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پیش بینی های امام راحل برای فروپاشی شوروی
ن��وه امام راحل گفت: این نامه با ۳ ه��دف کلی به همراه نیتی خیر خواهانه 
نوش��ته ش��ده بود، اول اینکه امام خمینی)ره( در این نامه فروپاش��ی شوروی را 

پیش بینی کرده بودند.
حجت االس��ام سیدحس��ن خمینی افزود: امام تاکید دارند که اگر هرکسی 

از معنویت جداش��ود قطعا به بی راهه می رود در این صورت امکان دارد این مسیر 
اشتباه به نفع عدالت تمام نشود.

وی افزود: هم اکنون در فضای جهان عرب، جریانات کمونیس��تی بسیار قوی هستند تا 
جایی که بسیاری از جریانات تا قبل از پان عربیست ها در جهان عرب شکل می گیرند به تعبیر 
خودش��ان و حتی در عراق یا در خود کش��ور خودمان که ماجرا هایی که قبل ها بوده و حتی 
در داستان پیشه وری و بطور کلی هر جایی از دنیا که سر می کشید، کمونیست ها هستند و 

اینطور نیست که امروز به عنوان یک قصه از کنارش عبور کنیم.  باشگاه خبرنگاران

نظرگاه
استانی شدن انتخابات و مقابله با کارهای بیهوده

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه برخی از کارهایی 
که نمایندگان انجام می دهند، عبث و بیهوده اس��ت، گفت: استانی شدن انتخابات 

موجب انجام وظایف اصلی نمایندگان می شود.
احد آزادیخواه افزود: با این طرح موافق هستم زیرا وکای ملت باید به وظایف 

قانونگذاری و نظارت خود که در قانون اساسی مشخص شده است، بپردازند. در حال 
حاضر وکای ملت فقط ۱۰ درصد به وظایف مصرح خود در قانون اساسی می پردازند و 

۹۰ درصد کارهای آنها مربوط به حل مشکل حوزه های انتخابیه شان است.
وی اف��زود: مجل��س دچار روزمرگی ش��ده و از وظایف اصلی خود عقب مانده اس��ت. 
نماین��دگان ناچارند در عزل و نصب بخش��داران مداخله کنند و ب��رای جذب بودجه برای 
حوزه ه��ای انتخابیه تاش کنند. برخی از کارهای��ی که نمایندگان انجام می دهند، عبث و 

بیهوده است و استانی شدن انتخابات کمک می کند  مهر

پارلمان
برجام مذاکره بی حاصل است

امام جمعه س��اری با تاکید بر اتکا مس��ئوالن به اقتصاد مقاومتی و تولیدات 
داخلی برای خودکفایی، گفت: برجام مذاکره بی حاصل است.

آیت اهلل نوراهلل طبرسی با اشاره به فرارسیدن 4۰ سالگی انقاب اسامی، گفت: 
معمار کبیر انقاب با درایت هوشمندانه توانسته انقاب اسامی ایران را ایجاد و به 

مقام معظم رهبری بس��پارند و ایران اسامی اکنون در قله اقتدار و پیشرفت است. 
وی با اشاره به اینکه تاش مسئوالن سیاست خارجی برای تحقق برجام بی نتیجه بوده 

و اعتماد به اروپایی ها نیز بی اساس است، تصریح کرد: استکبار جهانی با ایجاد توطئه جنگ 
اقتصادی می خواهد ملت را از حیث نظامی و دینی خوار و ذلیل کند.

وی ب��ا تاکید بر دشمن شناس��ی مس��ئوالن و آحاد جامعه، گفت: اس��تکبار جهانی 
هی��چ گاه قصد حمایت و محبت به ملت ایران را نداش��ته و با توطئ��ه و ترفند به دنبال 

