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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

در واقــع این مصوبــه ممنوعیت 
کاندیداتوری بعد از سه دوره نمایندگی 
در انتخابــات مجلس اســت. از 290 
نماینده مجلس فعلــی، 34 نماینده 
مشــمول این مصوبه می شــوند؛ به 
عبــارت دیگر بهارســتان هم اکنون 
34 نماینده دارد که هریک دست کم 
از دوره هشتم یک کرســی را به خود 
اختصاص داده انــد؛ برخی هم دوران 
نمایندگی شــان به بیش از سه دوره 
می رسد؛ مثال حسین امیری خامکانی، 
نماینده زرند و کوهبنان که از مجلس 
ششم، پای ثابت بهارستان بوده و اتفاقا 
پیشــنهاد ممنوعیت کاندیداتوری 
نمایندگان به سابقه نمایندگی بیش از 
سه دوره را نیز خود او دیروز مطرح کرد. 
بســیاری از چهره های جنجالی و 
پرحاشــیه مجلس جزء همین دسته 
هســتند؛ از رئیس مجلس و مسعود 
پرشــکیان و علی مطهری در هیأت 
رئیسه گرفته تا نادر قاضی پور و جواد 
کریمی قدوســی و حتی و یوناتن بت 
کلیا نمایندگان آشــوریان و محمد 

قسیم عثمانی نماینده اهل سنت.
مجلس دیروز دو مصوبه انتخاباتی 
دیگر هم داشت، اما این مصوبه بیش از 
بقیه، مورد توجه قرار گرفت. در نگاه اول 
برخی آن را مصوبه ای شبیه به »قانون 
منع بــه کارگیری بازنشســتگان« و 
راهی برای ورود جوانان و تازه نفس ها به 
مجلس تفسیر کردند؛ اما گروه دیگر که 
تعدادشان بیشتر از دسته دوم هم بود، 
واکنش مثبتی به این مصوبه نداشتند.

گرچه از 244 نماینــده حاضر در 
مجلس 134 نماینده به آن رأی مثبت 
دادند و 95 نماینده نیز رأی منفی، اما 

در مجلس با این مصوبه مخالفت های 
جدی شد. نقوی حســینی نماینده 
قرچک، ورامین و پیشــوا که سه دوره 
هشــتم، نهم و دهم نماینده مجلس 
بوده است، لب به گالیه گشود و به طعنه 
گفت: »اگر ملت مــا را حذف نکردند، 

همکاران ما را حذف کردند.«
وی از این فرصت استفاده کرد و به 
الریجانی که دل خوشی هم از ریاست 
او بر مجلس ندارد، گفت: »این دوره آخر 
نمایندگی شماست و ان شاءاهلل دوره 
بعد اســتراحت می کنید.« الریجانی 
هم پاسخ داد: »شما هم نفس راحتی 

می کشید«
مصوبه نخبه کش؟

گذشــته از این طعنه و کنایه ها بر 
سر این مصوبه، کمیســیون شوراها 
خبر داد که نامــه ای مبنی بر مغایرت 
این مصوبه با قانون اساســی به علی 
الریجانی خواهد نوشــت. کولیوند، 
رئیس این کمیسیون در این باره گفت: 
»قانون اساســی به صراحــت درباره 
دوره های ریاست جمهوری مشخص 
کرده که یک فرد تنها می تواند دو دوره 
متوالی رئیس جمهور باشد، اما درباره 
نمایندگان مجلس و شــوراها چیزی 
وجود ندارد؛ این یعنی قید و محدودیت 

زمانی در این باره وجود ندارد.«
کولیوند عالوه بر این اشکال قانونی، 
به ابهامــات این مصوبه هم اشــاره و 
تصریح کرد: »معلوم نیســت تکلیف 
کســی که در میان دوره وارد مجلس 
می شود چیســت باید آن را به عنوان 
یک دوره یا نیم دوره محسوب کنیم 
یا اینکه وضعیت کســی که در میانه 
مجلس به عنوان وزیر یا سفیر انتخاب 
می شــود و می خواهد در دوره بعدی 
به مجلس برگردد، چه خواهد شد و 

