وزير امور خارجه در تاجيكستان تأكيد كرد

امام جمعه موقت تهران:

مردم در انتخابات  12اسفند ،ليستي رأي ندادند

خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به مشاركت  64درصدي مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس
شوراياسالمي ،اين حضور را طي دو دوره گذشته كمنظير عنوان كرد .آيتاهلل احمد جنتي در خطبههاي
نماز جمعه اين هفته تهران با بيان اينكه «هر يك رأي ريخته شده به صندوقها ،سيلي محكمي به صورت
دشمنان بود» اظهار كرد :بايد به اين مردم تبريك گفت و دستشان را بوسيد .وي خاطرنشان كرد:
جريانهاي مختلف ،ليستهاي متعددي دادند كه اشكالي هم نداشت ولي مردم ليستي انتخاب نكردند.
مردم با آگاهي ،افرادي را از ليستهاي مختلف برگزيدند كه اين كار جاي تقدير و تشكر دارد.خطيب نماز
جمعه تهران افزود :از مردم به دليل رأي ندادن به افرادي كه نبايد انتخاب ميشدند ،تشكر ميكنم.

تالش براي ارائه ليست مشترك در مرحله دوم انتخابات

اتهام جديد توكلي ،رأيفروشي نمايندهها به دولت!

خبر ديگر اين كه احمد توكلي ،نماينده مجلس هش��تم ك��ه به دور دوم انتخابات
مجلس نهم راه يافته است ،برخي نمايندگان مجلس را متهم به رأيفروشي به دولت كرده.
وي با بيان اينكه با نفس س��ؤال كردن از رئيس جمهور مخالف و با محتواي سؤال موافق
است! در پاسخ به اين سؤال كه چرا بعد از  11بار تالش نافرجام ،تازه سؤال از رئيس جمهور
پرسيده ميشود ،در اظهاراتي قابل تأمل گفته در مجلسي كه برخي نمايندههاي آن عادت
كردهاند كه رأي خود را به دولت بفروشند ،اين مشكل پديد ميآيد! البته از اين پس بايد
منتظر پاسخ نمايندگاني كه چنين اتهام سنگيني به آنها زده شده است ،باشيم!

مردم نشان دادند كه خواستار درجا زدن اصولگرايان نيستند!

شنيديم كه عضو مؤسس جبهه پايداري با اشاره به انتخاب ابوالقاسم جراري ،كانديداي جبهه
پايداري در بندرعباس و جوانترين نماينده راهيافته به مجلس ،آن را نشاندهنده لزوم پوستاندازي
اصولگرايان برشمرده و اظهار داشته :اين انتخابات نشان داد كه مردم خواستار درجا زدن اصولگرايان
نيستند .وي همچنين خاطرنشان كرده :مردم ميخواهند در جريان اصولگرايي تغييراتي مطابق با
زمان ايجاد شود كه خوشبختانه مردم بندرعباس با انتخاب خود طلسم را شكستند!

عذرخواهي نادران!

باخبر شديم كه به دنبال انتشار يادداشتي از سوي الياس نادران در سايت وابسته به
احمد توكلي كه موجب ابراز ناراحتي و گاليه بسياري از نيروهاي جبهه پايداري شده بود،
اين كانديداي جبهه متحد با انتشار توضيحاتي نسبت به مطلب خود عذرخواهي كرد! نادران
در بخشي از يادداشت خود آورده بود« :اين جريان موازي (جبهه پايداري) توسط كساني در
حال شكلگيري است كه نه اخراجي دولت ،بلكه جدا شده از دولت هستند و با مأموريت از
رأس گروه (موهوم) انحرافي! تشكيل جريان موازي اصولگرايي را كليد زدهاند!»

