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تاثير ارز دولتي بهزودي
در سفرههاي مردم احساس ميشود

محمدباق�ر نوبخ�ت ،رييس
س�ازمان برنامه و بودجه كل
كشور :اصالح ساختار بودجه در
قالب اليحه نيست ،در اين زمينه
طرحي آماده ش��ده اس��ت طبق
ابالغي��ه مقام معظ��م رهبري در
شورايعاليهماهنگياقتصاديسرانقوايسهگانهمورد
بررسيقرارميگيرد.ديگرنيازيبهطرحمجلسنيست.بعد
ازبررسيطرحاصالحساختاربودجهدرشورايهماهنگي
اقتصادي قوا ،در مجلس شوراي اسالمي نيز مورد بررسي
و تصويب قرار گيرد .در قانون بودجه سال ،۹۸براي تامين
كاالهاياساسياعتبار ۱۴ميليارددالريديدهشدهاست،
اكنونتاثيراينميزاناعتباردربازاراحساسنميشود.اين
موردجزومسائلياستكهمجلساعالمكردهواكنونمورد
بازبينيقرارگرفتهاستتابهروشياقدامشودكهمردمآثار
اين ۱۴ميليارد دالر را در سفرههايش��ان احساس كنند.
اكنون روش مذكور در حال بررسي است و به زودي انجام
ميشود،همچنانقراراستارزدولتيبه ۲۵قلماختصاص
پيداكند.خانهملت

دولتترامپتخريباميداجتماعي
رادردستوركارقراردادهاست

ش�هيندخت م�والوردي،
دستيارپيشينرييسجمهور
در ام�ور حقوق ش�هروندي:
بعد از خ��روج امري��كا از برجام،
راهكار اين كشور ايجاد نارضايتي
حداكثري براي فروپاشي داخلي
ايراناست.مسلماستدراينشرايطماعالوهبريكجنگ
تمام عيار اقتصادي همزمان درگير يك جنگ تمام عيار
رواني نيز هستيم .بطور مشخص تخريب اميد اجتماعي
در دستوركار رهبران دولت ترامپ وجود دارد و بايد در اين
چارچوب سياستهايي مناسب اتخاذ كرد تا پاسخگوي
نيازهاي جامعه باش��د .با وجود سياس��تهاي خصمانه
امريكا ،سادهانديش��ي است كه تخريب اميد اجتماعي را
فقط به خارج از كشور ارجاع دهيم .ايرنا

نبايدبهرفتنترامپدلبست

حش�متاهلل فالحتپيشه،
رييسكميسيونامنيتملي
و سياس�ت خارجي مجلس:
فضاي افراطيگري و ضدايراني،
اسالمي بيس��ابقهاي در امريكا
ش��كلگرفته و ترامپ بخشي از
اين فضاي حاكم بر امريكا است كه تريبون و قدرت كافي
را در امريكا براي موج سواري بر اين فضا دارد و ما نبايد كل
مناسبات خارجيمان را با امريكا تعريف كنيم ،چون اين
به معناي بازي در ميدان افراطيون امريكا است .قطعا اگر
شخصي غير از ترامپ در امريكا حكومت ميكرد شرايط
بهتر بود و تاكنون در اين حد اجم��اع ضد ايراني در كاخ
س��فيد نبود اما نبايد به رفتن ترامپ دل بس��ت .بهترين
راهكار براي مقابله با اين شرايط حركت بر اساس قوانين
بينالمللي تا كشورهاي ديگر كنار امريكا قرار نگيرند .راه
مقابله با يكجانبهگرايي ،يكجانبه عمل كردن نيست و ما
نبايدبهگونهايعملكنيمكهواردفضايتقابليباامريكا
شويمچراكهآنهابهدنبالهمينسياستهستندودستگاه
ديپلماسيبايدامريكاراجزئيازمعادالتجهانيبداندنه
اصلهدفوباديگركشورهانيزتعاملكند .خانهملت

وضعموجودنتيجهاعتماد
به طالگرام و هاتگرام است

سردارغالمرضاجاللي،رييس
س�ازمان پدافن�د غيرعامل
كشور«:نتيجهاعتمادبهطالگرام
و هاتگرام همين وضع موجود و از
دست دادن دادههاي مردم در اين
ش��بكهها و رفتن اعتبار دوستان
تاييدكننده آنهاست .خوب است از اين اقدامات دشمن
و شبكههاي ظاهرا مس��تقل و حوادث پيش آمده درس
بگيريم و نگاه خود را ب��ه اين تحوالت اصالح كنيم .خبر
ارتباط شبكه تلگرام با دشمن ،ارتباط معنيدار با گوگل،
رفتارخصمانهاينستاگرامدرراهبردجديدامنيتسايبري
امريكاو...قابلتوجهجدياست.اكثركشورهاييكهتالش
امريكا را براي اشراف اطالعاتي در فضاي سايبري احساس
ميكنند ،دنبال مليسازي فضاي سايبري خود هستند.
روسيه ،چين ،فرانسه و ايران از اين جمله هستند .اين يك
راهبرد اساسي در ايجاد استقالل و بهرهبرداري مناسب
از فضاي س��ايبري براي همه و براي كش��ور ماست تا به
مليسازي زيرس��اختي شبكه اجتماعي مشغول شويم،
پس بازيه��اي بچهگانه و عاليق حزب��ي و گروهي را در
برابر مولفههاي الزامي امنيت ملي در فضاي سايبري كنار
بگذاريد ،دوستان .مس��اله حفظ امنيت ملي و پايداري و
تداوم كاركردهاي اساسي سايبري كشور در هر شرايط
يك تكليف ملي و فراگروهي است ».پيامرسانسروش