تحقق اهداف شوم خود در منطقه است که همواره ناکام مانده است.  تسنیم

دیدگاه

مجلس مرکز قانونگذاری است
اهمی��ت انتخابات مجلس از دو جهت اس��ت؛ اّول 
از این جهت که حضور ش��ما در پ��ای صندوقهای رأی 
بارزتری��ن مظهر حضور مردمی اس��ت و این پش��توانه 
انقاب و کشور است. کسانی که با اخبار سروکار دارند، 
میبینند که مراکز سیاسی دنیا از گوشه و کنار سر بلند 
میکنند و میگویند ما نگران انتخابات ایران هس��تیم و 
مسائل انتخابات ایران را پیگیری میکنیم؛ این به همین 
خاطر اس��ت. نگاه میکنند تا ببینند آیا مردم در صحنه 
حضور دارند یا نه؛ اگر دارند، مثل گذش��ته نمیش��ود با 
این نظام کاری کرد؛ اگر حضور مردم ضعیف ش��ود، آن 
وقت استنتاج میکنند که بین مردم و نظام فاصله افتاده 
است؛ در این صورت راه را برای دخالت و سلطه و پنجه 
انداختِن دوباره بر کش��ور هموار میبینند؛ از این جهت 
متوّجه انتخاباتند. پس اهمیت اّوِل انتخابات به خاطر این 
است که انتخابات سنگر کش��ور است؛ حضور مردم در 
پای صندوقهای رأی، مصون ساز سرنوشت ملت و مردم 
اس��ت و دشمن را از تعّرض و تجاوز و پُررویِی بیشتر باز 
میدارد. در این بیس��ت وپنج س��ال، دشمنان ایران برای 
تس��لّط بر این کش��ور راههای گوناگون��ی را پیمودند و 
هم��ه ناکام. ی��ک راه برای آنها باقی مانده اس��ت و آن، 
جدا کردن مردم از مسؤوالن و نظام است؛ چشم به این 
راه دوخته اند. همه تاشها و تبلیغاتی که میکنند و همه 
حرفهای زیادیای هم که میزنند، به خاطر همین اس��ت؛ 
میخواهند مردم را جدا کنند. انتخابات توی دهن دشمن 
میزند و او را مأیوس میکند؛ احس��اس میکند که مردم 
در میدان دفاع از کش��ور و مرزها و مصالح و نظامش��ان 
قرص و محکم ایس��تاده اند. جهت دوِم اهمیت انتخابات 
مجلس این است که شما با انتخاب نماینده مجلس، در 
واقع سرنوشت کشور را در چهار سال آینده رقم میزنید. 
انتخابات مجلس مظهر دخالت مردم در سرنوشت خود و 

کشورشان است؛ چون مجلس مرکز قانونگذاری است.

بیانات در خطبه های نمازجمعه
24 بهمن 82

مخاطب شمایید

همان یاوه گویی، همان قلدری، همان توهم
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
در چالش "ده سال قبل" توییتر شرکت کرد و 
با اش��اره به تصویری از اظهارات جان بولتون، نوش��ت: 

همان یاوه گویی. همان قلدری. همان توهم
بولتون در سال 2۰۰۹: وقت حمله اسرائیل است؟

بولتون در سال 2۰۱۹: درخواست از پنتاگون برای 
برنامه حمله به ایران.

هشدار به آمریکایی ها درباره ادامه 
بازداشت »مرضیه هاشمی«

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس 
نوشت: بازی سیاسی بازداشت مرضیه هاشمی را 
آمریکا شروع کرد، اگر این خبرنگار پرس تی وی فورا آزاد 

نشود، پایان این بازی به دست آمریکا نخواهد بود.

واکنش بعیدی نژاد به فضاسازی های 
انگلیس پیرامون یک مجرم امنیتی

حمی��د بعیدی ن��ژاد س��فیر ای��ران در لندن به 
فضاسازی های دولت انگلیس و وزیر خارجه این 
کشور پیرامون یک مجرم امنیتی به نام »نازنین زاغری« 
که در ایران در حال گذران محکومیت قانونی خود است، 
واکنش نش��ان داد و در صفحه شخصی خود نوشت: در 
پاسخ به درخواست های مکرر برای ماقات با خانواده، ما 
)ایران( در آوریل 2۰۱۷ روادید برای همسر خانم نازنین 
زاغری به منظور سفر به ایران و دیدار با همسر و به ویژه 
اینک��ه در کنارش دخترش باش��د را فراهم کردیم. این 
ماجرا تقریبا مربوط به دو س��ال پیش بود. بایستی از او 
)همسر نازنین زاغری( سوال شود که چرا از این فرصت 

برای ماقات با خانواده اش استفاده نکرد؟

باید هر روز برای مان روز هوای پاک باشد
پیروز حناچی شهردار تهران نوشت: باید بدانیم که 
حال شهرمان خوب نیست. هوای شهرمان خوب 
نیست و تنها با برگزاری ویژه برنامه های روز یا هفته هوای 
پاک حالش خوب نخواهد شد. نیازی به دعوت برای حضور 
در این برنامه های نمادین نیس��ت. همه شهروندان باید به 
سهم خود در تحقق این مهم تاش کنند و این تاش نباید 
 ب��ه روز و هفت��ه خاص��ی مح��دود ش��ود. بای��د در تمام 
روزهای س��ال به هر نحو به بهبود هوای ش��هرمان کمک 
کنیم؛ ش��هروندان به س��هم خود و با اس��تفاده از وسایل 
حمل و نق��ل عمومی، پیاده و ی��ا دوچرخه و هر امکانی که 
 برایش��ان میس��ر اس��ت، و با معاینه فنی خودروها، تردد 
کمتر با خودروهای ش��خصی و مس��ئوالن هم با توس��عه 
زیرساخت های حمل و نقل عمومی و ایجاد دسترسی آسان تر 
 ب��ه ناوگان حمل و نقل ریلی درون ش��هری و اتوبوس��رانی. 
باید هر روز برای مان روز هوای پاک باش��د تا حال و هوای 

شهرمان خوب شود و آسمان آبی برایمان آرزو نباشد.