مقايسه آراي برخي كانديداهاي مجلس نهم و هشتم

خبر رس�يده كه س��ايت خبري رجانيوز در گزارش��ي تحليلي به بررسي آراي برخي
كانديداهاي تهران در دور نهم و مقايسه آن با آراي مجلس هشتم اين افراد پرداخته است .در
اي��ن جدول دكتر عليرضا مرندي با افزايش  34/3درص��دي آرا در صدر قراردارد .از نكات قابل
توج��ه در اين جدول آنكه علي مطهري ،عضو جبهه منتقدي��ن دولت نه تنها در مرحله اول
انتخابات موفق به راهيابي به مجلس نشده بلكه از جايگاه سوم در مجلس هشتم به رتبه نهم
تنزل كرده و با كاهش  21درصدي يكي از بزرگترين ارقام كاهش آرا را به خود اختصاص داده
است .حميدرضا كاتوزيان نيز در حالي كه در مجلس هشتم  330هزار رأي داشت در اين دوره
تنها توانسته  160هزار رأي كسب كند!

اثرات سيلي سخت ايرانيان!

دست آخر اين كه سخنگوي كميته حقوق بشر مجلس گفته كه گزارش احمد شهيد،
گزارش��گر حقوق بش��ر در امور ايران ،از اثرات سيلي سختي است كه ملت ايران در  12اسفند بر
گوش استكبار زدند! سيدحسين نقوي با اشاره به گزارش احمد شهيد ،خاطرنشان كرده كه اين
گزارش سراسر دروغ به دستور غربيها و امريكائيان و براي تلخ كردن شيريني حضور باشكوه ملت
ايران ،ارائه شده است.

علي اكبر صالحي ،وزير امور خارجه كشومان در ديدار با امامعلی رحمان ،رئیس جمهور تاجیكستان به همزبانی ،فرهنگ مشترك ،دین واحد ،زمینهها
و ظرفیتهای موجود دو كشور اشاره كرد و گفت :این ظرفیتها ایجاب میكند كه همكاریها بیش از این افزایش یابد .در این مالقات كه در فضای
صمیمانه انجام شد ،درخصوص توسعه روابط دوجانبه تهران  -دوشنبه در ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ارتقاي همكاریهای چندجانبه و
منطقهای گفتوگو و پیرامون تحوالت منطقهای و دورنمای آینده آن و مسائل مهم بینالمللی رایزنی و تبادل نظر شد .همچنين وزير امور خارجه كشورمان
در ديدار با شکور جان ظهوراف ،رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت :اراده و اهتمام ویژه مقامهای عالی جمهوری اسالمی ایران ،توسعه و تحکیم
هرچه بیشتر مناسبات و همکاریها با تاجیکستان است .بر اساس خبر ديگري ،علی اكبر صالحی در نشست صمیمانهای كه با حضور سفیر ایران و كاركنان
سفارت تشكیل شد ،گفت :تنها كشور اسالمی و در حال توسعه دنیا هستیم كه توانستهایم تاكنون سه بار پیاپی ماهواره در مدار زمین قرار دهیم.

گزارش

ديگه چه خبر؟
خب�ر اول اين كه يكي از اعض��اي جبهه پايداري با بيان اينكه اصل رقابت را قبول
داري��م ،گفته :البته اين احتمال وج��ود دارد كه اصولگرايان در مرحله دوم انتخابات با يك
ليس��ت وارد عرصه شوند! بيژن نوباوه كه خود يكي از مرحله دوميهاست ،تأكيد كرده كه
بايد استداللهاي افراد را مبني بر تهيه ليست مشترك بررسي كنيم.
پس از آنكه از ليس��ت تهران جبهههاي اصولگرايي تنها پنج كانديدا در مرحله اول به
مجلس راه يافتند ،زمزمههاي اتحاد و ارائه ليست مشترك براي مرحله دوم انتخابات شنيده
ميش��ود .البته اين سخنان در حالي اس��ت كه گروهها درخصوص رفع شرط و شروطها و
موارد اختالفي خود هيچ اظهارنظري نكردهاند!

