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نقص های قانون انتخابات سیاه چاله است

نماینده مردم آران و بیدگل اظهار کرد: نقص هایی در قانون فعلی انتخابات وجود دارد که می توان آنها را به سیاه چاله تعبیر کرد؛چراکه این نقص ها باعث شده بسیاری از فرزندان انقالب دچار مشکل شوند.عباسعلی 
منصوری آرانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس گفت: در ایام انتخابات همه انگشت های اتهام به سوی شورای نگهبان نشانه می رود در حالی که بیشترین تأثیر را سیاه چاله های تحقیقاتی و 
اطالعاتی دارند که با توجه به نبود دادگاه انتخاباتی امکان دفاع برای داوطلب و رد صالحیت شده وجود ندارد.نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: مایلم استدعا کنم پرونده اینجانب به عنوان 

فردی که رد صالحیت شده به عنوان یک شاخص مبنا قرار داده شود تا به جای پیروی از احساسات این افتخار را داشته باشم که حتی رد صالحیتم به نظام و انقالب اسالمی و کشور کمک کند. اگرچه این رد صالحیت 
در آرای حوزه انتخابیه تأثیر منفی گذاشت.منصوری با اشاره به مواردی که معتقد است می تواند از عوامل رد صالحیتش باشد، خاطرنشان کرد: بستر رد صالحیت یک نماینده مجلس یا باید در زندگی خصوصی اش 

باشد یا دوران نمایندگی وی. بنده اعالم می کنم در زندگی شخصی و دوران نمایندگی ام و پیش از آن هیچ تخلف اقتصادی، رفتاری، اجتماعی، فرهنگی  و سیاسی وجود ندارد که بتوان آنرا مستندی برای رد 
صالحیت دانست؛ لذا از شورای نگهبان و نهادهای مختلف قانونی و نظارتی می خواهم چنانچه مستندی خالف این ادعاها دارند بدون در نظر گرفتن آبروی اینجانب آن را منتشر کنند.

راه نیافتگان  بررسی کنند
یک نماینده منتخب مردم در مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر ضرورت رعایت اخالق 
در تمامی ابعاد زندگی گفت:  رعایت اخالق 
سیاسی در ایام انتخابات و پس از اعالم نتایج 
از ســوی تمام کاندیداهای شرکت کننده در 
انتخابات و هواداران آن ها از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.غالمرضا حیدری خاطر نشان کرد: پیروز های انتخابات باید از 
بیان سخنان تحقیرآمیز نسبت به رقبای خود بپرهیزند و از طرف دیگر کسانی 
که موفق به کسب آراء مردم نشدند، از تهمت و شایعه پراکنی علیه جناح رقیب 
پرهیز کنند.این منتخب مردم در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: کسانی 
که به مجلس دهم شورای اسالمی راه نیافتند نباید احساس نابودی کنند بلکه 
باید از این فرصت به نحو احسن برای بررسی عملکرد خود در گذشته استفاده 

کنند و برای خدمت رسانی به مردم از هر فرصتی بهره بگیرند.

انتخابات میخی بر تابوت تقلب بود
دبیر کل حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه 
هر رای مــردم برگی از دفتر اقتــدار و عزت 
ایران اسالمی شــد و انتخابات اخیر آخرین 
میخ بــر تابوت ادعــای تقلب بــود،  گفت: 
هــر نماینــده ای از هر جنــاح و گروهی که 
در ایــن انتخابــات رای آورده نماینده ملت 

است.محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسالمی در اجالس دبیران 
اســتانهای این حزب با اشــاره به انتخابــات اخیر اظهار داشــت: مردم در 
سراســر کشــور در لبیک به رهبری پای صندوق های رای آمدند و عظمت 
مردمســاالری دینی را به جهانیان نشــان دادند.همچنین در این اجالس 
بادامچیان نایب رئیس شــورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی نیز با اشاره 
به اخالق پیروزی در انســانها بیان داشت: انسانی که برای خدا کار می کند 
همیشه پیروز است و در پیروزی و شکست همیشه اخالق ویژه توحیدی دارد.