سیاست مجازی

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام  ن يبــــو گفت: نترسیدن از دشمن و با شجاعت تر
در مقابل دش��من ایستادن، عین آیه قرآن است و امام هم در 
سخنرانی های خود به این موضوع اشاره داشته اند، به گونه ای 
که امروز می بینیم یک نویس��نده آمریکایی در مقاله ای به این 
موضوع که تمام رؤسای جمهور آمریکا به این ادعای امام)ره( 

که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، معترف اند.
سعید جلیلی افزود: دشمن زمانی دنبال تغییر رژیم و مهار 
دوگانه و تغییر رفتار بود، اما نتیجه نگرفتند، باید این مس��ائل 
را دنبال کنیم تا بفهمیم که امروز س��راغ چه آمده اند. دشمن 
می خواهد با س��رپوش گذاشتن بر روی واقعیت های انقاب و 
موفقیت ه��ای نظام آن را از دید نس��ل جدیدی که میراث دار 

انقاب است، پنهان سازد تا نسل جدید موفقیت ها را نبیند.
وی با این س��وال که چرا دشمن اینقدر عربده می کشد و 
امکاناتش را بسیج می کند؟ بیان کرد: دشمن می خواهد اجازه 
ندهند نعمت انقاب اس��امی یعنی امنیت ایران دیده شود، 
زیرا در اوج ناامنی منطقه، ایران امن ترین کشور منطقه است. 
دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا ایران به موفقیت دست 

نیابد، اما امروز در شاخص ها عکس این مسئله را می بینیم.
جلیلی با بیان اینکه آمار غربی ها نشان از پیشرفت جمهوری 
اسامی دارند، گفت: نرخ امید به زندگی در کشور 55 سال بوده 
اما امروز به ۷8 سال رسیده است، 2۳ سال به طول عمر اضافه 

شده است، آیا این مسئله بدون انجام کاری بوده است؟
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به اینکه 
سال گذش��ته ۹5 درصد روستاهای کردستان گازکشی شد، 
اظهار کرد: نگاه انقاب اسامی، نگاه به قله  است و به حداقل ها 
اکتفا نمی کند، وقتی 4۰ درصد از مسیر صعود به قله کوه را 
رفته باش��ی، به معنای رس��یدن به قله نیس��ت، در حالی که 

به معنای به دست نیاوردن هیچ موفقیتی هم نیست.
وی با اشاره به اینکه دشمن از طریق تشکیک موفقیت ها 
در نظام جمهوری اس��امی در حال اخالگری است، افزود: 
اگر جایی فساد بوده به خاطر انقاب اسامی بوده یا به خاطر 

فاصله گرفتن از نگاه انقاب اسامی بوده است؟
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام ب��ا تاکید بر 
اینکه باید حافظه تاریخی ملت حفظ ش��ود چراکه کس��انی 
می خواهند آلزایمر سیاس��ی را به یک ملت تحمیل کنند تا 
فراموش کنیم چه موفقیت هایی داشته ایم، گفت: اگر کسی 

در یک محاسبه دچار اشتباه و ورشکستگی شود و اگر ملتی 
نیز در محاس��به ثروت خود دچار اش��تباه شوند، کشور نیز 

دچار مشکل می شود.
وی ب��ا اش��اره به اینکه ام��روز با دو گفتم��ان، اردوگاه 
دشمن و اردوگاه انقاب اس��امی مواجهه هستیم، تصریح 
کرد: در اردوگاه دشمن پس از 4۰ سال مبارزه مردم انقابی 
ایران امروز بس��یار عریان و صریح تر، منویات خود را عنوان 
می کند، اگر زمانی مشت آهنین خود را با دستکش مخملی 

می پوشاندند، امروز صریح تر حرف می زند.
جلیلی با بیان اینکه این دو اردوگاه، 4۰ سال است که 
مقاب��ل یکدیگر صف آرایی کرده اند، اضافه کرد: دش��من در 

اردوگاهش هرچه داشته پای کار گذاشته است.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: در شرایطی 
که دش��منان حتی از فروش س��یم خاردار نیز به ما جلوگیری 
می کردند، جنگ ایران و عراق ش��کل گرف��ت تا در مقابل این 
حرکت حق طلبانه اجازه ندهند انقاب اسامی به موفقیت برسد.

