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داســتان انتقــاد و گله گــذاری به 
شورای نگهبان ماجرای تازه ای نیست، 
سال هاســت که به روند بررسی تایید 
صالحیت ها توســط این نهاد به ویژه از 
ســوی اصالح طلبان و تحول خواهان 
اعتراض می شــود و به بــاور منتقدان 
روش شــورای نگهبان در بررســی و 
اعــالم صالحیت ها نه تنهــا کمکی به 
مشارکت مردم در انتخابات نکرده، بلکه 
به نظر می رسد نقش مهمی در کاهش 

مشارکت آن ها داشته است.
پس از اعتــراض و بسط نشــینی 
نمایندگان مجلس ششــم در برابر رد 
صالحیت گســترده آن ها برای ورود به 
مجلس هفتم، شاید نامه انتقادی علی 
الریجانی که دو روز قبل منتشــر شد و 
نسبت به رد صالحیت خود در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر اعتراض کرد و 
دالیل رد صالحیت خــود را یک به یک 
خطاب به شــورای نگهبان پاســخ داد 
جدی ترین اتفاقی بــوده که طی چند 
دهه اخیر نسبت به عملکرد این شورا رخ 
داده است چه حتی زمانی که  هاشمی 
رفسنجانی به عنوان یکی از ارکان نظام در 
انتخابات ریاست جمهوری رد صالحیت 

شد؛  چنین سروصدایی ایجاد نشد.
رد صالحیت افرادی، چون مسعود 
پزشکیان، علی الریجانی و علی مطهری 
در انتخابات اخیر ریاســت جمهوری 
و شــیوه برخورد با افراد چنان حیرت 
فعاالن سیاسی را برانگیخت که سعید 
حجاریان، در توییتی نوشت: بیانیه اعالم 
مواضع شــورای نگهبان آغاز عملیات 
اجرایی طرح انتصاب نخســت وزیر در 
لفافه انتخابات ریاست جمهوری است؛ 
امید آنکه نتیجه ایــن عملیات انطباق 

مسئولیت ها و اختیارات باشد.
در برابر همین حیرت ها و تعجب ها 
بود کــه خبر آمــد حســن روحانی، 
رئیس جمهوری ایــران در واکنش به 
رد صالحیت هــا طی نامــه ای به رهبر 
انقالب از ایشان خواسته که در مسئله رد 
صالحیت ها ورود کنند و در همین راستا 

هم بود که مقام معظم رهبری روز جمعه 
۱۴ خرداد خطاب به شــورای نگهبان 
فرمودند: بــه این افراد و بستگانشــان 
نســبت هایی داده شــد که معلوم شد 
خالف اســت و مبنای آن گزارش های 
خالف واقع است. مطالبه من این است 

که دستگاه های مسئول جبران کنند.
با این پیام رهبر انقالب همه را گمان بر 
آن رفت که حتما شورای نگهبان در پاسخ 
به ایشان تاییدیه الاقل علی الریجانی را 
اعالم خواهد کرد اما بر حیرت ها بیشتر 
افزوده شد وقتی که در همان روز یعنی 
۱۴ خرداد  این نهاد در پاسخ به مطالبه 
رهبری، اطالعیه ای صادر کرد که هیچ 
تاثیری در اصل رد صالحیت ها نداشت 
تنها برای ایشان آرزوی صحت و سالمت 
کرد و نوشــت: شــورای نگهبان ضمن 
تاکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم 
نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان 
و خانواده های ایشــان از کلیه رسانه ها 
موکدا می خواهد با توجــه به محرمانه 
بودن بررسی صالحیت ها در این شورا و با 
عنایت به اینکه در بررسی ها مجموعه ای 
از موضوعات، مستندات و مدارک مورد 
ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش های 
نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان 
موثر نبوده است، از گمانه زنی و استناد به 
امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند. 
پاســخی که حاال می توان با انتشار علل 
رد صالحیت علی الریجانی به نادرست 

بودن آن پی برد.پس از ایــن اتفاقات و 
شروع ریاست جمهوری ابراهیم رییسی، 
الریجانی بار ها از شورای نگهبان خواست 
تا دالیل رد صالحیتش را منتشر کند، 
گرچه این اتفاق نیفتاد و تنها محرمانه 
به خودش ابالغ شــد و بر همین اساس 
هم بود که وی نامه ای  ۲۰ صفحه ای به 
شورای نگهبان نوشت و  به مباحث مطرح 
شده از سوی شورای نگهبان پاسخ داد و 
رونوشت آن را برای سران قوا و بسیاری 
از شخصیت های سیاســی ارسال کرد.