وظايفماندرحمايتاز
پيامرسانهايداخليراانجامداديم

محمدج�واد آذري جهرمي،
وزي�ر ارتباط�ات و فن�اوري
اطالعات :آنچ��ه در اين زمينه
اهميت دارد ،قانون است .در رابطه
باحمايتازپيامرسانهايداخلي
مصوبهشورايعاليفضايمجازي
موجود اس��ت كه در اين مصوبه مس��ووليت هر دستگاه
مشخص شده اس��ت .اگر قرار بر ارزيابي است ،مركز ملي
بايد براساس سندهاي موجود ،عملكرد وزارت ارتباطات
را ارزيابي كند؛ اگر ما كم كاري كرده باشيم ،ميپذيريم.
به زعم پيامرس��انهاي داخل��ي ،وزارت ارتباطات تنها
دستگاهي بود كه به وظايف خود عمل كرد .دستگاههايي
هستند كه عملكرد آنها صفر است ،اما هيچگاه مورد سوال
قرار نميگيرند .خانهملت
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راست و چپ سياسي بيش از  10ماه مانده به انتخابات چه دغدغههايي دارند؟

هدف«:استانيشدن»انتخابات؛حملهازتوپخانهاصولگرايي

از همين روي توپخانههاي خود را براي حمله آماده
كرده و هر روز برگي جديد رو ميكنند .يك روز پاي
«عدالت انتخاباتي» را وس��ط ميكشند و روز ديگر
بحث «ش��بهه تقلب» و اگر نتيجه نگرفتند ،اعضاي
هيات عالي نظارت مجم��ع ميانداري ميكنند كه
چه اصراري اس��ت طرحي ك��ه در مجالس مختلف
تصويب نش��ده بار ديگر به ش��وراي نگهب��ان برود.
ش��ايد اين طرح مص��وب مجلس نيز با اش��كاالتي
همراه باشد اما رفتن به سمت استاني شدن و وجهه
ملي بخش��يدن به نمايندگان پارلم��ان را نميتوان
امري مثبت تلقي نك��رد بنابراين ميتوان ايرادات و
اشكاالت كارشناسي نه سياسي را در رفتوآمدهاي
اين مصوبه از شورا به مجلس مرتفع كرد.

