ً
اگر نمیتوانستم درآمد کشور را ۲.۵برابر کنم اصال کاندیدا نمیشدم!

محمدباق��ر قالیباف ش��هردار تهران در رابطه ب��ا علت کاندیدا
ش��دنش در انتخاب��ات در گفتگویی اظهار ک��رد :پس برای چه
نامزد ش��دهام؟ نامزدی که تعهد و برنامهای برای حل مشکالت
اقتصادی مردم نداشته باشد ،چگونه به خود اجازه میدهد برای
تصدی مهمترین مس��ئولیت اجرایی کش��ور نامزد شود؟ مردم
م��ا رئیس جمهور و دولتی میخواهند که برای حل مش��کالت
معیشتی و اقتصادی امروز مردم برنامه دقیق و مشخصی داشته
باش��د و تعهد قطعی بدهد و نه اینکه فقط حرفها و ش��عارهای
ادامه از صفحه اول:
این دو ش��ركت هواپیمایی در دنیا شهرت دارند؛ از
همین روی ،ش��رط گذاش��تن برای ایران كه «اگر
میخواهید سوخو را به شما بدهیم ،باید توپولف هم
خری��داری كنید» مبتنی بر یك نگاه انحصارطلبانه
است .باید در نظر داشت كه روسها در حصول برجام
نقش پررنگی نداشتند و اتفاقاً اگر بخواهیم صفی از
مخالفان برجام را تشكیل دهیم ،روسیه هم در كنار
اسرائیل و جمهوری خواهان آمریكا قرار میگیرد و
تمایل ایران به سوی غرب مورد خوشایند آنها نبوده
است .مس��کو تنها دلش میخواست كه در جریان
مذاكرات هستهای ،تنشها به گونهای نباشد كه خللی
در مراودات ایران و روسیه وارد شود ،وگرنه خیلی هم
خواهان عادی شدن روابط ایران با غرب نیست.

مبهم و کلی بزند که بع��دا ً بتواند به راحتی آنها را
انکار کند.
وقتی فردی با بیش از س��ی س��ال سابقه مدیریت
اجرایی که به هم��ه تعهداتی که داده پایبند بوده،
با قاطعیت اعالم میکند که بعد از  ۴س��ال درآمد
کشور را دو برابر و نیم میکند یا  ۵میلیون شغل ایجاد خواهد
ک��رد ،مطمئناً س��الها مطالعه و برنامهریزی و س��ابقه مدیریتی
پشت این حرف وجود دارد.