داستان اما دیگرگونه شد وقتی که چند 
روز قبل سعید آگنجی، خبرنگار ساکن 
فنالند در کانال تلگرامی خود تصویر نامه 

محرمانه شورای نگهبان به علی الریجانی 
را منتشر کرد، به این ترتیب مهر محرمانه 
نامه شکست و پس از آن بود که رسانه ها 
متن نامه ۲۰ صفحه ای علی الریجانی 
که پاسخی بود به استدالل های شورای 
نگهبان  را منتشر کردند.دالیل شورای 
نگهبان برای رد صالحیــت الریجانی 
مواردی هم چون مواضع سیاســی در 
ســال ۸۸، حمایت از افراد ردصالحیت 
شده و به کارگیری آنان، اقامت اعضای 
خانواده در انگلستان و آمریکا، سفرهای 
متعدد خارجی، عدم رعایت ساده زیستی 
و تلقی ســهیم بودن در بخش هایی از 
نابسامانی و وضع موجود بود. و چنین بود 
که او در پاسخ خود بند به بند به ادعاهای 
شورای نگهبان پاسخ داد و نوشت: شورای 
نگهبان در مورد دلیل دیگر رد صالحیت 
مرقوم داشتند: مواضع سیاسی و اظهارات 
در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله 
فتنه ۱۳۸۸. از گزاره های عجیب روزگار 
ما همین ادعا اســت. یک کالم بگویید 
بنا داشتیم شــما را حذف کنیم در این 
صورت، حداقل جملــه ای معنادار ایراد 

کرده بودید.
وی هم چنین اشــاره کرده بود که: 
شورای نگهبان به هیچ وجه نباید اجازه 
دهد بخش های اطالعاتی به جای انجام 
وظیفه دقیق خود اطالعات خام ارزیابی 
نشده خود را به شــورا اعالم کند، چون 

هیچ ارزشی ندارد.

آقای جنتی جا دارد از جنابعالی 
شکایت کنیم

اما این همه ماجرا نبود. دیروز علی 
مطهری کــه نســبت خانوادگی هم با 
الریجانــی دارد در نامــه ای خطاب به 
احمدجنتی از وی خواســت که دالیل 
رد صالحیــت وی را هم اعــالم کند و 
چنین بود که در نامه خود نوشــت: به 
جای آنکه از همســر جناب الریجانی و 
فرزند استاد شهید مطهری تجلیل شود 
که در چهل ســالی که آقای الریجانی 
سمت های  مهمی داشــته است حتی 
یک سفر خارجی و داخلی همراه ایشان 
نرفته اســت و حتی برای ورود به محل 
مجلس به مناســبت مراســم  روز زن، 
چون خودروی حامل ایشان پراید بوده 
و مأموران باور نمی کردند که همســر 
رئیس قوه با پراید به مجلس بیاید ایشان 
را  مدتی معطل نگه داشتند، آری به جای 
اینکه از این زن تجلیل و تقدیر شود، این 
گونه پاداش او را می دهید! جا دارد که ما 
به  عنوان بیت شهید مطهری از شورای 
نگهبان و شــخص جناب عالی شکایت 
کنیم. وی هم بند به بند به استدالل های 
شــورای نگهبان پاســخ داد و در پایان 
خطاب به جنتی اعــالم کرد: در همین 
جا از جناب عالی به عنوان دبیر شورای 
نگهبان درخواست می کنم که مطابق 
قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و سیاســت های کلی انتخابات، دالیل 
رد صالحیت اینجانــب را برای مجلس 
یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم به 
این بنده اعالم نمایند. در مورد ریاست 
جمهوری اگر دلیل آن کمبود ســابقه 
اجرایی اســت چرا دو نفری که سابقه 
اجرایی کمتری از اینجانب داشــتند 

تأیید شدند؟
نقد یک نهاد راه به جایی نمی برد

اما طرف مقابل نیز دیروز ســاکت 
ننشست و این طور بود که طحان نظیف، 
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با نامه 
علی الریجانی در مورد ردصالحیتش 
گفت: انتخابات ۶ ماه است که تمام شده و 
شورای نگهبان مشغول بررسی مصوبات 
مجلس با موازین شرع و قانون اساسی و 
رسیدگی به استعالمات دیوان عدالت 
اداری است و برخی حاشیه سازی ها بر 
فعالیت های تخصصی شورای نگهبان 
اثر نخواهد گذاشت.به گزارش جماران ،  
هادی طحان نظیف در گفتگو با خبرنگار 
ایرنا درباره اظهارات علی الریجانی گفت: 

