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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اما و اگرها درخصوص طرح اصالح 
قانــون انتخابات ریاســت جمهوری 
همچنــان وجــود دارد؛ از انتقادات به 
وســیع کردن دامنه اختیارات شورای 
نگهبان گرفته تا سکوتش درباره »رجل 

سیاسی«. 
اما مجلس اصولگرا عزم خود را جزم 
کرده که این طرح را تا پیش از انتخابات 
1400 به سرانجام برساند. بنا بر همین 
عزم جزم شده، دیروز کلیات این طرح 
بــا 160 رأی موافــق، 77 رأی مخالف 
و هشــت رأی ممتنع از مجموع 244 

نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. 
پس از این تصویب، طــرح مذکور 
برای بررســی جزئیــات بیشــتر به 
کمیســیون شــوراها ارجاع شد. نطق 
مخالفان و موافقان اما حاکی از این بود 
که اختالف نظرها بر ســر این طرح در 
خود صحن مجلس نیز بســیار است؛ 
اختالف نظرهایی که حتی تا »چرایی 
پرداختن به چنین طرحی« نیز پیش 

رفتند. 
شائبه مهندسی انتخابات

احمد نــادری، نماینده مردم تهران 
در جریان بررسی این طرح گفت: نکته 
مثبت این طرح این است که هر فردی 
نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری 

شرکت کند؛ اما عیب آن این است که در 
این زمان که کشور در مشکالت معیشتی 
قرار دارد و همه مردم چشم به مجلس 
انقالبی دوخته اند که مشکالت آنها حل 
شود آیا الحاق ماده به انتخابات ریاست 

جمهوری واجب است؟
او ادامه داد: این طرح شائبه مهندسی 
کــردن انتخابات ریاســت جمهوری 
توسط نمایندگان را از سوی رسانه ها و 
کارشناسان بیشتر می کند و سوال این 
است که چرا باید مجلس انقالبی کاری 

کند که این اتهام به آن وارد شود؟
عالوه بر او سید کاظم دلخوش اباتری، 
نماینده مردم صومعه ســرا هم با اشاره 
مشابهی گفت که ما اکنون در مشکالت 
معیشتی کشور در بحران هستیم و دراین 

زمان نیازی به ارائه این طرح نیست.
او همچنین با بیــان اینکه این طرح 
در موارد مختلف از جمله نحوه ثبت نام 
نمایندگان مغایر با قانون اساسی است، 
تصریح کرد: اینکه شورای نگهبان زودتر 
از زمان ثبت نام به موضوع ورود پیدا کند، 

مخالف روح انتخابات است.
در مقابل امــا موافقان طرح مذکور، 
تاکیــد می کردند که تصویــب آن دیر 
هم شــده اســت. ســیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی، نماینــده تبریز یکی از 
همان ها بود که گفت: زمان تصویب این 
طرح دیر هم شده اســت و پیش از این 

در مجلس هشتم طرحی در این زمینه 
داده شده بود.

دغدغه مضحکه شدن
او و تنی چند دیگر از نمایندگان به 
صف های طویلی که بــرای ثبت نام در 
انتخابات ریاســت جمهوری تشکیل 
می شود و حواشی آن اشــاره کردند و 
گفتند: »یادمان نرفتــه که پیش از این 
در زمان انتخابات ریاست جمهوری دنیا 

چگونه ما را مضحکه و نگاه می کرد.«
تاکید آنها بر این بــود که این طرح، 
با فیلترهایی که ایجــاد می کند، مانع 
از ثبت نــام هــر فــردی در انتخابات 

ریاست جمهوری شود. 
حبیب اهلل دهمرده، نماینده زابل در 
موافقت با این طــرح، در همین ارتباط 
گفت: تصویب این طرح را بسیار ضروری 
می دانم چرا که هنگام ثبــت نام برای 
انتخابات ریاســت جمهوری جهان بر 
وضعیت انتخابات ما متمرکز می شود 
و گاهی به دلیل انتشــار ویدیو هایی در 
فضای مجازی ما را تمسخر نیز می کنند.

جــالل محمــودزاده، نایب رئیس 
کمیسیون کشــاورزی مجلس نیز در 
همین ارتباط تصریح کــرد: اگر اجازه 
دهیم هر فرد با هر ســابقه و مدرکی در 
انتخابات شرکت کند در ادامه مجبور به 
حذف آن ها خواهیم شد که این مسئله 

برای کشور هزینه بر است.