مرجان زهراني
راس��ت سياس��ي امس��ال دغدغ��هاي مهمت��ر از
فهرستهاي انتخاباتي و جبههبندي و تالش براي
وحدت دارد؛ دغدغه مشترك «طرح استاني شدن
انتخاب��ات ».برگ��زاري انتخابات مجلس ش��وراي
اسالمي در يك قدمي «اس��تاني شدن» قرار دارد و
در صورتي كه شوراي نگهبان اينبار استاني شدن
انتخاب نمايندگان را به تصويب برساند و به رسميت
بشناسد ،تغيير مهم و بزرگي در شيوه اجرا ،همچنين
تركيب پارلمان ايجاد خواهد شد .اما گروهي هنوز
در تالش هستند تا از راههاي ممكن و موجود براي
ملغي شدن اين طرح سد بسازند .آنچه در اظهارات
و رسانههاي راست سياسي بيش از  10ماه مانده به
انتخابات مش��هود به نظر ميرسد ،مخالفت با طرح
استاني شدن انتخابات مجلس است.
اسفند س��ال گذش��ته وكالي مجلس با  138راي
موافق 75 ،مخال��ف و  4ممتنع از مجموع  223نفر
اين طرح را ب��ه تصويب رس��اندند .از آنجا كه طرح
اصالح برخي قوانين انتخابات مجلس نيز در دست
بررسي بود با تصويب اس��تاني شدن ،مقرر شد اين
موض��وع به قانون انتخابات مجلس الحاق ش��ود .بر
اين اساس محدوده جغرافيايي هر استان به عنوان
حوزه انتخابيه اصل��ي و حوزههاي انتخابيه موجود
در هر اس��تان به عنوان حوزهه��اي انتخابيه فرعي
محسوب ميشود.
بنابر اين قانون هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس
بايد منحصرا براي يكي از حوزههاي انتخابيه فرعي
ثبتنام كنند در صورتي كه هر يك از رايدهندگان
ميتوانند براي كليه كرس��يهاي اس��تاني نماينده
انتخاب كنند.
در واقع به بياني س��ادهتر و همان طور كه ابوالفضل
ترابي ،نماينده مجلس و عضو كميس��يون ش��وراها
توضي��ح داده «ب��راي مث��ال اس��تان اصفهان ۲۰
نماينده در مجلس ش��وراي اس�لامي دارد كه براي
انتخاب اين  ۲۰نماينده استان اصفهان در مجلس،
رايدهندگاني كه حوزه انتخابيهشان يك نماينده در
مجلس دارد ،هنگامي كه پاي صندوق راي ميروند
بايد يك راي به نماينده حوزه انتخابيه خود بدهند
و  ۱۹راي ديگ��ر را براي انتخاب س��اير نمايندگان
شهرستانهاي استان اصفهان به صندوق بيندازند.
كانديداي يك حوزه انتخابيه بايد حداقل  ۲۰درصد
آرا حوزه انتخابيه خود را كس��ب كن��د تا آراي اين
كانديدا در سطح كل استان نيز شمارش شود».
عالوه بر اين پس از تغيير قان��ون انتخابات نيز تنها
كساني ميتوانند براي كانديداتوري اقدام كنند كه يا
از سوي حزب يا جبههاي سياسي معرفي شدهباشند
يا دستكم  5هزار امضاي الكترونيكي براي حضور
در انتخابات داشته باشند.
اين دو م��ورد دقيقا همان چيزي اس��ت كه به زعم
اصولگرايان تداوم حيات اكثريتيشان در پارلمان را
با مخاطره مواجه ميكند.
طرح استاني ش��دن انتخابات اولين بار در سال 78
و در مجلس پنجم مطرح اما بعد از مدتي از دس��تور
كار خارج شد .در سال  81بار ديگر در مجلس ششم
عينا به تصويب رس��يد و به ش��وراي نگهبان ارسال
ش��د اما اين طرح از سوي ش��وراي نگهبان به دليل
آنچه مغايرت با ش��رع و بندهاي س��وم ،پانزدهم و
هفتادوپنجم قانون اساسي تش��خيص دادهشد به
مجلس بازگشت .بعد از اصالحاتي در مجلس هفتم
يك بار ديگر مجلسيها شانس خود را امتحان كرده و
طرح مصوب مجلس را به اين نهاد نظارتي فرستادند
كه براي دومين بار اين طرح موافقت اعضاي شوراي
نگهبان را جلب نكرد و اينبار در كميسيون تخصصي
با تاكيد بر اينكه ايرادات شوراي نگهبان ماهوي است
و قابل برطرف كردن نيست ،رد شد .مجلس دهميها
اما يك بار ديگر شانس خود را ميآزمايند تا ببينند
كه اين طرح ميتواند نظر ش��وراي نگهبان را جلب
كند يا نه .البته كه همواره وقتي بحث از استاني شدن
انتخابات به ميان آمده ،عدهاي اِن ُقلتهايي در مورد
كاهش مشاركت مردمي و افزايش اختالفات قومي
و قبيلهاي مطرح كردهان��د اما اين بار اصولگرايان با

اين روزها جوسازي عليه بحث
استاني شدن انتخابات شدت و
حدتبيشتريبهخودميگيرد.
در اين رابطه بايد گفت استاني
ش��دن انتخابات به تنهايي كه
محمد محمودي شاهنشين قابل طرح بحث نيس��ت بلكه
در كنار آن موضوع تناسب هم
مطرحميشود؛بهاينمعناكههمهاقشارمردمبتوانند
نمايندهايدرمجلسداشتهباشند.حرفايناستكه
درشرايطفعليوقانونانتخاباتيكهدرحالحاضرآن
رااجراميكنيمباعثشدهاستبخشزياديازمردمدر
مجلسنمايندهنداشتهباشند؛نمونهعينياينموضوع
رااينگونهميتوانتشريحكردكهنمايندگانيكهراهي
مجلس ميش��وند با انتخاب نزديك به  40درصد از
مردمصاحبكرسيشدهاند؛حالسوالاينجاستكه
سهم آناني كه پاي صندوق نرفتهاند چه ميشود؟! در
اينجاپاسخايناستكهمابايدسازوكاريايجادكنيم
كه همه مردم با هر عقيده و فكري بتوانند نمايندهاي
در مجلس داشته باش��ند؛ راهحل اين موضوع هم در
تناسبيشدنانتخاباتاست.درحالحاضرازافغانستان
وعراقكهدرهمسايگيماقرارداردتاآلمانوكشورهاي
توسعهيافته اين شيوه انتخابات را اجرا ميكنند .اين
همان ش��يوهاي اس��ت كه اجازه ميدهد همه اقشار
جامعه سهمي در مجلس داشته باشند و حتي افرادي