سوابق او چطور محاسبه می شود.«
او با بیــان اینکه »با ایــن مصوبه 
مجلس، نخبه ها از بیــن می روند«، 
توضیــح داده بــود: »کار مجلــس 
ریل گذاری است. مجلس حکیم بوده 
و باید قوانین پخته را ارائه کند. ما هم 
قبول داریم که مجلس به بانوان، جوانان 
و میان ســال ها و حتی پیرمردها نیاز 
دارد؛ اما نباید خودمان با این مصوبه این 
حق را از هر کدام از اقشار جامعه بگیریم 
لذا مصوبه امروز مجلس با قانون اساسی 
مغایرت دارد به همین دلیل پیش بینی 
می کنم شورای نگهبان این مصوبه را 

رد کند.«
به گفته کولیوند، با این استدالالت 
و ابهامات اگر رئیس مجلس نامه آنها 
را بپذیرد، مصوبه مذکــور امروز برای 
اصالح بــه صحن خواهد رفــت و در 
صورت رأی دو ســوم نمایندگان به 
پیشنهاد کمیسیون شوراها، مصوبه 

لغو خواهد شد.  
بدین ترتیب ممکن است مصوبه ای 
که دیروز بسیار پرحرف و حدیث بود، 
چنان لغو شود که گویی از ابتدا نبوده 
است، اما اگر چنین نشود، نمایندگان 
مخالف با این اســتراحت اجباری چه 

خواهند کرد؟ 
ناکامی نسبتا قطعی
 در شورای نگهبان

رســول منتجب نیا از چهره های 
شــاخص اصالح طلب معتقد است 
»احتمال قطع به یقین شورای نگهبان 

این مصوبه را رد خواهد کرد.«
او در توضیح دلیل مخالفتش با این 
مصوبه توضیح داده است: »نمایندگی 
مجلس کار اجرایی نیست که بگویند 
نماینده پس از ســه دوره، دیگر توانی 
برای کار اجرایی ندارد؛ نماینده، وزیر و 

یا استاندار نیست که بعد از سه دوره توان 
کار اجرایی نداشته باشد بلکه تجربه و 
اطالعات الزم و اشراف الزم نسبت به 

مسائل در نمایندگی بسیار موثر است
او افزوده است: »اتفاقا نمایندگان 
هرچه بیشتر سابقه حضور در مجلس 
داشته باشند بهتر می توانند مسائل را 
درک و احساس کنند و برای موضوعات 
راه حل پیدا کنند. زیرا مجلس فضایی 
است که تا نماینده منتخب بخواهد با 
آن آشنا شود، یک سال زمان می برد. به 
همین دلیل در دنیا از کسانی که تجربه 
بیشتری دارند و دوره های مختلف را 
پشت سر گذاشته اند، به عنوان سناتور و 
نمایندگان پیشکسوت بیشتر استفاده 

می شود.«
جاده صاف کنی برای قالیباف؟

بسیاری از ناظران و فعاالن سیاسی 
روز گذشته این مصوبه را »مصوبه ای 
مشکوک معنا کردند که منتجب نیا 
نیز یکــی از آنها بــود. او در این باره به 
»انتخاب« گفته است: »در شرایط فعلی 

من نمی توانم شخصی را متهم کنم، اما 
احتمال می دهم یک هدف سیاســی 
پشــت این موضوع پنهان باشــد که 
بخواهند تعدادی از چهره های شاخص 
مجلس را که افتخار مجلس هستند 
و می توانند مجلس را خوب مدیریت 
کنند و جهت بدهند، از کاندیدا شدن 
محروم کنند. با این مصوبه ممکن است 
افراد صفر کیلومتر و افرادی که تجربه 
الزم و کافی ندارند ســمت هایی را در 
مجلس به عهده بگیرند و این ضربه ای 

است به نظام و قوه مقننه.«
به باور بسیاری آن »چهره شاخصی 
که می توانــد خوب مجلــس را اداره 
کند«، علــی الریجانــی و »آن صفر 
کیلومتری که قرار اســت سمتی در 
مجلس بگیرد«، محمدباقر قالیباف 
است. این دســته با اشاره به سفرهای 
استانی محمدباقر قالیباف، نطق های 
دانشگاهی  و غیردانشگاهی و تحرکات 
اخیرش برای بقا در فضای سیاســی 
ایران، تصریح می کنند که اصولگرایان 
با این مصوبه خواسته اند جاده منتهی 
به کرســی ریاســت مجلس را برای 

