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اگر مدیر دو تابعیتی در بدنه دولت باشد،
موضوع را جدی پیگیری میکنم
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عضو فراکس��یون والیی مجلس ش��ورای اس�لامی
ب��ا تاکید بر ابنک��ه قوه مجریه موظ��ف به عدم به
کارگیری مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت اس��ت،
گفت :به عنوان نماینده مجلس اگر گزارشی مبنی بر
حض��ور مدیر یا مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت به
بنده برس��د ،بر حسب وظیفه تا زمانی که مسئولیت
قانونی دارم وظیفه خود میدانم در چارچوب قوانین
پیگیری صحت موضوع و ماجرا را دنبال کنم.
چند س��الی اس��ت که موضوع مدی��ران دو تابعیتی
کان��ون توج��ه محافل رس��انه ای و مجلس ش��ورای
اس�لامی قرار گرفته اس��ت و چنانچه این موضوع در گزارش هی��ات تحقیق و تفحص
مجلس ش��ورای اس�لامی قرار گرفت و پس از بررس��ی و تحقیقات کامل در این زمینه
گزارش کامل آن که از وجود بیش از دهها تن از مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت خبر
می داد ،به مجلس ارائه و درصحن علنی قرائت شد
البته دس��تگاه قضا نیز در چندین نوبت فهرس��ت های مختلفی را برای وزارت اطالعات
ارسال کرد و خواستار پیگیری و برخورد با این تخلف شده است.
البته با وجود همه این پیگیریها گویا هنوز شاهد حضور برخی مدیران دو تابعیتی در
بدنه دولت هس��تیم؛ چنانچه بر اس��اس برخی شنیده ها یکی از مدیران خودورویی نیز
تابعیت انگلیس را دارد و فرزند وی در این کشور مشغول به تحصیل و زندگی است!
حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص طرح مدیران دولتی دو تابعیتی به سیاست روز
گفت :طرح تحقیق و تفحص مجلس ش��ورای اس�لامی دو هدف را دنبال می کرد ابتدا
اینک��ه دو تابعیتیهایی که تابعیت مضاعف دارند ،دارندگان گرین کارت و کس��انی که
اقامتهای خاص در خارج از کشور دارند مشمول طرح منع بکار گیری در دستگاه های
دولتی و زیر مجموعه های آن میشوند.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :شناسایی خالء های
قانونی در مس��ئله مدیران دو تابعیتی ها دومی��ن هدف طرح تحقیق و تفحص مجلس
بود که پس از پایان کار ،گزارش مفصل و کامل آن به مجلس ش��ورای اس�لامی ارائه و
در صحن علنی قرائت شد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی در پاسخ به این سوال اگر مدیر دو تابعیتی در هریک
از بخش های دولتی مشغول به فعالیت باشد ،اقدام مجلس در این خصوص چه خواهد
بود ،خاطرنش��ان کرد :به عن��وان نماینده مجلس اگر گزارش و اطالعی به بنده برس��د
مبن��ی بر اینکه مدیر یا مدیرانی دو تابعیتی در بدنه دولت مش��غول به فعالیت اس��ت،
بر حس��ب وظیفه تا زمانی که مس��ئولیت قانونی دارم وظیفه خود میدانم در چارچوب
قوانین پیگیری صحت موضوع و ماجرا را دنبال کنم.
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گرچ��ه برگ��زاری انتخابات ب��ه روش اکثریتی (از
مجموعه روشهای اکثریتی ،تناسبی و مختلط) به
مرور زمان ،باعث دو قطبی ش��دن جامعه بش��کل
اکثریت و اقلیت می ش��ود .کم��ا این که برگزاری
انتخابات به ای��ن روش(اکثریتی) در امریکا ،باعث
تقس��یم قدرت بی��ن دو ح��زب جمهوریخ��واه و
دموکرات ش��ده و قدرت (اال یک مورد) پیوس��ته
بین این دو حزب دس��ت به دس��ت می ش��ود .در
ایران اس�لامی نیز با گذشت چهاردهه و برگزاری
بیش از س��ی و اندی انتخابات سراس��ری خواسته
یا ناخواس��ته ،در ه��ر دوره ای جامعه به دو قطب
اکثریت و اقلیت تقس��یم ش��ده و تح��ت عناوینی
همچون ،تخصص و تعهد ،چپ و راس��ت ،اصالح
طلب و اصول گرا و.....رخ می نمایاند .اما با مروری
بر مجالس گذشته و دولتهایی که تاکنون با رای و
نظر مردم روی کار آمده اند واقعیت دیگری را نیز