پرونده ایشان مثل ســایر افراد در یک 
فرآیند قانونی در شورای نگهبان بررسی 
شده است و برای رسیدگی به صالحیت 
ایشــان مطالب موجــود در پرونده که 
بخشی نیز به بیرون منعکس شده، مورد 
به مورد در جلســات شورا مطرح و پس 
از انجام مباحث متعــدد و بیان نظرات 
مخالف و موافق رای گیــری به صورت 
مخفی انجام شده است. البته نسبت به 
برخی مطالب هم که به بیرون منعکس 
شده نه شورای نگهبان مسبب آن بود و 
نه راضی به آن.به گفته نظیف، اینکه نامه 
شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد 
خارج نشین منتشر شود، جای بررسی 
دارد اما به هر حال انتخابات تمام شده و 
بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه 
ای صحیح نیست هر چند ما در شورای 
نگهبان گوش شــنوا داریم و مطالب هر 
کسی را که نقد داشته باشد می شنویم. 
نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره 
کسی را منع نمی کنیم و همان طور که 
بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصالح 
می کنیم ولی اینکه عــده ای بخواهند 
اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سوال ببرند و 
جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی 
نخواهند برد.و اکنون در شــرایطی که 
پاسخ های شورای نگهبان منتقدان را قانع 
نکرده است و سخنگوی این نهاد گفته که 
ایرادات را اصالح و از انتقادات استقبال 
می کنند و با توجه به اینکه تاکنون شیوه 
عملکرد این نهاد ذره ای تغییر نکرده است 
به نظر می رسد ضروری است این نهاد به 
نکته هایی که امام خمینی )ره( در نامه ای 
خطاب به شورای نگهبان در خرداد سال 
۱۳۶7 نوشــتند و تذکر دادند و به طور 
پنهان بعد جمهوریــت را مطرح کردند 
توجه کند. جایی که ایشان خطاب به آنان 
نوشتند که: بحث بر سر راه گناه و کج رفتن 
است. همه باید توجه کنیم که آلت دست 
بازیگران سیاسی نشویم. باید سعی شود 
آقایان به عنوان منبری پرخاشگوی که تا 
این مرحله حاضر است پیش رود معرفی 
نشوند. شما نگویید، آنها به ما بد می گویند 
و ما با این صحبت ها جواب آنها را می دهیم. 
آنها که به شما بد می گویند، پست مقدس 
شورای نگهبان را ندارند. شما در مکانی 
نشســته اید که باید خیلی از مسائل را 
با ســکوت و وزانت خویش حل کنید. 
حواستان را جمع کنید که نکند یکمرتبه 
متوجه شوید که انجمن حجتیه ای ها 

همه چیزتان را نابود کرده اند.

علی مطهری هم از شورای نگهبان جویای دالیل ردصالحیت خود شد

نهاد باالدستی روی لبة تیغ انتقاد

خبر

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما در خصوص مذاکرات 
وین هیچ گفتگوی مستقیمی با آمریکا انجام ندادیم و برخی پیام ها 
به واسطه »انریکه مورا« رد و بدل شده است.به گزارش مهر، سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به واکنش به 
اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در خصوص 
ارسال پیام مستقیم به تهران گفت: در خصوص گفتگوهای وین 
هیچ صحبت مستقیمی با آمریکا طی این  ماه ها که مذاکرات در 
وین در جریان بوده، انجام نشده است.وی ادامه داد: برخی پیام ها 
به واسطه آقای »انریکه مورا« به صورت مکتوب و غیرمکتوب از 
ابتدای مذاکرات در وین درباره موضوعات مذاکراتی دریافت و 
جواب آن ها نیز در جا داده شــده است.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت ۹ شهروند 
کرد ایرانی توسط ترکیه و تحویل آنها به معارضان سوریه نیز 
گفت: جزئیاتی که شما گفتید تأیید نمی شود.خطیب زاده 