وی عنوان کرد: اینکه دش��من می گوید تمام امکانات را 
علیه انقاب اس��امی بس��یج کردیم اما موفق نشدیم، مهم 
اس��ت، در حالی که تجربه های دیگر آنها در س��ایر کش��ور 

عکس این موضوع را نشان می دهد.
جلیلی با اش��اره به ۱۷ هزار شهید ترور در کشور که در 
می��ان آنها، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه نیز هس��تند، 
بی��ان کرد: ای��ن آماری که بیان ش��د جدا از ش��هدا جنگ 
تحمیلی اس��ت، باید بدانیم برای که مسیر انقاب ما از سایر 
انقاب ها متفاوت بوده است. ما تنها مقاومت صرف نداشتیم، 
دش��من هم به این موضوع معترف است که ما فقط مقاومت 
نکردیم، بلکه پیش��رفت نیز داش��تیم، به گونه ای که همان 
دش��منی که در دفاع مقدس از ما سیم خاردار دریغ می کرد، 

امروز دغدغه اش برد موشک های بالستیک ایران است.
وی افزود: آمریکایی خودش را قدرت برتر دنیا می دانست 
از ایران اخراج شد و امروز همین انقاب اسامی این دشمن 
را از منطقه اخراج می کند و در حالی که دش��من بیش از ۷ 
هزار میلیارد دالر در عراق هزینه کرده اس��ت، کسی از آنها 
در عراق استقبال نمی کند. دشمن تمام توانش را جمع کرده 
اما یک چیز در محاس��به اش نیست و اینکه عزیزی از کوی 
طاب می گوید من امروز وظیفه ام است بایستم و این همانی 

است که دشمن متوجه آن نمی شود. تسنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اگر جايی فساد بوده به خاطر فاصله گرفتن از انقالب بوده است

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه گفت:  ن ا ر ا ســد اگر فرهنگ دفاع مقدس نبود داعش��ی را پا
که اس��تکبار سازماندهی کرده بود هیچ لشکر کاسیکی حتی 

ارتش آمریکا و روسیه نمی  توانست با آن برخورد کند.
سردار اسماعیل قاآنی در سی و دومین سالگرد شهادت 
سردار شهید حسن علیپور فرمانده مهندسی رزمی تیپ 2۱ 
امام رضا)ع( اظهار داشت: محور این مراسم شهید »علیپور« 
است. شهیدی که در درون جامعه عادی رشد کرده بود، اما 
به دلیل همت، پش��تکار و اخاصی که داشت توانست یک 

عنصر تعیین کننده در میدان نبرد باشد.
وی افزود: شهید »علیپور« در شب عملیات »کربای5« 
چفیه  اش را به سر بست و به همراه رانندگان لودر و بولدوزر تا 
صبح پای کار ایستاد و خین را پر کرد تا توانستیم تجهیزات 

را از آن عبور بدهیم و وارد بوارین بشویم.
قاآن��ی تصریح کرد: امکان��ات و تجهیزات م��ا در دوران 
دفاع مق��دس بس��یار محدود ب��ود؛ اما عنایت اله��ی و وجود 
انسان  های با همتی که در اوج کار و تاش، سرشار از اخاص 

و توکل به خدا بودند و توانستند جنگ را اداره کنند.
وی در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به سختی 
عملیات »کربای5« خاطر نشان کرد: عملیات »کربای5« 
یکی از س��خت  ترین عملیات  ه��ای دفاع مقدس ب��ود. ما در 
ای��ن عملی��ات در زمینی با دش��من وارد جنگ ش��دیم که 
پیچیده  ترین خطوط دش��من در آن مستقر بود. شما عبور از 
دژ شلمچه را فقط می  شنوید؛ اما وقتی به این مسئله با تأمل 
می نگرید متوجه می  شوید که این دژ، یک کلمه است اما این 
منطقه جزو سخت ترین جبهه  ها به ش��مار می  رود. براساس 
نظریه کارشناس��ان نظامی دژ شلمچه با سخت  ترین خطوط 

جنگ جهانی قابل قیاس است.
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ادامه داد: 
گفتن »کربای5«، به زبان س��اده اس��ت. هر گوشه از این 
عملی��ات دنیای��ی از افتخار و عزت بود. نه س��ازمان ملل و 
نه سیاس��یون هیچکدام در تنظی��م بندهای قطعنامه 5۹8 
نقش نداش��تند، بلکه ایثار و جانفشانی شهدا و نبرد آن ها در 
عملیات »کربای5« در منطقه »شلمچه« بود که باعث شد 

بندهای قطعنامه 5۹8 نوشته شود.
ای��ن فرمان��ده دفاع مقدس تأکی��د ک��رد: در عملیات 
»کرب��ای5« دنیای��ی از افتخ��ار آفری��ده ش��د و به برکت 

جانفش��انی ش��هدا و ایثارگران این جنگ ب��ه دفاع مقدس 
تبدیل شد. دفاع مقدس یک واژه خود ساخته نبود. جنگ بر 

ما تحمیل شد اما ما دفاع هشت ساله کردیم.
قاآنی تصریح کرد: ش��هدا عزت کشور را حفظ کردند و 
راه سدش��کنی و ایستادن در مقابل دنیایی که از دشمن ما 