اقدام�ات روس�یه در س�وریه را چگون�ه
میبینی�د؟ ب�ه نظ�ر میرس�د ك�ه در ح�ال
كنارگذاشتنایرانهستند.
اینکه كش��وری بخواه��د ایران را از س��وریه كنار
بگذارد ،امكان پذیر نیست .ایران در سوریه حضور
فیزیك��ی و معنوی دارد و اوضاع س��وریه را ایران
میچرخاند .اگر ایران در س��وریه ،حضور نداشته
باش��د ،روس��یه امكان هیچ اقدامی را ندارد و باید
وس��ایلش را جم��ع كن��د و برود .چنی��ن چیزی
امكانپذیر نیس��ت .اما اینكه بخواهند به توافقاتی
مخفیانه با آمریكا برسند كه خوشایند ایران نباشد،
امكانپذیر اس��ت .اینكه مسکو با واشنگتن توافق
كن��د كه از اس��د بگذرند و به دنب��ال یك دولت
دیگری در س��وریه باش��ند ،در ای��ن صورت باید
منافع ای��ران را هم تأمین كنند و خواس��تههای
ایران هم شنیده شود .خوشبختانه به دلیل تضاد
منافع��ی كه بهطور طبیعی بین آمریكا و روس��یه
وج��ود دارد ،باوجود آنكه برخی فكر میكردند كه
ترامپ میتواند امیال ش��خصی خود را لحاظ كند
و آن تضاد منافع را نادیده بگیرد ،این تضاد منافع
خود را نشان میدهد و به گونهای نیست كه مسكو
و واشنگتن بتوانند در نهایت به توافق برسند.
با وجود بس�یاری از پی�ش بینیها ،رابطه
آمریكا و روس�یه بهتر نش�د كه بدتر هم شد.
چ�را همه چیز برخلاف ادعاه�ای ترامپ در
نشس�تهای تبلیغاتی خود مبن�ی بر بهبود
روابط ،پیش رفت؟
آنچه ترامپ در میتینگه��ای انتخاباتی خود بیان
میك��رد در حقیقت ناش��ی از ناآگاه��یاش بود .او
آگاهی چندانی از موضوعات اس��تراتژیك نداشت و
فكر میكرد ،بر اس��اس خواس��ته او ،روابط آمریكا با
روسیه بهبود مییابد و میتواند اروپا را كنار بگذارد
و با روسیه به توافقاتی دستیابد .مثل زمان جنگ
س��رد .اما تضاد منافع آمریكا با روسیه بسیار بیشتر
از آنچه گفته میش��ود ،اس��ت و هر لحظه هم خود
را به انحای مختلف نش��ان میدهد .بنابراین چیزی
نبود كه از چش��م متخصصان دور باشد .من خودم
چندین مقاله نوش��تم مبنی بر اینكه آن چیزی كه
ترامپ در ذهن دارد شدنی نیست اما خب او یك آدم
بیتجربه و تاجر پیشه بود و فكر میكرد منافعی را كه
در روسیه به صورت شخصی دارد میتواند به منافع
گروه��ی تبدیل كند و میتواند از بازارهای روس��یه
اس��تفاده كند و پارهای از نقاط اروپ��ا را که موجب

به گزارش تس��نیم  ،وی در ادامه س��خنانش گفت:
بعض��ی ها فکر م��ی کنند رئیس جمه��وری یعنی
اینکه احس��اس مس��ئولیت کنی��م و در انتخابات
ثبتنام کنیم و بعد هم که برنده ش��دیم برویم در
خانه بنش��ینیم و به وزیرانمان نامه بنویسیم! مهم
این نیست که آیا در انتخابات میتوانیم برنده شویم یا نه ،مهم
این اس��ت که اگر در انتخابات پیروز شدیم ،آیا میتوانیم کشور
را اداره کنیم؟

دكتر احمد نقیب زاده در گفتگو با آفتابیزد تحلیل کرد

اروپاییها
ن تر از روسها
مطمئ 

اس  300 -را هم پس از بدقولیهای فراوان
به ایران دادند.
ببینید! روسها از آغاز در مقابل ایران سیاست یكی
به نعل و یكی ب��ه میخ را پیش گرفتند و هیچگاه
صادق نبودن��د .در قطعنامهها حت��ی جانب ما را
نگرفتند و احداث نیروگاه اتمی بوش��هر را سالیان
س��ال كش دادند ،آن هم به بهانه تحریم .ما دقیقاً
میخواس��تیم ك��ه روسها به ما كم��ك كنند تا
تحریم را از س��ر بگذرانیم اما آنها تحریم را بهانه
میكردن��د و اب��زار را به ما نمیدادن��د .در نتیجه
روس��یه هیچگاه متحد مطمئنی برای ایران نبوده
اس��ت و به شیوه ماکیاولیسم رفتار میكند .البته
ایرانیها هم دیپلماسی خود را بلد هستند و اینگونه
نیس��ت كه روسها بتوانند كاله سرشان بگذارند.
در جاهایی كه روس��یه با ایران همس��ویی نش��ان
دهد ایران هم با آنها همكاری میكند .ش��وخی
نبود زمان��ی كه ایران پایگاه هوای��ی همدان را در
اختیار روسها برای حمله به تروریستها قرار داد.
وقتی الزم باش��د ایران چنین اقداماتی میكند اما
بیش از این اج��ازه نمیدهد كه روسها بخواهند
تعیین تكلیف كنند.
ب�ا این تفاس�یر ،دولت بعدی بای�د در برابر
روسیه چه سیاستی را اتخاذ كند؟
هر طور كه روس��یه عمل كرد .باید در برابر مس��كو
سیاس��ت مقابل به مثل را پیش گرفت .اگر روسها
صداقت نشان دادند ،ایران هم صداقت نشان خواهد
داد وگرنه هیچ دلیلی ندارد كه ایران شرایط آنها را
بپذیرد .فع ً
ال كه راه به س��مت اروپا باز است .به نظر
من كشورهای اروپایی به مراتب مطمئنتر از روسها
هستند اما قدریترسو هستند و از واكنشهای آمریكا
هراس دارند و از اینكه دچار تحریمهای آمریكا شوند
میترسند .باید توجه داشت كه آمریكای ترامپ هم
در مواجهه با كشورهای اروپایی رفتار خوبی را پیش
نگرفته است .نمیتوان از این اتفاق چشم پوشی كرد
كه یكی از بانكهای اروپایی به تنهایی فقط به خاطر
مبادالت تجاری با ایران  9میلیارد دالر جریمه شده
اس��ت .پرداخت این جرایم موجب مارگزیده شدن
بهترین
بانكهای اروپایی شده است وگرنه برای ایران
ِ
متحدین ،كش��ورهای اروپایی هس��تند كه نه توان
س��لطهگری دارند و از دیگر سو هم نیازهای شدید
اقتصادی دارند و در نوعی رقابت با آمریكا و روسیه به
سر میبرند .به همین دلیل به باور من بهترین انتخاب
برای مراودات بینالمللی ،اروپاست.

