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روی موج کوتاه

پارلمان با کلیات طرح اصالح قانون انتخابات موافقت کرد

گام رو به جلوی استانی شدن انتخابات مجلس
نمایندگانمجلسشورایاسالمیباکلیاتطرحاصالحموادیازقانونانتخاباتمجلسموافقتکردندکهدرصورت
تصویبنهاییآن،انتخاباتمجلسشورایاسالمیبهصورتاستانی-شهرستانیبرگزارمیشود.نمایندگاندرجلسه
علنیدیروزمجلس()97/10/19با 155رأیموافق 64،رأیمخالفودورأیممتنعازمجموع 231نمایندهحاضرکلیات
طرحیکفوریتیاصالحموادیازقانونانتخاباتمجلسشورایاسالمیراتصویبکردند.درصورتتصویبنهاییاین
طرح،انتخاباتمجلساستانی-شهرستانیبرگزارمیشود.

علی الریجانــی ،رییس مجلس
پــس از تصویب کلیــات این طرح
گفت :محمد جــواد کولیوند رییس
کمیسیون شوراها نامهای به هیات
رییسه مجلس داده و خواستار ارجاع
این طــرح به این کمیســیون برای
بررســی جزییات و ایجاد اصالحات
در این طرح شده است.
وی در ادامه از نمایندگان خواست
که ارجاع یک هفتــهای این طرح به
کمیسیون شوراها را به رأی بگذارد که
نهایتا نمایندگان با  186رأی موافق،
 24رأی مخالف و چهــار رأی ممتنع
از  230نماینده حاضر بــا ارجاع این
طرح به کمیسیون شوراهای مجلس

موافقت کردند .علی الریجانی رییس
مجلس شورای اسالمی گفت :اعضای
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
طبق آیین نامه یک هفته فرصت دارند
جزییات این طرح را در این کمیسیون
بررسی کنند .به گزارش ایرنا ،این طرح
پس از بررسی جزییات در کمیسیون
امور داخلی کشور و شوراها به صحن
مجلس برای تصویــب نهایی ارجاع
میشود.
مخالفتبامسکوتماندنسهماهه
طرحاصالحقانونانتخاباتمجلس
نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی پیش از بررسی کلیات این
طرح ،به بررســی تقاضای مسکوت

گذاشــتن ســه ماهــه ایــن طرح
پرداختند اما با ایــن تقاضا مخالفت
کردند.
حســینعلی حاجــی دلیگانی
نماینــده شاهینشــهر بــه عنوان
متقاضــی مســکوت مانــدن این
طرح گفت :بررســی این موضوع در
شرایط فعلی با این حجم از مشکالت
اقتصادی کشــور درســت نیست،
این گونه زمانی کــه مردم مذاکرات
مجلــس را از اســتماع میکننــد،
میگویند که نماینــدگان مجلس
شــورای اســامی دنبال انتخابات
بعدی هستند تا این که به مشکالت
رسیدگی کنند.

سخنگوی وزارت کشور:
قرار شده هیات وزیران
موافقتخودبا کلیات این
طرح را اعالم کند ،منوط
بهاینکهدرکمیسیون
شوراهاموضوعاتمختلف
از حیث ملزومات اجرایی
و بودجهای برای این
طرح دیده شود و نظرات
مخالفاننیزبررسیشود
وی اظهار داشــت :دولت الیحه
جامع انتخابات را در حال بررســی