حمایت می  کرد را به دیگران آموختند.
جانش��ین فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران افزود: 
شهدا راه جنگ عزتمندانه را به همه دنیا آموختند. مبارزان 
فلسطینی شاگردی شهدا را کردند و امروز شاهد آن هستیم 
که با تجاربی که کس��ب کردند اس��رائیلی که داعیه نیل تا 

فرات را داشت زمین  گیر شده است.
وی ادام��ه داد: ب��دون تردید اگر ش��هدا و دلیر مردانی 
که آن حماس��ه ب��زگ را آفریدند، نبودند و هش��ت س��ال 
دفاع مقدس را مردانه اداره نمی  کردند و جنگ عزتمندانه را 

تمرین نمی  کردند سرنوشت دنیا چیز دیگری بود.
جانش��ین فرمانده نیروی قدس س��پاه تأکید کرد: اگر 
براساس آیات قرآن به این اصل ایمان داریم که شدا زنده  اند 
و ن��زد خدا روزی می خوردند علت آن اس��ت که هرکس به 
راه و رس��م زندگی آنها نگاه می  کند درس می  گیرد. ش��هدا 
اساتید مقاومت پروری هستند. قاآنی افزود: اگر شهدا نبودند 
چگونه می  توانستیم در دنیا حرف بزنیم؟ بنیانی که شهدا بنا 
گذاشتند باعث شده که دوستان و دشمنان انقاب اسامی 

در مقابل مردان جهاد و مقاومت سر تعظیم فرود بیاورند.
وی ادام��ه داد: اگر فرهنگ دفاع مقدس نبود داعش��ی 
را که استکبار س��ازماندهی کرده بود هیچ لشکر کاسیکی 
حتی ارتش آمریکا و روسیه نمی  توانست با آن برخورد کند. 
فرزندان این آب و خ��اک و یادگاران دفاع مقدس بودند که 
در مقابل آنها ایس��تادند و آنها را به نابودی کشیدند و گرنه 

داعش آمده بود تا خود را به دنیا تحمیل کند.
قاآنی در پایان گفت: ما 4۰ سالگی انقاب اسامی را به 
کوری چشم دشمنان در حالی جشن می  گیریم که با عزت 
و س��ربلندی از همه کس��انی که ابرقدرت هم بودند و همه 
امکانات را در اختیار داشتند عبور کردیم. دشمن چون دین 
و اخ��اق ندارد خباثت می  کن��د؛ ولی به حول و قوه الهی و 
به برکت دفاع مقدس که توانستیم تا کنون سرافرازانه مسیر 
انق��اب را به پیش ببریم از این به بعد نیز این مس��یر را به 

پیش خواهیم برد.  باشگاه خبرنگاران

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران:
داعش آمده بود تا خود را به دنیا تحمیل کند

مخالفین طرح اس��تانی شدن دست بـه نقد گروه رويکرد  
انتخاب��ات می گویند این ش��یوه برگ��زاری انتخابات 
باعث می ش��ود تا ش��هرهای کوچک و روس��تاها به 
دلیل جمعیت کمترشان نتوانند تأثیری در انتخابات 
نامزد مورد نظرش��ان داشته باش��ند و موافقین نیز 
عنوان می کنند که ب��ا این طرح دیگر نمایندگان به 
جای درگیری در مسائل منطقه ای بیشتر می توانند 
به مس��ائل ملی بپردازند ما ش��اید بحث مهمتر این 
باش��د که چرا درست در آستانه انتخابات عده ای یاد 
تغییر قوانین می افتند و چه تضمینی وجود دارد که 
این قانون س��رعتی کارشناسی شده بوده و دوباره به 
مشکل نخورد؟! کلیات طرح استانی شدن انتخابات 
چندی پیش در صحن مجلس ش��ورای اسامی به 
تصویب رسید. فارس نظر نمایده های موافق و مخالف 
را گرفت��ه اس��ت و در رس��انه های دیگر ه��م بر این 
موضوع نقدهایی نوشته شد است اما واقعا در شرایط 
فعلی با توجه به نیازهای مردم کمرنگ شدن حضور 
نمایندگان در ش��هرها و روس��تاهای کوچک چقدر 

می تواند به نفع مردم و خواسته های آنها باشد؟!