ســر و ســامان دادن به انتخابات 
ریاســت جمهوری و دغدغه صف های 
طویلی کــه گاه دســت آویز مضحکه 
هستند، سال هاست که در دستور کار 
مجالس مختلف بوده اســت اما مسئله 
همواره اختالف بر سر جزئیات و چگونگی 
این سر و سامان دادن، بوده است. همین 
اختالفات نیز منجر شــده که این طرح 
همواره بر زمیــن بماند. هرچند که این 
بار با توجه به قرابت و نزدیکی شــورای 
نگهبان با مجلس اصولگــرا، می توان 
انتظار داشــت که طرح اصــالح قانون 

انتخابات به نتیجه برسد. 
 »انحراف از 30 سال پیش

 شروع شد«
جلســه دیروز مجلس اما نشان داد 
که سایه این اختالفات بر سر این طرح 

نیز وجــود دارد؛ بــرای نمونه اختالف 
بر ســر ســن. برخی نمایندگان تاکید 
داشتند که نباید 45 سال را حداقل سن 
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری 
در نظــر گرفــت. میرتاج الدینی، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجــه در این 
خصوص گفــت: در نظر گرفتن ســن 
45 سال قابل استناد نیست چراکه در 
انتخاب نبوت نیز مبنای سن 40 سال 

بوده است.
او همچنین تاکیــد کرد که قضات، 
وکال و روزنامه نگاران برجسته نیز باید 

بتوانند در انتخابات ثبت نام کنند.
جالل محمــودزاده، نماینده مردم 
مهاباد به همین موضوع اشاره و تصریح 
کرد: در نظر گرفتن ســن 45 ســال به 
عنوان یکی از شروط حضور در انتخابات 

منطقی نیست.
حتی در بیرون از مجلــس نیز این 
جزئیات با واکنش مواجه شدند. محسن 
رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در صفحه اینســتاگرامش به این 
موضوع پرداخت و نوشت: »مهمترین 
عامل عبور کشور از مشکالت کنونی و 
بقای نظام، به انتقال درســت و به موقع 
مسئولیت های بین نسلی بستگی دارد. 
متاسفانه انحراف از 30 سال پیش شروع 
شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم 

صورت نگرفت!«
او ادامه داد: »این انحراف به نسل سوم 
و چهارم کشیده شد. به طوری که امروز 
معیار جوان بودن را زیر 45 سال تعیین 
می کنند در حالی که معیار جوان بودن 
در دهه اول انقالب زیر 30 سال بود. نسل 
اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و 
از ورود نسل دوم جلوگیری کند مرتب 
معیار جوان بودن را باال برده است و آن ها 
را متهم به ناتوانی و آمــاده نبودن برای 
پذیرش مســئولیت ها کرده است؛ لذا 
انبوهی از جوانان انقالب پشت در های 
مسئولیت واقع و مردم از خدمات دهی 
آن ها محروم شــده اند. محدود کردن 
سن 45 سال در رقابت انتخابات 1400 

اشتباه بزرگی است.«
دولت مخالف است

گذشــته از این جزئیــات، دولت 
مخالف طرح مذکور است. هفته گذشته 
حســینعلی امیری، معــاون پارلمانی 
رئیس جمهــوری بــرای چندمین بار 
صریحا اعــالم کرد که دولــت با طرح 

مجلس مخالف است و الیحه دولت در 
خصوص انتخابات ریاســت جمهوری 
محصــول ســاعت ها کار و جلســات 
کارشناسی اســت و بهتر است مجلس 

آن را پی بگیرد. 
دیروز نیز محمد جواد کولیوند، قائم 
مقام وزیرکشور در امور مجلس به عنوان 
نماینده دولت، ضمن مخالفت با طرح 
مجلس، مغایرت های قانونی آن را مطرح 
کرد و گفت: اینکه وزارت کشــور برای 
موضوع الکترونیکی کــردن انتخابات 
ریاســت جمهوری مکلف است، مغایر 
اصل 75 قانون اساسی است و بهتر است 
مجلس به جــای پرداختن به این طرح 

الیحه دولت را در دستور کار قرار دهد.
این طرح مشکلی را حل نمی کند

با این حال، مجلس در به ســرانجام 
رساندن این طرح تعجیل دارد. نصراهلل 
پژمانفر، نماینده مشــهد اما دیروز در 
مجلس این ســوال را مطرح کرد که آیا 
این طرح مشکلی را حل خواهد کرد؟ او 
توضیح داد: باید صالحیت های کیفی را 
رعایت کنیم و سوال این است که سوابق 
کمی مانند ســن و مــدرک تحصیلی 
مشکل را حل می کند؟ زیرا در این طرح به 
موضوع کمی پرداخته شده؛ لذا این طرح 
نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه سبب 
ابهام می شود. پژمانفر با بیان اینکه چرا 
باید فقط سرلشکر بتواند برای حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند، 
ولی سرتیپ امکان ثبت نام ندارد، تصریح 
کرد: بهتر است شائبه سیاسی کاری را 
در مجلس تقویت نکنیم و پیشــنهاد 
می دهیم بعد از انتخابات 1400 به این 
موضوع پرداخته شــود. هرچند که به 

نظر نمی رسد پیشنهاد او پذیرفته شود.

