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روی موج کوتاه

گرچه بنیانگذار انقاب اســامی 
سخنرانی های بســیار داشــته، اما از 
میان همه آنها، تعــدادی از جمات و 
توصیه هاست که فراوان تکرار شده و در 
یادها مانده اند. یکی از همان ها گفته های 
رهبر فقید انقاب ایــران درباره حضور 
نظامیان در سیاست است؛ گفته هایی 
که حال به نظر می رسد برای برخی اعتبار 

خود را از دست داده اند!
امام خمینی در جلد 19 صحیفه نور، 
صفحات 11 و 12، بــه صراحت درباره 
این موضوع می گوینــد: »همه دنیا به 
دنبال این هستند که ارتش شان از امور 
سیاسی کنار باشــند؛ آنها یک چیزی 
می فهمند که می گویند ایــن را ما که 
می خواهیم سپاه و ارتش جنداهلل باشند 
و دسته بندی نباشند و جریانات سیاسی 
را کنار بگذارند و اگر مناقشات سیاسی را 
در سپاه و ارتش رفت، باید فاتحه ارتش و 
سپاه را بخوانیم. جهات سیاسی در سپاه 
وارد نشود که اگر افکار سیاسی وارد سپاه 
شود جهات نظامی آن از بین می رود به 
سپاه سفارش کنید که خودشان را یک 

جنگنده خدمتگزار مردم بدانند.«
غامرضا نــوری قزلجــه، نماینده 
بســتان آباد دیروز با اشــاره به همین 
بخش از صحیفه نور، پیشنهاد »ممنوع 
شــدن ثبت نام نظامیــان در انتخابات 

ریاســت جمهوری« را مطرح کرد. این 
پیشــنهاد در واقع حذف زیرجزء )خ( 
جزء 1۰ بند ب ماده 1 طرح اصاح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری، مبنی بر 
امکان ورود فرماندهان عالی نیرو های 
مســلح با جایگاه سرلشــگری و باالتر 
برای کاندیداتوری انتخابات ریاســت 

جمهوری بود. 
 حمایت قاطع رئیس 

از حضور نظامیان در سیاست
نوری قزلجه در توضیح پیشــنهاد 
خود، گفت: »اهمیــت کار نظامیان و 
سرداران ســرافراز به حدی زیاد است 
که قابل مقایسه با امور سیاسی نیست. 
برای انتخابات ریاست جمهوری قانون 
نوشته می شود و کسی که وارد این عرصه 
می شــود یک فعالیت سیاسی است. 
الجرم فرد باید در گروه های سیاســی 
قرار بگیرد و در قانونی که نوشته می شود 
باز جایگاه احزاب نادیده گرفته شــده و 
می نویسد کاندیداها برنامه هایشان را 
از طریق احزاب بیــان کنند. اگر احزاب 
نامزدها را معرفــی کنند معافیت هایی 
برای فرد ذکر شده و این نشان می دهد 

که این یک کار سیاسی است.«
او ادامه داد: »با بند خ و حضور نظامیان 
در انتخابات ریاست جمهوری مخالفم و 
تقاضای حذف این بند را دارم. چرا به درجه 
سرلشکری بسنده شده است. در کشور 
به تعداد انگشتان دست، افرادی داریم 

که درجه سرلشــکری دارند چرا درجه 
سرتیپ و سرهنگی نمی توانند مدیریت 
اداره کشور را در دست بگیرند. این طرح 
محدودیت است.« قالیباف اما از جایگاه 
ریاســت مجلس با قطعیت مقابل این 
پیشنهاد ایستاد و گفت: »قانون اساسی 
اجازه داده همه اعضای نیروی مســلح 
بدون استعفا بتوانند ثبت نام و در انتخابات 

ریاست جمهوری شرکت کنند.«
البته رئیس مجلــس ظاهرا عنایت 
نداشت یا نخواست عنایت داشته باشد 
که مطابق قانون اساسی هر شهروندی 
از میان رجال سیاسی و مذهبی که تابع 
ایران، مدیر و مدبر، معتقد به مبانی نظام 
و مذهب رسمی کشــور باشد می تواند 
رئیس جمهور شود و با این حساب طرح 
جاری در مجلس تحــت عنوان اصاح 
قانــون انتخابات ریاســت جمهوری و 
محدودیت هایی که اعمــال می کند، 
به باور بسیاری از اساس، مغایر با قانون 
اساسی است.  به هر روی بهارستانی ها 
بــا 2۰7 رأی مخالــف، 25 رأی موافق 
و پنــج رأی ممتنع از مجمــوع 25۶ 
نماینده حاضر با پیشنهاد »ممنوعیت 
کاندیداتــوری نظامیــان در انتخابات 