بیان م��ی دارد که مردم هرگز با هیچ قوم و قبیله
ای عق��د اخوت دائمی نبس��ته و توقفی روی یک
جریان سیاس��ی خاص نداشته و در هیچ انتخاباتی
به نقطه قبل برنگش��ته اند .تا در صورت خستگی
از یک جناح الزام��ا در دوره بعد به جناح مقابل و
رقیب آن رای داده باش��ند و پیوس��ته حرکتی رو
بجلو داشته اند.
حال که بیش از ش��ش ماه به برگزاری یازدهمین
دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی باقی مانده
اس��ت .از هم اکنون گروه ها و جریانات سیاس��ی
شروع به کر کری خواندن برای یکدیگر کرده اند و
آرزوهایشان را به عنوان تحلیل واقعیت ها تحویل
جامعه می دهن��د .در تحلی��ل ها(آرزوها) اصالح
طلبان دوس��ت می دارند که مردم عملکرد دولت
تدبی��ر و امید و کارکرد مجلس دهم به ویژه نقش
لیس��ت امید را به پای آنان ننوش��ته و در مجلس
یازده��م ،ب��ار دیگر به لیس��ت کاندیداه��ای آنان
رای دهند .لذا با یک تقس��یم کار سیاس��ت قهر و
آش��تی را در پیش گرفته ان��د و با بهانه قرار دادن
تحریم ها و تهدیدهای خارجی ،ضرورت مشارکت
حداکثری مردم در انتخابات را به ش��ورای نگهبان
گوش��زد می نمایند و الزمه مشارکت حداکثری را
هم کوت��اه آمدن این ش��ورا در احراض صالحیت
داوطلبان نمیایندگی مجلس ش��ورای اسالمی می
دانند .یا به قول خودش��ان ،ش��ورای نگهبان برای
حض��ور اصالح طلبان در این دوره از انتخابات می
باید فرش قرمز زیر پایش��ان پهن کند .غافل از آن
که این ش��ورا یکبار در جریان انتخابات شش��مین
دوره مجلس شورای اسالمی برای گرم کردن تنور
رقابت ها و باالرفتن میزان مش��ارکت بنابه توصیه
برخی از چهره های اصول گرا ،فتیله نظارت کمی
پائین کش��ید ،نه تنها به میزان مشارکت مردم در
انتخابات افزوده نش��د بلکه کاهش نیز یافت .روی
کارآمدن مجلس ششم نتیجه آن مصلحت اندیشی
بود .بنابراین بس��یار بعید به نظر می رسد که این
ش��ورا یک بار دیگر بخواهد بنا ب��ه توصیه اصالح
طلبان مصلحت اندیشی نماید که آزموده را دوباره
آزمودن خطاست.
از ط��رف دیگ��ر اص��ول گرای��ان به ج��ای اقناع
افکارعمومی از عملک��رد خود در مجالس هفتم تا
نه��م و بیان علت حمایت بی چون و چرای خود از
دولت های نهم و دهم(احمدی نژاد) و حضور فعال
در صحنه سیاس��ت وارایه برنامه ه��ای راهبردی
برای اداره کش��ور ،به انتظ��ار امدادهای غیبی و یا
وضع تعرفه برای رقابت نشس��ته اند .در خیال خام
خوی��ش امیدوارند که با مدیری��ت فضای موجود،
بتوانن��د اکثری��ت مجل��س یازده��م را از آن خود
نمایند .البد از نظر دوس��تان تکلیف شرعی مردم
ایج��اب می کند که در انتخابات مجلس ش��ورای
اس�لامی ش��رکت کنند و به کسانی رای دهند که
هم انقالبیند و هم اسالم گرا هستند.
گرچه پیش بینی ش��اکله مجل��س یازدهم از هم
اکنون کار دشواری است .اما تجربه مجلس دهم و
دول��ت یازدهم حکایت از واقعیتی به نام کم وزنی،
گروهه��ای سیاس��ی موجود اع��م از اصولگرایان و
اصالح طلب��ان در بدس��ت اوردن اکثریت مجلس
یازدهم دارد .جریان اصالح طلبی از مجلس هفتم
و اص��ول گرایان از مجلس ده��م دچارعارضه کم
وزنی در معادالت سیاس��ی کش��ور شده اند .لذا بر
این ب��اورم که مجلس یازدهم ب��ه احتمال زیاد با
اکثریتی به غیراز جریانات پر توقع فعلی ،ازنیروها
و شخصیتهای مستقل تشکیل خواهد شد .اصالح
طلب��ان و اصول گرایان دو اقلیت قوی این مجلس
خواهند بود .مطالبه افکارعمومی از شورای نگهبان
قانون اساس��ی ،همانطور که سخنگوی محترم این
نهاد بیان داش��ته اند ،اعمال مر قانون در برگزاری
مراح��ل مختلف انتخابات اس��ت .برای مش��ارکت
حداکثری م��ردم در انتخابات هم ،اصال نیازی به
مصلحت اندیش��ی این شورا نیست که یک جریان
سیاس��ی انتظار پهن کردن ف��رش قرمز و جریان
سیاسی دیگر توقع وضع تعرفه را داشته باشند.
دانشجوی دکترای علوم سیاسی