تنها كشور اسالمي هستيم كه  3بار ماهواره به فضا فرستادهايم

گ��روه سياس��ي پس از مش�خص ش�دن
نتاي�ج انتخابات مجلس نه�م ،تحليلها
درخصوص آرايش سياس�ي راهيافتگان
به بهارستان آغاز ش�ده است .اما نتايج
نش�ان از آن دارد كه م�ردم در اين دوره
نيز فارغ از سياسيكاري و سياسيبازي
برخي افراد و جريانه�ا و عدم توجه به
ليستها رأي دادهاند .ناكامي  110نماينده
مجلس هشتم از ورود به مجلس نهم نيز
س�ندي ديگر از اين رويكرد مس�تقالنه
مردم است.
در اين زمينه محمدحس��ن ابوترابي ،عضو
هيأت رئيسه مجلس در گفتوگو با مهر تصريح
ميكند« :ورود افراد جديد و عدم راهيابي برخي
چهرهها به مجلس معم��والً در همه انتخابات
اتفاق ميافتد ،اما تغييرات اين دوره از مجلس
و تركي��ب جديد آن كمي متفاوتت��ر از ادوار
گذشته است».
اين واقعيت البته در حالي است كه هر كدام
از جبههها تالش ميكنند از موفقيت گسترده
خود در انتخابات خبر دهند .زاكاني ،رئيس ستاد
انتخاباتي جبهه متحد در اين خصوص مدعي
است بيش از 50درصد راهيافتگان به مجلس نهم
از هم جبههايهاي او هستند .جبهه ايستادگي
ميگوي��د  80نماينده به مجلس فرس��تاده و
ارگان رس��انهاي جبهه پايداري از ورود بيش از
 60نماينده اين جبهه به مجلس خبر ميدهد.
البته برخي چهرههاي حاضر در هر دو ليس��ت
جبهه متح��د و پايداري نيز اكنون تأكيد دارند
شخصيتهاي مس��تقلي هستند .سيدمسعود
ميركاظمي كه با حضور در ليست جبهه متحد
و پايداري موفق شد در دور اول انتخابات تهران
به مجلس راه يابد ،در اين زمينه ميگويد« :من
موقع��ي كه ثبتنام ك��ردم ،عالقهمند بودم كه
مستقل شركت كنم ،خيلي دنبال در ليست قرار
گرفتن نبودم و روزي هم كه براي ثبتنام رفتم،
اعالم كردم كه بنده مس��تقل هستم ».موسي
قرباني نماينده مجلس هشتم نيز تأكيد ميكند
در شهر تهران كانديداهايي رأي آوردند كه جزو
افراد اخالقمدار بودند.
مردم از ليستها عبور كردهاند
سي د اميرحسين قاضيزاده ،نماينده مجلس
هش��تم كه در انتخابات مجلس نهم باالترين
رأي مش��هد را به خود اختصاص داده و راهي
بهارستان نهم شده است ،درخصوص داليل راه
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از وضعيت گرايشهاي سياسي در پارلمان جديد

آرايش سياسي مجلس نهم
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تفكيك ميزان آراي قطعي جبههها در تهران
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نيافتن تعداد بااليي از نمايندگان مجلس هشتم
به مجلس نهم ميگويد« :مردم دوست ندارند
كار نماينده مجلس س��نگاندازي برابر دولت
باشد ».وي در توضيح بيشتر اين مطلب تصريح
ميكند« :مردم از عملكرد كالن مجلس هشتم
در بزنگاهها راضي نيس��تند ،م��ردم از عملكرد
نمايندگان در فتنه و در مديريت مسائل نظام
راضي نيستند و طبيعتاً تصميم گرفتند كه اقدام
قاطعانهايكنند».
قاض��يزاده در ادامه تأكيد ميكند« :مردم
معتقدن��د كه باي��د مديريت مجل��س اصالح
ش��ود .مجلس نبايد با حب و بغ��ض با دولت
برخورد كند و در ريلگذارياش براي اجرا بايد
تسهيلكننده و در نظارت قاطع باشد ».وي در
بخش ديگري از س��خنان خود با بيان اينكه
مردم از ليستها هم عبور كردهاند ،خاطرنشان
ميكند« :اين انتخابات نش��ان داد كه مردم از
سياسيون عبور كردند و تنها به گفتمان انقالب

