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فراخوانی برای آشنایی
با کاندیداهای مجلس در
نجف آباد
به دنبال اعالم اسامی یازده نفر
به عنوان نامزدهای تاییدصالحیت
شده برای حضور در عرصه رقابت
های انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس
از حوزه انتخابیه نجف آباد ،تیران و
کرون ،شناخت بیشتر مردم از این افراد
به یکی از دغدغه های انتخاباتی تبدیل
.شده است
در لیست اعالمی که هنوز احتمال حذف
و اضافه در آن وجود دارد ،ابوالفضل
ابوترابی نماینده دوره های نهم و دهم
مجلس از همه شناخته شده تر است
ولی عموم مردم از دیگر چهره ها
.شناخت خاصی ندارند
در همین راستا و به منظور شناساندن
بیشتر این افراد در راستای افزایش شور
انتخابات ،تالش می کنیم راه ارتباطی با
این کاندیداها پیدا کرده و به طور
مستقیم مصاحبه ای کوتاه با این افراد
.داشته باشیم
در این بین خود کاندیداها یا اطرافیان
آن ها نیز می توانند به ما کمک کرده و
به شکلی اطالعات بیشتری از نامزدهای
.انتخاباتی در اختیارمان قرار دهند
تیم نجف آبادنیوز

نجف آبادنیوز

انتخابات ۹۸

بهمن ۱۳۹۸

»انتخابات مجلس شورای اسالمی  ۱۳۹۸در نگاه مقام معظم رهبری«
و ا ّما انتخابات؛
برادران عزیز! انتخابات برای کشور
ما و م ّلت ما یک فرصت است ،برای
دشمنان ما یک تهدید است؛ انتخابات
را دستکم نباید گرفت .اینکه بعضیها
راجع به انتخابات حرف میزنند ،هر چه
دلشان میخواهد میگویند ،مردم را
دلسرد میکنند ،نباید انسان بهآسانی
از این عبور بکند؛ انتخابات برای
کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی
استّ :اوالً انتخابات اگر پُرشور انجام
بگیرد و مردم به صورت کامل پای
صندوقهای رأی حضور پیدا کنند ،این
تضمینکنندهی امن ّیت کشور است،
امن ّیت کشور را تضمین میکند؛ چرا؟
برای خاطر اینکه دشمنانی که کشور
را ،م ّلت را تهدید میکنند ،از پشتوانهی
مردمی بیشتر هراس دارند تا امکانات
تسلیحاتی ما؛ بله ،از موشک ما هم
میترسند ا ّما از پشتوانهی مردمی نظام
بیشتر میترسند .حضور در انتخابات
نشاندهندهی پشتوانهی مردمی از
نظام است ،به همین دلیل موجب
.امن ّیت است
ثانی ًا نشاندهندهی عزم و اقتدار م ّلت
ایران است .خب ،گرفتاریهایی وجود
دارد در کشور؛ خود آنها هم میدانند.
این تحریمهای آنها ،به اضافهی بعضی
از کمکاریهایی که خود ما داریم،
مشکالتی برای مردم درست کرده،
مردم گالیههایی دارند ،با وجود این،
چون پای انتخابات در میان است،
چون پای آبروی نظام در میان است،
چون پای امن ّیت کشور در میان است،
مردم میآیند وسط میدان؛ این
نشاندهندهی عزم م ّلی ،اقتدار م ّلی و
.بصیرت م ّلی است؛ این هم مطلب دیگر

عظیم میلیونی را میگوید چند هزار نفر
ا ّما اگر چنانچه دویست نفر آدم در
خیابان مشغول شرارت بشوند ،میگوید
م ّلت ایران ،اطمینان نمیکنند ،اعتماد
نمیکنند؛ معلوم است .لکن این مشروط
بر این است که از داخل به آنها مایه
داده نشود .تأکید بنده روی این است.
توجه بکنند گویندگان و کسانی که
ّ
تریبونهایی در اختیار دارند ،جایگاهی
دارند و میتوانند حرف بزنند -چه در
رسانهها ،چه در فضای مجازی -جوری
حرف نزنند که دشمن سوءاستفاده
کند و از قول آنها این مطلب را چند
برابر بزرگ کند و مایهی دلسری
مردم در انتخابات بشوند .وقتی شما
بگویید این انتخابات مهندسیشده
است ،خب مردم دلسرد میشوند.
وقتی شما بگویید که اینجا دموکراسی
نیست ،اینها انتخابات نیست ،انتصابات
است ،خب مردم دلسرد میشوند؛ در
حالی که این دروغ است ،چنین چیزی
.نیست
انتخابات در ایران جزو سالمترین
انتخابات در دنیا است .بعضی از
کشورهای دنیا الب ّته انتخابات خوبی دارند
ا ّما بهتر از انتخابات ما نیست ،سالمتر از
انتخابات ما نیست .در بعضی از کشورها

بنابراین انتخابات اساسیترین مسئلهی
کشور است .نباید این مسئلهی اساسی
را با حاشیهسازی و اظهارات گوناگون
و حرفهای دلسردکننده و ناامیدکننده
متأسفانه از این حرفها
از رونق انداخت؛
ّ
هست .الب ّته دشمن ف ّعال است ،تازگی
هم ندارد؛ دشمنان از همان سالهای
ّاول روی انتخابات ما همیشه عالمت
سؤال میگذاشتند .گاهی میگفتند که در
این انتخابات تخ ّلف شده ،گاهی میگفتند
مهندسیشده است؛ خارجیها از این
مکرر میگفتند .خیلی هم تأثیری
حرفها ّ
نداشت ،در مردم تأثیری ندارد .مردم
به فالن رادیوی خائنی که اجتماعات