قالیباف صاف کنند.  
با جلوس قالیباف یا هر اصولگرایی بر 
کرسی ریاست مجلس، کار برای دولت 
روحانی سخت تر از سخت خواهد شد. 
فارغ از اینکه احتمال برنامه ریزی برای 
ریاست قالیباف بر مجلس، آنقدر قوی 
باشد که اصال بشــود به آن اعتنا کرد، 
نکته غیرقابل انکار این است که چنین 
مصوبه ای می تواند آرایش سیاســی 
مجلس را تغییر دهد. حال باید دید که 
شورای نگهبان به استراحت اجباری 
نمایندگانی که سه دوره متوالی موی 
در بهارستان سپید کرده اند، رأی مثبت 

خواهد داد یا نه؟
مجلسی حزبی 

مصوبــه انتخاباتی دیگر مجلس، 
حزبی کــردن انتخابات بــود. دوم 
اسفند سال آینده انتخابات مجلس 
برگزار خواهد شد. وکالی ملت با 140 
رأی موافــق، 84 رأی مخالف و پنج 
رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده 
حاضــر، مــاده چهار طــرح اصالح 
موادی از قانــون انتخابات مجلس 
را تصویب و مقــرر کردند: »ثبت نام 
داوطلبــان از طریق فهرســتی که 
احزاب یا گروه ها و تشکل های قانونی 
ارائــه می کنند یا به صــورت منفرد 
انجام می شود، رأی به فهرست های 
انتخاباتی مطابق تشــریفات مقرر 
 در ایــن قانــون صــورت گیــرد.«

در این ماده آمده اســت: »احزاب و 
گروه های سیاسی می توانند پس از 
تأیید صالحیت داوطلبان و حداقل 
تا 48 ســاعت قبل از شروع تبلیغات 
انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی 
خــود را تنظیم و به هیــأت اجرایی 
مرکزی یا هیأت اجرایی استان حسب 
مورد اعالم کنند. فهرســت ها باید 
به صورت اســتانی و کامل ارائه شده 
و برای هر حــوزه انتخابیــه فرعی، 
به تعــداد کرســی های آن حوزه در 

مجلس، داوطلب معرفی شود.«
تبصره یــک این ماده نیز اشــاره 
می کند: »احزاب مکلف هســتند در 
هنگام ارائه فهرســت، موافقت کتبی 
داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست 
را ارائه کنند. نام هیچ داوطلبی نباید در 

بیش از یک فهرست درج شود.«
این مصوبه  قطعا فعالیت بیشــتر 
احزاب در یک ســال باقــی مانده به 
انتخابات یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اسالمی را در پی خواهد داشت. 

تعیین تکلیف
 استانی شدن انتخابات

استانی شدن انتخابات که مدت ها 
مورد مناقشــه موافقان و مخالفانش 
بود و هنوز نیز تحلیل های بســیاری 
درباره آسیب های آن از جمله فراموشی 
مناطق محروم و کم جمعیت، کاهش 
انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات 
و پرهزینه بودن ارائه می شود، دیروز در 
بهارستان با 138 رأی موافق و 75 رأی 

مخالف تصویب شد. 
بر اســاس ایــن مصوبــه »حوزه 
انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده 
جغرافیایی هر استان است. هر یک از 
استان ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی 
و حوزه های انتخابیه موجود واقع در آن 
استان، موضوع قانون تعیین محدوده 
حوزه های انتخاباتــی مجلس، حوزه 
انتخابیه فرعی محســوب می شوند و 
مناطق تابع حــوزه انتخابیه موجود 
به عنوان حــوزه انتخابیه تابعه فرعی 

شناخته می شوند.«
همچنین »تعــداد نمایندگان هر 
حوزه انتخابیه اصلی )استان( معادل 
تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه 
موجود در استان است که مطابق قانون 
تعیین محــدوده حوزه های انتخابی 

مجلس تعیین گردیده است.«
ایــن مصوبه نیــز ماننــد مصوبه 
ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگان با 
سابقه سه دوره نمایندگی در مجلس، 
به نظر نمی رسد، اقبال چندان بلندی 
در شورای نگهبان داشته باشد. چراکه 
اشکاالت استانی شدن انتخابات هنوز 
به قوت خود باقی اســت و این مصوبه 
شمشیر دولبه ای است که به احتمال 
قوی با ان قلت شورای نگهبان مواجه 

خواهد شد.   