دارد و این الیحه به زودی به مجلس
ارائه میشود.
حاجی دلیگانی ادامه داد :با استانی
شــدن انتخابات توجه نمایندگان
متمرکز مراکز استان شده و نقاط کم
جمعیت و محروم به فراموشی سپرده
میشوند از این رو انگیزه مردم برای
مشارکت در انتخابات کم خواهد شد.
محمدعلی وکیلی نماینده تهران
تگذاشتناین
نیزدرمخالفتبامسکو 
طرحیکفوریتیگفت:درستنیست
کههرموضوعیرابهمعیشتمردمگره
بزنیم؛نوعیعوامفریبیاست.
وی با بیان اینکه نباید از معیشت
مردم برای برخی خواستهها نردبان
ساخت ،یادآور شد :مطالبه و معیشت
مردم به حق اســت ولی باید بررسی
شود که کدام ساختار و روش به بهبود
معیشت مردم کمک میکند.
دولت موافق کلیات طرح قانون
انتخابات مجلس است
سید سلمان ســامانی قائم مقام
وزیرکشوردرامورمجلسوهماهنگی
استانها در این جلسه با اعالم موافقت
دولت با کلیات طــرح اصالح قانون
انتخابــات مجلس گفــت :موافقت
دولت با کلیات این طــرح ،منوط به
رسیدگی مجدد جزییات این طرح در
کمیسیون شوراهای مجلس است.
وی افــزود :انتخابــات یک امر
سیاســی اســت و هر چقدر بتوانیم
فرآیندهای برگزاری انتخابات و نتایج
آن را موثــر از مولفههایی از جنس
سیاسی قرار دهیم یقینا به کیفیت و
اثربخشی نتایج حاصل از انتخابات در
ادامه کشور کمک میکنیم.
قائم مقام وزیــر در امور مجلس و
هماهنگی استانها تصریح کرد :هر
چه بتوانیم سایر مولفههای تاثیرگذار
در انتخابات را محدود و کم اثر کنیم
نتیجه آن است که به هدفمند شدن
و انطباق برآیند نهایــی آرا با مصالح
کشور کمک کردهایم.

حق وزارت اطالعات برای
شکایت از اسماعیل بخشی

حاجیدلیگانیدرمخالفت
با طرح :با استانی شدن
انتخاباتتوجهنمایندگان
متمرکز مراکز استان شده و
نقاطکمجمعیتومحرومبه
فراموشیسپردهمیشوند
از این رو انگیزه مردم برای
مشارکت در انتخابات کم
خواهدشد
ســامانی افزود :از ابتدای شروع
دولت این دغدغه به صورت جدی از
سوی دکتر روحانی مطرح شد ،وزیر
کشور دستور داد الیحه نظام جامع
انتخابات در وزارت کشور تدوین شود
این کار انجام شــد ،چهار انتخابات
سراســری ریاســت جمهــوری،
مجلس شــورهای شــهر و روســتا
و خبــرگان رهبــری در این الیحه
دیده شد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد:
پیش نویس این الیحه آمــاده و در
کمیسیون سیاسی دولت مصوب و در
صحن دولت در حال رسیدگی است،
اقدامات اساسی این الیحه در دولت
انجام شده است.
وی گفت :با توجه به این که طرح
اصالح قانون انتخابــات در مجلس
با اولویت رســیدگی میشــود این
موضوع امروز در جلسه هیات وزیران
مطرح میشــود ،قرار شــده است
هیات وزیران موافقت خود با کلیات
این طرح را اعالم کند ،منوط به این
که در کمیسیون شوراها موضوعات
مختلف از حیث ملزومــات اجرایی
و بودجــهای برای این طــرح دیده
شود و مخالفتهایی که نمایندگان
دارند بایــد در پیشنویــس نهایی
این طــرح لحاظ و حتمــا این طرح
بــار دیگــر در کمیســیون مجددا
بررسی شود.

گزارش
واکنش منتجبنیا به اظهارات واعظی:

دو سوم آرای روحانی متعلق به اصالحطلبان بود
حجتاالسالم رسول منتجبنیا ،از اعضای
موســس حزب اعتماد ملــی در واکنش به
اظهارات اخیر محمود واعظی ،رییس دفتر
رییس جمهــور در خصــوص نقش اصالح
طلبان در پیروزی روحانــی ،گفت :حق این
است که پیروزی جناب آقای دکتر روحانی
در سال  92را مرهون ائتالف یا حمایت بدانیم.
حاال هرچه اسمش را بگذاریم ،معنا را تغییر
نمیدهد .اینکه ســتادها جمع شوند و همه
یک ستاد به نام ســتاد آقای روحانی شوند،
این دقیقا ائتالف است .حتی می توان گفت
وحدت است که از ائتالف هم باالتر است.
وی در گفتوگو با انتخــاب ادامه داد :در
دوره هشتم مجلس دوستان در حزب اعتدال
و توسعه از ما درخواســت کردند که با حزب
اعتماد ملی ائتالف کنند؛ ولی دوستان ما در
اعتماد ملی چندان موافقتی نداشــتند و لذا
این ائتالف صورت نگرفت .دلیل این موضوع
هم آن بود که حزب اعتدال و توسعه محدود

به جمعی از دوســتان و عزیزان بود که تازه
فعالیت خودش رو آغاز کرده بود و گستردگی
چندانی نداشت.
منتجبنیا افزود :حزب اعتدال و توسعه
همچنان در محدودیت بود تا اینکه سال 92
برای انتخابات ریاستجمهوری دوره یازدهم،
آقایان تصمیم گرفتند که آقای روحانی را که
با ایشان ارتباط بیشتری داشتند و در مرکز
تحقیقات استراتژیک همکاری داشتند ،به
عنوان کاندیدای خود قرار دهند.
دوستان ما نیز در جبهه اصالحات تصمیم
دیگری داشتند؛ ابتدا نظرشــان روی آقای
خاتمی بود که قطعا با آمدن ایشان موافقت
نمیشــد .گزینه بعــدی مرحــوم آیتاهلل
هاشمی بود که ایشان هم رد صالحیت شدند
و با پیشنهاد آقای هاشمی و برنامه ریزی خود
حزب اعتدال و توســعه ،آقای دکتر روحانی
وارد صحنه شدند.
او ادامــه داد :تا زمانی کــه آقای عارف به

عنوان کاندیدای اصالحــات مطرح بودند،
بیشــتر اصالحطلبها از آقای دکتر عارف
حمایت میکردند و در ستاد ایشان فعالیت
داشتند و ســتاد آقای روحانی محدود بود
به دوســتانی که در حزب اعتدال و توســعه
هستند و احیانا دوستانی که شخصا به ایشان
عالقه و ارادت داشتند.
در آن زمان روحانی
خیرالموجودین بود
منتجب نیــا تصریح کــرد :تحلیل من
این بــود کــه رأی تقریبا مشــخص آقای
روحانی به دلیل وجهه ایشــان و تالشی که
دوســتان در ستاد ایشان داشــتند ،بیش از
پنج ،شــش میلیون نبود .اما وقتی با تصمیم
اصالحطلبان ،قرار شــد همه پشت سر آقای
روحانی متحد و متفق شــوند ،ســبد آقای
روحانی سنگین تر شــد و تمام آرای اصالح
طلب ها به سبد ایشان ریخته شد و باعث شد
تا آن رای قابل توجه را در سال  92بیاورند و بر

نظر مشاور عالی رهبری درباره مذاکره با طالبان
مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت :از آنجا که
امنیت افغانستان برای ایران اهمیت دارد ،قبول کردیم که
به مذاکرات بین طالبان و دولت مرکزی آن کشور کمک
کنیم تا به تفاهم برسند.
سردار سرلشگر حسن فیروزآبادی درگفتوگو با ایرنا
گفت :ایــران در چارچوب قوانیــن بینالمللی با طالبان
گفتوگو میکنــد و این گروه مایل اســت که در امنیت
افغانستان نقش داشته باشد.