سیاسی
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تعویق در انتشار اسناد دخالت سازمان سیا در کودتای  ۲۸مرداد
یک وبگاه تحلیلی آمریکایی گزارش داد که انتشار اسناد طبقهبندی دخالت سازمان سیا در
کودتای  ۲۸مرداد در ایران به تعویق افتاد.به گزارش ایسنا ،کمیته مشورتی تاریخی
وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اعالم این خبر تصریح کرد که این کمیته سال گذشته تالش
کرده بود برای انتشار این اسناد با وزیر امور خارجه پیشین دیدار کند اما نتیجهای حاصل
نشد و در حال حاضر هیچ چارچوب زمانی برای در دسترس قرار گرفتن اسناد وجود ندارد.

مجلس

تاکید الریجانی  بر اجرای
قانون در بررسی صالحیت
اقلیتهایدینی

بهرام پارس��ایی عضو هیئ��ت مرکزی نظارت
ب��ر انتخابات ش��وراها ،با اش��اره ب��ه ابالغیه
دبیر ش��ورای نگهب��ان درب��اره جلوگیری از
تایید صالحی��ت نامزده��ای اقلیت مذهبی
در انتخابات ش��وراهای شهر و روستا ،با بیان
اینک��ه دو نکته در این بح��ث حائز اهمیت
اس��ت ،گفت :اول اینکه باید بررسی شود آیا
بنابر قانون اساس��ی ،شورای نگهبان میتواند
چنین کاری انجام ده��د یا خیر .این درحال
اس��ت که بنابر اصول  ۱۳و  ۱۴قانون اساسی
این مسئله امکانپذیر نخواهد بود.
عض��و هیئت مرک��زی نظ��ارت ب��ر انتخابات
شوراهای ش��هر و روستا اضافه کرد :نکته دیگر
این اس��ت که اگر بنابر ای��ن روال بود ،باید قبل
از نامنویسی داوطلبان در انتخابات ،این مسئله
به اطالع عمومی میرسید و این درحالی است
که هماکنون ثبتنام به پایان رسیده و حتی کار
بررس��ی صالحیتها نیز آغاز شده و در مراحل
پایانی اس��ت .او در واکنش به این س��وال که
آیا هیئت نظارت ب��ر انتخابات قصد دارد این
مسئله را پیگیری کند ،گفت :در هیئت نظارت
بر انتخابات شوراهای شهر و روستا قصد داریم
با آقای الریجانی رئیس مجلس مکاتبه کنیم
که ببینیم چه تصمیمی باید اخذ شود.
نامه نماینده زرتشیان به الریجانی

