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آنهایی که دنبال مذاکره هستند، خاِم 
سیگنال های ناقص آمریکایی ها شده اند

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان 
اینکه راهبردهای جمهوری اس��امی مش��خص است 
ولی برخی خاِم س��یگنال های ارسالی از طرف آمریکا 
می ش��وند،  گفت: برخی فکر می کنند اگ��ر مذاکراتی 
انجام ش��ود به نفع مان خواهد بود، ولی یک موضوع را 

چند بار باید امتحان کنیم.
سیدکمال الدین سجادی با اشاره به القای دوقطبی 
جنگ و صلح توس��ط برخی رسانه ها و شخصیت های 
اصاح طلب اظهار داش��ت:                                                                                                                                                                                                                                                     رهنمودهای رهبر انقاب و 
سیاس��ت های کان کش��ور در مورد آمریکا مشخص 
است و به ویژه موضوع برجام قضایا را مشخص تر کرده 
و همچنین فرمایشات اخیر رهبر انقاب در مورد نوع 
برخ��ورد رئیس                                               جمهور                                    آمریکا که دس��ت های چدنی 
را از دس��تکش مخملی بی��رون آورده، همگی گویای 

واقعیت های میدانی تقابل کنونی ایران و آمریکاست.
وی اف��زود                                                                                                                                                                                                                   : سیاس��ت ها و راهبرده��ای جمهوری 
اسامی مشخص اس��ت ولی برخی خاِم سیگنال هایی 
که از طرف آمریکا فرس��تاده می شود، می شوند و فکر 
می کنند که اگر مذاکراتی انجام شود به نفع مان خواهد 
بود، درحالی که سوال این است که یک موضوع را چند 

بار باید امتحان کنیم.
سجادی با بیان این که مذاکرات قبلی ما با آمریکا 
به گونه ای تنظیم ش��ده بود که همواره به ضرر ما بود، 
تصریح                                                                                                                                                                                                                             کرد                 :         تاش برای مذاکره با آمریکا و غرب با آن 
نگاه ارباب و رعیتی که به جهان دارند، تعجب آور است 
و برخی که ادعای روش��نفکری دارند به روز نیستند و 
هم��ان نظریات لیبرالی گذش��ته را مدنظر دارند و به 
حقوق بش��ری که این همه دنبالش هس��تند اعتنایی 

نمی کنند.

اخبار

متأسفانه اجرای سند ۲۰۳۰ صحت دارد
عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: متأسفانه اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی از 
مدارس، مراکز پیش دبستانی و مهدکودک های کشورمان صحت دارد. باید گفت 
س��ند ۲۰۳۰ به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم و به ش��کل سلیقه ای و موردی 

اجرا می شود.
 اس��داهلل عباس��ی با اش��اره به اجرای چراغ خاموش س��ند ۲۰۳۰ در برخی 
م��دارس  با بیان اینکه اجرای س��ند ۲۰۳۰ در کش��ور خطرناک اس��ت، افزود: این 
مسئله می تواند هویت دینی و انقابیمان را از فرزندانمان بگیرد و آنان را تسلیم محض 

ایدئولوژی غربی و صهیونیستی کند.
وی بیان داشت: همچنین با توجه به اینکه رهبر معظم انقاب همواره درباره اجرای 
این سند در کشور تذکر داده اند، ما در این زمینه بررسی های خود را به صورت دقیق تر 

انجام خواهیم داد. میزان

پارلمان
پایان تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه 
این س��ازمان تنها حدود ۳۲۰ هزار میلیارد توم��ان از درآمد 45۰ هزار میلیارد 
تومانی را به حس��اب سازمان واریز کرده، گفت: گزارشی از وضعیت حدود 1۳۰ 
ه��زار میلیارد تومان پول حاصل از اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها به هیئت 

داده نشده است .
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس افزود: این سازمان در پرداخت یارانه 
ها به بخش های مختلف مثا بخش تولید و بهداش��ت و درمان تخلفات زیادی داش��ته 
است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه تاکید کرد: این سازمان 
می بایس��ت 1۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون را به بخش بهداش��ت و درمان 
اختص��اص م��ی داد اما کمتر از پنچ درصد اختصاص داد و به بخش تولید نیز کمتر از ۲ 

درصد یارانه داده است.  الف

پیگیری  وعده
هیچ خطری نظام را تهدید نمی کند

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان این که نیروهای مس��لح، آماده، بیدار و 
هوش��یار هستند و تحوالت را رصد می کنند گفت: هیچ یک از دشمنان، جرات 