انتخابات در کشور ما انتخابات سالمی
تعجب میکنم از بعضیها
است؛ من ّ
که خودشان به وسیلهی انتخابات به
یک جایی رسیدهاند ،همینها انتخابات
را زیر سؤال میبرند؛ چطور آن وقتی
که انتخابات به نفع شما است ،صحیح و
متقن است ،ا ّما آنجایی که به نفع شما
نیست ،انتخابات میشود خراب؟ َو اِن
الح ُّق یَأتوا اِل َ ِ
یه ُمذ ِعنین؛()۳
یَ ُکن ل َ ُه ُم َ
قرآن میگوید اگر در قضاوت ،حق
طرف آنها شد ،قبول میکنند قضاوت را،
اگر طرف آنها نشد ،قبول نمیکنند؛ بعد
میفرماید« :ا َ فی ُقلوبِهِم َم َرض»؟( )۴در
دل اینها مرض هست؟
خب پس ما از دشمن که گالیهای
نداریم ،دشمن خُب دشمنی میکند،
شأنش این است ،ا ّما از دوستان ،از
کسانی که در داخل کشور هستند -چه
یک نویسندهی روزنامه ،چه [آن]
کسی که با فضای مجازی ارتباط
دارد ،چه آن کسی که نمایندهی
مجلس است ،چه آن کسی که
مهم دولتی است[ -تو ّقع
مسئول ّ
داریم]؛ همه بایستی مراقبت
کنند .این جور نباشد که ما
به زبان به مردم بگوییم که
در انتخابات شرکت کنید،
منتها یکجوری حرف بزنیم
که مردم را از ورود در
انتخابات دلسرد کند؛ این
درست نیست ،این غلط
.است

بعد خود انتخابات حلکنندهی بسیاری
از مشکالت بینالمللی ما است .کسانی
که ناظران بینالمللی هستند ،قضاوتشان
نسبت به کشورها و برخوردی که
باید با این کشورها داشته باشند به
این چیزها خیلی وابسته است .ببینند
مجلس این کشور -اگر مجلسی
دارد -رؤسای این کشور چه جور
انتخاب میشوند؟ به وسیلهی
چه کسانی انتخاب میشوند؟ با
چه حجمی از پشتیبانی انتخاب
.میشوند؟ اینها تأثیر دارد
عالوهی بر اینها انتخابات ریاست
جمهوری و انتخابات مجلس
شورای اسالمی یک فرصتی است
برای ورود افکار جدید ،راههای
نو در چرخهی تصمیمگذاری
و
تصمیمسازی
کشور،
تصمیمگیری کشور .افکار
نویی میآید ،بخصوص اگر
چنانچه -انشاءاهلل بعد عرض
خواهم کرد -آدمهای درست
و حسابی را بتوانیم پیدا کنیم
و آنها را انتخاب بکنیم ،این تأثیر
میگذارد و حرفهای جدیدی وارد
چرخهی تصمیمگیری کشور و
تصمیمسازی کشور خواهد شد و
ّ
[حل] مشکالت کشور
میتوانند برای
راههای تازهای ارائه کنند ،چارهاندیشی
کنند و حرفهای کارشناسانهای بزنند.
مسئلهی اقتصاد خیلی مهم است که بنده
هِی فرهنگ
همیشه تکرار کردهام ،مسئل 
خیلی مهم است ،مسئلهی تقویت
علمی و پیشرفت خیلی مهم است ا ّما
اساس همهی اینها مسئلهی انتخابات
است .انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی
و درست و عمومی باشد ،به نظر
من همهی این مشکالت بتدریج
حل خواهد شد .این نشاندهندهی
.اهم ّیت انتخابات است
ّ

رقیب همین رئیسجمهور فعلیای که
در انتخابات دو سه سال قبل از این سر
کار آمد ،ظاهرا ً چند میلیون رأی بیشتر
از این داشت ،ا ّما طبق قوانین خودشان
طوری است که این آدم رئیسجمهور
میشود؛ خب این دموکراسی است؟ این
رأی اکثریّت است؟ اینجا این جوری
نیست؛ اینجا دقیق است؛ کسی که از
پنجاه درصد آراء مردم -حاال آنجایی
که پنجاه درصد مالک است -یک
ُعشری( )۲هم بیشتر باشد ،او میشود
رئیس؛ در طول این سالهای متمادی ما
این جوری عمل کردهایم .در انتخابات
مجلس در طول این دورههای
مختلف افراد گوناگون بارها به بنده
نامه نوشتند که آقا تق ّلب شده و مث ً
ال
اِشکال داریم ،خیلی خب ،ما هیئت مع ّین
کردیم ،دنبال کردند ،تحقیق کردند ،با
د ّقت رسیدگی کردند ،دیدند نه ،این
کسی که گزارش داده اشتباه کرده؛ یک
.چیزی را ّ
اطالع نداشته

یکی از غلطترین
کارها در این زمینه،
حملهی به شورای نگهبان
است؛ خب ،شورای نگهبان
یک مجموعهی مورد اعتماد
است؛ در قانون اساسی شأنی
برای شورای نگهبان مع ّین شده
است ،مشخّ ص شده است؛ شش
ِ
فقیه عادل ،شش نفر حقوق ِ
دان
نفر
برجسته که منتخب مجلس شورای
اسالمی در شورای نگهبان هستند؛
چطور آسان م ّتهم بکنند شورای نگهبان
را که مث ً
ال از روی غرض فالن کس
را رد کردهاند ،یا فالن کس را قبول
کردهاند؟ خب این تهمت زدن است.
تهمت گناه کبیره است؛ توبه الزم
.دارد؛ باید توبه کنند

