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مجلس آينده وظايف سنگيني بر عهدهدارد
ملت آگاه و مصمم ايران مردمساالري را در چهره درخشان خود
به جهانيان نشان دادند
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ليستاصالحطلبان تمام 30كرسي پايتخت را از آن خود كرد
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نگاه اقتصادي

پيام ملت به دو جريان بزرگ سياسي

اصالحطلبان از مدتها پيش خود را براي
حضور در انتخابات و ورود به مجلس ش��وراي
اسالمي آماده كردهاند .آنها در اين انتخابات به
دنبال مجلسي بودند كه به طور اساسي به فكر
برونرفت از مش��كالتي باشد كه طي مديريت
غلط گذشته بر كش��ور عارض شد .مشكالتي
كه دول��ت يازدهم در ط��ول دو س��ال و نيم از
مديريت خود همچنان در تالش است آثار آن
را از سياست داخلي بزدايد ،نيازمند مجلسي با
همين ويژگيهاست ،تا همگام با دولت و ساير
مسووالن كش��ور راه چارهاي براي برونرفت از
آن پيدا كند .در بررسي مشكالتي كه چندين
سال اس��ت با اقتصاد و سياس��ت كشور پيوند
خورده ،ميتوان بهبود وضعيت كس��ب و كار،
خروج از ركود و همچنين حفظ تعادل موجود
در سياس��ت خارجي ،حل مسائل منطقهاي و
جهاني از طريق گفتوگو را انتظار داش��ت .اما
سياست داخلي ،را ميتوان به عنوان يكي ديگر
از مطالبات اصلي م��ردم در نظر گرفت .حقوق
اساسي ملت و ايجاد ش��رايط امن و بهتر براي
يك زندگي ايدهآل ،از مهمترين خواس��تههاي
مردمي اس��ت كه حضور حداكثري آنان را بايد
تاكيدي بر حمايت خود از نظام اس�لامي معنا
كرد .بحث محيط زيس��ت ،معض��ل كمآبي و
آلودگي هوا كه از مشكالت حاد زندگي عمومي
مردم محسوب ميش��ود ،نياز به قانونگذاراني

دارد كه براي فراهم
ساختن بسترهاي
الزم در جه��ت
كاهش آن هميار و
همكاردولتباشند.
ا صال حطلب��ا ن
مرتضيمبلغ
پي��ش از انتخابات
برنامههاي خود را براي مجل��س اعالم كردند
و اكن��ون هم با رس��يدن به بهارس��تان تالش
دارند همان را كه به ش��كلي دقي��ق و عالمانه
تهيه و تنظيم ش��ده به مرحله اج��را بگذارند.
اين خواس��تهاي اس��ت كه با حسنسابقه اين
چهرههاي سياسي ميتوان تحقق آن را انتظار
داش��ت .اما پيام حضور گس��ترده م��ردم پاي
صندوقهاي راي ،چيزي نيس��ت ك��ه به اين
راحتيها بتوان از آن گذشت .اين پيام بخشي
به اصالحطلبان و بخش��ي ديگر به اصولگرايان
مربوط ميشود .اصالحطلبان كه از اصليترين
مخاطبان پيا م راي مردم هس��تند اي��ن امر را
بهخوبي دريافت خواهند ك��رد كه اگر جرياني
صادقانه در عرصه انتخابات كشور حضور پيدا
كند و همه مشكالت و دس��تاندازهايي كه در
بين راه وجود داشته را با تامل و تحمل پشت سر
بگذارد و در برابر هر پيشامدي فرار از صحنه را بر
قرارومبارزهترجيحندهدوبانگاهبهمصالحملي
همچناندررقابتبماند ...ادامهدرصفحه4

گزارش روز

مجلسآيندهبايدقوانينراجديبگيرد

مجلسي ميتواندكشور رابه سمت توسعه
س��وق دهد كه اميد را در جامعه ب��اال ببرد و
اميد هنگامي در جامعه رشد ميكند كه تمام
كسانيكه با تضييع حقوق رو بهرو شدند مورد
حمايت قرار بگيرند .هيچ چيزي در ش��رايط
فعلي كشور به اندازه برقراري حكومت قانون
نميتواند جامعه را نسبت به آينده خوشبين
كن��د .در تمام كش��ورهاي دني��ا ،اركان مهم
اقتصادي،اجتماعي،سياسيوفرهنگيشامل
قوه مقننه ،مجريه و قضاييه است .عالوه بر اين
نماد آزادي ،دموكراس��ي و شايستهس��االري
و نم��اد توج��ه ب��ه خواس��تها و اراده مردم
مجلس است .مردم از طريق نمايندگان خود
خواستههايشان را اعالم ميكنند ولي آنچه
ما از مجلس ميتوانيم بخواهيم ،سواي اهداف
سياس��ي كه معموال دنبال ميشود ،يكسري
اهداف ملي و تخصصي نيز وجود دارند .يعني
خطوط قرمزي كه ربطي ب��ه منافع جناحي
ندارد و همه بايد آنها را م��ورد تاييد قرار داده و
آن را س��ر لوحه خود بدانند .اين خطوط قرمز
حقوق مدني افراد يك جامعه است .در قانون
مدني آزاديهايي براي افراد تضمين شده كه
آن را به راي اكثري��ت نميگذارند .اين حقوق
عبارتند از حقوقي كه جزو سليقه فردي افراد
محس��وب ميش��وند كه نه تنها نياز به راي
اكثريت ندارد بلكه نبايد هيچ نهاد يا بخشي به