تعرض به میهن عزیز اسامی را ندارند.
امیر س��رتیپ »کیومرث حیدری« در بازدید از پادگان ش��هید برخورداری 
عجب شیر گفت: بار اول نیست که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
چهره پلید خودش��ان را نش��ان می دهن��د، ما از روزهای نخس��تین پیروزی انقاب 
اسامی ایران با این موضوع همراه بودیم و تاکنون با فضل خدا و تبعیت از والیت فقیه، 
روی پای خود ایستاده ایم. وی افزود: به ملت بزرگوار ایران اسامی به عنوان یک سرباز 
این کش��ور و سرباز والیت اطمینان می دهم که نیروهای مسلح، آماده، بیدار و هوشیار 
هستند و تحوالت را رصد می کنند و هیچ یک از دشمنان، جرات تعرض به میهن عزیز 

اسامی را ندارند.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم

رئیس اس��بق صدا و س��یما گفت: ایران  ب��ازار ۶۰۰ میلیون نف��ری دارد که اگر با ديـــــدگاه
روحیه جهادی مدیریت کنیم، مشکات حل خواهد شد.

س��ید عزت اهلل ضرغامی ، رئیس اس��بق صدا و س��یما با 
حضور در برنامه پارک شهر رادیو تهران درباره آخرین تحوالت 
کشور گفت: اگر سری به فضای مجازی بزنیم، پاسخ هایی که 
ایرانی ها از سراس��ر کش��ور و دنیا به رفتار طن��ز گونه ترامپ 
می دهند دیدنی اس��ت. دنیا با رفت��ار طنز گونه ترامپ عادت 
کرده است. حرف های ترامپ پر از تناقض است. از یک طرف 
نزدی��کان وی حرف های تند بس��یار زیاد می زنند. از س��وی 
دیگ��ر ترامپ اعام می کند که ایرانی ها به من تماس بگیرند. 

طنزهای زیادی درباره این حرف ترامپ ساخته شده است.
 وی ادامه داد: این مس��ئله بس��یار قابل بی اعتنایی است. 
این مهم نیس��ت. مهم مجموعه تهدیدهایی اس��ت که هم به 
زب��ان می آین��د و هم در میدانی که ما ق��رار گرفته ایم نوعی 
جن��گ تمام عیار اس��ت که در میانه میدان هس��تیم. یکی از 
تهدیداتی که از س��وی اطرافیان ترامپ مطرح می شود بحث 
جنگ اس��ت. با توجه به تهدید تنش ها احتمال جنگ وجود 
دارد. اگر منظور از جنگ تعرض نظامی دشمن و آمریکا است،  

توان مقابله باالیی درکشور وجود دارد.
 ضرغامی افزود: توان موثر و همه جانبه وجود دارد. نسبت 
به همه منافع آمریکا و هم به لحاظ روحی و روانی چه امکانی 
وجود دارد. طبیعی است که جنگ به معنی نظامی بسیار دور 
از ذهن اس��ت و احتمال آن صفر است. چرا که از پیش نتیجه 

جنگ معلوم نیست.
 وی ادامه داد: آنها می دانند که  کوچکترین تعرض نظامی 
ایران، چه عواقب وحش��تناکی برای سراسر دنیا خواهد داشت. 
با توجه به آمادگی نظامی و روحی در کش��ور،حمله نظامی را 
منتفی می دانم. آنچه که مهم  اس��ت، صحنه جنگی است که 
در حوزه های دیگر به ش��دت برقرار است. ضرغامی بیان کرد: 
اگر رهبری معظم از آرایش جنگی اس��تفاده می کنند مسئله 
مهمی اس��ت که بس��یاری از تحلیل گران ای��ن موضوع را در 
ح��وزه نظامی تحلیل می کنند، اگر دش��من بخواهد در حوزه 
روحی و روانی بازی کند، مشکاتی را برای کشور ایجاد کنند. 
آرایش��گر جنگی ک��ه رهبری مطرح می کنن��د در حوزه های 

مختلف است.
وی  در پاس��خ به اینکه آیا تأکی��د رهبری مبنی بر اینکه 
آیا تأکی��د رهبری بر آرایش نظامی برای همه مردم اس��ت یا 
نظامی است ادامه داد: زمانی که ایشان این مطلب را به صورت 
عمومی مطرح کردند، منظور ایش��ان همه مردم اس��ت. یعنی 
همه مردم در هر کجا که هس��تند و در هر حوزه ای که ناظر 
هستند احس��اس آرایش جنگی داشته باشند.  در همه حوزه  
ای که فعال هستند. احساس آرایش جنگی را داشته باشند و 