هم که
اص ً
تق ّلب
ال
ر ا یج
است .بعضی از کشورها هم هستند که
قوانینشان ،قوانینی است که در واقع در
آنها دموکراسی به معنای واقعی و کامل
وجود ندارد؛ از جمله خود آمریکا .خود
آمریکا که بهاصطالح مرکز دموکراسی
است -با قطع نظر از تبلیغاتی که میکنند
که مسیر رأی مردم را با پول و با
ِ
قدرت سرمایه عوض میکنند که حاال
این به جای خود ،آن را نمیخواهیم
مطرح کنیم -قانونشان اینجوری است
که یک نفری بیشتر رأی میآورد،
[ا ّما] آن که کمتر رأی آورده میشود
رئیسجمهور؛ قانونشان این است)۱(.

انتخابات مهم است؛ من در نماز
جمعهی چند هفتهی قبل( )۵عرض
کردم به م ّلت ایران که عالج مشکل
رحم
ما با دشمنان قویپنجهی بی ِ
بینالمللی این است که باید قوی
بشویم؛ یکی از مؤلّفههای قوی شدن
این است که مجلس قوی داشته
ّ
محل
باشیم .مجلس شورای اسالمی که
قانونگذاری است بایستی قوی باشد؛
ِکی مجلس قوی خواهد شد؟ آن وقتی
که مجلس شورای اسالمی با رأی باالیی
تشکیل بشود؛ این مجلس آن وقت قوی
.خواهد بود ،پشتوانه خواهد داشت
گالیههای مردمی ربطی به انتخابات
ندارد .مردم گالیههایی دارند از
مسائل معیشتی؛ یک مقداریاش
مربوط به برخی از قوانین ما است،
یک مقداریاش مربوط به برخی از
مدیران اجرائی ما است که موجب
گالیهی مردم است؛ حق هم دارند و