برادرگرامي

خود اجازه تعرض
ب��ه آن را داش��ته
باش��ند .بنابراين
مجلس شايس��ته
ساالر اولويت را بر
رعايت اين حقوق
٭
ميگ��ذارد و اتفاقا محمدقلييوسفي
يكي از مشكالت ما هم عدم حاكميت قانون
در اين حوزه است .انتظار ميرود مجلس آينده
اين دس��ته از حقوق را مورد توج��ه قرار دهد.
اگر واقعا نمايندگان بتوانن��د قوانين خوبي را
تنظيم كنند ،گام اول براي توسعه و پيشرفت
برداش��ته ش��ده اس��ت .گام بعدي نظارت بر
عملكرد مسووالن و كارايي نمايندگان است
كه متاسفانه در گذشته صورت نگرفته است.
با تاسف بايد گفت كه نهادهاي نظارتي كاري
ميكنند كه مجلس از مردم و مطالبات افراد
جدا ش��ود .بايد اين ش��كاف برطرف ش��ود و
مجلس از بطن مردم بيرونآيد و به خواس��ت
مردم احترام بگذارد و هيچ برخورد سليقهاي
ياپيشداورينبايددرتعييننمايندگاننقش
داشته باشد .اگر مردم اش��تباهي هم بكنند،
دفعه بعد آن را اص�لاح ميكنند .بهجاي افراد
اصلح بايد قوانين را جديتر بگيريم و اجازه به
افراد دادهش��ود كه در فضايي پوياتر فعاليت
ادامهدرصفحه4
كنند.

علي الريجاني در پاسخ به« اعتماد»:

حضور مردم پيام خود را رساند

ناهي�د مول�وي  /چه��ره
خندانش ش��بيه مردي نبود كه
نفر دوم است .مردي كه دو دوره
بر كرس��ي رياست مجلس تكيه
زده اس��ت و امروز مس��ير خود
را از رفق��اي دي��روزش جدا كرد
تا بگويد راه ديگري را در مس��ير
اصولگراي��ي ميپس��ندد ،راهي
كه بيش��ك افراط در آن جايي
نداش��ته باش��د .علي الريجاني
فراز و نشيبهاي زيادي را پشت سر گذاش��ته است تا ديروز كه تبديل به
مهمان خندان وزارت كشور حسن روحاني شد .مسير طوالني رياست صدا
و سيما در دوران اصالحات تا رياست مجلس در دوران مذاكرات و تصويب
برجام .اگرچه خبرها حكايت از دوم ش��دنش در حوزه انتخابيه قم دارد اما
او ديروز در كسوت مهمان ويژه ستاد انتخابات كشور با آرامش و اطمينان
خاطر در جمع خبرنگاران حاضر شد و سر ش��وخي را نيز با آنها باز كرد و
بارها صداي خنده خبرنگاران را بلند كرد .علي الريجاني بايد هم خوشحال
باشدچراكهپيروزيقاطعليستاميداصالحطلباندرتهرانهمانپيامي
را به جامعه مخابره ميكند كه او سالهاس��ت تالش كرده تا به دوس��تان
اصولگرايش مخابره كند «بايد راه جديد در اصولگرايي گشود » ،پيامي كه
در ميان اصولگرايان گوش شنوايي پيدا نكرد ،اما با نتيجه انتخابات شايد
گوش اصولگرايان از اين حرفها پر شود و نتيجه انتخابات در تهران شايد
بهتر از آني شده كه آقاي رييسمجلس فكرش را ميكرد و از همين رو بود
كه گفت :مردم صفحه جديدي را گشودهاند و انتخاب مردم را حاصل بلوغ

سياسيميداند.امانتيجهتهران
ميتواند سرنوشت او در مجلس
آينده را نيز رقم بزن��د ،اينكه آيا
براي دور س��وم هم بر كرس��ي
رياستتكيهبزنديااينكهكرسي
نمايندگي معمول��ي نصيبش
شود .همين موضوع سوژه سوال
«اعتماد» از رييس مجلس بود
و پاس��خ او تنها ي��ك جمله بود
«من غيبالرجال نيس��تم» .به
نظر ميرسد علي الريجاني هم هنوز نميتواند پيشبيني كند نسبتش با
اصالحطلبان در مجلس آينده چه خواهد بود .علي الريجاني در پاسخ به
«اعتماد» در مورد اينكه دليل شكست سنگين اصولگرايان در تهران را در
چه ميداند گفت :اينكه مردم با وجود جدي خودشان صفحه جديدي را
براي مشاركت باز كردند بسيار ارزشمند است و من خواهش ميكنم اين
مسالهراتبديلبهيككشمكشدركشورنكنيم.همينحضورمردماست
كه پيام خود را رسانده و باعث همدلي بيشتر خواهد شد .علي الريجاني در
مقابل سوال خبرنگاران درمورد تخريبهايي كه در قم عليه او شده است
مقاومت كرد و گفت بعدها در اين مورد صحبت خواهد كرد اما زماني كه
از او پرس��يدند چرا در آن دوره برخالف دور گذش��ته كه راي اول قم بوده
است اينبار جايگاه دوم را به دست آورده به نوعي مقاومت را كنار گذاشت و
تلويحا اشاره كرد كه تخريبها در قم در نتيجه انتخابات تاثير داشته است.
وي همچنين درباره حضور نيروهاي جديد در مجلس دهم افزود :گردش
ادامهدرصفحه2
نيروهادركشورمباركاست.
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