ریاست جمهوری« مخالفت کردند. 
منظور امام از نظامیان، 

»سپاهی ها« نبودند!
البته با این بازار داغی که برای ترتیب 
دادن یک رئیس جمهوری نظامی برای 

14۰۰ به راه افتــاده، این مخالفت قابل 
انتظار بود. حاال اما می توان با اطمینان 
گفت قبایی که بهارســتانی ها در حال 
دوخت آن برای ســاکن بعدی پاستور 
هســتند، به قامت نظامیان نیز خواهد 
نشســت. به ویژه آنکه این تصمیمات 
مجلس پــس از اعام آمادگی ســردار 
حســین دهقان، مشــاور فرمانده کل 
قــوا در صنایع دفاعی بــرای انتخابات 
14۰۰ اســت.روزنامه جوان، رســانه 
مکتوب سپاه پاســداران دو روز پیش 
در یادداشــتی به قلم مدیرمسئول این 
روزنامه به همین موضــوع پرداخت و 
نوشت: »اگر سال ها تبلیغ کرده اید که 
نظامیان رأی نمی آورند، خب بگذارید 
باز هم رأی نیاورند و ســاز و کار حقوقی 
انتخابات را کنــکاش کنید که آیا طبق 
قانون حضورشان در انتخابات امکانپذیر 
است یا خیر؟« البته مجلس دیروز روال 

این کنکاش و کسب نتیجه مطلوب خود 
از آن را تسهیل کرد. در بخش دیگری از 
یادداشت رسانه سپاه نیز در مخالفت با 
منع کاندیداتوری نظامی ها در انتخابات 
تاکید شد که امام هیچوقت سپاهیان 
را نظامی خطاب نمی کــرده و بنابراین 
توصیه ایشان درباره دوری نظامیان از 

سیاست، شامل سپاهیان نمی شود. 
مردم باید به این باور برسند که 

حاکم اصلی »رهبر« است
بخش دیگری از آماده ســازی افکار 
عمومی برای پذیرش یک رئیس جمهور 
نظامی، پیش کشیدن بحث »اقتصاد« 
است. محسن رفیق دوست، اولین وزیر 
ســپاه در ایران، دیروز در گفتگویی با 
برنا، با اشاره به مشــکات اقتصادی و 
اقتصاد مقاومتی، گفته است: »اگر یکی از 
برادران سپاهی رئیس جمهور شود و تابع 
حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، 
یک ساله مشکات کشور حل می شود. 

خطاب من به ملت ایران است.«
رفیق دوست در این گفت وگو تصریح 
می کند: »مردم باید به این باور برسند که 
با قانون اساسی که ما داریم، حاکم اصلی 
کشور رهبری است. در ایران مردم یک 
فرد را برای ریاست جمهوری انتخاب و او را 
به رهبر معرفی می کنند و اگر رهبر تنفیذ 
کرد، آن شخص رئیس جمهور می شود 
پس در اینجا حاکم رهبر است.« او ادامه 
می دهد: »ما عقیده داریم اگر یک نظامی 
کاندیدا شــود با رهبری زاویه نخواهد 

داشت و دستورات اجرا می شود.«
بدین ترتیب به نظر می رسد جریان 
حامی رئیس جمهور نظامی، گام به گام 

صدای پای آن را بلندتر می کند. 
مجمع تشخیص مصلحت هم 

چراغ سبز گرفت
مجلس دیروز در کنار چراغ سبزی 
که به نظامیان نشــان داد، یک چراغ 
سبز هم برای اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام روشن کرد.  بدین ترتیب 
کــه نماینــدگان دیروز با پیشــنهاد 
»نصراهلل پژمان فر« نماینده مشــهد و 
محات در بند پ جــزء 1۰ ماده یک 
موافقت کردند. در این بند گفته شده 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی یا دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 
را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت 

»اعضا« جایگزین»دبیر« شد.