در اغلب موارد این گالیهها بهجا است
ا ّما این ربطی به انتخابات ندارد .مردم
گالیهشان را از کس دیگری میکنند ا ّما
قدر مجلس را که مال نظام ،مال کشور
و مال عموم م ّلت ایران است میدانند و
در تعیین مجلس انشاءاهلل و به توفیق
.الهی حضور قویای خواهند داشت
من عرض میکنم که هر کسی به ایران
عالقهمند است [باید رأی بدهد] .قبلها
هم ما این را عرض کردهایم ،حاال
هم تکرار میکنیم؛ ممکن است یکی،
از شخص این حقیر خوشش نیاید،
خب نیاید عیبی ندارد[ ،ا ّما] ایران را،
کشورش را دوست دارد یا نه؟ [پس]
باید در انتخابات شرکت کند .هر کسی
که امن ّیت کشور را دوست دارد ،هر
کسی که حل شدن مشکالت کشور را
دوست دارد ،هر کسی که گردش
ِ
نخبگانی صحیح را در کشور دوست
دارد باید در انتخابات شرکت کند؛ همه
باید شرکت کنند .الب ّته بنده مطمئنّم
که افراد مؤمن و انقالبی و عالقهمند به
سرنوشت انقالب ،با انگیزهی بیشتری
شرکت میکنند ا ّما آن کسانی هم که
انگیزهی انقالبی ندارند ،انگیزهی دینی
ندارند ،خب کشورشان را که دوست
دارند؛ اینها هم باید در انتخابات شرکت
.کنند .خب این راجعبه اصل انتخاب
ا ّما نوع انتخاب؛ چه کسی را انتخاب
معرفی نمیکنیم.
بکنیم؟ خب ما آدم
ّ
هرگز در هیچ انتخاباتی رسم بنده
نیست که ح ّتی اشاره کنم به کسی تا
انتخاب بشود ،ا ّما این خصوص ّیات به
نظر من در منتخب [باید] وجود داشته
باشدّ :اوالً مؤمن باشد .کسانی را انتخاب
کنید که دارای ایمان باشند .ایمان است
که از کجروی و انحراف و پای غلط
گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری
میکند؛ ایمان ،نمیگذارد که وسوسهها
در انسان اثر بکند .بعضیها ابتدای کار،
آدمهای خوبی هستند ،منتها وقتی وارد
عرصههایی میشوند ،وسوسهها اینها را
به این طرف و آن طرف میکشاند؛ اگر
ِ
ایمان قوی باشد ،از این انحرافها مصون
.میمانند[ .پس] ،مؤمن باشند
بعد ،انقالبی باشند؛ واقع ًا به معنای
واقعی کلمه ،دل به انقالب داده باشند و
انقالب را به معنای واقعی کلمه پذیرفته
باشند؛ اینها را انتخاب کنید .بعد ،شجاع
باشند .آن نمایندهای که از حرف زدن
علیه فالن قدرت خارجی هم میترسد،
الیق این نیست که بیاید [برای] مردم
ایران ،با این عزّ ت ،با این شجاعت
نمایندگی کند .الب ّته نمایندگان کنونی
مجلس کار خوبی کردند؛ این آخر ،بعد
از شهادت شهید سلیمانی ،علیه آمریکا
حرکت خوبی را انجام دادند )۶(.بایستی
باشجاعت [عمل کرد]؛ چون هیچ کاری
با ترس و لرز و خوف و هراس پیش
نخواهد رفت .باید شجاعانه ،الب ّته
.مدبّرانه و عاقالنه عمل کرد
دارای روحیهی جهادی باشند؛ شب
و روز نشناسند .کارآمد باشند؛ به
معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت
باشند .کشور ما به عدالت احتیاج دارد،
بشریّت به عدالت احتیاج دارد؛ منتها
عدالت در دنیا مهجور و غریب است.
جمهوری اسالمی پرچم عدالت را بلند
کرده؛ نگذاریم که این پرچم بخوابد.
به معنای واقعی کلمه دنبال عدالت
باشیم؛ هم عدالت اقتصادی ،هم عدالت
حقوقی ،هم عدالت سیاسی؛ در همهی
.زمینهها عدالت باید وجود داشته باشد
خب اگر میتوانیم یک چنین افرادی را
بشناسیم ،که بهشان رأی میدهیم؛ اگر
نشناختیم ،از آدمهای بصیر و مورد
اعتماد استفاده کنیم .کسی نگوید که
«خیلی خب ،شرایط نامزد انتخاباتی،
اینها باید باشد ،من که نمیشناسم،
نمیدانم ،پس بنابراین بهتر است که
رأی ندهم»؛ نه ،حتم ًا رأی بدهید ،منتها
به افراد بصیر ،به افراد مورد اعتماد ،به
کسانی که انسان بتواند به اینها اطمینان
بکند مراجعه کنید ،از اینها سؤال کنید،
از اینها بپرسید؛ اگر راهنمایی کردند،
راهنماییشان را قبول بکنید تا انشاءاهلل
همهی مردم با ن ّیت خالص و با اتّکاء به
.خدای متعال وارد میدان بشوند
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
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همشهری»  :تنور انتخابات را مردم«
باید گرم کنند که به موقع حضور دارند
و پای صندوق رای حاضر می شوند
.وگرمش میکنند دمشون گرم
همانطور که در تشییع سردار دلها و نیز
نماز جمعه تهران وراهپیمائی این هفته
حضور داشتند
انتخاب نماینده جامع الشرائط در این
برهه از زمان سخت است چون بعضی
ها که دم از شجاعت و والیت ودینداری
میزنند در موقع عمل معلوم نیست
کجایند طوری که تقوی را هم شرمنده
میکنند (در همین کاندیداهای تایید
نشده هستند ) وقتی پایش بیفتد نگو و
نپرس
مطلب دیگر موضوع ردصالحیت با
احراز شرایط را با هم جمع نکنید
متاسفانه قانون ثبت نام کاندیداها
طوری است که بعضی ها موقع ثبت
نام مدارکی را ارائه میدهند که پس از
استعالمات و بررسی کارشناسان مورد
قبول نیست وفرد شرایط احراز را ندارد
علی رغم اینکه به آنان اعالم میشود ولی
.صدایش را در نمی آورند
بعد به شورای نگهبان میدهندمتاسفانه
انهایی هم که توسط هیئت اجرایی به
دالیل قابل قبول نبودن مدارک رد
میشوند هم بر گردن شورای نگهبان
.می افتد
موضوع دیگر هیچ فردی تا کنون نگفته
من روزی تخلف کرده ام چرا که اگر
بگویید ابروریزی می شود و محبوبیتش
را از دست میدهد اخر بعضی ها خیلی
علیه السالم هستیم ولی پشت پرده
کارهائی میکنیم که خدا میداند و در
اینگونه مواقع هم از چشم قانون مخفی
نمی ماند مظلومنمایی برا بعضی ها
.خیلیقشنگنیست
البته به وقتش همه چیز را می توان
.شفاف گفت تا شبهه ها برطرف شود
به جای چانه زنی ها که گزارش ان را در
نماز جمعه تهران دیدیم حتی بعضی ها
برا تائیدیه گرفتن در نماز جمعه حماسی
سیاسی این هفته تهران رفته بودند چانه
زنی
امیدواریم افرادی که دنبال تائیدیه
گرفتن به هر نحو هستند ،بدانند دیگر
مظلوم نمائی فایده ندارد مردم اگاه
هستند وانشا اهلل انتخاب دقیق خواهند
.داشت
البته این را هم باید گفت که فردی که
همه عمرش نظامی بوده و بیشترین
نیروهای تحت امرش از عملکردش
ناراضی بوده اند چگونه وبرای چه هدفی
پا به عرصه انتخابات گذاشته است؟
یا افرادی که در امور اجرائی موفق بوده
اند فکر نکنند در قانون گذاری میتوانند
موفق شوند مجلس نماینده واقف به
قوانین می خواهد نه مدیر اجرائی موفق
.سایر مواردش بماند برای بعد
خاکی» :در مورد تایید و رد صالحیت ها«
به نظرم یک خلل قانونی وجود داره که
جامعه اینطور دچار تشویش می شه
باید قانون چیزی مشابه این داشته باشه
که مثال بعد از اعالم نتایج تایید و رد
صالحیت ها ،اگر کسی در جامعه هیاهو
کرد ،یک قاضی از طرف قوه قضاییه
بدون نوبت به این امور رسیدگی کنه
که آیا اعتراض علنی این شخص موجه
هست؟ درصورتی که موجه نبود اجازه
علنی کردن دالیل رد صالحیتش را هم
.داشته باشد
شورای نگهبان فکر نکنم در وظایفش
باشه که با بر هم زننده های امنیت
روانی جامعه بر خورد کنه اون فقط می
تونه مجددا صالحیت رو بررسی کنه
اما کسی که می خواد با موج سواری
خودش رو تایید کنه وارد فاز دیگه ای
می شود
اینطور هرکس چه خودش و چه نو چه
هاش و رسانه هاش با هیاهو کارشون را
.پیش نمی برند
البته شاید خرده بگیرید حریم خصوصی
یک نفر پایمال می شه ،ولی امنیت روانی
جامعه مهمتر از حریم خصوصی یک نفر
هست
و در صورتی که اعتراض شخص موجه
بود مستندات را به شورای نگهبان ارائه
.بدهد
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تک قطبی شدن انتخابات مجلس