كمك رسانههاي قدرتمندش��ان تالش ميكنند تا
مسير را آن طور كه ميخواهند ،تغيير دهند.
اميد اصولگرايان؛ ش�وراي نگهب�ان و هيات
عالي نظارت مجمع تشخيص
آنها از استاني شدن انتخابات بيم دارند چراكه همواره
شانسشان در شهرستانهاي اغلب كوچكتر بوده و
بيش از آنكه بر مبناي فرآيندهاي سياسي مقدمات
ورود به مجلس را فراهم كنند به فرآيندهاي قومي
و قبيل��هاي تكيه داش��تهاند از همي��ن روي ترس
از دس��ت دادن پايگاههايش��ان را دارند و تمايلي
ندارند ،نماينده پارلم��ان در قالب يك نماينده ملي
دغدغههاي ملي را بي��ان كند .براي توقف اين روند
هم به دو نهاد اميد بس��تهاند؛ اول شوراي نگهبان و
هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
رس��انههاي آنها مدام بر اين چرخ ميچرخند كه با
استاني ش��دن انتخابات مفهوم «عدالت» زير سوال
بردهشود.
پروپاگانداي رس��انههاي اصولگرا نشان ميدهد كه
آنها تمام ت�لاش خود را ميكنند ت��ا افكار عمومي
يا ش��ايد افكار فقها و حقوقدانان ش��وراي نگهبان
را تح��ت تاثير قرار دهند .از همين روي ش��ايد روز
گذشته «تس��نيم» دو گزارش انتقادي از اين طرح
را در فاصله زماني كوتاهي از يكديگر منتش��ر كرد.
نگارن��ده گزارش اول كه زير عن��وان «اصالح قانون
انتخاب��ات مجل��س و مس��اله عدال��ت؛ طرحي كه
ميتواند ش��بهه جعلي «تقلب» بس��ازد» منتش��ر
شده ،اس��تدالل ميكند كه اوال اين طرح از عدالت
انتخاباتي برخوردار نيست ثانيا ممكن است فردي
چون تنها  15درصد آراي ح��وزه انتخابيه فرعي را
كسب كرده اما چون ليستش در كل استان سهميه
و كرسي دارد و در استان هم بيشترين رأي را آورده،
وارد مجلس ميشود و كرسي را كسب ميكند .اين
رسانه معتقد است در اين شرايط هدف اصلي طرح
كه ورود نمايندگان با مقبوليت ملي اس��ت ،ميسر
نشده و شائبه تقلب را در مردم عادي ايجاد كند.
اين خبرگ��زاري همچنين در گزارش ديگري تحت
عن��وان «اصالح قان��ون انتخابات مجل��س اهداف
درست و راهحلهاي غلطي كه كار را بدتر ميكند»
نيز پيوس��تي براي گزارش قبل��ي و مجموعهاي از
نظرات نمايندگان و انع��كاس نظرات منفي در اين
مورد است.
«فارس» نيز كه خواس��ته جنبهاي كارشناسيتر به
مخالفتهايش بخشد براي اين موضوع ميزگردي با
حضور محمدعلي وكيلي ،نماينده مجلس موافق و
علي بهادريجهرمي ،اس��تاد دانشگاه سوي مخالف
ماجرا ترتيب داده اس��ت .در اي��ن مناظره بهادري
تاكيد دارد كه شايس��تهگزيني با ليستي راي دادن
اتفاق نميافتد .او نيز در مناظره تاكيد كرده كه اين
طرح موجب ايجاد شبهه تقلب دارد.
با به گفته عباس��علي كدخدايي ،سخنگوي شوراي
نگهبان قرار است روز پنجشنبه بررسي اين موضوع
در دستور كار اين نهاد نظارتي قرار گيرد و بايد ديد
ك��ه خروجي نظرات  6فقي��ه و  6حقوقدان چقدر با
اصولگرايان همخواني دارد.