مجلس کلیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد؛

تعجیلبراییکتغییر»فیاالهم«!

خبر

نماینده مردم تهــران در مجلس گفت: امروز 
کشور درگیر تحریم های داخلی است و از فقدان 
یک مدیریت مقتدر اقتصادی در دولت رنج می برد. 
متأسفانه کم اعتنایی ریاست محترم جمهور به 
حوزه اقتصاد باعث شــده که حتی دستگاه های 
فرابخشــی و کالن اقتصادی مثل بانک مرکزی، 
وزارت امور اقتصادی ودارایی، ســازمان برنامه و 
بودجه، وزارت صمــت، وزارت نفت و دیگران به 

صورت جزیره ای و ملوک الطوایفی اداره شوند.
الیاس نادران در نطق میان دســتور خود در 
نشســت علنی دیروز مجلس، در این خصوص 
ادامه داد: تزریق ناامیدی از بیــرون وقتی با این 
ناکارآمدی های مدیریتی ممزوج می شود، اعتماد 
عمومی که ریشه ســرمایه اجتماعی است را از 

بین می برد، حــال آنکه گشــایش های ارزی از 
مهرماه چشم انداز روشنی را نوید می دهد. نادران 
خاطرنشان کرد: از ریاست جمهور به عنوان فرمانده 
این میدان می خواهم مدیریت یکپارچه اقتصادی 
را بر اقتصاد ملی حاکم کند و ظرفیت های تولیدی، 
مالی و فکری کشور در بخش خصوصی و سایر قوا 

بهره گیرد.
 سخنگوی دولت، 

مجلس را به تمسخر گرفته است
وی گفت: مجلس هر چند با تأخیر پس از چهار 
ماه با بررســی راه های مختلف تأمین مالی طرح 
کوتاه مدت معیشت مردم از طریق کاالبرگ های 
الکترونیکی را تصویب کرد. امروز برای مردمی که 
زیر چرخ دنده های تحریــم خارجی، ناکارآمدی 

مدیریتی داخلی و سوءاستفاده عده ای فرصت طلب 
صاحب قــدرت اقتصادی گرفتار شــده اند، حل 
معضالت معیشتی یک انتخاب نیست، یک ضرورت 
اســت. نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی افزود: متأسفانه سخنگوی دولت که بیشتر 
استاد جنگ روانی اســت تا کارشناس اقتصادی، 
برخالف رویه های ریاست جمهوری، مجلس را به 
تمسخر گرفته است. من از همین تریبون مسئوالن 
دولتی را در رابطه با طرح مجلس و راه های تأمین 
مالی آن به مناظره دعوت می کنم تا معلوم شــود 
کدام شیوه ها، عملکردها و رویکردها در بودجه 99 
عاقالنه تر، عادالنه تر و شدنی تر است و آثار تورمی 
کمتری دارد و طبقات ضعیف و متوسط را بیشتر 
حمایت می کند. وی خاطرنشان کرد: طرح های 

دیگری در حمایت از تولید و برداشتن تحریم های 
داخلی در دســت بررسی اســت که ان شاءاهلل در 
بودجه 1400 و قبل از آن اعمال خواهد شد. نادران 
همچنین گفت: چرا پس از گذشت بیش از پنج ماه 
خروجی قابل اعتنایی در حوزه اقتصادی و اجتماعی 
نداریم اال طرح معیشت که در حال بررسی است؛ 

آفت، عمده سرگرم شدن نماینده به حوادث زیانبار 
یا سهل انگاری در کار و یا دسته بندی های ناسالم و 
قومی و قبیله ای و منطقه ای است. دو آفت مجلس را 
تهدید می کند. نحوه شکل گیری ساختار قدرت در 
مجلس و متأسفانه زین کردن اسب برای انتخابات 

1400 توسط عده ای از نمایندگان.