نظرات کاربران

به دنبال اعالم نتایج اولیه بررسی
صالحیت های نامزدهای انتخابات
مجلس یازدهم در روز جاری (یکشنبه
 ۲۲دی  ،)۹۸مشخص شد از شصت
و هشت مرد و زنی که برای حوزه
انتخابیه نجف آباد ،تیران و کرون ثبت
نام کرده بودند،کمتر از  ۱۰نفر (یا
۵.نفر) تایید صالحیت شده اند

صالح»  :وقتی قراره رد صالحیت ها«
مکتوب و به دست خود شخص برسد
و علنی نباشد ،شاید کسی مشکل اخالقی
داشته نباید که در جامعه جار زده شود
وعلنی شود وآبروی طرف برود شما
حق ندارید دنبال ریزه کاری ها باشید
وفقط جامعه را ملتهب می کنید واعتماد
مردم را سلب می کنید .مگر این طور
نیست که حفظ آبروی مومن از خانه ی
.خدا باالتراست

در این میان مهم ترین نامی که
تایید صالحیت نشده را باید مسعود
منتظری شهردار شش سال اخیر
نجف آباد و معاون سابق فرمانداری
نجف آباد دانست .فردی که در کنار
ابوالفضل ابوترابی نماینده دوره های
نهم و دهم مجلس ،اصلی ترین شانس
های ورود به بهارستان در انتخابات
.اسفند ماه محسوب می شوند

سالمی» :سالم شرمنده شما قراره در«
نجف آباد نیوز خبر برسانید یا فقط
ابوترابی و شورای نگهبان را بکوبید و از
منتظری تعریف کنید اگر کسی انقالبی
.نیست بهتر که رد صالحیت شود
خاکی» :سالم .فکر کنم خود سردار«
امینی می تونه دلیل عدم تایید
صالحیتش را علنی کنه.ازش بپرسید.
اگر درست نباشه افکار عمومی
.خودشان قضاوت می کنند

البته منتظری هنوز هم فرصت دارد
با اعتراض کتبی ،تایید صالحیتش را
پیگیری کند و شاید در اسامی نهایی
داوطلبان که اواخر بهمن ماه اعالم
.خواهد شد ،نام او نیز دیده شود
موضوع مهم در این میان ،تک قطبی
شدن فضای انتخابات و پایین آمدن
میزان مشارکت مردمی در صورت
تایید نشدن صالحیت منتظری به
عنوان یک مهره مهم در گرم شدن
تنور انتخابات است .به هر حال چه
موافق باشیم و چه مخالف ،منتظری
دارای وجهه مردمی قابل توجهی در
نجف آباد و دیگر نقاط شهرستان است
و مطمئنا بسیاری از شهروندان فارغ
از گرایش های سیاسی معمول ،تنها در
صورت حضور او ،در فضای انتخابات
.شرکت خواهند کرد
قانون ،اجازه انتشار رسمی و عمومی
اسامی افراد تایید صالحیت شده را
نداده ولی برخی منابع از تایید صالحیت
تنها چهار نفر برای حوزه انتخابیه نجف
آباد ،تیران و کرون سخن گفته اند
که در جمع آن ها تنها شخص شناخته
شده ،ابوالفضل ابوترابی محسوب می
شود و این یعنی ابوترابی می تواند
اولین نماینده شهرستان باشد که سه
دوره متوالی حضور در بهارستان را
.تجربه کند
در حال حاضر اسامی افراد تایید شده
در اختیار هیات های اجرایی انتخابات
مستقر در فرمانداری ها قرار گرفته
و این هیات ها موظف هستند که
عدم تایید صالحیت و چرایی آن را به
.نامزدهای ثبت نام شده اعالم کنند
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پیام سردار امینی در مورد تایید نشدن صالحیتش در نجف آباد
سردار سرتیپ پاسدار محمد تقی امینی فرمانده سابق لشکر  8نجف اشرف که برای انتخابات مجلس یازدهم از حوزه
انتخابیه نجف آباد ،تیران و کرون نامزد شده و در اولین مرحله بررسی صالحیت ها ،با گزینه عدم تایید صالحیت مواجه شده،
.با ارسال پیامی به این موضوع واکنش نشان داده است
سردار سرتیپ پاسدار محمد تقی امینی
فرمانده سابق لشکر  ۸نجف اشرف که
برای انتخابات مجلس یازدهم از حوزه
انتخابیه نجف آباد ،تیران و کرون
نامزد شده و در
اولین مرحله بررسی
صالحیت ها ،با گزینه
عدم تایید صالحیت
مواجه شده ،با ارسال
پیامی به این موضوع
واکنش نشان داده
.است
البته با توجه به
بررسی اعتراض ها
توسط شورای نگهبان،
امینی در کنار برخی
دیگر از کاندیداها
هنوز فرصت حضور
در عرصه انتخابات
را دارند و می توانند
با حضورشان ضمن
خارج کردن صحنه رقابت ها از حالت
تک قطبی ،شور و انگیزه مردم برای
.شرکت در انتخابات را افزایش دهند
متن کامل پیام سردار امینی به شرح
:زیر است