اما زمي��ن ديگري كه ب��راي مخالفت ب��ا اين طرح
طراح��ي ش��ده ،هيات نظ��ارت مجمع تش��خيص
مصلحت نظام است .اين هيات پيش از طي مراحل
قانوني وارد موضوع برنامه شش��م توس��عه ش��د اما
اظهارنظره��اي اي��ن هي��ات پيش از ط��ي مراحل
قانوني در م��ورد FATFبود كه كارك��رد فراقانوني
آن را رس��انهاي كرد .بعد از اين ماجرا گويا به جاي
جلوگيري از روند فراقانون��ي اتفاقا حوزه اختيارات
اين هيات افزايش يافته ت��ا جايي كه در مورد طرح
استاني شدن انتخابات هم قبل از اعالم نظر شوراي
نگهبان اظهارنظر كرده است.
غالمرض��ا مصباحيمقدم از اعض��اي هيات نظارت
مجمع تش��خيص از ارس��ال مخالف��ت هيات عالي
نظارت مجمع تشخيص با اس��تاني شدن انتخابات
مجلس به كميس��يون مربوطه در مجلس ش��وراي
اسالمي خبر داد و روز گذش��ته حسين ميرمحمد
صادقي ،معاون قوانين مجلس ش��وراي اسالمي به
دخالت هيات نظارت مجمع واكنش نشان داد و به
«پانا» گفت «اين نهاد عمال به شوراي نگهبان دوم
تبديل شده است».
او توضي��ح داد ك��ه «موضع ما در مجلس ش��وراي
اس�لامي همواره اين بوده كه كارشناسان و اعضاي
مجمع تشخيص مصلحت نظام هنگام مطرح بودن
يك طرح يا اليح��ه در كميس��يونهاي تخصصي
مجلس ميتوانند در جلس��ات حضور داشته باشند.
كارشناسان مجمع اگر در جلسه كميسيون حاضر
باش��ند ،ميتوانند نظر خود درب��اره تطابق طرح يا
اليحه مطرح در كميس��يون با سياس��تهاي كلي
نظام را اعالم كنند».
ميرمحمدصادقي تاكيد كرد امروز كه بررسي موضوع
استاني شدن انتخابات مجلس در بهارستان كارش
به اتمام رسيده ،ارس��ال مخالفت مجمع به مجلس
معنا ندارد و طبيعتا نظر هيات نظارت بايد به شوراي
نگهبان ارسال ميشد و اين شورا نظرات را به مجلس
ارسال ميكرد نه اينكه مجمع راسا موارد مدنظر خود
را به مجلس ارسال كند.
با اين حال همزمان با اظهارات معاون قوانين مجلس
«فارس» به س��راع مصطفي ميرسليم ،عضو مجمع
تشخيص رفت تا به اين ايراد قانوني پاسخ دهد.
ميرسليم هم به جاي تاكيد بر روند قانوني ترجيح داد
كه مجلس و دولت را متهم كند .او در همين راس��تا
گفت ك��ه «دولت و مجلس باي��د در آييننامههاي
داخلي خود پيشبيني كنند ك��ه ب ه موقع از هيات
عالي نظارت براي بررسي مغايرت و انطباق لوايح و
طرحها با سياستهاي كلي نظام مصوب دعوت كنند
و هيات عالي نظارت آمادگي كامل براي همكاري در
اين زمينه داشته و دارد».
خبرگ��زاري «دانش��جو» نيز ب��راي تكميل تالش
اصولگرايان با محمدجواد كوليوند ،رييس كميسيون
شوراهاي مجلس گفتوگو كرده و به نقل از او نوشته
است كه اگر طرح استاني ش��دن انتخابات تصويب
هم ش��ود براي انتخابات مجل��س يازدهم اجرايي
نخواهد شد.
آن طور كه اصولگرايان نش��ان ميدهند اين روزها
دغدغه جدي آنها «اس��تاني شدن انتخابات» است

استانيشدنبرايپوستاندازيانتخابات

كه به صورت مس��تقل وارد انتخابات شدهاند و عضو
حزبنيستندنيزميتوانندرايقابلتوجهيرابهدست
بياورند.ايننكتهاياستكهدوستاننميخواهندبهآن
توجهكنندوهموارهميخواهندشرايطيايجادشودكه
اينكرسيهاميانافكاروعقايدمختلفتقسيمنشود.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه ش��ود آن اس��ت كه
نمايندگانمابهواسطهگرفتنآرايصورتبهصورت،
فردي و بدون برنامه وارد مجلس شدهاند درحالي كه
حرف اصالح قانون انتخابات اين اس��ت كه اين شيوه
بايد تغيير كن��د و احزاب به جاي آن پررنگ ش��وند.
متاسفانهوقتيصحبتازپاگرفتناحزابدرانتخابات
ميشودافرادميگويندتاامروزاحزابچهكاريانجام
داده اس��ت؟! مشخص اس��ت كه ما تا امروز مجالي به
نقشآفرينياحزابندادهايمكهآنهابتوانندتاثيرخود
را داشته باشند .مس��لم است اگر احزاب با برنامههاي
مشخص در عرصه اقتصاد ،سياست خارجي و ...ارايه
كردند و شكس��ت خوردند مسووليت اين شكست يا
پيروزيمشخصباشد.درحاليكهنمايندگانبهصورت
فرديواردانتخاباتميشوندبرنامهايراهمبهصورت
فردي ارايه ميكنند و در نهايت با مشكالت عديدهاي
همكشوروهمنظامرازيرسوالميبرند؛لذااينيكامر
ضرورياستكهبايدبهسمتاصالحاينسازوكارقدم
برداريم .وقتي احزاب و گروهها برنامههاي خود را ارايه
كنندمردمبهجايآنكهبهفردرايبدهندبهبرنامهراي