بر این اســاس می توان این مصوبه 
را مجوزی برای محســن رضایی، دبیر 
فعلی مجمع تشخیص مصحلت، علی 
شمخانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت 
ملی و ســایر اعضای مجمع تشخیص 
ماننــد محمدباقر قالیبــاف، علی اکبر 
والیتی، محمــود احمدی نژاد، محمد 
صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، 
سعید جلیلی و ... دانســت که سودای 
پاستور در سر دارند.  به هر حال بهارستان 
سخت مشغول کار است و هر روز با حذف 
و اضافه به طرح انتخاباتی خود، قبایی که 
در دست دوخت دارد را بلند و کوتاه و تنگ 
و فراخ می کند تا درنهایت به قامت آنکه 

در نظر دارد، بنشاند. 
ابراهیمیان: شورای نگهبان این 

طرح را رد می کند
در نهایت اما باید دید که سرنوشت 
این طرح جنجالی در شورای نگهبان 
چه خواهد شد. نجات اهلل ابراهیمیان، 
حقوقدان و عضو پیشــین شــورای 
نگهبان به برنــا گفته که این مصوبات 
مجلس در شورای نگهبان رد خواهد 
شد.  او توضیح داده اســت: بسیاری 
از محدویت هایــی که در طرح اصاح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده، 
براساس رویه قبلی شــورای نگهبان 
مغایر قانون اساســی اســت. در سال 
۸7 هم مطرح شــد و به علت مغایرت 
با قانون اساســی کنار گذاشته شد. با 
تلقی رویه شورا در گذشته این طرح، 
مغایر قانون اساســی شناخته خواهد 
شد. گرچه پیش بینی این عضو سابق 
شورای نگهبان منطقی به نظر می رسد 
اما باید دید که معادالت پشــت پرده 
و البی ها ترجیح می دهند نســخه ای 
منطقی برای این طرح بپیچند یا اینکه 
از راه های میانبــر غیرمنطقی آن را به 

انتخابات 14۰۰ برسانند!

مجلس با »ممنوعیت ثبت نام نظامیان در انتخابات« مخالفت کرد؛

نزدیک تر شدن صدای پای یک رئیس جمهور نظامی
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یک عضو شورای هماهنگی جبهه اصاحات 
گفت: با ایجاد جبهه جدید، شورای هماهنگی 
جبهه اصاحات و شورای عالی سیاست گذاری 

از بین می رود.
جواد امام در گفت وگو با ایسنا، درباره ایجاد 
تشکیات جدید اصاح طلبان اظهار کرد: این 
تشکیات شاید در ظاهر شــبیه شورای عالی 
سیاست گذاری باشد، اما در مقطعی که شورای 
عالــی فعالیت می کــرد، شــورای هماهنگی 
جبهه اصاحات هم وجود داشــت اما احزاب 
اصاح طلب تصمیم گرفتند تشکیات جدیدی 
را جایگزین شــورای هماهنگی و شورای عالی 
کنند و پس از تشــکیل جبهه جدید، دیگر نه 
شــورای هماهنگی خواهیم داشت نه شورای 

عالی سیاســت گذاری، در واقع با ایجاد جبهه 
جدید دو تشکیات قبلی از بین می رود.

وی در ادامــه افزود: اصاح طلبــان به این 
نتیجه رسیدند که برای ایجاد اجماع بین خود 
یک جبهه جدیدی داشــته باشیم که ترکیبی 
باشد از احزاب عضو شــورای هماهنگی جبهه 
اصاحات و اشــخاص اصاح طلب حقیقی که 
وجهه سیاسی و تاثیرگذاری اجتماعی داشته 
باشد و قرار نیست اشــخاص حقیقی احزاب را 
تحت الشعاع قرار دهند. رویکرد اصاح طلبان 
اســتفاده از همه ظرفیت این جریان اســت و 
اشــخاص و احزاب، تکمیل کننــده یکدیگر 
هســتند و قرار نیســت یکی بر دیگری برتری 

داشته باشد.

این فعــال سیاســی اصاح طلــب درباره 
مدت زمان فعالیت جبهه جدید اصاح طلبان 
خاطرنشان کرد: فعا فقط تصمیم گرفته شده 
است که این جبهه تشکیل شود و درباره ادامه 
فعالیت آن بعدا تصمیم گیری می شــود. این 
جبهه هم مسائل اصاح طلبان و احزاب را دنبال 

می کند و هم مسئله انتخابات پیش رو را.
خاتمی همچنان محور تصمیم گیری 

جریان اصالحات
علی صوفی، وزیر تعــاون دولت اصاحات 
نیز در گفت وگویی دیگر با اشــاره به تاسیس 
نهاد اجماع ســاز اصاح طلبــان، گفت: مهم 
این اســت کــه این نهــاد تفــاوت چندانی با 
شورای عالی  سیاســت گذاری اصاح طلبان 