بسم اهلل الرحمن الرحیم
همه باید بپذیریم که میزان تشخیص
.شورای نگهبان است
همیشه دشمنان
امام خمینی (ره)
انقالب تالش کرده اند ارکان نظام

اسالمی را هدف قرار داده و در هر
فرصتی موجبات تضعیف این ارکان
.شوند
روزی اصل مترقی والیت مطلقه فقیه
را میزنند و روزی دیگر نهادهای
برآمده از متن انقالب و حافظان آن
همچون سپاه پاسداران انقالب اسالمی،

.بسیج و شورای نگهبان را
متاسفانه گاهی دشمن سخن خود در
تضعیف این ارکان از جمله شورای نگهبان
را از زبان خودی های ساده اندیش به بهانه
عدم احراز صالحیت خود بر زبان جاری
میسازد .اما دشمنان قسم
خورده انقالب باید بدانند
تیرشان به سنگ خورده و
ما فرزندان امام و والیت
در زمین آنان بازی نخواهیم
.کرد و بازی نخواهیم خورد
دشمن بداند ما فرزندان
انقالب به تأسی از معمار
کبیر انقالب هشدار میدهیم
که «تضعیف و توهین به
فقهای شورای نگهبان امری
خطرناک برای کشور و اسالم
».است
دشمن باید بداند ما سربازان
والیت با تبعیت محض از ولی
امر مسلمین جهان« ،شورای
نگهبان را حافظ شریعت نظام
اسالمی» میدانیم و ضمن
حمایت کامل خود از آن ،هر تصمیمی
که آن شورا بگیرد با جان و دل پذیرا
.میباشیم

مخاطبی بدون نام و با تصویر ایران«
در قالب یک قلب» :سالم  .با این لیست
منتشر شده دیگه انتخاباتی الزم نیست!
!نتیجه کامال مشخصه
بنظرم اگه دالیل ردصالحیت ها بیان
نشه از فردا به این بندگان خدا هزارتا
ِ
حرف بی ربط میچسبونن .ممنون از
پوشش خبری شما پیرامون این موضوع
یزدانی» :سالم ردصالحیت آقای«
منتظری ۱ماه پیش به ایشان اعالم
شده بود و هیئت نظارت فرمانداری
نجف آباد ایشان را رد صالحیت کرده
.که کاری به شورای نگهبان ندارد
ِ
خود«
مهمان» :سالم .به نظرم از
آنهایی که ردصالحیت شده اند باید
پرسید چرا ؟ .وبه چه دلیل؟.چون دالیل
ردصالحیت ها معموأل برای آنها ارسال
.میشود وخودشان میدانند
گدای :»۱۳۵حاال شما چرا انقدر نگران«
رد صالحیت ایشون هستیدحتما برنامه
ریزی کرده بودید برای کار رسانه ای
و تبلیغی
محمد» :از برخی سوال کنید که چرا«
با پرونده سازی و فشار ،بقیه را رد
.صالحیت کردند
شفیعی» در واکنش به نظر «محمد» «:
سراسر کشور تعداد رد صالحیت ها باال
بوده کاری به ایشون نداره

والسالم علیکم و رحمه اهلل وبرکاته
محمدتقی امینی کهریزسنگی

تصاویری از سخنرانی های تبلیغاتی هشت سال پیش در نجف آباد

افزایش احتمال تایید صالحیت شهردار سابق نجف آباد
های آینده بود .به این معنی که امکان
دارد ،منتظری فرصتی برای حضور در
عرصه انتخابات پیدا نکند و شاید هم در
ادامه روند بررسی اعتراض ها ،بتواند
.احراز صالحیت خود را کسب کند