ميدهندواينميتوانديكگامبهسمتپيشرفتباشد.
اين درحالي است كه امروز يك فردي در شهرستاني با
آراي 80هزاركمتريابيشترواردمجلسميشودواغلب
اينآرارادرنتيجهشركتدرمراسموسرزدنبهبزرگان
شهرستان وبه قول معروف مراجعهبهتكتك خانهها
بگيرد؛ مضاف برآنكه آن شخص از يك شهر انتخاب
شود ،ديگر شهرها هيچ سهمي ندارند .وقتي فردي با
اين سازوكار وارد مجلس ميشود هيچ چارهاي ندارد
جزآنكهمنافعمليرافدايمنافعشهريكند؛بهعبارت
ديگروقتيكشوربامشكالتكالنازركوداقتصاديتا
اشتغالوتورممواجهاستبهجايآنكهبهفكرراهحلي
براي رفع اين مشكالت باش��د مجبور است به عزل و
نصبفرمانداروبخشداروشهرداريابهموضوعآسفالت
خيابانها بپردازد .درواقع در چنين شرايطي است كه
نمايندهمجلسوظايفيراكهبهگردناعضايشوراي
شهراست،انجامميدهد.متاسفانهبايدگفتاين ساز
و كاري كه امروز در حال اجرا است موجب شده وقتي
يك همايش علمي در حال برگزاري است و در همان
زمان مراسم ختم يك بزرگي در آن شهر هم در حال
برگزارياست،ايننمايندهمراسمختمراترجيحبدهد
چراكه در مراس��م ختم راي وجود دارد اما در سمينار
علميهيچراييوجودندارد؛لذانگاههانگاههايبخشي
استونهملي؛اصالحانتخاباتدقيقابهدنبالآناست
كهايننگاهراتغييردهد.

حضور مشروط؛ آري يا نه؟
همان قدر كه دغدغه اصولگرايان طرحي در آستانه
قانون شدن اس��ت ،اصالحطلبان نيز دغدغه حضور
دارن��د .از زماني كه س��عيد حجاريان ،تئوريس��ين
اصالحطل��ب در مقال��هاي از حض��ور مش��روط در
انتخابات صحبت كرد اغلب اصالحطلبان مختلفي
در اين طيف وسيع به آن پاسخ دادند.
عليمحم��د نم��ازي ،عضو ش��وراي مركزي حزب
كارگزاران روز گذش��ته در گفتوگو با «تس��نيم»
ضمن تاكيد بر اينكه ح��زب متبوعش در انتخابات
ي سياس��تگذاري اصالحطلبان
پيش رو با ش��ورا 
همراه است ،تاكيد كرد كه حزب كارگزاران معتقد
به مش��اركت بدون شرط در انتخابات است هر چند
هنوز مكانيسمي براي تعيين كيفيت حضور حزب
در انتخابات تعيين نشده است.
همزمان با اين اظهارنظ��ر محمدرضا عارف ،رييس
ش��وراي عالي سياس��تگذاري اصالحطلبان نيز در
گفتوگو با «ايسنا» بر مش��اركت حداكثري تاكيد
كرد.
رييس ش��وراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان با
بيان اينكه «راهبرد اصلي اصالحطلبان در انتخابات
مجلس مش��اركت حداكثري و تالش براي حضور
حداكث��ري مردم اس��ت» گفت كه دس��تگاههاي
متولي امر انتخابات ني��ز بايد به گونهاي عمل كنند
كه زمينه حضور همه س�لايق فراهم شود و در اين
صورت حضور جدي و معنادار مردم در انتخابات را
شاهد خواهيم بود كه نتيجه آن افزايش مشروعيت
و اقتدار نظام خواهد بود.
به نظر ميرسد كه عارف چندان از اين مقاله سعيد
حجاري��ان و البته از عن��وان «تئوريس��ين جريان
اصالحات» دل خوشي ندارد چراكه در اين مصاحبه
گاليه كرده «شنيدن صداهاي مختلف مورد احترام
اس��ت ما نميتواني��م جلوي اظهارنظ��ر خبرگان و
صاحبنظ��ران را بگيري��م اما گاليه ما از رس��انهها
اين اس��ت كه در مصاحبههاي خود به افراد عناوين
غيرواقعي ميدهند چون صحبتها و موضعگيري
افراد بيان نظرات شخصيشان است».
او البته در پايان تاكيد كرده كه «رسيدن به مصاديق
و كانديداها زود است» و شوراي عالي هنوز قدم در
اين راه نگذاشته است.
اما اين تنها موضوع مورد بحث اصالحطلبان نيست.
«پارلمان اصالح��ات» كه با پيش��نهاد محمدعلي
نجف��ي در دهه  80كليد خورد ني��ز گويا از مباحث
پايانناپذير اين جريان است .فاطمه راكعي ،رييس
دورهاي ش��وراي هماهنگي جبهه اصالحات در اين
مورد به «ايرنا» گفت«:پارلم��ان اصالحات بايد در
س��طح ملي تاثيرگذار باش��د و در تصويب آن نبايد
شتابزده عمل كرد».
مصطف��ي كواكبي��ان ني��ز تغيي��ر ن��ام «پارلمان
اصالحات» ب��ه «مجم��ع عالي اصالحطلب��ان» را
تكذيب كرد و به «باش��گاه خبرنگاران جوان» گفت
كه وضعيت پارلمان اصالحات هنوز مشخص نيست و
بايد دو الي سه ماده باقي مانده ديگري كه از پارلمان
اصالحات باقي مانده اس��ت نيز به تصويب برسد تا
بتوان به طور روشن در اين باره صحبت كرد.
به نظر ميرس��د ،دو موضوع پارلم��ان اصالحات و
كيفيت حضور در انتخابات ني��ز چالش پيش روي
اصالحطلبان باشد.