وی افزود :این گروه امروز به عنوان بخشــی از جامعه
افغانستان که نظرات سیاسی خود را دارد ،مایل است در
اداره دفاع و امنیت افغانستان سهم داشته باشد.
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان این که ایران
منافعی در مذاکره با طالبان ندارد ،گفت :ما از این بابت که
با افغانستان همسایه هستیم و امنیت این کشور برای ما
اهمیتدارد،قبولکردیمکهبهمذاکراتبینطالباندولت
مرکزی این کشور کمک کنیم تا به تفاهمی برسند و برابر

محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهوری
دربــاره ادعــای اســماعیل بخشــی مبنی بر
شــکنجهاش در دوران بازداشــت ،گفت :آنچه
اسماعیل بخشی اظهار کرد به هیچ وجه درست
نبود و در این زمینه کار تبلیغاتی انجام شده است.
قرار شد این حق برای وزارت اطالعات و نظام در
نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت
شود و قوه قضاییه نیز بررسی میکند .این موضوع
برای رئیس جمهور خیلی مهم بود که دســتور
رســیدگی دادند ،اما نمیشــود که همین طور
بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود.

سال تلخ شورای نگهبان

آیتاهلل احمد جنتی دیروز در اولین جلســه
حضور آیتاهلل آملی الریجانی در شورای نگهبان
گفت :امسال سال تلخی برای شورای نگهبان بوده
است .متأسفانه امسال برادر عزیز آقای علیزاده
یا به تعبیری حافظه شــورای نگهبان را از دست
دادیم و بعد از آن آیتاهلل هاشمیشاهرودی ،آن
فقیه عالم عامل مرحوم شدند و اکنون هم با اظهار
تأسف شاهد بیماری آیتاهلل مؤمن هستیم .من
در تهران و قــم به عیادت آیــت اهلل مومن رفتم
متأســفانه حالش خوب نیســت و پزشکان هم
چندان به بهبودش امیدوار نیستند.

ناتوانی بنیاد شهید
در ارائه خدمات بیمهای

محمدباقر نوبخــت ،رئیس ســازمان برنامه
و بودجه در نشســت علنی دیــروز مجلس ،در
مخالفت با طرح اصالح مــاده ( )۱۳قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران گفت :بر اساس تبصره
( )۱ماده ( )۱۳این قانون کلیه دستگاههای اجرایی
موظف هستند که از محل اعتبارات خود نسبت
به تأمین هزینههای بیمه تکمیلی ایثارگران اقدام
کنند .اگر ارائه خدمات بیمه تکمیلی به ایثارگران
از سوی هر دستگاهی به صورت مجزا انجام شود،
کیفیت ارائه خدمات بهتر خواهد بود .در شرایط
موجود ،بنیاد شــهید و امور ایثارگران به تنهایی
نمیتواند خدمات مناســب در ایــن زمینه را به
خانواده ایثارگران ارائه کند.

انتقاد آیتاهلل مکارم از تعداد
زیاد کارمندان

آیتاهلل ناصر مکارم شــیرازی از مراجع تقلید
در درس خارج فقه خود گفت :مشکل تولید نبود
سرمایهکافیاست،زیراقسمتعمدهسرمایهخرج
حقوقمیشود.کشورژاپن ۱۲۰میلیونجمعیت
دارد ،کارمندانش  ۳۰۰هزار تَن است و ایران با ۸۰
میلیونجمعیت۲،میلیونو۵۰۰هزارکارمنددارد.
کاهشحقوقبگیرهانیزمشکلآفریناست.تنها
راه این است که بخشهای تولیدی را زیاد کنیم و
افرادرابهآنجاهدایتکنیم،تولیدهمتاوقتیدست
بخشخصوصینباشدبهجایینمیرسد.
محسن هاشمی:

شواهد کافی برای مرگ طبیعی
مرحوم هاشمی وجود ندارد

رقبای خود پیروز شوند.
وی ادامه داد :در مجموع میشود گفت که
بیش از دو سوم آرای آقای روحانی در سال 92
متعلق به اصالح طلب ها بود .و حداکثر یک
سوم از آرا مربوط به اعتدال و توسعه بود .البته
از همه آنهایی هم که در ســتادهای اصالح
طلبان بودند درخواست شــد که همگی در
ستاد دکتر روحانی فعالیت کنند و خود ما هم
زمانی که چنین تصمیمی گرفته شد ،استان
به اســتان رفتیم و فعالیت کردیم و دوستان
هم همینطور.
منتجب نیــا گفــت :انصافــاً کاری که
اصالحطلبان کردند ،کارســتان بود .یعنی