به دنبال اعالم نتایج اولیه بررسی اعتراض
ها در روند بررسی صالحیت کاندیداهای
انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه نجف
آباد ،تیران و کرون ،طی ساعات گذشته
اخبار تایید نشده ای در خصوص احتمال
تایید صالحیت مسعود منتظری شهردار
.سابق نجف آباد دست به دست می شود در هر حال ،کسی مثل منتظری وزنه ای
مهم برای انتخابات حوزه انتخابیه نجف
این خبر هنوز از طرف منابع موثق تایید آباد ،تیران و کرون محسوب می شود و
نشده و برای بررسی صحیح یا غلط بودن خیلی از مردم و رجال سیاسی منتظر خبر
آن باید منتظر روزها و شاید هم ساعت .قطعی در این خصوص هستند
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تندیس» :نماینده مجلس باید خود«
را نماینده آحاد مردم حوزه انتخابیه
خود حتی انهایی که به وی رای ندادند
بداند نه نماینده افرادی که از او حمایت
کردند تا به مجلس راه یابد  .دوم اینکه
باید پاسدار حقوق مردمش باشد و اگر
جایی حقی از کسی حتی توسط هیئت
حاکمه ضایع شد غیورانه موضع بگیرد و
دفاع کند  .دیگر اینکه ظرفیت کار جمعی
با نمایندگان یا مجریان یا جریانات موثر
بر امور کشور حتی مخالفین فکری و
سیاسی خود را داشته باشد  .نماینده
مجلس حتی اگر در مجلس یکه و تنها
هم باشد باید صدای رسای مظلومین
و محرومین باشد  .نمانده مجلس باید
شخصیتش را طوری مدیریت کند که
عالوه بر در صحنه بودن و موثر بودن
بر کنشهای مجلس اما رفتارش طوری
نباشد که شخصیتی ضعیف در بین
نمایندگان از خود بروز دهد  .نماینده
مجلس باید سازوکاری در حوزه
انتخابیه اش ایجاد کند که بتواند بطور
روزانه از همه مسایل حوزه انتخابیه اش
آگاه باشد و مضافا اینکه مردم او را در
دسترس و پناهگاه خود بدانند  .ما باید
نامزدهای انتخاباتی مجلس را بر اساس
این ویژگیها بررسی و ببینیم در بین
افراد قبلی و جدید کدام واجد شرایط
.فوق هستند
یزدانی» :سالم خواستم بگم وقتی هیئت«
اجرایی فرمانداری کسی را ردصالحیت
کند فرقی نمیکند چه کسی باشد .باید
.تابع قانون باشیم
به نظرمن آقای منتظری درشهرداری
ثابت کرد که واقعا مردی کاری وفعال
هستند وزحمات ایشان قابل دفاع وقابل
تقدیراست وهمچنین سردار امینی هم
.فردی کاری که سوابق درخشانی دارند
ولی باید تابع قانون ومقررات بود تا
خدای ناکرده دشمنان داخل وخارج
.سوءاستفاده از مردم نکنند
شهروند»  :سالم اینکه بعضی ها رد«
صالحیت می شوند صرفا داشتن فساد
.و نیست
کسی منکر ارزش های سپاه و فداکاری
های آنان نیست ،به ویژه فرمانده سابق
لشکر  ۸نجف اشرف که در انتخابات
مجلس ثبت نام کردند و رد شدند .این
سوال برایتان پیش بیاید که آیا مجلس
می تواند جای مفیدی برای او باشد؟
غیر از دستور دادن و فرماندهی جنگ،
کجا توانسته قانون تصویب کند وبنده
از کهریزسنگ هستم  ،ایشان جزو هیئت
مدیره قرض الحسنه شهیدمطهری
هستند و با اینکه تقریبا خوب کار میکنند
ولی بسیاری از مردم رضایت ندارند به
ویژه در بحث جوانگرایی بودن هیئت
امناء و هیئت مدیره این مرکز و بعضی
مشکالت دیگر که بماند
و نکته ای دیگر ،مگر نماینده فعلی چه
عملکرد ضعیفی داشتند که بخواهیم
عوضش کنیم؟ بعضی مواقع مثل برجام
مگر ندیدید رئیس مجلس چه کرد و
نماینده ما هم اعتراض کرد ولی نشد.
قانون اصالح چک که تصویب کرد
.بسیاری از مشکالت حل شد
پس چه لزومی داره چند نفر تفکر
انقالبی به میدان بیایند رای ها پخش بشه
و از جبهه دیگر غربگرا رای بیاورند(مثل
اشتباهی که سال  ۹۲برای ریاست
)جمهوری شد
رهبری در همان روز اول ثبت نام ،قصه
ابوذر را گفتند که پیامبر گفت تو در این
کار موفق نمیشی و کاری داد بهش که
بتونه انجام بده
پس حاال برای ردصالحیت این آقا الزم
.نیست موضع بگیرید چون واقعا نمیتونه
من هم بحث حزبی رو نمیبینم ،بحث
تفکر افراد رو میبینم ،حاال اگه ببینیم کسی
بهتر ماست آیا بهتر نیست کنار بکشیم
به نفعش؟
تازه بعضی قضایای دیگر هست که دیدم
.و نمیتونم بگم
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تهمت های بزرگ انتخاباتی به نماینده نجف آباد در مجلس
تیتر یک نجف آباد :مانند ادوار گذشته ،بحثهای قبل از انتخابات از جمله رد و تایید نامزدهای انتخاباتی ،این روزها نقل محافل
است .برخی می گویند داوطلبان رد صالحیت شده به دالیلی مانند عدم صالحیت اخالقی ،مالی و حتی معنوی به درستی رد
.شده اند و عده ای معتقدند ردصالحیت بر پایه مسایل سیاسی است
:تیتر یک نجف آباد
مانند ادوار گذشته ،بحثهای قبل از
انتخابات از جمله رد و تایید نامزدهای
انتخاباتی ،این روزها نقل محافل است.
برخی می گویند داوطلبان رد صالحیت
شده به دالیلی مانند عدم صالحیت
اخالقی ،مالی و حتی معنوی به درستی
رد شده اند و عده ای معتقدند
.ردصالحیت بر پایه مسایل سیاسی است
تیتر یک نجف آباد،
در جدیدترین شماره
خود ،مصاحبه ای با
ابوالفضل ابوترابی
نماینده دوره های
نهم و دهم مجلس از
حوزه انتخابیه نجف
آباد ،تیران و کرون و
نامزد دوره یازدهم
داشته است .بخش
هایی از این مصاحبه
را در ادامه می توانید
.مطالعه کنید
عدم تایید صالحیت
سردار محمد تقی
امینی ،اشکال در
مدرک تحصیلی او بوده که معادل
سازی نشده و شورای نگهبان سردار را
واجد شرایط اداری حضور در انتخابات
.ندانسته است
با این وجود برخی هواداران نامزدهای
ردصالحیت شده عنوان می کنند عدم
تایید نامزد مورد نظر آنها به دلیل
گرایش سیاسی یا احتمال رقابت سنگین
با ابوالفضل ابوترابی ،نماینده دو دوره
.مجلس است
ابوترابی در این خصوص می گوید:
این حرف تهمت بزرگی است .چون
اساسا خودم بخشی از فرآیند بررسی
صالحیت در شورای نگهبان هستم.
وقتی می بینید  ۹۰نفر نماینده چپ

