اما مسئله این است که چه زمانی این رأیها «نقطهزن» میشوند؟ جلیلی
رأی نقطهزن ،نمایندهای را به مجلس میفرستد که میتواند تحریم
تصریح کردِ :
دش��من را بیاثر کند؛ همانطور که موشک نقطهزن ،جایی را هدف میگیرد که
تهدید نظامی او را از بین میبرد .وی افزود :رقم زدن چنین صحنهای در انتخابات
در گرو کار جبههای است و کار جبههای مالزم با تقسیم کار است .باید همهباهم
به صحنه بیاییم و هر کس��ی در حد وس��ع و توانش در مسیر رسیدن به شناخت
مشترک از مسائل و راهحلها و مطالبه آن از نمایندهها بکوشد .جلیلی با بیان اینکه
این حضور نباید مقطعی باشد و فردای انتخابات فروبنشیند ،تصریح کرد :باید بین
دو انتخابات هم ،همهباهم همیشه در صحنه باشند و جامعه را در مسیر رسیدن به
درک مشترک از مسائل و راهحلها ،سوق دهند .عضو شورایعالی امنیت ملّی ،عدم
استفاده از فرصتها رو مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد :رهبر ّ
معظم انقالب
در بیانیه گام دوم پس از برشمردن نقاط ق ّوتِ ما در گام اول ،با صراحت و صداقت
از بزرگترین نقطه ضعف گام اول یاد کردند و گفتند ما رتبۀ اول عدم اس��تفاده از
فرصتها را کس��ب کردیم .جلیلی با تاکید بر اینکه در گام دوم باید نقیصه عدم
استفاده از فرصتها را رفع کرد ،افزود :برای مثال ،سالیانه نمایندهها برای  ۴۰۰هزار
میلیارد تومان و در چهار سال برای  ۱۶۰۰هزار میلیارد تومان بودجه کشور تصمیم
میگیرند .باید مطالبه کرد هر نماینده برای این حجم از منابع ملت چه برنامهای دارد
و چگونه میخواهد درباره آن تصمیم بگیرد ۷۰.درصد بودجه مربوط به شرکتهای

دولتی است که اصال در مجلس بحث نمیشود! وی ادامه داد :این بودجه تنها ۳۰
درصد بودجه دولت اس��ت و  ۷۰درصد آن مربوط به شرکتهای دولتی است که
اصال در مجلس بحث نمیش��ود .شرکتهایی که به گفته دیوان محاسبات ۱۹۷
تای آنها  ۵۳هزار میلیارد تومان فقط زیانده هستند ،آقای نماینده برای آنها چه
برنامهای دارید؟ برای اصالح این وضع و برای نظارت بر آنها چه کار میخواهید
بکنید؟ چرا مجلس به  ۷۰درصد از بودجه که در اختیار شرکتهای دولتیاست وارد
نمیش��ود؟ نمایندگانی که به مجلس میفرستیم باید اصالح و نظارت بر آنها را
پیگیری کنند .جلیلی ،موضوع عدالت را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه عدالت،
موضوعی در کنار موضوعات دیگر نیست بلکه عدالت حاکم بر همه مسائل است،
تصریح کرد :نامزدها باید پاسخ دهند چه برنامه روشنی برای این مسائل مهم و این
حجم از منابعی که یک ریال دو ریال هم نیستند دارند و در هر کدام از این مسائل
مهم چگونه میخواهند عدالت را حاکم کنند؟ وی ادامه داد :یارانههای پنهان که
با حداقل برآورد در حدود  ۹۰۰هزار میلیارد تومان اس��ت ،بحث یک ریال دو ریال
نیست ،فهرستهای انتخاباتی برای آن چه برنامهای دارند؟ جلیلی ،گام نخست در
وحدت را رس��یدن به مسائل مشترک دانست و گفت :اقناع و اجماع بر راه حلها
گام دوم در این مس��یر اس��ت و فهرست مش��ترک گامی بعد از این دو است .گام
نخس��ت در وحدت رسیدن به مسائل مشترک اس��ت .وی ادامه داد :باید بر روی
روشن کردن مسائل و تبیین راهحلها برای رسیدن به یک فهم مشترک در مسئله
و طرح مشترک در راه حل توان صرف کرد .در صورتی که االن میبینیم که یک
نفر توییت میزند و دیگری جواب میدهد؛ بحثهایی که فاقد ارزش است .جلیلی
تصریح کرد :چرا توان کشور و نیروها و مردم سر این دردهای زرد گرفته میشود
و از دردهای مردم بازمیماند؟ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه
حل مشکالت فقط با فهم مشترک در مسئله یا طرح مشترک در راه حل و رسیدن
به فهرست مشترک تمام نمیشود ،گفت :نباید بعد از انتخابات با هر نتیجهای حتی
آوری نامزدهای مدنظر ،گمان کرد تمام شد و رفت تا انتخابات بعدی ،بلکه باید
رای ِ
به رأیآوردهها کمک کرد .جلیلی ادامه داد :نمایندگان در دوره نمایندگی بیشتر به
حضور و پش��تیبانی مردم نیاز دارند تا دوران نامزدی برای جلب رأی .گاهی فهم
مشترک از مسائل و طرح مشترک برای پاسخ وجود دارد ،اما تعارض منافع باعث
میشود برخی که منافع خود را در خطر میبینند حتی با آگاهی از مسائل و راهحلها
در برابر آنها مقاومت کنند .از همین روس��ت که میگوییم حضور مردمی بعد از
انتخابات برای نظارت و مطالبه ،مه م است.