اصالح قانون انتخاب��ات ميخواهد رويكرد مجلس را
تغيير و به معناي واقعي در راس ام��ور قرار دهد .اين
قانونبهدنبالآناستكهوقتنمايندگانديگرصرف
مراسم ختم و عروسي و متاسفانه اخيرا خريد و فروش
راي نش��ود .هر كدام از مواد اين قانون ميتواند يكي از
مشكالت انتخابات را مرتفع كند .براي مثال موضوع
ممنوعيت شركت در انتخابات بيش از سه دوره يكي
از مواردي است كه عدهاي از نمايندگان با آن مخالف
هستند؛مشخصاستدرطولاينسالهاچهكساني
براي دورههاي متمادي در انتخابات شركت كردهاند
و در مجل��س ماندهاند و هيچگاه صالحيتش��ان رد
نميشودوباهمانسبكوسياقواردمجلسميشوند
ش��ايد هم در ظاهر با اين ماده موافقت كنند اما عمال
از طريق دوستانش��ان براي مخالفت با اين موضوع
تالشميكنند.
ن انتخابات اس��ت كه موضوع
در همين اص�لاح قانو 
شفافيتهاي مالي مطرح ميشود؛ حال آنكه برخي با
اينقانونمخالفتميكنندگويااينشفافسازيهابه
مذاقشان خوش نميآيد و با اين شعار كه ميخواهند
نمايندگانراازمردمجداكنندتالشميكننداينقانون
راهبهجايينبرددرحاليكهاتفاقااينقانونبيشترازهر
زمان ديگر به دنبال آن است كه راي و نظر مردم اعمال
شود.اينقانونبهدنبالپوستاندازيانتخاباتاست.
عضوكميسيونشوراهايمجلس

تاكنون هيچ فرمانداري
در استان تهران استعفا نداده است

معاونسياسيواجتماعياستانداريتهرانگفت:تاكنون
هيچ يك از مديران ،فرمانداران و معاونانش��ان در استان
تهران براي ش��ركت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي
اس��تعفا ندادهاند .به گزارش ايسنا ،شكراهلل حسنبيگي با
اشاره به برگزاري دو انتخابات مجلس شوراي اسالمي و نيز
مياندورهاي مجلس خبرگان در دوم اس��فند سال جاري
اظهاركرد:زمانثبتنامداوطلبانانتخاباتمجلسشوراي
اسالمياز ۱۰آذرامسالآغازميشودوتا ۱۶همينماهادامه
دارد .رييس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد :تاكنون
هيچيكازمديران،فرماندارانومعاونانشاندرايناستان
براي شركت در انتخابات استعفا ندادهاند .از قبل شايعاتي
بود كه برخي فرمانداران ،معاونانشان يا مديران در استان
قصد شركت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي را دارند،
اماتاكنوناستعفاندادهاندواينبهمنزلهانصرافآناناست.

ابالغ بخشنامه وزيركشور
درمورد تكاليف رمضاني دستگاهها

س��خنگوي وزارت كش��ور درباره وظايف ذات��ي و قانوني
دستگاههاياجراييونهادهايعموميدرماهمباركرمضان
گفت :در اين بخشنامه از تمامي دس��تگاههاى اجرايي و
نهادهايعموميخواستهشدهاستازبرگزاريافطاريهاي
تجمالتيپرهيزكنند.بهگزارشايلنا،سيدسلمانساماني
درادامهبااشارهبهابالغاينبخشنامهبهبيشاز ۳۷دستگاه
اجرايي و نهاده��اي عمومي افزود :وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نيز موظف ش��ده نسبت به ايجاد نمايشگاه عرضه
مستقيم كاال ،كنترل و نظارت داشته تا كاالهاي ضروري
وموردنيازمردمباقيمتوكيفيتمناسبعرضهشود.
س��خنگوي وزارت كش��ور تصريح كرد :وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي مكلف شده است بر كيفيت طبخ
شيريني،زولبيا،باميهوغذايرستورانهاونيزغذاهاييكه
هنگامافطاروسحردرمعابرعموميعرضهميشوندازقبيل
آش،حليمو...كنترلونظارتجديومستمرداشتهباشد.
ساماني گفت :وزير كش��ور در اين بخشنامه نيز از نيروي
انتظامي خواسته اس��ت با حضور فعال در اماكن عمومي
نس��بت به روزهخواري در مألعام برابر قان��ون رفتار كند.
وي خاطرنشان كرد :شهرداريها مكلف شدهاند نسبت به
ترويج فرهنگ روزهداري با فضاسازي و تبليغات ميداني و
اختصاصمكانمناسبوپوشيدهبرايرفاهحالمسافران
در ايستگاههاي مترو ،پايانههاي مسافربري و ...ب ه منظور
رعايت حرمت ماه مبارك رمضان و جلوگيري از آش��كار
شدنروزهخواريافراديكهعذرشرعيدارند،اقدامكنند.