دشمنان ملت افغانستان ایستادگی کنند.
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران هفته گذشته
اعالم کرد که نمایندگان طالبان با ســید عباس عراقچی
معاون وزیر امور خارجه ایران مذاکره کردهاند.
ازحاکمیتقانونیکشورهادفاعمیکنیم
وی با اشاره به جایگاه ایران در برقراری امنیت منطقه
گفت :در شــرایط کنونی نقش و نظر جمهوری اسالمی
ایران برای برقراری امنیت در منطقه بسیار حائز اهمیت
است؛ ایران برای نظر کشورها در امنیت جمعی ارزش قائل
میشود .سرلشــگر فیروزآبادی ادامه داد :ما از حاکمیت
قانونی کشورها دفاع میکنیم و در توافقاتی نیز که تاکنون

بزرگترین ایثــار و فداکاری را بــه نفع ملت
و بــرای پیروزی مــردم انجام دادنــد .زیرا
احســاس میکردند که آقای دکتر روحانی
خیرالموجودین اســت و بیــن کاندیداها
هــم صالحیــت بیشــتری دارد .از طرفی،
مرحوم آقای هاشــمی و دیگر بــزرگان نیز
بر این حمایت توصیه داشــتند .در مجموع
با وجــود اینکــه بعضیها ایــن روزها گله،
انتقاد ،اظهار ندامت و پشــیمانی میکنند
امــا در آن زمــان مــا بهتریــن تصمیم را
گرفتیــم؛ بهتریــن تصمیم این بــود که از
دکتر روحانی حمایت کنیم چراکه ایشــان
خیرالموجودین بود.

بین ایران ،ترکیه ،روسیه ،عراق ســوریه انجام شد ،نظر
جمعی بر این بود که همه به مرزهای تعریف شــده خود
احترام بگذاریم.
آینده آمریکا خروج از منطقه است
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به جنگ علیه
ملت یمن اشــاره کرد و گفت :آمریکا در منطقه به دنبال
تجاوز ،دخالت و شرارت است که این موضوع را در یمن با
تمام وجود احساس میکنیم.
سرلشــگر فیروزآبادی عنــوان کرد :آینــده آمریکا
صرف نظر کردن از منطقه و خروج از آن اســت و باید به
دخالتهای خود پایان دهد.

فرزندارشدمرحومآیتاهللهاشمیرفسنجانی
در گفتگویی به مناسبت سالگرد درگذشت او،
گفتهاست:درموردعلتفوتایشانواقعاًماهنوز
بهنتیجهقطعینرسیدهایم.نمیتوانیمبگوییمکه
شواهدکافیبرایمرگطبیعیوجوددارد.برخی
شواهدیبرایمرگغیرطبیعیمطرحمیکنند،
این فضا شاید به افراطیون دو طرف کمک کند
که سوژه ایجاد ابهام و بحران را به دست بیاورند،
رسانههایبیگانهازیکطرفودلواپسانازطرف
دیگربهاینذهنیتدامنبزنندوبخواهنداهداف
سیاســی خود را با ابزار قرار دادن رحلت آیتاهلل
هاشمیرفسنجانیبهپیشببرند.

بیانیه  241نماینده مجلس
خطاب به قاضیزاده هاشمی

 ۲۴۱نماینده در بیانیهای از خدمات سید
حسن قاضیزاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و
درمان در این وزارتخانه تقدیر کردند .علی اصغر
یوسفنژاد در جلسه علنی دیروز مجلس این
بیانیه را قرائت کرد .در بخشی از آن آمده است:
«حضور موثر و مستمر و خالصانه شما به عنوان
وزیر بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی در
اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق مرزی سبب
به ثمر نشستن طرح ها و پروژه های متعدد نظام
سالمت به کام شریف مردم ایران بوده است و
خاطرات حرکات جهــادی اوایل انقالب را در
اذهان زنده کرد».