اخبار
برخی نهادهای فرانسوی در تحریم
دارو بدتر از آمریکا عمل میکنند

سفارت کش��ورمان در فرانس��ه اعالم کرد:
فش��ار برخ��ی از نهادهای فرانس��وی علیه
ایران در حوزه دارو حتی بدتر از آمریکاست.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان« ،آن
ژنوته» رئیس گروه دوس��تی پارلمانی ایران
 فرانسه در توئیتی با ابراز امیدواری نسبتب��ه آزادی فریبا عادلخواه و روالن مارش��ال
(که ب��ه اتهامات امنیتی در ایران بازداش��ت
هس��تند) نوش��ت :بیاییم روابط فرانس��ه و
ایران را بر پای��ه اعتماد و نه بیاعتمادی بنا
کنیم .س��فارت کش��ورمان در پاریس نیز در
توئیتی به او اینگونه پاس��خ داد :اعتماد یک
وجهی نیس��ت .برخی نهادهای فرانس��وی
شدیدترین فشارها را متوجه ایران میکنند،
حت��ی در حوزه دارو! و حت��ی بدتر از ایاالت
متحده! انرژی دو کشور نباید در «درازمدت»
مصروف موضوعات ناشی از عناصر ثالث و
«کوتاهمدت» شود.
اعتراف آمریکا به قتل عامل
غیرنظامیان در سوریه و عراق

ائتالف نظامی به اصطالح ضد داعش تحت
هدایت آمریکا اذعان کرد بر اثر حمالت این
ائتالف در س��وریه و ع��راق ،بیش از ۱۳۰۰
غیرنظامی جان باختهاند .به گزارش باشگاه
خبرن��گاران جوان ب��ه نقل از اس��پوتنیک،
ائتالف نظامی آمریکا اذعان کرد در حمالت
این ائتالف در سوریه و عراق بیش از ۱۳۰۰
غیرنظامی کش��ته ش��دهاند .بر این اساس،
ائتالف به اصطالح ضد داعش تحت هدایت
آمری��کا در گزارش ماهانه خود درباره تلفات
غیرنظامیان نوش��ت از زم��ان آغاز عملیات
ائتالف نظامی آمریکا در عراق و س��وریه در
سال  ۲۰۱۴تاکنون دست کم  ۱۳۷۰شهروند
غیرنظام��ی در حم�لات هوای��ی نیروهای
ائتالف جان خود را از دست داده اند.
تقابل ترامپ با ایران ،آمریکا را به
خطر انداخته است