نتیجه انتخابات حاصل افکار خاکستری بود
نایب رئیس دوره های دوم و ســوم شــورای 
اسالمی شــهر تهران گفت: برخی صحبت 
از آرای خاکســتری مــردم در انتخابات می 
کنند اما به نظر من این بار مسئولین بودند که 
فکرشان خاکســتری و بی خبر از حال مردم 
بود.حسن بیادی افزود: تفکر و منظور بعضی 

مسئولین از آرای خاکستری، رای افرادی است که نسبت به انتخابات و آینده 
کشور بی خیال و بی توجه هستند. این خیال باطل در حالیست که هفتم اسفند 
امسال عده ای که خود را در حاشیه امنیت می دیدند و گمان می کردند که مردم 
به آنها چک سفید امضاء داده اند با یک جواب غیرمنتظره رو به رو شدند.دبیرکل 
جمعیت آبادگران جوان ایران تصریح کرد: بعضی از این افراد که حاکمیت را 
متعلق به خود می دانند گمان می بردند چون بعضی از مسئولیت های تصمیم 

ساز نظام دست آنهاست مردم به آنها روی خوش نشان می دهند.

 اکثریت مجلس دهم 
موافق الریجانی هستند

دبیــرکل جبهــه پیروان بــا تاکیــد براینکــه تالش 
داریــم خــود را در یک حــزب جمع کنیــم گفت: به 
اصالح طلبان هم توصیه می کنم خود را در یک حزب 
جمع کنند چراکه یک کشور به چند حزب شناسنامه 

دار و پاسخگو نیاز دارد.
وی با تاکید براینکه مجلــس باید کارآمدی، بصیرت 
و دردشناســی مردم را مورد توجه قــرار دهد، افزود: 
تاکنون امکان تشخیص ترکیب نهایی 221 نفری که 
انتخاب شده اند وجود ندارد اما براساس گرایش هایی 
که در برخی ســایت ها آمده بــود. جمعیت اصولگرا، 
اصالح طلب و مســتقل به یکدیگر نزدیک است اما 
از مرحله دوم که 69 نماینده باید انتخاب شوند 9 نفر 
از آنها اصالح طلب هستند و رقابت بر سر 10 کرسی 
بین اصولگرایان خواهد بود و 50 کرسی دیگر رقابت 
بین اصولگرایان و اصالح طلبان و مستقل ها شکل 

می گیرد.
باهنــر تاکید کرد: ما افــراد تند با مواضــع رادیکالی 
اصالح طلبان در مجلس آینده داریم اما تعدادشــان 
بسیار کم خواهد بود و این مجلس می تواند مجلسی 
معتدل باشد که مشــکالت مردم را از دولت مطالبه 

کند.
دبیرکل جبهه پیــروان با بیان اینکه مــردم تهران به 
صورت لیستی و تشــکیالتی رای دادند گفت: چند 
نکته مثبت در نتیجه انتخابات 7 اســفند وجود دارد 
که باید به آنها توجه کنیم؛ اوال همه باور کردند که اگر 
مطالبه ای دارند از هر جناحی که باشــند باید آن را از 
صندوق رای پیگیری کنند و بــا قهر و تحریم و دعوا 
کســی به مطالبه اش نمی رسد حتی تئوریسین های 
اصالح طلــب نیز بــه ایــن جمع بندی رســیدند که 
اصالح طلبی، اعتدالگرایــی و اصولگرایی همراه با 
نظام می توانــد مطالباتش را پیش ببــرد نه در مقابل 

نظام.
وی یادآور شد: افراد نتیجه انتخابات را پذیرفتند و این 
خطا را تکرار نکردند که اگر در پای صندوق های رای 
کم آوردند آن را در خیابان و با فتنه گری جبران کنند.
باهنر با اشــاره به حضور دو گزینه عارف و الریجانی 
برای ریاست مجلس دهم گفت: قاعدتا آقای عارف 
نیز توقــع دارد که مدیریت مجلس آینده را به دســت 
بگیرد و آقای الریجانی هم هســت امــا در مجموع 
این مسئله به نتیجه انتخابات مرحله دوم ارتباط پیدا 
می کند و شــاید اکثریت نمایندگان ترجیح بدهند که 
الریجانی رئیس مجلس باشــد اما هنوز زود است و 

کار باید جلوتر رود.
نایب رئیــس مجلــس در خصــوص ریاســت آینده 
فراکسیون اصولگرایان با توجه به عدم حضور حداد 
عــادل در مجلس گفت: ایــن موضــوع را باید خود 
مجلــس تصمیم بگیرد کــه آیا در مجلــس آینده دو 
فراکســیون فعال باشد یا سه فراکســیون اما در هر 
صورت اصولگرایان یک فراکسیون خواهند داشت و 
در مجلس هشتم ریاست با خود آقای الریجانی بود 
اما اگر این گونه هم نباشد ما نیروهای زیادی داریم 

که می توانند رئیس فراکسیون اصولگرایان باشند. 