آماده مقابله ، کنشگر و فعال بتوانند اقدام کنند.
 وی ادام��ه داد: بخ��ش نظامی در بخش خ��ود انجام می 
ش��ود و نیازی به اطاع رسانی نیس��ت و به آن کاری نداریم. 
در حوزه مس��ائل روحی و روانی که دش��من انجام می دهد و 
رس��انه ها در این بخش مخاطب رهبری هس��تند. آرایش باید 
جنگی باش��د ، یعنی در مقابل تهدیات بس��یار گس��ترده باید 
مقابل آمریکا باشیم. در دنیا روی این تهدیدها حساب باز می 
کنند و خودش��ان را واگذار می کنند. امروز که ایران با ترامپ 
مش��خصاً رویارویی می کند .یکی از مقاطع حساسی است که 
دنی��ای مقاومت باید کند. ما رهبر دنیای مقاومت در سراس��ر 
دنی��ا هس��تنیم. بلوک بندی دنیا به صورت دنیای اس��تکبار و 
مقاومت تقسیم ش��ود جایگاه ایران دنیای مقاومت است. این 
مه��م اس��ت که ما این جبه��ه و ارودگاه را که جهانی اس��ت، 
ط��وری اداره کنیم؛ کوچکترین رفتار ما که می تواند الگو قرار 
گی��رد. یکی در حوزه فضای مجازی و دیگری در حوزه فضای 

اقتصادی و فروش نفت است که بسیار مهم است.
ضرغامی بی��ان کرد:  آنها ادعا می کنند فروش نفت را به 
صفر می رس��انیم و مسئوالن کشور هم اعام کرده اند که این 
اتفاق نمی افتد و اگر قرار باشد نفت ایران در خلیج فارس صادر 

نشود، نفت هیچ کشوری دیگر صادر نمی شود.
وی در پاسخ به اینکه تصور می کردم» وزارت نفت آرایش 
جنگی را نگرفته است« گفت: بعد از توئیت من مبنی بر تأکید 
ب��ر ارایش جنگی وزارت نفت، آق��ای زنگنه توضیحاتی را ارائه 
کردن��د. موضوع مهم این اس��ت که ما باید نفت را بفروش��یم. 

زمانی که دش��من ش��رایطی فراهم می کن��د از طریق عادی 
کش��ورهای خریدار نفت ورود نکنند و نفت ما را نخرند . باید 
از راه ه��ای مختلف تحری��م را دور بزنیم. بای��د در چارچوب 
اس��تاندارد به عنوان آنچه که استکبار می خواهد عمل کنیم. 
بس��یاری از مش��تری ها و واسطه ها هس��تند که به نفت نیاز 
دارن��د و خودش��ان باید بیایند و وزارت نفت فعال باش��د. من 
منظ��ورم این بود که وزارت نفت باید قدرت داش��ته باش��د و 
همه بای��د حمایت کنند. اما وقتی قرار ش��د کمی خارجی از 
سیس��تم اداری به صورت یک مقدار ن��ا متعارف عمل کنند و 
وظیفه انجام دهند. ش��اید دس��تگاه های نظارتی بعدها بیایند 
و ایراد بگیرند و دچار مش��کل کنند. با توجه به تجربه ای که 
دارم گفتم ش��اید چنین نگرانی وجود دارد. اما مطمئن هستم 

که وزارت نفت خودش نگران این مشکل است.
ضرغامی افزود: باید تضمین کافی وجود داشته باشد. من 
این حرف آقای زنگنه را درس��ت و یک آس��یب شناسی برای 
کش��ور می دانم. این امکان برای وزارت نفت فراهم شده است. 
مس��ئوالن قضایی این اطمینان را داده اند که ش��ما دستتون 
باز است و نگران مس��ائلی که بعدا پیش بیاید نباشید. ممکن 
اس��ت از راه ه��ای نامتعارف کاری انجام دهن��د و بعداً پرونده 
ای پی��ش بیاید که چرا ارزان فروختی��د و ... اما زمانی که در 
شرایط خاصی هستیم که مدیر باید آزادی عمل داشته باشیم. 
مدیران ما در میدان باید اجتهاد مدیریتی داشته باشند. آقای 
زنگنه بیان کردند که ما آرایش جنگی داریم. نگرانی هایی که 
مدیران از نفت دارند، رسانه ها ضامن به ماموریت ها هستند.