رئیس مجل��س نمایندگان آمری��کا گفت،
تنشزای��ی «دونالد ترام��پ» رئیسجمهور
آمری��کا علیه ای��ران ،ج��ان آمریکاییها را
ب��ه خطر انداخ��ت .به گزارش آنا ،نانس��ی
پلوس��ی گفت :تنشزایی «دونالد ترامپ»
رئیسجمه��ور آمری��کا علیه ای��ران ،جان
آمریکاییها را به خطر انداخت .به نوش��ته
پایگاه اینترنتی رئی��س مجلس نمایندگان
آمری��کا ،پلوس��ی در جلس��ه تصویب طرح
کاه��ش اختی��ارات جنگ��ی ترام��پ علیه
ایران گفت« :ام��روز با این تصویب الیحه
اختیارات جنگی ،مجلس سنا نیز به مجلس
نمایندگان میپیوندد تا اولین مسئولیتی که
بهعنوان اعضای کنگره دارین پاس بداریم:
حفظ امنیت آمریکاییها» .پلوس��ی افزود:
«تصمی��م س��هلانگارانه رئیسجمهور در
خصوص تنش زایی با ایران بدون مشورت
با کنگره ،جان نظامیان ،دیپلماتها و دیگر
آمریکاییه��ا را به خطر میان��دازد .با این
حال ،چند هفته اس��ت که دولت ،به خاطر
اقدامات��ی که انجام داده و نداش��تن راهبرد
که تهدیدات��ی را برای نظامی��ان ما ایجاد
کرده اس��ت ،کنگره و م��ردم آمریکا را در
ابهام قرار داده اس��ت .بی��ش از  ۱۰۰نفر از
نظامیان ما عالئم آسیب مغزی را دارند که
نتیجه حمله انتقامجویانه ایران اس��ت و باز
ه��م رئیسجمهور آن را ان��کار کرده و آن
را «س��ردرد» جراحاتی»ن��ه چندان جدی»
میداند».
سنای آمریکا طرح کاهش اختیارات
جنگی ترامپ علیه ایران را تصویب کرد

مجل��س س��نای آمری��کا قطعنام��های را
ک��ه خواس��تار کاه��ش اختی��ارات جنگی
رئیسجمهور این کش��ور علیه ایران است
را ب��ه تصویب رس��اند .به گ��زارش فارس،
مجلس س��نای آمریکا قطعنام��های را که
خواستار کاهش اختیارات «دونالد ترامپ»،
رئیسجمه��ور آمریکا برای اق��دام نظامی
علیه ایران است به تصویب رساند .قطعنامه
موس��وم به «اختیارات جنگ با ایران» که
به دنبال ممنوع کردن اق��دام نظامی علیه
ایران بدون مجوز کنگره اس��ت با  ۵۵رأی
مواف��ق و  ۴۵رأی مخالف به تصویب س��نا
رسید« .دونالد ترامپ» پیش از این با بیان
ای��ن ادعا که تصویب ای��ن طرح به معنای
نش��ان دادن ضعف در برابر ای��ران خواهد
بود از س��ناتورها خواسته بود از تصویب آن
خ��ودداری کنند .وی با بی��ان این ادعا که
اکثریت قاطع مردم آمریکا از ترور س��ردار
«قاس��م س��لیمانی» فرمانده نیروی قدس
سپاه پاس��داران انقالب اس�لامی حمایت
میکنند ،گفت« :اگر دستان من بسته بود،
ای��ران وضع خوبی داش��ت[ .این قطعنامه]
س��یگنال بس��یار ب��دی ارس��ال میکن��د.
دموکراته��ا فقط دارند این کار را میکنند
تا به حزب جمهوریخواه ضربه بزنند .اجازه
ندهید این اتفاق بیفتد».