زیرساخت ها فراهم نشده است
س��عید باس��تانی نماینده مردم تربت حیدریه 
در مجلس ش��ورای اس��امی ضمن اعام مخالفت 
خ��ود با اس��تانی ش��دن انتخابات گفت: اس��تانی 
ش��دن انتخابات نیازمند فراهم شدن زیرساخت ها 
و الزامات��ی اس��ت که از این جهت ای��ن الزامات و 

زیرساخت ها فراهم نشده با آن مخالف هستم.
وی اف��زود: در ش��رایطی انتخاب��ات مجل��س 
اس��تانی ش��ود که احزاب و گروه ه��ای اجتماعی 
باید بس��یار تقویت ش��ده باش��ند و از سوی دیگر 
برنامه های کش��ور به لحاظ ش��رایط برنامه ریزی و 
اجرا دارای یک انس��جام قوی باش��د و نیازمندی 
نمایندگان از پیگیری مس��ائل کوچک شهرستانی 
مرتفع ش��ود.: زمانی باید انتخابات اس��تانی باشد 
ک��ه نمایندگان دغدغه عملیات کاری و اجرایی در 

حوزه شهرستان را نداشته باشند. 
باستانی خاطرنشان کرد: خا دیگری که در رابطه 
با استانی شدن انتخابات وجود دارد موضوع آماده سازی 
ساختار خود مجلس است که الزمه این کار این است 
که ما دو مجلس داشته باشیم که این دو مجلسی در 
کش��ورهای مختلف با عناوین گوناگونی مطرح است 
و مجلس قانون گذاری باید از مجلس نمایندگان جدا 
شود و امور تقنینی در یک مجلس و مسائل عمومی 

در مجلس دیگر مطرح و پیگیری شود.
وی افزود: دغدغه های مردم را باید کس��انی که 
وظیف��ه دارند پیگیری و رف��ع کنند هر نهادی اعم 
از قضای��ی، اجرایی و... وظیفه ای دارد. امروز اگر هر 
نه��ادی کم کار کند مردم به نماینده ش��ان مراجعه 
می کنند پاس��خگو نبودن و عدم اقناع مردم را باید 

نمایندگان پاس��خ دهند و لذا باید این مشکل ابتدا 
رفع ش��ود و بعد به س��راغ استانی ش��دن انتخابات 
برویم. وی گفت: کس��ب ۱۰ درص��د رأی از حوزه 
انتخابیه برای نمایندگان س��خت نیست و نماینده 
س��عی می کند بیشتر ملی و اس��تانی فکر کند این 
خوب است مشروط بر اینکه دغدغه مردم شهرستان 

توسط نهادهای مربوطه رفع شود.

مجلس کالن نگر می شود
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ام��ا در عین حال  نماینده مردم پاکدش��ت در 
مجلس ضمن اعام موافقت خود با اس��تانی شدن 
انتخابات مجلس می گوید: متأس��فانه                                شهرس��تانی 
ب��ودن انتخابات باعث ش��ده ک��ه انتخابات پولکی 
و قوم��ی قبیل��ه ای ش��ود و نماین��دگان از وظیفه 
اصلی ش��ان ک��ه قانون گذاری و نظ��ارت بر اجرای 

قانون است غفلت کرده اند.
محمد قمی خاطرنش��ان کرد:                                         ب��ه نظر من با 
استانی ش��دن انتخابات، مجلس کان نگر می شود 
و دید وس��یعی پی��دا می کند و باعث می ش��ود تا 

نمایندگان مجلس به مشکات اصلی بپردازند.

ندیدن حقوق مردم در شهرهای کوچک
نماین��ده مردم خلخال نیز ضم��ن مخالفت با 
استانی شدن انتخابات مجلس گفت: مردم به ویژه 
در روس��تاها و شهرهای کوچک از نمایندگان شان 
انتظاراتی دارند و برای ما هم رأی آنها مهم اس��ت 

و باید ببینیم آنها چه می خواهند.
بشیر خالقی افزود: شاید استانی شدن انتخابات 
برای ش��هرهای بزرگی همچون تهران مش��کلی را 
ایجاد نکند اما در مورد شهرهای کوچک و روستاها 
باعث می ش��ود تا حق و حقوق مردم در این مناطق 
نادیده گرفته ش��ود. مردم تنها مرجع��ی که به آن 
دسترس��ی دارند فقط نمایندگان هستند و در اداره 
یا هرجایی که مش��کلی برایش��ان پی��ش می آید به 
نماینده شان دسترسی دارند و استانی شدن انتخابات 
باعث می شود تا مردم به ویژه در شهرهای کوچک و 

روستاها به نماینده خود دسترسی نداشته باشند.
خالقی با بیان اینکه با اس��تانی شدن انتخابات 
هزینه های انتخاباتی زیاد می شود، خاطرنشان کرد: 
افزایش هزینه در اس��تانی ش��دن در انتخابات باعث 
ایجاد فس��اد مالی می ش��ود و این موجب می شود تا 
وابستگان به قدرت و ثروت به مجلس راه پیدا کنند. 

مهمتر از استانی شدن انتخابات هم داریم
نماینده مردم میاندوآب با بیان اینکه اس��تانی 
ش��دن انتخابات را تأیید نمی کنم، گفت: االن وقت 
انتخابات استانی نیست و باید نظام را حفظ کنیم. 