اسالمي ايمان دارند».
انبارلويي نيز درب��اره تحليل خود از نتايج
به دست آمده در انتخابات ميگويد« :بيش از
يكصد نف��ر از نمايندگان فعلي رأي نياوردند و
بنابراين بيش از يكسوم مجلس آينده شامل
چهرههاي جديد خواهد بود».
تالشهاي مجدد براي وحدت
ام��ا ظاهراً هنوز رقابت مجلس براي برخي
گروههاي سياسي به پايان نرسيده ،بخصوص كه
در حوزه حساسي مثل تهران همچنان تكليف
 25نماينده براي ورود به مجلس نامش��خص
اس��ت و با توجه به اهميت اين حوزه تالشها
ب��راي ورود افراد مدنظر جريانهاي سياس��ي
همچنان ادام��ه خواهد داش��ت .در اين ميان
برخي كانديداهاي راهيافته به دوردوم انتخابات
در حوزه تهران ،دم از ائتالف و لزوم عدم رقابت
درون خانوادگي در ميان اصولگرايان ميزنند.
محمدرضا باهن��ر ،كاندي��داي راهيافته به دور

دوم انتخاب��ات كه در رده  25تهران قرار دارد و
اسمش اختالفات بسياري را ميان جبهه متحد
اصولگرايان و پايداري س��بب ش��د ،در جلسه
غيرعلني كه چهارش��نبه گذش��ته در مجلس
تشكيل شد ،به نمايندگان براي رعايت وحدت
و انسجام بعد از برگزاري انتخابات مجلس نهم
توصيه كرد .حجتاالسالم حسين سبحانينيا،
عضو هيأت رئيس��ه مجلس ش��وراي اسالمي
درخصوص اين جلسه غيرعلني اظهار ميدارد:
«در اين جلسه محمدرضا باهنر نايب رئيس اول
مجلس كه در غياب الريجاني رياس��ت جلسه
را برعهده داشت ،توصيههايي را به نمايندگان
براي رعايت اخالق برگزاري انتخابات دوره نهم
مجلس داشت».
وي در ادامه ميافزايد :باهنر در اين جلسه
با اش��اره به برگزاري انتخابات با مشاركت باال،
ب��ه نماين��دگان توصيه كرد ك��ه در نطقها و
صحبتهايش��ان وحدت و انس��جام ملي را در