نادران: 

دستگاههایاقتصادیملوکالطوایفیادارهمیشوند
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با حکم رهبر معظم انقالب؛ 
سیداحمدخاتمیبهعضویت
شوراینگهبانمنصوبشد

رهبر انقالب به  دنبال کناره گیری آیت اهلل یزدی 
از عضویت شورای نگهبان به علت عوارض جسمی و 
کهولت، در حکمی سیداحمد خاتمی را به عضویت 
شورای نگهبان منصوب کردند. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، در حکم 
رهبر انقالب  خطاب به ســیداحمد خاتمی آمده 
است:»با عنایت به اینکه جناب آیت اهلل آقای حاج 
شیخ محمد یزدی دام بقائه پس از سال ها حضور 
ارزنده در مســئولیت های گوناگــون جمهوری 
اسالمی و عضویت در شــورای نگهبان به خاطر 
عوارض جســمی و کهولت از آن شورای محترم 
کناره گیری کرده اند، با تشکر از ایشان جنابعالی 
را به عضویت در شورای نگهبان منصوب می کنم 
و مزید توفیقات آن شــورا و شخص جنابعالی را از 

خداوند مسألت می کنم.«
    

ذوالنوری: 
طراحعملیاتتروریستیرژه
اهوازتحتبازجوییاست

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی 
با اشاره به دستگیری و انتقال حبیب أسیود، سرکرده 
گروهک تروریستی االحوازیه به عنوان طراح عملیات 
ترویستی رژه اهواز در سال 97، گفت: االحوازیه یک 
گروهک پان عربیست و تجزیه طلب بوده که از زمان 
شروع جنگ ایران و عراق فعال بودند. وی با بیان اینکه 
أســیود در تهران تحت بازجویی نیروهای امنیتی 
و اطالعاتی کشور است، افزود: قطعا بعد از دریافت 
اطالعات الزم از این تروریست و تکمیل پرونده، وی 
برای حضور در محکمه ای عادالنه آماده خواهد شد 

تا به سزای عمل خود برسد.
    

دلخوش:
مجلسراهکارخاصیبرایحل

مشکالتاقتصادیندارد
کاظم دلخوش اباتری، ســخنگوی کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص مشــکالت 
اقتصادی کشور و در پاسخ به این سوال که راهکارهای 
مجلس برای برون رفت از شرایط کنونی چیست، 
به ایلنا گفت: مجلس راهــکار خاصی ندارد. بخش 
زیادی از مشکالت مربوط به تحریم ها است و اینکه 
ما نمی توانیم از منابعی که در بودجه کشور در نظر 
گرفته شده است، به درســتی استفاده کنیم. یک 
منبع دیگر هم نفت است که به دلیل تحریم ها قادر 
به استفاده از آن نیستیم، منبع دیگر مالیات بود که 
شیوع ویروس کرونا و اثرات منفی آن بر اقتصاد، در 

کنار اثرات تحریم ها مزید بر علت شد.
    

حسابتوئیتریسفیرایران
دریمنمسدودشد

حسن ایرلو، ســفیر جدید جمهوری اسالمی 
ایران در یمن از مسدود شدن صفحه توئیتری خود 
خبر داد و تاکید کرد که این اقدام تحت فشار البی 
سعودی صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، 
حسن ایرلو سه شنبه هفته گذشته استوارنامه خود را 
به وزیر خارجه دولت انقالبی یمن تقدیم و ماموریت 

خود را در این کشور آغاز کرد. 
    

واعظی: 
دولتدرگیرانتخابات۱۴00نیست

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در 
گفت وگو با تسنیم در واکنش به انتشار برخی اخبار 
مبنی بر ورود چند چهره دولتی مانند نوبخت برای 
کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری و اینکه 
آیا این مسئله باعث  نمی شود دولتی ها بیشتر از آنکه 
دغدغه حل مشکالت اقتصادی مردم را داشته باشند 
خود را درگیر مباحث انتخاباتی کنند، گفت: ما درگیر 
انتخابات نشدیم بلکه دیگران سعی دارند ما را درگیر 
انتخابات کنند. وی افزود: عده ای تالش می کنند 
انتظارات مردم را از دولت باال ببرند درحالی که همه 
تالش دولت کاهش مشکالت مردم است و در این 
زمینه نیز برنامه ریزی های مناسبی صورت می گیرد.