جهانبخش محبی نی��ا افزود: ما مروز مس��ائل 
مهم تری همچون مسائل معیش��تی مردم را داریم 
و بای��د ب��ه آنها رس��یدگی کنیم و اولوی��ت اول ما 
اینها است. با استانی شدن انتخابات احتمال اینکه 
مشارکت مردم در انتخابات پایین بیاید وجود دارد. 

شرایط شهرهای کوچک تغییری نمی کند
نماینده مردم تفرش در مجلس نیز با اعام موافقت 
خود با استانی شدن انتخابات مجلس گفت: این طرح 
باعث نمی ش��ود که ح��ق و حقوق شهرس��تان های 
کوچ��ک و روس��تاها تضیی��ع ش��ود و ش��رایط این 
حوزه های انتخابیه با استانی شدن انتخابات تغییری 
نمی کند و همین شهرستان های کوچک همانگونه که 
االن نماینده دارند در زمان استانی شدن انتخابات هم 

نماینده خود را خواهند داشت.
محمد حسینی  افزود: براساس آنچه که من در 
جریانش هستم و آن را نوشته ام و با آقای بهادری 
آن را تهیه کردیم این اینگونه اس��ت که به عنوان 
مث��ال فردی که در ش��هر ته��ران زندگی می کند 
عاوه بر رأی به ۳۰ نفر از کاندیداهای شهر تهران 
به یک نفر از کاندیداهای هر یک از شهرستان های 
استان تهران رأی می دهد که مجموعاً 5 شهرستان 
اس��ت و به جای ۳۰ نفر به ۳5 نفر رأی می دهد و 
در مورد شهرس��تان های اطراف تهران نیز وضع به 
همین ترتیب اس��ت که آنه��ا به جای انتخاب یک 

نماینده شهرستان خود به ۳5 نفر رأی می دهند.
حس��ینی خاطرنش��ان کرد: با اس��تانی شدن 
انتخابات کس��انی در یک حوزه انتخابیه می توانند 
کاندیدا شوند که یا در آن منطقه متولد شده باشند 
و یا اینکه 5 س��ال مستمر پیش از انتخابات در آن 
منطقه ساکن باش��د. از سوی دیگر اینگونه نیست 
که با اس��تانی ش��دن انتخابات دیگ��ر نمایندگان 
دغدغه های مردم در حوزه های انتخابیه را پیگیری 
نکنند. اس��تانی ش��دن انتخابات باعث می شود تا 
جل��وی نگاه ه��ای قبیل��ه ای در انتخاب��ات و ورود 

آدم های کوچک به مجلس گرفته شود.
وی با بیان اینکه بعضی رفتارهای ما در مجلس 
باعث آبروریزی اس��ت خاطرنشان کرد: کسانی امروز 

به مجلس می آیند که در یک جلس��ه شورای اداری 
ش��رکت نکرده اند. باید افراد بزرگی به مجلس بیایند 
که جلوی آدم های بزرگ بایستند نه اینکه دنبال وزیر 
بدوند و شجاعت دفاع از حقوق مردم را داشته باشند.

 صاحبان قدرت و ثروت
به مجلس راه پیدا می کنند

نماین��ده م��ردم ارومیه ب��ا بیان اینک��ه بنده 
مخالف طرح استانی شدن انتخابات هستم،  گفت: 
با استانی ش��دن انتخابات دیگر نماینده نمی تواند 
در کن��ار مردم حضور داش��ته باش��دو نمایندگان 
دیگر نخواهند توانس��ت همانند قبل در حوزه های 

انتخابیه خود حضور داشته باشند. 
روح اهلل حضرت پ��ور افزود: با اس��تانی ش��دن 
انتخابات کسانی که از رانت قدرت و ثروت برخوردار 
هس��تند وارد مجلس می ش��وند و با استانی شدن 
انتخاب��ات زمینه برای ورود صاحبان قدرت و ثروت 
به انتخابات فراهم شود. استانی شدن انتخاب باعث 
می  ش��ود که مردم دیگر نمی توانند نماینده خود را 

ببینند و همه چیز دیگر سوری خواهد بود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در این ن��وع انتخابات 
رانت های قدرت و ثروت ب��ه عرصه انتخابات ورود 
پیدا می کنند و نمایندگانی که وابسته به صاحبان 
قدرت و ثروت هستند به مجلس راه پیدا می کنند. 

کاهش ارتباط نمایندگان با بدنه جامعه
نماینده مردم ایرانش��هر در مجلس گفت: این 

طرح مزایا و معایبی دارد. 
محمد نعی��م امینی فرد درباره مزیت های طرح 
استانی شدن انتخابات افزود: افزایش سطح مطالبات 
مردم از نمایندگان مجلس و بهبود س��طح نظارت 
آنها نسبت به مسائل کان و اجرایی کشور و کمک 
به نهادهای نظارتی مهم ترین این مباحث است. وی 
درباره معایب طرح اس��تانی شدن انتخابات مجلس 
تصریح کرد: با اجرای این طرح این خطر وجود دارد 
که ارتباط نمایندگان مجلس با بدنه اجتماعی و کف 
جامعه ضعیف خواهد ش��د در حالی که در کشوری 
مثل ما که باید بین مس��ئولین و مردم ارتباطات به 
صورت رو در رو باشد این امر مطلوب نخواهد بود. 