ضرغام��ی بیان ک��رد: در اینجا هم وظیفه دس��تگاه های 
نظارتی اس��ت که درست تش��خیص دهند، دنبال تخلف های 
کوچیک و غیر واقعی و غیر مبتنی بر متقضیات کشور نباشد. 
در حوزه اقتصاد در تمام بحث ها کشوری هستیم که به خاطر 

ویژگی های راهبردی که داریم. 
ما 15 همس��ایه داریم که بخش��ی از آن دریایی و زمینی 
هس��تیم. موقعیت ما موقعیت استثنایی هس��تیم. رهبری در 
گام دوم بی��ان کردن��د، ایران  ب��ازار ۶۰۰ میلیون نفری  دارد 

ک��ه اطراف  خودمان داریم که اگر درس��ت برنامه ریزی کنیم. 
مش��کلی نداریم. فقط یک مق��دار همت و روحی��ه انقابی و 
جه��ادی می خواهد. ما در دوران جنگ چطور کش��ور را اداره 
می کردیم. باید آرایش جنگی داش��ته باش��یم، هیچ مشکلی 
در تهدیدات نداریم. بلکه فرصت خوبی فراهم اس��ت تا کشور 

را جلو ببریم.
 وی درباره پس��ت اینس��تاگرامی بیان ک��رد:  این بعد از 
اظهار نظرهایی بود که عراقچی اش��اراتی را داشتند. دو تهدید 
غیر مستقیم اتفاق افتاد. صحبت های روحانی در هئیت دولت 
که گفتن��د اگر ما مقابله نمی کردیم و این همه ش��هید نمی 
دادیم در قاچ��اق مواد مخدر، اروپا بس��یار درگیر مواد مخدر 
می ش��د. نکته دوم این بود که بااین ش��رایط مصلحت کشور 
نباش��د که ما مهمان ن��وازی را درباره افغان ه��ا ادامه دهیم.  
اینکه امروز جمهوری اس��امی نقش موثری در امنیت منقطه 
دارند شکی نیس��ت. در اینکه مسئوالن اداره کشور به صورت 
علنی و خصوصی در جلس��ات داوری کنند،این الزم است، اما 

باید توجه کنند.
وی در واکن��ش به اظه��ارات عراقچی که در گفت و گوی 
ویژه خبری گفت: وقتی تحریم های آمریکا اثر کند منابع مالی 
ما محدود شود و در یک جا به یک نقطه ای برسیم که مجبور 
ش��ویم از خواهران و برادران افغانس��تانی خود بخواهیم ایران 
را ترک کنند. بیان کرد:  زمانی مهاجرها را مقایس��ه با ترکیه 
می کنند اگر ترکیه  آوارگان س��وریه را پناه می دهد و از این 
بابت چند یورو از اروپا می گیرد و آنها نگران هس��تند که اگر 
ترکیه نباش��د این آوارگان به س��مت اروپا م��ی روند. اگر این 
مقایس��ه را با عزیزان با افغان کنیم درست نیست. آنها پاک و 
دوس��ت داشتنی و متدین هستند. ما سال ها است که با اینها 
زندگی می کنیم. نقش لش��گر فاطمیون را مهمترین نقش در 
آرامش منطقه اس��ت. یکی از عوامل  مه��م در ارامش منطقه 
نقش فاطمیون اس��ت. خانواده ها و ش��هدای آنها جایگاه ویژه 
ای دارن��د. رهب��ری می گوید من حقیر به وجود ش��ما افتخار 
می کنم. اگر بیاییم و خیلی صریح آنها را با مهاجران مقایس��ه 
کنیم. به نظر من اگر رنجش��ی در این عزیزان پیش آمده این 
درست است. باید به انعکاس رسانه ای توجه کنیم. من از آقای 

عراقچی خواستم یک عذرخواهی ساده کند.

پاسخی به سوال رئیس قوه قضاییه
ادامه از صفحه اول

کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران مسائل حقوقي و 
قضایي می گوین��د؛ محدودیت زمان برای رس��یدگی 
ب��ه پرونده ها و تعداد قضات در حال حاضر مش��کات 
بس��یاری به وجود آورده است، زیرا اس��تاندارد تعداد 
پرونده هایی که قضات در ایران رس��یدگی می کنند با 
هیچ کجای دنیا س��ازگاری ن��دارد؛ به عنوان مثال در 
کشورهایی مانند هند با جمعیت باال قضات هر ۲ روز 
یکبار به یک پرونده رس��یدگی می کنند؛ اما در ایران 
قضات روزی ۲۰ تا ۳۰ پرونده را رس��یدگی می کنند 