نداشــته، همان ترکیب کلــی را دارد و احزاب 
به همان صــورت در آن ایفای نقــش کرده و 
 تصمیمات هم با مشــورت سید محمد خاتمی 

گرفته می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که پس دیگر 
روندی نظیر انتخابات 9۶ را شاهد نخواهیم بود، 

بیان کرد: قطعا همین طور است، البته من آینده 
را نمی توانم پیش بینی کنم، اما از انتخابات 9۸ 
این موضوع مطرح شده که دیگر روند شرکت 
بدون قید و شرط در انتخابات اصل نباشد، بلکه 
شرکت در انتخابات مشــروط به حضور نامزد 

اصاح طلب باشد.

طی روزهــای اخیر با طرح ایــرادات متعدد 
نسبت به الیحه بودجه 14۰۰، موضوع رد کلیات 
آن از ســوی برخی نماینــدگان مجلس مطرح 
می شود. برخی از نمایندگان دیگر اما غیرمحتمل 

می دانند. 
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 

شورای اسامی گفت: مجلس به دنبال آن است 
که با کمک دولت منابعی را با توجه به پیشنهادات 
نمایندگان مشخص کند تا بتواند کسری بودجه 

را نسبت به چیزی که وجود دارد کاهش دهد.
علیرضا شهبازی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
کلیات الیحه بودجه سال 14۰۰ و  وجود کسری 

حدود ۳۳۰ هزار میلیــارد تومانی در این الیحه 
که برخی از نمایندگان درخصوص آن صحبت 
می کنند، گفت: بودجه همــان طور که در اخبار 
هم آمده است دارای ایراداتی است و دولت با توجه 
به دســتوراتی که مقام معظم رهبری دادند باید 
اصاحاتی را انجام دهد و مجدداً  آن را به مجلس 

بازگرداند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با 
بیان اینکه مجلس در حال بررسی الیحه بودجه 
سال 14۰۰ است و تاکنون نظر قطعی اعام نشده 
است، عنوان کرد: کسری در بودجه وجود دارد و 

مجلس به دنبال رفع آن است. 
نماینده مــردم نهاوند در مجلس شــورای 
اسامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که 
این روزها از ســوی نمایندگان اظهارنظرهایی 
مانند رد کلیات بودجه ســال 14۰۰ شــنیده 
می شــود آیا مجلس بــه واقع چنیــن کاری را 

انجام خواهــد داد، بیــان کرد: بعیــد می دانم 
کلیــات بودجه از ســوی نماینــدگان مجلس 
شــورای اسامی رد شــود، از ســوی دیگر هم 
باید منتظر نظر دولت دربــاره نامه ای که آقای 
 قالیباف درباره بودجه به آن فرســتاده اســت 

باشیم.
وی در پایان گفــت: معتقــدم روی الیحه 
بودجه ای که از سوی دولت آمده است نمایندگان 
بر اساس نظرات کمیسیون تخصصی آن یعنی 

برنامه و بودجه و تلفیق کار می کنند.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات تشریح کرد:

تشکیالت جدید اصالح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

بعید است کلیات الیحه بودجه از سوی نمایندگان رد شود
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یک نماینده پارلمان اروپا: 
زمانی عاشق حقوق بشر 
 می شویم که بتوانیم به 
چین و ایران لگد بزنیم

ی  لنــد یر ا عضــو   ، س ال ا و یــک  ما
پارلمــان اروپا با انتشــار پیامــی در صفحه 
توئیتــر خــود بــا انتقــاد از سیاســتهای 
 کشــورهای اروپایــی درقبال حقوق بشــر، 
نوشت: »اتحادیه اروپا به مخالفان در باروس 
جایزه می دهد زیرا )این کشــور( با روســیه 
مرز مشــترک دارد. ما زمانی عاشــق حقوق 
بشــر می شــویم که بتوانیم به چین و ایران 
لگد بزنیــم. اما در پارلمــان نمی توانیم راجع 
به یمن بحث کنیم زیرا هم دســت عربستان 
و امــارات متحــده عربی در نسل کشــی )در 
یمن( هســتیم که منجر به کشــته شــدن 
 صدها هزار نفــر و گرســنگی میلیون ها نفر 