( گفته میش��ود روس��یه در میان
برخی نیروهای داخل��ی نفوذ كرده
است كه اتفاق وحشتناكی است
( ایران زیر بار انحصارطلبی روسها
نمیرود
( روسه��ا در حصول بر جام نقش
پررنگینداشتند
( ترام��پ كله پوك اس��ت ،مراقب
باشیم
( روسها هیچ گاه صادق نبودند
( اروپاییه��ا مطمئن تر از روسها
هستند
اختالف نظر و نوعی بدبینی و دشمنی با روسیه شده
است ،میتواند كنار بگذارد و روابط را بهبود ببخشد
ولی همه میدانستند كه چنین نیست .به هر صورت
آمریكا و روسیه دارای تضاد منافع بنیادین هستند كه
نهادینه شده است .یادمان نرود كه ترامپ میگفت
ی��ا ناتو را منحل میكنیم یا از وضعیت كنونی باید
خارج شویم اما مشاهده كردید كه ناتو اكنون در حال
گسترش دادن حضورش در اروپای شرقی است .از
سوی دیگر روس��یه نیز عضو شانگهای است و این
دو نهاد نظامی ممكن است رو در روی یكدیگر قرار
بگیرند .این مسائل تنش زا هستند و تنشهایی كه
میآفریند باعث میشود آن تضاد منافع بیش از پیش
به چشم بیاید.
ب�ه نظ�ر میرس�د ك�ه ترام�پ علیرغم
وعدههایی كه در میتینگهای انتخاباتی خود
داده ب�ود مبنی بر اینكه ب�ه دنبال تنشهای
نظامی نیست اما این روزها مشاهده میشود
ك�ه تمایالت بس�یاری هم ب�رای دخالتهای
نظامی دارد .این رویكرد ،تناقضی با ترامپی كه
در تبلیغات ،وعده زندگی بدون جنگ میداد،
ندارد؟
كام ً
ال درست است .ترامپ مرد تناقضهاست .تمامی
سیاس��تهایش پر از رفتارهای ضد و نقیض است.
ترامپ فردی اس��ت دمدمی مزاج .او میگفت كه ما
در سوریه به نقش آفرینی نمیپردازیم اما دیدیم كه
نخستین نفری بود كه مداخله نظامی كرد .به همین
دلیل جهان از رفتار ترامپ دچار واهمه است .برای
اینكه هر لحظه ممكن است تصمیمی غیر منتظره
اتخاذ كند .به خصوص اینكه خیلی زود دس��ت به
اسلحه میبرد و از همین روی ،بسیار بسیار خطرناك
اس��ت و ممكن است در یك مقطعی حركتی انجام
دهد كه منجر به ایجاد جنگهای ناخواس��ته شود.
ترامپ زمان تبلیغات انتخاباتی را فراموش كرد.
باید
ِ
االن هم مدتی اس��ت كه كام ً
ال تغییر جهت داده و
باید دید این تغییر جهت تا كجا پیش میرود و آیا
به ثباتی میرس��د یا نه .دیدید كه بزرگترین بمب
غیراتمی جهان را هم در افغانس��تان به كار گرفت.
این اقدام تنها یك عمل نظامی نبود بلكه پیامهایی
را هم در بر داشت .در درجه اول ،آزمایش این سالح
بود .آمریكاییها به دنبال جایی میگش��تند تا این
سالح مخوف را آزمایش كنند و یك كشور بی پناهی
مثل افغانس��تان را پیدا كردند و آن را آزمودند .مثل
هیتلر كه در زمان جنگ جهانی دوم هر سالحی كه
اختراع میش��د را در اسپانیا و در جنگهای داخلی
این کش��ور همراه با تاكتیكهای جدید نظامی به
كار میگرفت .هیتلر سالحها را در اسپانیا میآزمود
ت��ا در جنگهای اصلی به كار گیرد .در نتیجه ،این
عمل آمریکا در افغانستان هم ،آزمودن این بمب بود.
در ثانی ،حاوی پیامی برای برخی كش��ورهای دیگر