نامه نیوز نوشت: قم و مشهد، پایگاه مخالفان روحانی
نمایندگان دو شهر مذهبی ایرانی یعنی »قم و مشهد« به تنهایی جور غیبت تهرانی ها در مجلس دهم را می کشند و به مخالفت با دولت 

روحانی می پردازند.

 بهارنیوز نوشت: پوپولیسم در شهرهای بزرگ جواب نمی دهد
یک کنشگر سیاسی طبقه متوسط دارای رای استداللی و منطقی است اما یک شخص دیگر ممکن است به خاطر اعتقاد، شعارهای 

کاندیداها، کم اطالعی )مثال اگر رای ندهید یارانه شما قطع می شود( و. . . در انتخابات شرکت کند.

 ایلنا نوشت: مدیران هیات رئیسه اصولگرایان ناکام در رسیدن به بهارستان
نتایج انتخابات در سراسر کشور نشان می دهد اعضای فراکسیون اصولگرایان با حداقل اقبال عمومی مواجه شده اند و از راهیابی به 

مجلس بازمانده اند.

 الف نوشت: لزوم تعریف هویت اقتصادی برای گفتمان اصولگرایی
جبهه اصولگرایی اگر مایل است در عرصه سیاست کشور نقش پررنگ خود را حفظ کند و بر مقبولیت خود بیفزاید می بایست هرچه زودتر از 

پرداختن به شعارهای کلیشه ای و تکراری در زمینه اقتصاد دست بردارد.

 پارس نیوز نوشت: تغییر جهت دولت روحانی در مرحله دوم به سمت اصولگرایان
در مرحله دوم، دولت آقای روحانی تمایل کمتری به پیروزی اصالح طلبان نشان خواهد داد و احتماال فشار برای پیروزی اصولگرایان 

افزایش می یابد چرا که در دوقطبی عارف- الریجانی، اصولگرایان به الریجانی رای خواهند داد.

عکس روزسایت نگار

آیت الله آملی الریجانی 
با کاشت یک اصله نهال 
هفته منابع طبیعی را 
گرامی داشت.

خبرنامه

اعدام زنجانی، آری یا نه؟
اعدام زنجانی، پاسخ مسئله است یا پاک کردن صورت مسئله؟

خبر صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی از روز گذشــته بحث های بسیاری را 
در سطح افکار عمومی در شبکه های اجتماعی و نیز از سوی برخی شخصیت 
ها به راه انداخته اســت. بحث هایی با چند محور عمده؛ اول اینکه آیا این حکم 
متناسب با جرم زنجانی اســت؟ آیا او به واقع مفسد فی االرض است یا تنها یک 
بدهکار ساده اســت؟ دوم اینکه درصورتی که او مفســد فی االرض اقتصادی 
باشد، آیا اساسا حکم اعدام برای چنین افرادی چاره مشکل است و می تواند از 
وقوع مجدد آن پیشگیری کند؟ سوم اینکه با اعدام زنجانی تنها صورت مسئله 
پاک خواهد شد و اصل مسئله که فساد ســاختاری در اقتصاد ایران است برجا 
خواهد ماند و چهارم اینکه  با اعدام زنجانی راه دســت یافتن به مسئوالنی که در 
این فسادها دست داشته اند و زمینه وقوع آن را فراهم کرده اند، مسدود خواهد 
شد. با این حال مدافعان صدور این حکم از استقالل دستگاه قضا و صدور چنین 
حکم هایی برغم وجود فشارها و نیز خاصیت بازدارندگی حکم اعدام می گویند.

زنجانی معلول است، نه علت
مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی در تذکر خود در صحن علنی مجل 
با اشاره به صدور حکم اعدام برای زنجانی گفت: »فراموش نکنیم بابک زنجانی 
معلول بوده و چرا دستگاه قضایی به سراغ علت نرفته است؟ همین غفلت باعث 

تولید معلول های دیگری همچون بابک زنجانی ها در آینده خواهد شد«.
بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران نیز 
در این خصوص با بیان اینکه بابک زنجانی یک کالهبردار معمولی است و مفسد 
فی االرض نیست، تاکید کرده اســت: »اعدام وی دردی از مردم دوا نمی کند. 