بهارستان کاندیداتوری کهنه کارها را برای مجلس یازدهم ممنوع کرد؛

استراحت اجباری

خبر

اگر مصوبه دیروز مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، چهره های آشنایی که برای 12 سال در صحن و سرای 
بهارستان دیده می شدند دیگر کرسی ای در پارلمان نخواهند داشت چراکه نمایندگان مجلس برای آن دسته از افرادی 

که سه دوره متوالی نماینده مجلس بوده اند، »استراحت اجباری« تجویز کردند.

علی الریجانی در پاســخ به تذکر موســوی 
الرگانی نماینده فالورجــان درباره  نامه نوبخت 
پیرامون عــدم اجرای مصوبه مجلس شــورای 
اسالمی در خصوص افزایش حقوق ها گفت: هر 
کســی هر حرفی زد اینقدر روی آن حساب باز 
نکنید مگر می تواند قانــون را اجرا نکند. بی جا 
کرده اند که چنین حرفــی می زنند وقتی قانون 

تصویب می شود باید اجرا گردد.
موسوی الرگانی در توضیح تذکر خود گفت: 
روز گذشــته مجلس در جریان بررسی بودجه 
موضوع افزایش حقوق و مزایــا را تصویب کرد 

تا برای همــگان به یک میزان یکســان حقوق 
اضافه شــود. راهکار مجلس شــورای اسالمی 
متناســب با عدالت بود تا اگر کسی 20 میلیون 
حقوق می گیرد دیگر چهار میلیون به حقوق اش 
اضافه نشــود ولی هنوز مجلس شورای اسالمی 
تمام نشده بود دولت اعالم کرد که قانون را اجرا 

نمی کند.
روز گذشته مجلس شورای اسالمی در بودجه 
تصویب کرد که در ســال آینــده ماهانه حقوق 
بازنشستگان و کارکنان دولتی 400 هزار تومان 
افزایش پیدا کند همچنین دولت می تواند تا 10 

درصد مازاد بر آن افزایش حقوق داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به 
رئیس مجلس گفت که دولت نمی تواند مصوبه 
خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان 400 

هزارتومان را اجرایی کند.
ابتدای هفته نیز احمد امیرآبادی فراهانی در 
حاشیه جلسه علنی بعدازظهر شنبه مجلس، در 
جمع خبرنگاران گفته بــود: محمدباقر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه ای به علی 
الریجانی رئیس مجلس اعالم کرده اســت که 
دولت نمی تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش 

حقوق به میزان 400 هزارتومان را اجرایی کند.
در مصوبه مجلس مقرر شــده است، ماهانه 
400 هزار تومان به کارکنان دولت و بازنشستگان 
به صورت ثابت پرداخت شــود و دولت می تواند 

مازاد بر آن تا 10 درصد نیز افزایش حقوق اعمال 
کند. دولت در الیحه بودجه میزان افزایش حقوق 
کارمندان در سال 98 را 20 درصد تعیین کرده 

بود که با آن مخالفت شد.

واکنش الریجانی به تمرد دولت از مصوبه مجلس:

بیجاکردهاندکهمیگویندقانونرااجرانمیکنیم
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اعالمرسمیریاسترئیسی
برقوهقضائیه

محســنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه ضمن 
تایید ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه، درباره 
موقعیت شغلی خود با آمدن رئیس جدید در دستگاه 
قضا، گفت: در زمان آقای رئیســی هم در خدمت 
قوه قضاییه خواهم بود، فارغ از سمت، در قوه قضاییه 

هستم.
    

همهپرسیابزاریبرای
حلاختالفاتاست

حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهوری در 
صفحه توئیتری خود نوشت: پیغام ها و پسغام های 
کنایی در سیاســتگذاری جایی ندارد.  گفتگوی 
اقناعی و استداللی میان دولت و مجمع در مسائل 
مهم کشور حیاتی است.  همه پرسی ابزاری قانونی 
برای حل اختالفات است نه ابزاری برای دامن زدن 
به اختالفات.  مســیر قانونی همه پرسی مشخص 
است؛ نیازی به گفتارهای غیرسازنده متقابل نیست.