بود .میدانید كه اخیرا ً صحبت از این شده است كه
روسیه در افغانستان مداخالتی دارد .به هر صورت،
درگیری آمریكا و روسیه سر دراز دارد و تنها به اروپا و
خاورمیانه هم محدود نمیشود و به آسیای میانه هم
كشیده شده است.
آقای دكتر! تحلیلتان از شرایط خود ایران
در منطقه چیس�ت؟ آیا کش�ورمان به صورت
مؤث�ر به نقش آفرینی میپ�ردازد؟ چقدر این
نقش سازنده بوده است؟
ببینید! ایران اگر ح��د و مرز نگه دارد ،هم به نقش
آفرینی میپردازد و هم این ایفای نقشش مفید خواهد
بود .اما اگر به نقش آفرینی نپردازد و بخواهد به صورت
یك جانبه عمل كند ،منطقه خطرناكتر میشود .در
حوزه خلیج ف��ارس باید خیلی دقت به خرج داد تا
هیچگونه اصطكاكی به وجود نیاید .باید بدانیم كه با
یك سیاست جدید طرف هستیم و طرف مقابلمان
یك آدم كله ِ
پوك بیتجربه و در عین حال ماجراجو
است .باید در نظر گرفت كه جهان سرمایه داری دچار
بحران است و تاریخ نشان داده كه هرگاه دچار بحران
شده است ،راهحل آن را در ایجاد جنگهای مقطعی
و گاه درازم��دت جس��توجو ك��رده اس��ت .اینها
نكاتی است كه جهان را در معرض خطر میاندازد.
بههرصورت ایران در منطقه دارای دو رقیب اس��ت
یكی تركیه و دیگری عربس��تان سعودی .نخستین
كاری که باید بکند این اس��ت که به گونهای رفتار
نماید كه میان این دو اتحادی به وجود نیاید .وقتی
شما در سوریه به پیشرفتهایی دست مییابید باید
اندكی وا بدهید و كنار بیایید و اجازه دهید كشورهای
دیگر هم به منافعی دس��ت یابند .شما میبینید در
سوریه مقرر شده است اسد را حفظ كنند و در عراق
هم دست به عملیات گستردهای زدهاند .باید بدانید
كه رقبای ما هم س��اکت نمینشینند و اگر که این
رقبا بتوانند از آمریكا هم كمك بگیرند ،قضیه بسیار
خطرناک میشود .ایرانیها باید بیشتر از هر كشور
دیگری حواسشان جمع باشد.

( شیوه روسها ماكیاولیستی است
( روسها نمیتوانند سر ایران كاله
بگذارند
( ترامپ خیلی زود دست به اسلحه
میشود
( ایران را نمیتوان از سوریه كنار
گذاشت
( اظهارنظرهای ترامپ در مورد
دوستی با روسیه از روی ناآگاهی بود
( ترامپ مرد تناقضهاست
( آمریكا میخواست مادر بمبها
را امتحان كند
آقای دكتر! به نظرتان تاكنون حضور ترامپ
به نفع ایران بوده یا به ضررش؟
تقریباً خنثی است این قضیه؛ برای اینكه فع ً
ال عملی
صورت نگرفته است .اما از زمانی كه در سوریه دست
به اقدام زده ،یك مقداری ش��رایط ایران عوض شده
اس��ت .اگر به سیاستهای خودش وفادار میماند و
در سوریه دست به اقدامی نمیزد و حركت نظامی
نمیكرد ،میش��د گفت كه وضعیت اندكی به نفع
ایران بود اما از زمانی كه حركت نظامی در س��وریه
انجام داده ،جو منطقه عوض ش��ده است .دشمنان
ایران امیدوار و تشویق شدهاند و مقداری قوت قلب
یافتهاند .این مسائل خوب نیست و متأسفانه پس از