باید به دنبال بدهکاری های زنجانی بود«.
حســین دهدشــتی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نیز از 
نگرانی اعضای این کمیته نسبت به آنکه اعدام بابک زنجانی مانع از شناسایی 

و مجازات عوامل اصلی پرونده شود، خبر داده است. دهدشتی اظهار می کند: 
»ما اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با توجه به سوابق قبلی که وجود 
دارد نگرانیم که حکم اعدام پایان رسیدگی به پرونده باشد و افراد پشت پرده ماجرا 

هرگز مشخص نشوند.«
این عضو کمیته پیگیــری پرونده بابک زنجانی در مجلــس، می گوید: »طبعا 
محکــوم حرف های زیادی بــرای گفتن دارد که باید مطرح شــود و سیســتم 
قضایی درصدد افشای آن اســت. کمیته پیگیری این پرونده در مجلس نیز به 
هیچ وجه راضی به اجرای حکم قبل افشــا شدن دست های پشت پرده نیست. 
چون به اعتقاد ما از مجموعه تخلفاتی که در این پرونده صورت گرفته نهایتا ۱۹ 
تا ۲۰ درصد آن متعلق به شــخص آقای بابک زنجانی است و عمده تخلفات به 
زمینه هایی برمی گردد عواملی باعث ایجاد این حجم از تخلفات شدند«. به گفته 
او اگر دســت عوامل اصلی این پرونده رو نشود، چنین شیوه ای از فساد طبیعتا 

ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین الزم است که تمامی عوامل شناسایی شوند.
عضــو کمیته پیگیری پرونده بابــک زنجانی در مجلس همچنین در پاســخ به 
این ســوال که آیا صدور حکم اعدام می تواند یک عامل بازدارنده موثر در زمینه 
پرونده های کالن اقتصادی باشد، تصریح می کند: »عمده دالیل ایجاد فساد 
در جاهای دیگری اســت که باید به صورت شفاف بررسی و رسیدگی شود. البته 
مجازات شاید درس عبرتی برای دیگران باشــد ولی وقتی فساد در این وسعت 
اتفاق می افتد اعدام تنها راه برای بازدارندگی از تکرار این اتفاق نیســت. ۹ هزار 

میلیارد تومان رقمی کمی نیست که با اعدام دو یا سه نفر مختومه شود«.
او با تاکید بر اینکه مهم ترین اتفاق در خصوص این پرونده شناسایی و مجازات 
عوامل دخیل و البته پنهان فساد نفتی است، افزود: »عواملی که در این پرونده 
دخیل بوده و توانســتند زمینه را برای فسادی به این حجم و وسعت رقم بزنند، 
قطعا افراد کوچک یا جز نبوده و قدرت باالی سیاســی داشــتند. باید این افراد 

شناسایی و با ایشان برخورد جدی صورت بگیرد«.

فشارها تاثیری بر دستگاه قضا ندارد
با این حال محاکمــه و صدور حکم اعــدام برای متهمان نفتــی موافقانی نیز 
داشته است. این موافقان دســتگاه قضا را برای استقالل عمل و برخوردش با 
چنین مفسدانی تحســین می کنند، چراکه این برخورد برغم فشارهای زیاد بر 

این دستگاه است.
مصال نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حکم بابک 
زنجانی و  برخی اعمال نفوذ و فشار ها به دستگاه قضا تاکید می کند: »فشارها 
تاثیری بر عملکرد دســتگاه قضا ندارد و قوه قضائیه با قاطعیت کار خود را برای 

رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی ادامه خواهد داد«.
محمد علی اســفنانی نماینده مردم فریدن و عضو کمیســیون حقوقی قضایی 
مجلس نیز در خصوص حکم بدوی صــادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه 
قضائیه در این خصوص با بیان اینکه عملکرد قوه قضائیه در بحث رسیدگی به 
پرونده های مفاســد اجتماعی و اقتصادی، قابل قبول و قابل دفاع بوده است، 
می گوید: »ما باید توجه داشته باشیم که صدور حکم کیفری باید یک اثر تنبیهی 
نسبت به مرتکب و یک اثر تنبهی نسبت به دیگرانی داشته باشد که زمینه ارتکاب 