ادامه داد: درباره چندین شهروند ایرانی که به ادعای ترکیه 
ورود غیرقانونی به این کشور داشته اند، گفتگو شده است. در 
سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران نیز در این باره گفتگوهایی 
صورت گرفت شد و همچنان این موضوع در دست پیگیری 
است.وی در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص سفیر 
ایران در یمن گفت: روابط ایران و انصاراهلل مستحکم است. 
ایران کماکان به مردم یمن متعهد است و با همه ابزارهای 
سیاسی و اقتصادی به آنها کمک می کند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه افزود: آقای ایرلو )سفیر ایران در یمن( احتیاج به 
رسیدگی فوری پزشکی داشت و چندین کشور در منطقه از 
جمله عراق در این زمینه به ما کمک کردند. زمانی که حال 

آقای ایرلو بهتر شد، اطالع رسانی ها انجام خواهد شد.
سه کشور اروپایی وارد کارزارهای رسانه ای شدند 

خطیب زاده در واکنش به رویکرد سه کشــور اروپایی در 

حین مذاکرات وین نیز گفت: سه کشور اروپایی وارد کارزارهای 
رسانه ای شدند و اطالعات غلط و برساخته به رسانه ها می دهند.

وی ادامه داد: ما امــروز دو متن توافق شــده جدید داریم که 
ماحصل گفتگوهای بسیار فشــرده ای است که طی چند روز 
گذشته در وین همراه با تنفس چند روزه به دست آمده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: متن هایی 
اســت که نظرات ایران به همراه متون قبلی در آن لحاظ شده 
است و االن می توانیم براساس آن به گفتگوهای آتی ادامه دهیم. 
اگر طرف های مقابل با همین رویکرد که وارد شدند از ابتدا وارد 

می شدند زودتر می توانستیم به این متون برسیم.خطیب زاده 
درخصوص ادعای آمریکا مبنی بر اسکان ایران به سران القاعده 
تصریح کرد: این ها ادعاهایی است که به صورت ادواری وجود 
دارد و هر از چندگاهی منتشر می شــود و پاسخ این ادعاهای 

بی اساس ضروری نیست.
وی درخصوص نصب دوربین های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مجتمع کــرج نیز گفت: از روزی کــه خرابکاری ها در 
کرج اتفاق افتاد به آژانس گفتیم بایــد اقداماتی صورت گیرد و 
بررسی های امنیتی و قضائی انجام شود و باید مجرم محکوم شود. 
طبیعتاً وقتی چک های امنیتی و فنی درباره دوربین ها صورت 
بگیرد می تواند این دوربین ها نصب شود.سخنگوی وزارت امور 
خارجه ادامه داد: در سفر آقای گروسی توافقات کاملی انجام شده 
بود اما به دلیل برخی مشکالت و نقاط اختالفی، اعالم نشد. بعد 
از سفر آقای کمالوندی به وین و گفتگوهایی که صورت گرفت، 
وقتی مقدمات فراهم شد، ایران اعالم کرد دوربین ها مجدد نصب 
می شوند.خطیب زاده اضافه کرد: مادامی که روابط ایران و آژانس 
اتمی در چارچوب فنی بماند هیچ مشکلی نیست. در چارچوب 

فنی، آسمان بسیار آفتابی و صاف است.

خطیب زاده در نشست خبری:

هیچگفتوگویمستقیمیباآمریکانداشتهایم
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در نامه امام )ره( خطاب 
به شورای نگهبان آمده 

است: شما نگویید، آن ها 
به ما بد می گویند و ما با این 

صحبت ها جواب آن ها را 
می دهیم. آن ها که به شما 

بد می گویند، پست مقدس 
شورای نگهبان را ندارند. 
شما در مکانی نشسته اید 
که باید خیلی از مسائل را 
با سکوت و وزانت خویش 

حل کنید. حواستان را جمع 
کنید«

نفیسه زارع کهن

علتشلیکپدافنددراطراف
نیروگاهاتمیبوشهرچهبود؟

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر علت 
شنیده شدن صدای شلیک پدافند در اطراف نیروگاه 
اتمی بوشــهر را برگزاری رزمایش در جنوب این 
استان و خلیج فارس اعالم کرد. به گزارش فارس، 
محمدتقی ایرانی معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای 
آمادگی الزم برای افزایش توان پدافندی نیرو های 
مسلح، بامداد امروز دوشنبه رزمایشی بر فراز نیروگاه 
اتمی بوشهر برگزار شــد. وی افزود: این رزمایش 
ساعت پنج بامداد با آمادگی الزم و هماهنگی کامل 
نیرو های مسلح برگزار شده است. معاون سیاسی و 
امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: رزمایش یاد شده 
در جنوب استان بوشهر و خلیج فارس بوده و پیش 
از این نیز اطالع رســانی در خصوص این رزمایش 

انجام شده بود.
    