( هركس رئیسجمهور بعدی است
باید بداند ایران در موقعیت بسیار
حساسی به سر میبرد
( دردولتروحانیمیزانمراودات
میانایرانوروسیهافزایشنداشتهاست
( سیاست روحانی گسترش روابط
با همه كشورهاست
( نگاه دولت فعلی به غرب است
زیرا شرق رویكرد دوستانهای با ما
نداشته است
( شرقیهاغالبادنبالاقمارمیگردند
حمله آمریكا به سوریه به وجود آمده و ممكن است
برخی را تش��ویق كند به اینكه پ��ا پیش بگذارند و
اقدامات بیش��تری علیه ایران انجام دهند؛ حال چه
عربستان سعودی باشد چه تركیه .میتوان این دوره
را تقسیم كرد به دوران قبل از حمله به سوریه و پس
از حمله به سوریه.
دقیق ًا مقامات آمریكایی گفتهاند كه حمله به
پایگاه هوایی در س�وریه برای ایران هم دارای
پی�ام بود .آیا این س�خن یك بلوف سیاس�ی
است؟
این حمله با هدف پیام از نظر آنان انجام ش��د .چون
همه میدانند كه امروز سوریه در دست ایران قرار دارد
و این ایران است كه سوریه را میگرداند .میخواهند
بگویند ترامپ یك فرد دست به اسلحه است (!)
آقای دكتر! وزیر دفاع آمریكا گفته اس�ت،
مادر بمبهایی كه در افغانستان استفاده شده،
هدف از ساختنش ایران بوده است.
هدف و نظر آنها این بوده است .الزم به ذكر است كه
این بمبها قدرت انفجار بر روی زمین را هم دارند.
اكنون به عقیده من باید به برجام توس��ل جست و
آن را به طور دقیق از س��وی طرفین مذاكره كننده،
رعایت كرد.
آقای دكتر! روسیه نخستین كشوری بود كه
موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت و در
هفتههای گذشته هم قدس غربی را پایتخت
رژیم صهیونیس�تی اعالم ك�رد .این در حالی
اس�ت كه اصولگرایان همواره درصدد خودی
جلوه دادن روسها بودهاند .نظرتان در این باره
چیست.
روس��یه تصور میكند كه رو در رو شدن با اسرائیل
بهمعنای رو در رویی با كل جهان غرب است .یعنی اگر
بخواهد سیاستهای مقابلهگرانه را با اسرائیل اتخاذ
كند ،تمام افكار عمومی غرب علیه او بسیج میشوند
و بعد هم ضرورتی ندارد كه با اسرائیل دشمنی كند
چرا كه روس��یه دارای دغدغههای ایدئولوژیكی ما
نیست .در حالی كه پیوسته به اسرائیل از حضورش
در سوریه اطمینان خاطر میدهد که هیچ ضرری
متوجه اسرائیل نیست و در پرتو این سیاست ،کارش
را پی��ش میبرد ،ولی وقتی ب��ه ایران میآید توجه
اصولگرایان ما را به خود جلب میکند .این حرکات
س��ران کرملین ناش��ی از یک سیاس��ت زیگزاگی
نامطمئن و متزلزل است .چون روسها در معرض
خطر هس��تند و این اتفاق آنها را متزلزل ساخته و
از داشتن یک شخصیت دیپلماتیک ثابت بازداشته
اس��ت .در گذشته هم چنین بوده اس��ت .در دوره
کمونیس��ت هم حرکات زیگزاگی از سوی روسها
زیاد انجام میشد.