شده است.«
    

ایران گزارش گوترش درباره 
نقض قطعنامه 223۱ را رد کرد

مجیــد تخت روانچــی، نماینــده دائــم 
ایران در ســازمان ملــل متحــد در نامه ای 
 بــه آنتونیــو گوتــرش و جــری ماتجیــا 
نماینده آفریقــای جنوبی در ســازمان ملل 
متحد و رئیس دوره ای شورای امنیت، ارزیابی 
ایران را از دهمین گزارش دبیرکل این سازمان 
 دربــاره قطعنامــه 22۳1 تشــریح و ادعای

 مطــرح شــده در ایــن گــزارش مبنــی 
بــر نقــض قطعنامــه مذکــور از ســوی 
 ایــران را رد کــرد. نماینــده دائــم ایــران 
در ســازمان ملــل متحد، بــا بیــان اینکه 
واشــنگتن ناقض فاحش توافقنامه هسته ای 
اســت، کاهش تعهدات هســته ای ایــران را 
نتیجــه قهــری نقــض توافق توســط دیگر 
 طرف ها و مطابق بــا حقوق ایــران در برجام 

دانست. 
    

وزیر خارجه کانادا:
 ایران را به دادگاه می بریم،

 اگر ...
فرانســوا-فیلیپه شــامپین، وزیر خارجه 
کانادا در مصاحبه ای با بی بی ســی فارســی، 
بــا بیــان اینکــه 1۳۸ نفــر از 17۶ قربانی 
هواپیمــای اوکراینــی، تابعیــت یــا اقامت 
کانادا را داشــتند یا به نحو دیگــری با کانادا 
مرتبــط بودند، گفــت که اگــر خانواده  های 
 این افراد از روند پیگیــری پرونده و محاکمه

 عامان و جبران خســارت راضی نباشند، این 
کشور قطعا پرونده را به ســازمان بین المللی 
 هوانــوردی غیرنظامــی ارجــاع خواهــد 
داد و اضافــه کرد اگــر آنجا نتیجــه حاصل 
نشــود کانــادا آمــاده اســت از ایــران 
لمللــی دادگســتری   بــه دیــوان بین ا

شکایت کند.
    

مشاور روحانی به جزای نقدی 
محکوم شد

دادگاه رســیدگی به پرونده حسام الدین 
آشنا، مشــاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز 
بررســی های اســتراتژیک که با دو اتهام نشر 
اکاذیب و با شــکایت معاونت فضای مجازی 
دادســتانی کل کشــور و همچنین شکایت 
سرپرســت دادســرای فرهنگ و رســانه به 
 عنوان مجــرم سیاســی مطرح شــده بود،

 دوم آذرمــاه بــه ریاســت قاضــی محمدی 
کشــکولی و با حضور هیات منصفــه جرایم 
مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. هیات منصفه 
رســیدگی، به اتفــاق آرا، آشــنا را در هر دو 
 مورد اتهامــی، مجرم و همچنین مســتحق 
تخفیف شــناخت. بر اســاس حکــم صادره 
از شــعبه 9 دادگاه کیفــری یــک تهــران 
 حســام الدین آشــنا بــه جــزای نقــدی 

محکوم شد.
    

 نادران رئیس کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۰ شد

الیاس نــادران، نماینده مــردم تهران در 
مجلس شــورای اسامی با کســب 19 رأی 
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 14۰۰ شد. در 
جلسه دیروز مجلس حمیدرضا حاجی بابایی 
و سیدشــمس الدین حســینی برای ریاست 
این کمیسیون نامزد شــدند که به ترتیب 14 
و 1۰ رأی اعضا را کســب کردنــد. همچنین 
سیدمحسن دهنوی با 2۶ رأی و ابراهیم عزیزی 
با 2۳ رأی به عنوان نواب اول و دوم کمیسیون 

انتخاب شدند. 

بهارستان سخت مشغول 
کار است و هر روز با حذف 
و اضافه به طرح انتخاباتی 
خود، قبایی که در دست 

دوخت دارد را بلند و کوتاه 
و تنگ و فراخ می کند تا 

درنهایت به قامت آنکه در 
نظر دارد، بنشاند

رفیق دوست: اگر یکی 
از برادران سپاهی 

رئیس جمهور شود و تابع 
حرف رهبری باشد و این 

موانع را بردارد، یک ساله 
مشکالت کشور حل 

می شود. خطاب من به ملت 
ایران است

محبوبه ولی