مشاوره با شيپورچي
نظر گرفته و از بيان صحبتهايي كه واگرايي يا
ابهاماتي را ايجاد ميكند ،پرهيز كنند.
سيد عليرضا مرندي ،منتخب مردم تهران
ب��راي مجلس نهم كه خود در ليس��ت جبهه
متح��د و پايداري مش��ترك بوده ني��ز در اين
خص��وص ميگويد :در جري��ان انتخابات بين
اصولگرايان فضاي رقابتي ايجاد ش��د كه بهتر
بود براي رفع اين فضا در معرفي افراد مشترك
تأكيد بيشتري صورت ميگرفت.
وي سپس تصريح ميكند :بعد از انتخابات
جري��ان اصولگرا از هر دو جبهه بايد اختالفات
سياس��ي را كنار بگذارن��د و در تمام زمينهها
مش��اركت كنند و از ابراز س��خنان تفرقهافكن
جلوگيري شود .پرويز س��روري ديگر نماينده
مردم تهران كه ب��ه دور دوم انتخابات مجلس
نهم رفته اس��ت ،ب��ا بيان اينك��ه رقابت بين
ي بود،
اصولگراي��ان داراي نقاط مثب��ت و منف 
تصري��ح ميكند :امروز ك��ه رقابتها به پايان
رسيده ،نيروهاي انقالب بايد سعي در بازتوليد
رفاقتها و دوس��تيها كنن��د يعني تقابلها را
ب��ه تعاملها تغيير دهند چراك��ه اگر رقابتها
همچنان باقي و مستمر باشد ،به چنگاندازي
و دش��مني نيروهاي اصولگرا با يكديگر تبديل
ميشود بنابراين استمرار رقابتها سم مهلكي
ب��راي خان��واده اصولگرايان اس��ت .وي نقش
نخبگان ،رسانهها ،رهبران و طيفهاي مختلف
اصولگرا در رفاقت و دوستي بين اصولگرايان را
مؤثر دانسته و ميگويد :بايد انسجام و اتحاد را
براي مقابله با توطئههاي نظام سلطه در داخل
و خارج بس��يج كنيم چراكه مبارزه تازه شروع
ش��ده و راه س��ختي پيش رو خواهيم داشت.
غالمعلي حدادعادل نيز با اشاره به همين بحث
تأكيد ميكند« :منتخبي��ن بايد كدورتهاي
دوران رقابت انتخابات را كنار بگذارند ».مجتبي
رحماندوست نيز كه با حضور در ليست جبهه
متحد ،توانس��ته با كسب رتبه بيست و چهارم
به مرحله دوم انتخاب��ات در تهران راه يابد ،در
اين خصوص ميگويد« :بنده از ابتداي رقابتها
معتقد به ض��رورت وح��دت اصولگرايان بودم
و علت اين كه انتخاب��ات در تهران به دور دوم
كشيد را در همين تشتت اصولگرايان ميدانم.
ب��ه همين علت تالش ك��ردم دو جبهه متحد
اصولگرايان و پايداري به تفاهم رسيده يا حداقل
به مشتركات بيشتري دست يابند».
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بسياري از خوانندگان محترم سؤاالت
سياسي -اجتماعي خود را براي ما ارسال
كردهاند كه امروز به بخش��ي از آن اش��اره
ميكنيم.
٭ پس��ربچهاي  58س��اله هس��تم كه
بهعلت نبود امكانات و فقر مالي ،از نعمت
داش��تن منطق بي بهرهام .بنده از  2سال
قبل متوجه شدم كه استعداد عجيبي در
نقاش��ي دارم و تاكنون چندين اثر جالب
به جش��نواره نقاشي كودكان فرستادهام و
 2س��ال است كه به مسئوالن هشدارهاي
نقاش��ي گونه دادهام اما به من بي توجهي
كردهاند .بنده مهارت خاصي در محاس��به
تورم با انگشتان دو دست دارم .لطفاً صداي
مرا به مسئوالن برسانيد( .دكتر تعصبي)
٭ بنده بهرغم ش��ركت در انتخابات و
كانديدشدن ،نتوانستهام وارد مجلس شوم.
به نظر شما از چه راههاي ديگري ميشود
وارد مجلس شد.
٭ بن��ده تاكن��ون متوج��ه نقش��هها
واقدام��ات جريان انحرافي نش��دهام و اين
جريان نامرد در هيچ يك از افشاگريهاي
بنده پيشبيني نشده .نقشه احتمالي اين
جريان براي چهارسال بعدي چيست؟
٭ بنده بشدت از تركيب نمايندگان راه
يافت��ه به مجلس ناراحتم .ناراحتي خود را
چگونه خالي كنم( .وضعيت اورژانسي)
٭ متأس��فانه بهرغ��م افش��اگريهاي
گسترده ما ،جريان انحرافي هيچ موضعي
عليه انتخابات نگرفته و در انتخابات دخالت
نكرده .در حال حاضر تكليف ما چيست؟
لطفاً به مقدار كاف��ي توجيه در اختيار ما
قرار دهيد( .جمعياز افشاگران)
٭ بن��ده در دور دوم انتخابات تهران از
برخي رقبا دل خوش��ي نداشته و متنفرم.
لطف��اً راههاي تخريب اخالق��ي! رقبا را در
اختيارم قرار دهيد.
٭ بنده تاكنون در س��ايت علف صدها
مورد افشاگري گسترده با ذكر مشخصات
عليه جريان انحرافي انجام دادهام .اما چند
وقتي است متوجه شدم كه اين مشخصات
به عملكرد من بسيار نزديك است .با توجه
به اينكه من تنها اقتصاددان ايران هستم
براي حفظ آبرو چه كنم( .دبير ،نويس��نده
و كامن��ت نويس موافق و مخالف س��ايت
علف)