گزارش فرمانده نيروي زميني ارتش
درباره كمكرساني به سيلزدگان

س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس شوراي اسالمي از حضور فرمانده نيروي زميني
ارتش در جلس��ه اين كميس��يون براي ارايه گزارشي از
اقدامات انجام ش��ده براي كمك به مردم سيلزده خبر
ي نجفيخوشرودي در گفتوگو
داد .به گزارش ايلنا ،عل 
با ايلنا در توضيح جلس��ه امروز كميس��يون امنيت ملي
و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اسالمي گفت :اين
جلسه با حضور اميرحيدري فرمانده نيروي زميني ارتش
جمهوري اس�لامي ايران برگزار كه گزارشي از اقدامات و
برنامههاي ني��روي زميني ارتش از جمله كمك به مردم
در سيالبهاي اخير ارايه شد .همچنين روساي مجامع
نمايندگان استانهاي در معرض سيل نيز به نمايندگي
از استانهاي خود از ارتش و ديگر نيروهاي مسلح تشكر
كردند .وي همچنين گفت كه در اين جلسه طرح الحاق
يك تبصره به م��اده واحد قانون اصالح م��اده  ۱۳قانون
خدمتوظيفهعموميباحضورمعاونوظيفهعموميناجا
و ساير ارگانهاي ذيربط مورد بررسي قرار گرفت و جهت
بررسي بيشتر به كميته امنيت كميسيون ارجاع شد.

آغاز بررسي اليحه
قانون جامع انتخابات در مجلس

نايبرييس كميس��يون امور داخلي كش��ور و شوراها در
مجلس در تشريح نشست كميس��يون متبوعش گفت:
كارگروهيبرايبررسياليحهقانونجامعانتخاباتتشكيل
شد .سيد حميدرضا كاظمي در گفتوگو با خانهملت ،در
تشريح نشست عصر ديروز (دوشنبه ۱۶ ،ارديبهشت ماه)
كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي
اس�لامي گفت :قرار بود وزير كش��ور براي پاسخ به سوال
نمايندگانبهكميسيونبيايدكهدراينبين ۸نفراز ۱۰نفر
نماينده سوالكننده ،سوال خود را پس گرفتند و وزير نيز
دركميسيونحاضرنشدوسوال ۲نفرديگربهصحنعلني
ارجاع داده شد .نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي
اس�لامي در ادامه به بررسي كليات اليحه جامع انتخابات
در اين كميس��يون اش��اره و عنوان كرد :كارگروهي براي
بررسي اين اليحه تشكيل ش��د .وي افزود :در حال حاضر
اصالح قانون انتخابات در مجلس تصويب شد و به شوراي
نگهبانرفتهاست.درصورتيكهايناصالحاتموردموافقت
شوراينگهبانواقعشوددراليحهنيزگنجاندهخواهدشد.
نايبرييسكميسيونامورداخليكشوروشوراهايمجلس
شوراي اسالمي خاطرنشان كرد :هر زمان كه اليحه قانون
جامع انتخابات به تصويب برس��د و به مرحله اجرا درآيد،
قوانينقبليمثلقوانينانتخاباتمجلس،رياستجمهوري
وشوراهاكهجداگانهتدوينشدهبودكانلميكنتلقيشده
وهمگيدرقالبقانونجامعانتخاباتاجراميشود.

قتلاستاددانشگاهزابلامنيتينيست

دادستانسيستانوبلوچستاندررابطهباپروندهقتلاستاد
دانشگاه علوم پزش��كي زابل گفت :پرونده مذكور امنيتي
نيست و موضوع ترور كامال منتفي است .به گزارش ايسنا،
حجتاالسالمعليموحديراددررابطهباآخرينوضعيت
پرونده قتل اس��تاد دانشگاه علوم پزشكي زابل اظهار كرد:
پرونده مذكور امنيتي نيست و موضوع ترور كامال منتفي
است و بر اساس گزارش نيروي انتظامي اين خانم طي يك
سال گذشته از ناحيه برخي افراد تهديد شده بود و احتماال
موض��وع خانوادگي ب��وده و اكنون پلي��س در حال انجام
تحقيقاتاست.