در همین راستا اس��فندیار اختیاری نماینده
زرتش��تیان در مجلس شورای اسالمی نیز در
نامهای خطاب به علی الریجانی رئیس مجلس
نسبت به این ابالغیه واکنش نشان داده است.
به گزارش ایلنا ،در متن این نامه ،آمده است:
احتراما ،پیرو جلس��ات و مذاک��رات متعدد،
همانگون��ه که اط�لاع دارید ش��ورای محترم
نگهبان با ارسال نامه ش��ماره ۹۶/۱۰۰/۲۴۰
به تاریخ  ۹۶/۱/۲۶که به پیوس��ت تصویر آن
تقدیم میش��ود ،تبصره  ۱ماده  ۲۶از «قانون
تش��کیالت ،وظای��ف و انتخابات ش��وراهای
اس�لامی کشور و انتخاب ش��هرداران مصوب
 »۱۳۷۵را خالف موازین شرع شناخته است.
در این تبصره ،ادیان الهی رس��می ش��ناخته
ش��ده در قانون اساس��ی ،اج��ازه ثبتنام در
شوراهای شهر و روستا را دارند .ضمن اخطار
قانون اساسی به این نامه و محتوای آن ،چند
نکته جهت تاکید بیان میشود.
بر اساس اصل  ۹۴و  ۹۵قانون اساسی ،شورای
محت��رم نگهب��ان در مدت زمان مش��خصی
ام��کان اظهارنظر درمورد هر قانون را دارد که
پس از اتم��ام آن و طی مراحل قانونی ،قانون
مصوب و الزماالجراس��ت .حال چگونه امکان
دارد ،قانونی که بیش از  ۲۰س��ال از تصویب
آن میگ��ذرد ،ب��دون ارائه طرح ی��ا الیحه و
طیکردن مراحل مش��خص در قانون اساسی
و آییننامه داخلی مجلس ،بخش��ی از آن لغو
ش��ود .اگر این اتفاق رخ دهد ،پس چگونه بر
اساس اصل  ،۵۸مجلس مسئول قوه مقننه و
در راس امور است؟
نکته دیگر این اس��ت که ای��ن قانون در چند
مرحله از انتخابات شورای شهر و روستا بهکار
گرفته ش��ده اس��ت و پیروان ادی��ان الهی در
انتخابات ش��رکت کردهاند و نیازی به تفسیر
ن��دارد ،ولی چنانچه این نامه اجرایی ش��ود و
پیروان ادی��ان الهی در این دوره اجازه حضور
نداشته باشند ،مخالف اصل سوم قانون اساسی
و عدالت و برابری نیز است.
در همین راس��تا موارد دیگری را نیز میتوان
بیان کرد که به این نکات بسنده میشود ،لذا
از آن مقام مس��ئول قوه مقننه ،انتظار میرود
بر اس��اس قانون اساسی عمل کرده و در این
رابطه دستورات الزم را صادر فرمایند.
همچنین اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان
در مجل��س درباره پاس��خ عل��ی الریجانی به
نامهاش اظهار کرد :پیرو نامهای که در خصوص
عدم جلوگیری از ورود پی��روان ادیان الهی به
انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای
شورای نگهبان نوشتم ،آقای الریجانی مستقیما
به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد
مطابق قانون اقدام کنند.
اختی��اری یادآور ش��د :پس از دس��تور آقای
الریجانی ،ب��ا اعضای هیئته��ای نظارت بر
انتخابات ش��وراها ک��ه از نمایندگان مجلس
هس��تند ،نیز گفتگو شد و اکثریت آنها هم با
ادامه اجرای قان��ون فعلی موافق بودند و قرار
شد دقیقا مر قانون در این زمینه اجرا شود و
تغییری در آن صورت نگیرد.
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 -2154آقای رستم قاسمی که بدون هیچ
گونه سابقه در امور نفت ،وزیر نفت در دولت
قب��ل گردید ،اکنون به آق��ای زنگنه با آن
سابقه طوالنی در امور نفت ایراد میگیرد.
قاس��می بدون دریافت هیچ گونه تضمین
میلیونها دالر نفت خام را در اختیار شخص
ناشناختهای به نام بابک زنجانی گذاشت و
تنه��ا روی یک برگه دس��تنویس مقادیر