که این موضوع با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
ل��ذا با توجه به آنچه که در باال آمد؛ اولین وظیفه 
خطیر جناب آقاي رئیس��ي به عن��وان قاضي القضات 
کش��ور این اس��ت که در یک اقدام عاج��ل و ضربتي 
کارگروهي را ب��رای کاهش این عناوین ایجاد نماید و 
هر آنچه را که در دستگاه قضایی بدون نیاز به دولت و 
مجلس است انجام دهند و مابقي را با قید فوریت های 
الزم و انج��ام رایزني های قاطع و انقابي با س��ران دو 
قوه دیگر به ش��کل قانوني طرح و ب��ه نتیجه نهایي و 
الزم برس��انند ت��ا این معضل بزرگ هر چ��ه زودتر از 

بین برود.
هر چند که در شرایط کنوني وجود برخي از اسناد 
باالدس��تي می تواند به ایش��ان این ق��درت و توجه را 
بدهد تا به زودي کار کاهش عناوین مجرمانه را انجام 
دهند بعنوان مثال؛ در اجراي بند اول از سیاست هاي 
کل��ي قضایِي مصوب ۲8/ 81/8 مق��ام معظم رهبري 
مبني بر »اصاح ساختار نظام قضایي کشور در جهت 
تضمی��ن عدالت و تامی��ن حقوق ف��ردی و اجتماعي 
همراه با س��رعت و دق��ت با اهتمام به سیاس��ت هاي 
مذک��ور در بندهاي بعدي« و بند یک از قس��مت »ز« 
ماده 1۳۰ قانون برنامه چهارم توس��عه که بر »استقرار 
نظام قضایي سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، 
قابل پیش بیني قانوني، منصفانه و قاطع« تاکید کرده 
و نیز در راس��تاي بندهاي اول و سوم از اهداف کان 
برنامه پنج ساله  دوم توسعه  قضایي مبني بر »افزایش 
مش��ارکت م��ردم و نهادهای مدني در ح��وزه  عدالت، 
بهبود کارآیي و اثربخش��ي نظام قضایي کش��ور« و به  
منظور اتخاذ تدابیر منطقي در جهت تعدیل و کاهش 
تع��داد پرونده های وارده به دس��تگاه قضایي همراه با 
پاس��خگویي س��ریع تر و بهتر به م��ردم، کاهش اطاله  
دادرس��ي و فراهم کردن فرصت بیشتر براي رسیدگي 
ت��وأم ب��ا دقت و کیفیت ب��رای قضات و ص��دور آرای 
متقن به نحوی که موجبات کاهش دادخواس��ت های 
تجدیدنظ��ر و اعتراضات و فرجام  خواه��ي در محاکم 
و مراج��ع عالي فراهم ش��ود و همچنین اس��تفاده از 
ظرفیت ه��اي قانون��ي س��ایر نهادهای ش��به قضایي و 
مردم��ي و بهره گیری صحیح از قابلیت های موجود در 
بخش ها و حوزه های مختلف دستگاه قضایي، با توجه 
ب��ه تکالیف و مأموریت های محول��ه به هریک از آنان، 
در جهت کاهش ورودي پرونده ها سیاس��ت قضازدایي 

مدنظر قرار گرفته است.

سرمقاله

تش��خیص  مجم��ع  عض��و  مصلحت نظام با تاکید بر این مصلـــحت
که اگر یکپارچه باشیم، دسیسه های دشمن بر ما 
اثذر نخواهد کرد، گفت: اگر دولت برای امیدواری 
مردم ارزش قائل اس��ت باید سوء تدبیرها، خیانت 

نفوذی ها و روش های ناعادالنه را برطرف کند.
»احمد توکل��ی« افزود: هدف آمری��کا ناامید 
س��اختن مردم ایران از نظام اس��امی و حکومت 
مردمی مستقر در کشور است، از این جهت عبارت 

جنگ امید که آقای روحانی اخیرا در سخنان خود 
به آن اشاره کردند، کاما به جا بیان شده است. اما 
باید توجه داشت میزان تاثیرگذاری آمریکا در این 
نزاع ارتباط مستقیمی به وضعیت داخلی ما دارد.

وی اف��زود: اگ��ر دولت های بیگانه احس��اس 
کنند دولت ایران ضعف دارد و ش��رایط اجتماعی 
ما متزلزل هس��ت، از فرصت سوء استفاده کرده و 
اهداف خود را پیش خواهند برد. به عبارتی توفیق 
دشمن بستگی به رفتار مجموعه حکومت ما دارد.