    
متناستعفایظریفدراختیار
هیچرسانهایقرارنگرفتهاست

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه درباره 
متنی که به عنوان استعفانامه ظریف منتشر شده، 
گفت: آنچه از هفته گذشــته در برخی ســایت ها 
منتشر شد بخش های گزینشی و دست کاری شده 
از قسمت هایی از متن استعفاء بوده و فاقد اعتبار و 
صحت است. متن منتشر شده در سایت ها به دور از 
همه واقعیت های مندرج در متن اصلی است. من در 
مورد اینکه این بخش های ناقص و دست کاری شده 
چگونه ســاخته و پرداخته و در اختیار چند سایت 
قرار گرفته، هیچ گونه اطالع و قضاوتی ندارم و اصوال 
فاقد تخصص الزم در این زمینه می باشم؛ ولی تا این 
لحظه اطالعات من نشــان می دهد که متن کامل 
استعفای وزیر امور خارجه در اختیار هیچ رسانه ای 

قرار نگرفته است.
    

مصوبهمجلس
بهعدالتنزدیکتراست

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس شورای اســالمی به فارس گفت: دولت در 
الیحه بودجه 98 می خواست افزایش 20 درصدی 
حقوق ها را اجرایی کند تا به عنــوان مثال حقوق 
10 میلیون تومانی 2 میلیون افزایش یابد و حقوق 
2 میلیون تومانی 400 هزار تومان افزایش یابد اما 
مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت و مصوب کرد 
حقوق همه کارکنان و بازنشستگان در سال آینده 
400 هزار تومان افزایش یابــد و از طرفی مصوب 
کردیم دولت می تواند عالوه بر این 400 هزار تومان 
افزایش حقــوق، درصدی بین یک تــا 10 درصد 
افزایش حقوق را در سال 98 تعیین و اجرایی کند. 

این مصوبه مجلس به عدالت نزدیکتر است.
    

سیاستروسها
بازیدرزمینابهاماست

بهرام امیراحمدیان، کارشناس مسائل روسیه 
به ایلنا گفت:  پوتین به گونه ای صحبت می کند که 
گویی سوریه جزئی از روسیه است و خود را رئیس 
سوریه هم می داند و بشار اسد هم موضع گیری 
نمی کند، گویی فرمانده کل قوا پوتین است که 
این برای سوریه هم خوب نیست. وی ادامه داد: 
روس ها شفاف صحبت نکردند و اساساً سیاست 
روس ها بازی در زمین ابهام اســت، اگر »همه« 
نیروهای نظامی بروند اما روس ها در سوریه بمانند 
این مسئله نقض غرض است و از طرفی، اگر همه 
بروند، سوریه با تحوالت جدی روبه رو خواهد شد 
چراکه هنوز قانون اساسی این کشور تدوین نشده و 
قدرت هم تقسیم نشده است سخن پوتین از خروج 
همه نیروهای نظامی متوجه ترکیه، آمریکا و در 

نهایت ایران است.
    

دشمنآرزویانزوایحوزهاز
والیتفقیهرابهگورمیبرد

آیت اهلل ســیداحمد خاتمی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری، در تجمــع بزرگ حوزویان در 
حمایت از بیانیه گام دوم انقالب در مدرسه فیضیه 
قم، گفت: معنای این تجمع این است که دشمنان 
آرزوی انزوای حوزه از انقالب و والیت فقیه را به 
گور می برند. نفس این اجتماع نشان می دهد که 
حوزه انقالبی بوده، هست و تا آخر این خط را ادامه 
خواهد داد. وی در بخــش دیگر از اظهارات خود 
تصریح کرد: برخی جلوه های بی دینی در کشور 
دیده می شود که عادی نیست، بی حجابی های 
فزاینده عادی نیســت، توطئه دشــمن است. 
اسپانیای کنونی با فحشا و گناه و معصیت از دست 

دولت های اسالمی خارج شد.

 بسیاری از فعاالن سیاسی، 
مصوبه ممنوعیت نمایندگی 

پس از سه دوره متوالی 
را »مصوبه ای مشکوک« 

معنا کردند. آنها با اشاره به 
تحرکات محمدباقر قالیباف 

برای بقا در فضای سیاسی 
ایران، تصریح می کنند که 
اصولگرایان با این مصوبه 
خواسته اند جاده منتهی 

به ریاست مجلس را برای او 
صاف کنند 

اگر رئیس مجلس نامه 
کمیسیون شوراها درباره 

اشکاالت و ابهامات مصوبه 
ممنوعیت کاندیداتوری 

نمایندگان پس از سه دوره 
متوالی را بپذیرد، این 

مصوبه امروز برای اصالح 
به صحن خواهد رفت و 
در صورت رأی دو سوم 
نمایندگان به پیشنهاد 
کمیسیون شوراها، لغو 

خواهد شد 