    
طی اطالعیه ای اعالم شد؛

توضیحاتوزارتخارجهدرباره
قربانیانایرانیحادثهکانالمانش

روابط عمومــی وزارت امور خارجه با انتشــار 
اطالعیه ای با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در 
خصوص انتقال پیکرهای خانواده ایرانی که دو روز 
قبل در کانال مانش غرق شدند، اعالم کرد: اداره کل 
امور کنسولی و نمایندگی جمهوری اسالمی ایران 
در پاریس از نخستین لحظات این حادثه دلخراش، 
پیگیر انجــام اقدامات الزم برای تســهیل انتقال 
قربانیان این حادثه به ایران هستند و این پیگیری ها 

کماکان ادامه دارد. 

پژمانفر با بیان اینکه چرا 
باید فقط سرلشکر بتواند 
برای حضور در انتخابات 

ریاست جمهوری ثبت نام 
کند، ولی سرتیپ امکان 

ثبت نام ندارد، گفت: بهتر 
است شائبه سیاسی کاری 
را در مجلس تقویت نکنیم 

و بعد از انتخابات ۱۴00 به 
اصالح قانون انتخابات 

پرداخته شود

برخی نمایندگان تاکید 
داشتند که نباید ۴5 سال را 

حداقل سن کاندیداتوری 
انتخابات ریاست جمهوری 

در نظر گرفت. در بیرون 
از مجلس محسن رضایی 

نوشت: محدود کردن سن 
۴5 سال در رقابت انتخابات 

۱۴00 اشتباه بزرگی است

وزیر امور خارجه درباره انتقال و حضور گروه های تروریستی 
در جوار مرزهای کشورمان در قره باغ هشدار داد.

به گــزارش ایســنا، محمد جــواد ظریــف در خصوص 
ناامنی های ناشی از انتقال تروریست ها به ویژه بقایای داعش 
به منطقه قره باغ و رایزنی های دستگاه دیپلماسی برای مقابله 
با آنان؛ با تایید حضور تروریست های تکفیری و احتمال حضور 
صهیونیســت ها در این منطقه، تاکید کرد: درباره نیروهای 
تروریستی تقریبا مطمئنیم که آنان در میانه درگیری ها حاضر 

بودند و ما حتما تاکید کردیم که این اقدام به صالح هیچ کس 
نیست. وی هشدار داد: در مذاکرات اخیر و حتی قبل از آن به 

اطالع مقامات آذربایجان و ارمنستان و نیز روسیه و ترکیه 
رساندیم که جمهوری اســالمی ایران چنین چیزی 
را تحمل نخواهد کرد. رئیس دســتگاه دیپلماسی در 

گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما  بار دیگر تاکید 
کرد: اکنون این تروریست ها در حاشیه مرزهای 
ما حضور ندارند، امــا احتمال این که با فاصله از 

حاشیه مرزهای ما حضور داشته باشند، کماکان باالست و ما 
این نگرانی را به طور جدی به طرفین اعالم کردیم.

وزیر امور خارجه، طرح صلح جمهوری اسالمی ایران برای 
برقراری صلح در قره باغ را حرکت به ســمت حل و فصل این 
درگیری و به ویژه خروج نیروهای اشغالگر از مناطق اشغالی 
دانست. وی افزود: متاسفانه در 30 سال گذشته کار مذاکرات 
به نتیجه نرسیده و این تنش نیز همواره وجود داشته است، آن 
هم تنش هایی در کنار مرزهای ما که غیرنظامیان و مردم از دو 

طرف تهدید شدند.
وی با تبیین اهداف ســفر منطقه ای معاون سیاسی 
وزارت خارجه و طرح کشورمان برای صلح در قره باغ، 
اظهار داشت: از نکات مهم طرح کشورمان 

این است که فقط مربوط به آتش بس موقت نیست، بلکه حرکت 
به سمت حل و فصل درگیری ها براساس چارچوبی است که با 
اعالم تعهد دو طرف به مجموعه ای از اصول آغاز می شود و بعد با 
اقداماتی به ویژه خروج نیروهای اشغالگر از همه مناطق اشغالی 

ادامه می یابد.
وزیر امــور خارجه، تضمین حقوق مــردم، ایجاد راه های 
ارتباطی، نظارت کشورهای منطقه بر روند اجرای طرح و مسائلی 
از این قبیل را از دیگر از اجزای طرح صلح جمهوری اســالمی 

ایران برای برقراری صلح در منطقه قره باغ برشمرد.
وی همچنین گفت: منتظریم که مقامــات آذربایجان و 
ارمنستان و نیز دوستان روس و ترک ما، دیدگاه شان را درباره 

این طرح ارائه دهند.

ظریف ضمن تشریح طرح تهران برای قره باغ مطرح کرد؛

هشداردربارهحضورتروریستهادرجوارمرزهایایران