نظ��ام  عض��و مجم��ع تش��خیص مصلح��ت 
خاظرنش��ان کرد: اگر دولت برای امیدواری مردم 
ارزش قائل است باید سوء تدبیرها، خیانت نفوذی 
ها و روش های ناعادالنه را برطرف کند. مشکات 
اقتصادی بزرگی که امروز ما در داخل کشور با آن 
ها روبه رو هستیم، برای مردم بسیار سنگین است 
و در ص��ورت ادامه این وضعیت، س��خن گفتن از 

امید اثر نخواهد داشت. 
توکلی با تاکید ب��ر اهمیت یکپارچگی داخلی 

گفت: اگ��ر ما ملت��ی یکپارچه، وفادار ب��ه نظام و 
موثر باش��یم، دسیسه های دنیا روی ما اثر نخواهد 
ک��رد چرا که مردم پای دول��ت و حکومتی که آن 
را خیرخواه خود بدانند، ایس��تادگی می کنند. اما 
اگر همین مردم به این نتیجه برسند که مجموعه 
حکومت و دولت فاس��د است در آن صورت توطئه 
دولت ه��ای بیگانه موثر واقع خواهد ش��د. رئیس 
دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص راهکارهای 
موفقی��ت در جنگ امید گف��ت: قطعا برای خروج 

از ای��ن وضعی��ت راهکارهایی وج��ود دارد و بنده 
نیز ط��ی نامه هایی مختلف در ماه های گذش��ته 
راهکارهای پیشنهادی خود را برای مسئولین نظام 
ارسال کرده ام. اما به صورت خاصه باید گفت که 
برطرف کردن اش��تباهات گذشته، دست برداشتن 
از سیس��تم نامبارک س��ه نرخی، افزایش تولید و 
فراهم کردن شرایطی که مردم در تهیه ضروریات 
خود دچار مشکل نباش��ند، از جمله اهدافی است 

که دولت بایستی در پی آنها باشد.  ایرنا

توکلی: 

دولت به خاطر امید مردم خیانت نفوذی ها را برطرف کند

طرح اصاح م��وادی از قانون  انتخاب��ات مجل��س ش��ورای بهارستـــان
اردیبهش��ت( در  اس��امی در روز سه ش��نبه )9 
مجلس تصویب ش��د، اما ش��اه بیت ای��ن طرح، بر 

استانی شدن انتخابات مجلس داللت دارد.
استانی ش��دن انتخابات مجلس جزئی از کل 
طرح اص��اح موادی از قانون انتخابات اس��ت، اما 
به دلیل آنچه که کارشناس��ان و برخی نمایندگان 
مجل��س اعتق��اد دارند، این ج��زء، پیچی��ده و با 

دشواری های بسیار زیادی در اجرا همراه است.

چرا استانی شدن انتخابات پیچیده است؟
بسیاری از کارشناس��ان و حقوقدانان معتقدند 
که استانی شدن انتخابات مجلس طرحی است که 
عاوه بر دیگر مش��کاتی ک��ه قبا در گزارش هایی 
به آنها پرداخته ایم، در اجرا نیز مش��کات متعددی 
دارد، از جمله اینکه مجری انتخابات نیز در شمارش 
آراء، با مش��کل مواجه می شود، نمایندگان مجلس 
شورای اسامی در طرحی که با عنوان استانی شدن 
انتخابات مجلس تصویب کرده اند، حوزه های انتخابیه 
را کوچک و بزرگ را توأمان با هم حفظ کرده اند که 

این از نظر علمی و تخصصی غیرکارشناسی است.
در قاعده کلی، نظام  های انتخاباتی در همه جای 
دنیا یا "اکثریتی" و یا "تناسبی" هستند که هرکدام 
تعاری��ف مش��خص و مدونی دارند که ب��رای اینکه 
به نواقص طرح مجلس پی ببریم، باید پاس��خ های 

روشنی از هر دو روش را مدنظر قرار دهیم.

نظام انتخاباتی -»اکثریتی«- چیست؟
اگ��ر بخواهی��م تعری��ف مختص��ری از نظ��ام 
انتخاباتی "اکثریتی" داش��ته باش��یم، نظامی است 
که براساس آن حوزه های انتخابیه، کوچک در نظر 
گرفته می ش��ود و به عبارت س��اده، هر کاندیدایی 
ک��ه رأی اکثریت ح��وزه انتخابیه اش را به دس��ت 
آورد، ج��واز حضور در پارلمان را کس��ب می کند، 
چه بسا این روش در حال حاضر نیز در کشور اجرا 
می ش��ود، در این روش بر کوچک بودن حوزه های 

انتخابیه تأکید شده است.