و راست در مجلس فعلی ردصالحیت
شده اند نشان دهنده آن است که
شورای نگهبان گوش به حرف من نمی
دهد که کسی را رد کند یا تایید .اصال
ما نمی توانیم نفوذ در ماجرای تایید
صالحیت ها داشته باشیم .شورای نگهبان
رودربایستی با کسی ندارد .همانطور
که دیدید صالحیت مرحوم آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد
را تایید نکردند .در نجفآباد شاهد

هستیم خیلی از افراد بسیار بزرگ را
در این  ۴۰سال ردصالحیت کرده اند.
کسانی که سمتهای مهم و بزرگی را در
نجفآباد داشتند .جالب است بدانید
شورای نگهبان از طیف همه از جمله
اصولگرایان و اصالحطلبان و طیف آقای
.الریجانی را ردصالحیت کرده اند
ابوترابی در ادامه گفت :این که عده ای
چنین می گویند قطعا به خاطر تخریب
و تهمت به ما است .مردمی که بینش
سیاسی دارند می دانند ،نماینده ای که
االن نامزد انتخابات آینده است و باید
برود تایید صالحیت شود ،نمی تواند
در شورای نگهبان نفوذی داشته باشد.
واقعیت این است که در این موضوع
خالء قانونی داریم .یکی از طرحهای در

دست اجرای بنده برای اصالح خالء قانونی،
اصالح قانون انتخابات است که استانی شدن
انتخابات را شورای نگهبان نپذیرفت .ما
این را دیده بودیم ولی نمایندگان حضور
قلب نداشتند طرح را ادامه دهند .اینطور
نباید باشد که هر کسی خواست بیاید در
انتخابات نامزد شود .در همه کشورهای
دنیا ،کسی که می خواهد نامزد شود ،باید
امضاهای متعدد بیاورد یا مبلغ کالنی را
سپرده کند تا اگر زیر  ۵درصد رای آورد،
.مصادره شود

از سوی دیگر گمانه زنی هایی
مطرح است که برخی افراد
ردصالحیت شده پروژه ای
سیاسی که به نام «فانوس»
معروف شده ،چیده اند که
ظاهرا مخفف «فرار از ننگ و
سرشکستگی» است .ابوترابی
در پاسخ به سئوالی درباره
این پروژه گفت :حقیقتا من
چیزی در این باره نشنیده
ام .اعتقاد دارم اساسا شورای
نگهبان کاری به اصالحطلب
و اصولگرا ندارد .کار به
پرونده دارد .به صورت
مساوی از طیف اصالحطلبان
و اصولگرایان و هواداران آقای الریجانی
هستند .شورای نگهبان بر اساس محتویات
پرونده افراد ،رد یا تایید می کند .لذا اساسا
این حرف درست نیست کسی بگوید ما
چون اصولگرا یا اصالحطلب بودیم ردمان
کردند .اساسا رد و تایید صالحیت کاری به
گرایش آدمها ندارد ،به پرونده شان کار
دارد .حتی من هم می توانستم جزء ۹۰
.نفر نماینده ردصالحیت شده باشم
ابوترابی در پایان سخنانش تاکید کرد
احتمال تایید برخی افراد همچنان وجود
دارد .او گفت :شنیده ها احتمال می دهد
مانند دوره های قبل ،دقیقه  ۹۰چند نفر
تایید صالحیت شوند و به جمع نامزدهای
.تایید صالحیت شده اضافه شود

اعالم اسامی تایید صالحیت شدگان
انتخابات در نجف آباد

کانال تلگرامی «نجف آباد ،شهر علم ،ایمان و
ایثار» خبری را به نقل از منابع معتبر منتشر
کرد که طبق آن هفت نفر دیگر برای شرکت
در عرصه انتخابات حوزه انتخابیه نجف آباد،
تیران و کرون تایید صالحیت شده اند که
با احتساب چهار نفری که پیش از این تایید
شده بودند ،تعداد رقبای انتخابات مجلس
.در دوره یازدهم به یازده نفر می رسد
در این میان ،هم چنان نام مسعود منتظری
شهردار شش سال اخیر نجف آباد و سردار
محمد تقی امینی فرمانده سابق لشکر ۸
.نجف اشرف دیده نمی شود
طبق قانون ،نامزدهای تایید صالحیت نشده،
هنوز یک فرصت اعتراض دیگر دارند ولی
خیلی بعید است که منتظری و امینی بتوانند
.در این مرحله نیز تایید صالحیت شوند
البته این امکان وجود دارد که افرادی که از
دیگر حوزه های انتخابیه تایید صالحیت شده
اند ،تغییر محل داده و از حوزه انتخابیه نجف
.آباد ،تیران و کرون نامزد شوند
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
نیز گفته است:نزدیک به دو هزار نفر به
تاییدصالحیتها اضافه شده است و احتمال
افزایش مجدد آمار تاییدصالحیتیها هم
.وجود دارد
اسامی نامزدهای تایید صالحیت شده برای
حوزه انتخابیه نجف آباد ،تیران و کرون تا
مرحله اول رسیدگی به اعتراض ها به شرح
:زیر هستند
سید ابوالحسن مطلبی
ابوالفضل ابوترابی
علی ناظمی
ابراهیم کلیشادی
محسن خسروی
علی اکبر دادخواه
حسین ایمانیان
احمد زمانی قراقوشی
رسول محمدی
علیرضا عباسی
یحیی کیانی