عظیمی از منافع ملی را در اختیار دالالن
قرار داد)1/28(.
 -2156دکله��ای نفت��ی گمش��ده و
نفتکشهای��ی که با ب��ار رفتن��د و دیگر
بازنگش��تند؛ آقای رستم قاسمی واقعا چه
کسیپاسخگوست؟()1/28
 -2211س��خنگوی ش��ورای محت��رم
نگهبان گفتهاند برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری ب��ه ص��ورت الکترونیکی بعید
اس��ت .باالخره حرف آخر را زدند و گفتند
انتخابات الکترونیکی فعال در کار نیس��ت.
بعد از سالها بررسی هنوز در همان شرایط
اولیه هستیم)1/28( .
 -2211برخ��ی از مخالفان دولت نش��ان
دادند ک��ه انتقاداتش��ان هیچگونه منطق
و تدبری ندارد و منط��ق آنها کامال پوچ و
توخالی است)1/28( .
 -2213جن��اب دکت��ر صال��ح امی��ری
ناراحت نش��وید .برخی به باورهای مردم
آسیبهای جدی میزنند .خداوند پاسخ
اینها را به موقع بدهد و سرجای خودشان
بنشاند .برخیها بسیار بیسواد و کم خرد
هستند)1/28( .
 -2217دولته��ای نه��م وده��م
زیرس��اختهای اجتماعی و اقتصادی که
در دولت س��ازندگی ایجاد شده بود همه
را ویران کرد .در جامعه هم خش��مگین،
عب��وس و عصبی بودند .اما دولت روحانی
خیلی س��عی کرد که شادی و نشاط را به
مردم بازگرداند)1/28( .
 -0110آق��ای نوبخت قبل از عید فرمودند
حقوق بازنشس��تگان ترمیم میشود و به
حدود  2میلیون تومان میرسد .اما بعد از
عید اعالم کردند  10درصد اضافه میشود.
درحالی که  10درصد همان مقداری است
که هر سال اضافه میشود)1/29( .
 -0112به عنوان یک پرسپولیس��ی خیلی
خوش��حالم که تیم من اول ش��ده .امشب
در برنامه  90آقای فردوسیپور با بچههای
پرس��پولیس ی��ک جلس��ه و مصاحبهای
راه انداخت��ه بود و خودش��ان میگفتند و
میخندیدن��د .بیخود وقت م��ردم را تلف
میکردند)1/29( .
 -1302از هموطنان��م خواهش میکنم
به عنوان یک ش��هروند چون کشورمان را
دوس��ت داریم مراقب باشیم کسانی که با
آق��ای روحانی دش��منی میکنند قدرت
طلب هس��تند .فقط دنب��ال منافع خود
هستند)1/29( .
 -1628آقایهاشمی رفسنجانی مرحوم
ش��د تا به آخر هم س��تون انقالب بود .روز
رحلت ایشان 2/5میلیون نفر به خیابانهای
ته��ران آمدن��د .به احترام ای��ن میلیونها
طرفدار آقایان دلواپس آن قدر پش��ت سر
آن مرحوم حرف نزنند .به زندههای همفکر
خود نگاه کنند که در آن مدت برای ملت
چه کار کردهاند؟()1/29
 -1645ش��خصی تعری��ف میکرد یک
ف��ردی (ی��ک پدرب��زرگ) در محل��های
مرحوم ش��د .خانواده ب��رای کفن و دفن
وی به بهش��ت زهرا (س) رفتند .در این
هنگام نوه به صندوق پدربزرگ دستبرد
زد! وی توس��ط پلیس دس��تگیر شد اما
نتوانس��تند چیزی را ثابت نمایند .بعدها
س��ر مسئلهای خانواده وی تعجب کردند
که وی چه ثروتی به هم زده از جمله بنز
 S 500دارد)1/29( .
 -1700در ش��مال کش��ور در مح��ل
جنگلهای س��ابق ع��دهای ب��ا زد و بند
زمینه��ای مل��ی را تص��رف نم��وده و
چهاردیواری ،چهاردی��واری برای فروش
گذاش��تند .حداقل مجلس قانون بگذارد
این افراد مجبور باشند نیمی از مساحت
ملک را درخت بکارند .اکثرا آب دادن هم
نمیخواهد .بدین صورت جنگلها دوباره
احیا میش��وند .اگر افرادی هم به این کار
و درختکاری مبادرت نورزند ،دولت ملک
آنان را توقیف کند)1/29( .
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