پاسختندفرماندهقرارگاهخاتم
بهتهدیدهایاسرائیل

فرمانده قرارگاه خاتم  گفت: اگر تهدیدات اسرائیل 
علیه مراکز هســته ای و نظامی ما عملی شود، بی 
درنگ، تمامی مراکز، پایگاه ها و مبداء تجاوز را مورد 
حمله کوبنده قرار خواهیم داد. به گزارش تسنیم 
سردار سرلشکر غالمعلی رشــید فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیــاء )ص( در جمع فرماندهان 
ارشد سپاه در رزمایش پیامبر اعظم ۱7 تصریح کرد: 
هرگونه تهدید مراکز هسته ای و نظامی جمهوری 
اسالمی از سوی رژیم صهیونیســتی بدون چراغ 
سبز و حمایت آمریکا امکان پذیر نیست. وی افزود: 
در صورتی که تهدیداتی از این دست جنبه عملی 
به خود بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
بدون درنگ، تمامی مراکز، پایگاه ها، مسیر و فضای 
استفاده شــده برای عبورو مبداء تجاوز را بر اساس 
طرح های عملیاتی تمرین شده مورد حمله کوبنده 

قرار خواهد داد.
    

رزمایشپیامبراعظمسپاه
درسواحلخلیجفارس

معاون عملیات سپاه از آغاز رزمایش مشترک 
پیامبر اعظم )ص( ۱7 از صبح روز گذشته به مدت 
پنج روز در سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه 
عمومی استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر ســردار عباس 
نیل فروشان معاون عملیات کل سپاه و سخنگوی 
رزمایش مشترک پیامبر اعظم )ص( ۱7 گفت: این 
رزمایش با حضور یگان هایــی از نیروهای زمینی، 
دریایی و هوافضای ســپاه و همچنیــن برخی از 
یگان های مردم پایه بسیج مستضعفین با بهره گیری 
از پیشــرفته ترین تجهیزات و تاکتیک ها برگزار 

می شود.
    

بهرهگیریازظرفیتهایقانونی
برایمجازاتجایگزینحبس

رئیس دستگاه قضا با اشــاره به مزایا و منافع 
حبس و اعمال مجازات جایگزین حبس گفت: با 
بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود می توان 
در عین رسیدگی به پرونده های قضایی و کیفری 
و صدور مجازات جایگزین حبس از ایجاد تبعات 
نامطلوب در اتفاقات غیرمترقبه ای نظیر شــیوع 
بیماری نیز پیشــگیری به عمل آورد. به گزارش 
ایلنا، غالمحســین محســنی اژه ای در جلسه 
شورای عالی قوه قضائیه یکی دیگر از ظرفیت های 
قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس 
با ماهیت و محوریت خدمــات اجتماع محور و 
عام المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اســالمی 

دانست.
    

غریب آبادی:
همهایرانیانمقیمخارج
میتوانندبهکشوربیایند

دبیر ستاد حقوق بشــر قوه قضاییه گفت: همه 
ایرانیان مقیم خارج می توانند به کشور بیایند و اگر 
کسی فکر می کند مشکلی دارد می تواند مراجعه 
کرده و درخواست خود را ارائه بدهد تا رسیدگی های 

الزم در خصوص آن در خواست انجام شود.
به گزارش قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی در 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه از برگزاری جلسه 
ستاد حقوق بشــر با وزارت خارجه و مرکز آمار و 
فناوری اطالعات قوه قضاییه خبر داد و گفت: در 
این جلسه تصمیمات بسیار خوبی برای تسهیل 
ارائه خدمــات قضایی به ایرانیــان مقیم خارج از 

کشور اتخاذ شد.
غریب آبــادی افــزود: در صــورت راه اندازی 
دفاتری مشابه دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی 
در سفارت خانه های جمهوری اسالمی ایران، ۸۰ 
درصد از مباحث حقوقی و قضایی که ایرانیان خارج 

از کشور با آن مشکل دارند حل خواهد شد.