نظام انتخاباتی-»تناسبی«- چیست؟
نظام انتخاباتی تناسبی نیز مانند نظام انتخاباتی 
"اکثریتی" تعریف مشخصی دارد، اما با این تفاوت 
که در این مدل، بر بزرگ بودن حوزه های انتخابیه 
تأکید بیش��تری ش��ده و رأی دهندگان می بایست 
کاندی��دای مورد نظ��ر خود را از می��ان کاندیداها 
ب��ا دربرگیری یک ح��وزه انتخابی��ه بزرگتر، مثًا 

)استان( انتخاب و راهی پارلمان کنند. 
ام��ا، یکی از ایراداتی که مخالفان طرح اس��تانی 
شدن انتخابات مجلس به آن وارد می کنند، این است 
که این طرح، نه "اکثریتی" و نه "تناس��بی" است، از 
طرفی کارشناسان این حوزه و حقوقدانان نیز معتقدند 
که نظام های انتخاب��ات نمی تواند توأمان، "اکثریتی" 
و "تناس��بی" باش��د، در صورتی که طبق بررسی  ها، 
طرح فعلی مجلس هم تناسبی و هم اکثریتی است، 
یعن��ی نمایندگان مجلس در طرح اس��تانی ش��دن 
انتخاب��ات، حوزه های انتخابیه کوچک )شهرس��تان( 
و بزرگ)اس��تانی( را با ه��م حفظ کرده اند که همین 

مسئله مشکاتی را در شمارش آراء ایجاد می کند.

 معایب شمارش دستی آراء
در انتخابات استانی چیست؟

طب��ق برآوردهای انج��ام ش��ده و پیگیری ها، 
قرار اس��ت در طرحی ک��ه نمایندگان مجلس برای 
اس��تانی ش��دن انتخابات تصویب کردند، برگه های 
رأی نیز تغییر کند، به نحوی  که رأی دهندگان هم 
به صورت لیس��تی و هم به صورت فردی می توانند 
ب��ه کاندیداهای مورد نظرش��ان رأی دهند، در این 
شرایط، نکته ای که شمارش آراء را با مشکل مواجه 
می کند این است که احتمال اینکه رأی دهندگان نام 
کاندیدایی را، هم لیستی و فردی در برگه رأی قید 
کنند، وجود دارد، بنابراین شمارش فردی و لیستی 
اسامی کاندیداها، روند را با مشکل مواجه می کند و 
نیازمند صرف زمان زیادی، شاید یک هفته ای برای 

شمارش آراء، باشد که اصا نه در ایران و نه در هیچ 
جای دنیا، چنین زمانی برای ش��ماش آراء، منطقی 
و معقول نیست، بلکه ش��مارش آراء می بایست در 

کمترین زمان ممکن انجام شود.
از طرف دیگر، یکی از مشکاتی که طبق طرح 
استانی شدن انتخابات مجلس در شمارش آراء وجود 
دارد، این اس��ت که رأی دهندگان از سایق، افکار و 
عقاید مختلفی برای رأی به کاندیدای مورد نظرشان 
پای صندوق های رأی می آیند، بنابراین توجیه کردن 
همه رأی دهندگان با ش��رایطی که وصف ش��د، در 
روش جدید رأی گیری که هم لیس��تی و هم فردی 
است، دشوار می شود، زیرا این احتمال نیز وجود دارد 
که رأی دهندگان اسامی کاندیدا و یاکاندیداهایشان 
را در برگه های رأی جابه جا قید کنند، به این نحو که 
نام کاندیدای مورد نظرشان را هم در قسمت لیستی 
و هم در قس��مت فردی برگه رأی بنویسند که این 
مس��ئله مشکات بسیاری برای مجریان انتخابات از 

حیث شمارش آراء ایجاد می کند.
آن طور که کارشناسان و حقوقدانان معتقدند، 

یک��ی از راه هایی ک��ه می توان ش��مارش آراء، در 
برگزاری انتخابات به شکل استانی شدن را کاهش 
داد، این است که شمارش به صورت دستی باشد، 
زیرا این راه موجب اتاف وقت، خطا در ش��مارش 
و یا حتی پایمال ش��دن حق کاندیداها می شود و 
طبق توضیحاتی که در باال به آن اشاره شد، امکان 

شمارش آراء به صورت دستی وجود ندارد.