جرم در آنها وجود دارد«.
حمیدرضا طباطبایــی نماینده مردم نایین و عضو کمیســیون حقوقی مجلس 
نیز با تاکید بر اینکه رسیدگی قوه قضائیه به پرونده بابک زنجانی بسیار شفاف و 
عادالنه بوده و تمام آنچه کــه به عنوان حقوق و آزادی های متهم در قوانین در 
نظر گرفته شده، در روند بررسی پرونده کامال دیده شده، تصریح می کند: »این 
نوع رسیدگی ها برای دستگاه قضایی افتخار است و انشاالله آنچه که حق است 

جاری شود و حقوق بیت المال به مردم بازگردد«.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در جمع مردم یزد با اشاره 
به انتخابات 7 اسفند اظهار کرد: همانطور که مردم در سال ۹۲ حماسه آفریدند 
در این انتخابات هم حماسه آفریدند، در انتخابات ۹۲ برادر عزیز من دکتر عارف 

هم نقش بسزایی داشت.
روحانی با اشاره به نمایندگان استان یزد در مجلس خبرگان رهبری، در سال های 
نخست پیروزی انقالب اظهار کرد:  در دورانی که من در مجلس حضور داشتم 
بزرگانی مثل شــهید ســید رضا پاک نژاد و برادر عزیز من سید محمد خاتمی از 
اردکان در مجلس حضور داشتند. ایران قهرمان خدمتگزاران خود و آنهایی که 
بــرای عظمت ایران تالش کردند را هیچگاه فراموش نخواهد کرد و هیچ کس 
هم نمی تواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کرده اند را خاموش کند.
روحانی با بیان این که مردم قهرمان ایران در 7 اسفند کار عظیمی کردند و دنیا 
را به حیرت واداشتند گفت: در این انتخابات هیچ جناحی شکست نخورد و همه 

جناح ها پیروز شدند. در این انتخابات اخالق بر بد اخالقی و اعتدال و میانه روی 
بر افراط پیروز شــد. اکنون باید برای ســاختن ایرانی سربلند تر و آبادتر دست به 

دست هم دهیم و با وحدت و هماهنگی و اتحاد ایران را بسازیم.
وی با اشــاره به اینکه رای مــردم رای به عقالنیت و منطق و امیــد به آینده بود 
افزود: امروز روح و امیدی جدید در کالبد این کشــور دمیده شــده است. دلها را 
باید از کینه بشــوییم. امروز روز وحدت و اتحاد است. باید قدردان نعمت بزرگی 
که خداوند در این انتخابات به ما داد باشــیم. قدردانی این نعمت هم این است 

که به مردم خدمت کنیم.
رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد:  دولت آماده همکاری بیشتر با مجلس دهم 
است. مجلس دهم و دولت یازدهم در کنار هم برای حل مشکالت کشور بیش 

از گذشته تالش می کنند.
رئیــس دولت تدبیر و امید در بخــش دیگری از اظهارات خود با اشــاره به رکود 

جهانی و کاهش قیمت نفت به یک ششم خاطر نشان کرد و خطاب به کسانی که 
می گویند دولت یازدهم چه کرده گفت: باید به این آمار توجه شود. دولت یازدهم 
کشور را با نفت ۲5 دالری اداره کرده است و ارزش پول ملی و ثبات و آرامش بازار 
و روند کاهش تورم را حفظ کرده است. درست است که مردم مشکالت فراوانی 
دارند من همه اینها را قبول دارم اما به کســانی که انصاف را در انتخابات رعایت 
نکرده و با بوق هایی که در اختیار داشــتند بی انصافی کردند می گویم در دوران 
وفور، قیمت نفت در سالهای گذشته و مشخصا در سال ۹۰ که درآمدهای نفتی 

۱۲۰ میلیارد دالر بود هیچ اشتغالی درست نشد.
روحانی در ادامه با بیان اینکه قبول دارم که کار فراوانی برای اشتغال جوانان باید 
انجام دهیم افزود:  اقتصاددانان،  محققین، اساتید و دانشجویان، آمار اشتغال 
پاییز ۹4 را با پاییز ۹۲ مقایســه کنند. در فاصله این دو سال تعداد شاغالن یک 
میلیون و ۱7۹ هزار نفر اضافه شــده اســت. البته ما به اشــتغال بیشتر و رونق 
اقتصادی نیاز داریم و من به مردم قول می دهم که سال ۹5 سال رونق اقتصاد 

ایران خواهد بود.

ایران خدمتگزاران خود را فراموش نمی کند