روی موج کوتاه

دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی گفته 
اســت بعداز انتخابات آقای هاشــمی به آقای 
روحانی اصرار کرد که آقای عارف را معاون اول 
خود بگذارد و آقای جهانگیــری برود در وزارت 

کشور، اما ایشان نپذیرفت!
به گزارش انتخاب، مرعشی که در نخستین 
نشست فصلی و حضوری دبیران اول استان های 
حزب کارگــزاران در دوره جدید تحلیل خود را 
از شرایط کشور تشریح می کرد گفت:در اواخر 
دوره مسئولیت آقای هاشمی به دلیل توفیقات 
شگفت دولت سازندگی در بازسازی کشور و روند 
رو به تعالی و توسعه ملی، بحثی در گرفته بود که 
طرفدارانی هم داشت؛ از جمله خود من، آقای 
مهاجرانی و آقای طاهــری امام جمعه اصفهان 
مبنی بر اینکه قانون اساسی به گونه ای اصالح 
شود تا اگر مردم عالقمند باشند، آقای هاشمی 
بتواند یــک دور دیگر رئیس جمهــور بماند تا 
بنیان های توسعه و زیرســاخت ها پایدار شود. 

من هم که سخنی در تایید این تلقی ذهنی در 
دانشگاهی گفته بودم و مورد نقد آقای هاشمی 
قرار گرفتم. ایشان گفتند اگر قهر از نظام و انقالب 

تلقی نمی شد دور دوم هم نمی آمدم.
وی ادامه داد:ســال ۹۲ آقای هاشــمی رد 
صالحیت شــد. اما با همکاری ایشان با آقایان 
خاتمی و ناطق و از خودگذشتگی آقای عارف 

البته بنا به اصرار آقای خاتمی توانســتیم در 
انتخابات پیروز شــویم. همانجا می بایست با 
آقای روحانی تکلیفمان را روشــن می کردیم. 
اینکه کشور برای ما مهم است و کاری به قدرت 

نداریم معنا نداشت. 
مرعشی گفت:همین شد که بعداز انتخابات 
آقای هاشمی به آقای روحانی اصرار کرد که آقای 
عارف را معاون اول خود بگذارد و آقای جهانگیری 

برود در وزارت کشور، اما ایشان نپذیرفت! 
وی ادامه داد:آقای هاشــمی، آقای خاتمی، 
آقای سیدحســن خمینی و آقای ناطق از آقای 
روحانی خواستند که آقای رحمانی فضلی را به 
عنوان وزیر کشور معرفی نکند اما ایشان قبول 
نکرد. کار به جایی رسیده بود که مع االسف اگر 

آقای هاشمی با آقای روحانی تماس می گرفت، 
پشت خط نمی آمد و آقای نهاوندیان را می فرستاد 
که پیام آقای هاشمی را بشنود و به ایشان برساند. 
چرا نباید پس از انتخابات هــم آقای روحانی با 
آقای هاشمی و آقای خاتمی همکاری نزدیک 

داشته باشد؟ 
وی با بیان اینکه چرا همان ابتدا اصالح طلبان 
با او تعیین تکلیف نکردند؟ گفت:عرصه سیاست 
که محل تعارف نیست! منافع کشور و ملت را که 

نباید قربانی تعارفات فردی کرد!
به گفته مرعشــی در ســال ۹۶، نظر آقای 
خاتمی، نامزدی یکی دو نفر دیگر در کنار آقای 
روحانی بود اما ایشــان مخالف بود. من و آقای 
موســوی الری و آقای کمالــی خدمت آقای 

روحانی رسیدیم و پیشنهاد کاندیداتوری آقای 
جهانگیری را به ایشان دادیم. آقای روحانی گفت: 
پس آقای نوبخت هم نامزد شــود که او خودش 
قبول نکرد. نتیجه، حدف آقای جهانگیری در 
بســیاری از تصمیمات اصلی از جمله انتخاب 
وزرا بود. مــا همانجا باید می  خواســتیم آقای 
جهانگیری در اعتراض به این برخورد از دولت 

کناره گیری کند.
وی گفت:پس از پیروزی در انتخابات مجلس، 
یک بار از آقای عارف پرسیده نشد که کارنامه شما 

درحوزه انتخابیه تهران چیست؟
مرعشــی همچنین گفت:بر ســر انتخاب 
شــهردار تهران، من، آقای کرباســچی، آقای 
قوچانی، آقای عطریانفر و خانم فائزه هاشــمی 
پیش آقای خاتمی رفتیم و دالیل چهارگانه خود 
را درباره اینکه چرا باید آقای محســن هاشمی 
شــهردار شــود، ارائه کردیم. در پاسخ ایشان، 

نظرمان را درباره آقای حناچی پرسیدند!

در نشست دبیران اول استان های حزب کارگزاران مطرح شد؛

گلهگذاریهایحسینمرعشیازروحانیوخاتمی