یک مثال ساده
فرض کنی��م ۲۰ نفر در حوزه ای فرعی ثبت نام 
می کنند که طبق این طرح، الزاما باید ش��هروند آن 
منطقه باشند که حتما هم فردی و یا لیستی است، 
هر لیست هم باید به تعداد ُکرسی   های همان حوزه 
انتخابیه کاندیدا معرفی کند و هیچ حزب، ائتاف و 
یا گروهی نمی تواند لیستی کمتر از تعداد کرسی  ها 
ارائه دهد، زیرا در غیر این صورت، تعداد کاندیداها 
در ه��ر حوزه، چه فرعی و چه اصلی با افزایش زیاد 
و غیر قابل تصوری مواجه و شمارش آراء نیز دشوار 
می ش��ود، یکی از ایرادات وارد شده به طرح استانی 
شدن انتخابات مجلس این است که اگر کاندیدایی 
از لیس��ت خارج ش��ود، تعداد کاندیداهای لیست، 
کمتر از تعداد کرس��ی ها خواهد شد و لیست مورد 
نظر خالی می ماند و به هم ریختگی در نظم تناسب 
ش��مارش آراء ایج��اد خواهد ش��د و ی��ا حتی یک 
مثال س��اده تر اینکه ممکن است یک کاندیدا شب 
انتخابات از دنیا برود و یا انصراف دهد، باز هم همین 
مشکات در شمارش دستی آراء ایجاد خواهد شد.

البت��ه بعض��ی از کارشناس��ان و حقوقدان��ان 
راه حل هایی را برای رهایی از ایرادات و نواقص شمارش 
آراء در استانی شدن انتخابات مجلس مطرح کرده اند.

 راه حل رفع مشکل شمارش آراء 
در استانی شدن انتخابات مجلس چیست؟

یکی از مهم ترین راه حل هایی که کارشناس��ان 

و محققان برای رفع مشکل ایجاد شده در شمارش 
آراء طی استانی ش��دن انتخابات مجلس پیشنهاد 
می دهند، این اس��ت که از تجارب کشورهای دیگر 
در این حوزه اس��تفاده ش��ده و انتخابات به سمت 
الکترونیکی ش��دن پیش رود، زیرا در این روش، با 
هم��ه فرض ها و احتماالتی که در بخش های قبلی 
گزارش به آن اش��اره شد، شمارش آراء ر کمترین 
زم��ان ممکن امکان پذیر ب��وده و می توان از طریق 
زیرس��اخت های اینترنتی این مشکات را برطرف 

کرد.
البت��ه نکته ای که باید قب��ل از هر چیز به آن 
توجه ش��ود، این اس��ت که وزارت کشور بارها و در 
ادوار مختلف پیش��نهاداتی برای برگزاری انتخابات 
ب��ه صورت الکترونیکی و در ش��رایط غیر اس��تانی 
به ش��ورای نگهبان به عنوان ناظر بر ُحسن اجرای 
انتخابات داش��ته که هر بار ب��ه دالیل متعددی از 
جمل��ه موضوع صحت و امنیت انتخابات از س��وی 
شورای نگهبان رد شده و وزارت کشور نیز نتوانسته 
روش ها را اصاح کند، سؤالی که مطرح می شود این 
است که آیا در شرایط موجود و نبود زیرساخت های 
الزم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، 
امکان برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی 

شدن فراهم است یا خیر؟

 استانی شدن انتخابات
در چه مرحله ای قرار دارد؟

آن طور که عباس��علی کدخدایی س��خنگوی 
ش��ورای نگهبان گفته، روند بررس��ی طرح اصاح 
موادی از قان��ون انتخابات مجلس که در ذیل آن، 
اس��تانی ش��دن این انتخابات نیز گنجانده ش��ده، 
از روز)پنجش��نبه، 19 اردیبهش��ت( در جلس��ات 
فوق العاده  این ش��ورا آغاز ش��ده و شورای نگهبان 

هنوز درباره آن اظهارنظر نکرده است.
در نهای��ت، بای��د ببینیم ش��ورای نگهبان چه 
نظ��رات، ای��رادات و ابهاماتی نس��بت به اس��تانی 
ش��دن انتخابات مجلس وارد می کند و سرنوش��ت 
طرحی با این  همه اشکاالت و نواقص، به کجا ختم 

می شود.  تسنیم

استانی شدن انتخابات مجلس
پیچیدگی های بسیار در شمارش آرا و زيرساختی که فراهم نیست

ضرغامی: 
رفع مشکالت نیازمند برنامه ريزی و روحیه جهادی است