وی افزود: پیشنهاد استقرار 2 مجلس نمایندگان 
و س��نا در ایران می تواند راهکار ب��رون رفت از این 
مشکل باشد به طوری که اعضای مجلس نمایندگان 
ب��ه مطالب��ات حداقلی مردم رس��یدگی کنند و در 
مجلس اعا یا مجلس س��نا هم مطالبات در سطح 

ملی در سطح کانتری پیگیری و دنبال شود.
امینی فرد اظهار داشت: ارتباط نمایندگان با بدنه 
اجتماعی جامعه با اس��تفاده از طرح اس��تانی شدن 
انتخابات ضعیف خواهد ش��د این در حالی است که 
باید ارتباط مستمری بین مردم، دستگاه ها، سازمان ها 
و کلیه ارکان جامعه وجود داش��ته باشد به خصوص 

در ق��وه مقننه که مهمترین نهاد مردم س��االری در 
ایران است این دغدغه وجود دارد. 

وی گفت: باید در بندهای مربوطه به اجرای طرح 
استانی ش��دن انتخابات اصاحیه ای صورت گیرد تا 
خطرها حین اجرا به حداقل برسد. ضمن اینکه به جای 
اینکه افراد ۱۰ درصد حداقل آرا در حوزه انتخابیه را به 
دست بیاورند را باید ارتقا داده و حد نصاب را باال ببریم 

و آن را به ۳۰ درصد افزایش دهیم.

فساد مالی و هزینه های میلیاردی نامزدها
محمد س��لیمانی یکی دیگ��ر از مخالفان این 
طرح اس��ت که معتقد اس��ت: طرح استانی شدن 
انتخاب��ات 2۰ درصدش مزیت اس��ت و 8۰ درصد 
نی��ز معای��ب دارد. وی افزود: در کش��ور ما مردم 
ساالری حاکم است و نماینده هر شهرستان بسته 
به توان خود، امر قانونگذاری و نظارت را به وکالت 
از م��ردم آن منطقه انجام می دهد، اما با اس��تانی 
شدن انتخابات، این مسئله تضعیف می شود. تجربه 
تهران نشان می دهد که با استانی شدن انتخابات، 
لزوما افراد سرشناس به مجلس راه پیدا نمی کنند 

و ممکن است این موضوع سرابی بیش نباشد. 
این نماین��ده دوره نهم مجلس اظهار داش��ت: 
استانی شدن انتخابات مجلس، بُعد نظارت مجلس 
را تضعیف می کند.س��لیمانی خاطرنشان کرد: یکی 
دیگر از پیامدها و مضرات اس��تانی شدن انتخابات، 
بحث فساد مالی است، حتی امروز هم یکی از معایب 
انتخابات مجلس این است که هر کسی پول دارد و 

بیشتر پول خرج می کند وارد مجلس می شود. 

استمرار محرومیت و بی عدالتی
محمدرض��ا صباغی��ان باف��ی نیز عن��وان کرد: 
می گویند براساس این طرح می خواهند نمایندگان را 
اجرای وظایف نمایندگانی محلی به ملی و منطقه ای 
سوق دهند تا آنها به دنبال اجرای وظایف خود یعنی 
قانون گ��ذاری و نظارت باش��ند ولی در عمل به نظر 
می رس��د این موضوع محقق نخواهد ش��د. در حال 
حاض��ر 8۰ درصد مکاتب��ات نماین��دگان برای 
ص��دور معرفی نام��ه کار، وام و مجوز اس��ت که 

اگر این موضوع حذف ش��ود. 
با این تفاس��یر باید نوش��ت که استانی شدن 
انتخاب��ات با توجه به اولویت ه��ای مجلس در رای 
به بودجه س��ال آتی، رسیدگی به معیشت مردم و 
تاش برای نزدیک کردن فاصله مردم و مسئولین 
در ش��رایطی که س��فرهای اس��تانی که دوره قبل 
وجود داش��ت این دوره نیس��ت، اقدامی نامناسب 
به حس��اب می آید خصوصا اینکه مردم از ش��رایط 
معیش��تی رضایت ندارند و دلشان می خواهد این 
مشکات را با مسئوالن در میان بگذارند، بر همین 
اس��اس رفتن مس��ئوالن از روس��تاها و شهرهای 
کوچک تبعات بسیاری برای کشور خواهد داشت.

موافقان و مخالفان استانی شدن انتخابات مجلس چه می گويند؛

االن وقتشه؟!
دوباره انتخابات، دوباره قانون جديد!