وقتی وزیر خارجه آمریکا از روی استیصال
یاوه گویی میکند:

ÕZÆf¿Y{«YÁ¾Ì»Ä «®Ë{Y{¿{½ZZ¯ÕY{Æ^ÕZ§ÁZÆ¯Za½Z»Z
ËY|mYÁ½ZÌZ¬f»Ä]ÃZmYcÂÄ],Ä¿Zz¸³gY|uYdÆm½YÂm½ZfÂ]ÕZÅÕZ°¸´Àm
] {ZÀY d§ZË{ dÆm  |ËZ¼¿ Y~³YÁ {Y{Y« cZ»|y s Á Ã|ËY» Y|» Á {ZÀY  ZY
d¸Æ»Z0 À¼ |ÌËZ¼¿Ä mY»ÕY{Æ^ÕZ§ÁZÆ¯Za½Z»ZÄ]  xËZeZej¯Y|u
«^|Z]Ö»  wÂ»{cZ¯ZaÖËZ³Z]Á  xËZeZej¯Y|ucY{ZÆÀÌaµÂ
¯¸|Z]Ö»Ã|ËY»Ã|¿]Ã|ÆÄ]ÖÆ³M_ZqÕZÅÄÀËÅÄÌ
^ÕZ§ÁZÅZa½Z»Z–Y|ÆYÂ¸] {M
½Z»Z¶»ZË|» Ì¼»Z|Ì¼u

»ÃÁaÂÂ

»^¸{ÁM]¢
µZË

½ZfÆ

Ö¿Â°»– ÕZne¼fn»gY|uY
Z§ºY^»ZÌaÆ

{Á|u
»{ZÌ¸Ì

]Z^|À

»|½Z¼Ìac
»ÃZ

»^¸Ä«ZÀ»{d¯¾Ì¼e¢
µZË



]¾Ì¼eÄ»Z¿¾ÌËM ZY
» Öf·Á{cÔ»Z

[»d¯Z»cÂ]ÁÊ¿Y¼Ì£Z^fY¾Ì»Pe¶v
¹Zn¿YÄ»ZÀf¿Z¼ÁÄ«ZÀ»{d¯Ê°¿Z]Ä»ZÀf¿Z¼ÄWYYÊËZ¿YÂe¾fY{–Ê«Â¬udÌz¾fY{/ ÊZ¬f»ËYk
ÕZÃÂ^¿YÄ^eZË½Z¼fyZÁÄÌÀ]YÄ^e¾fY{ Ê·ZydÌ§¾fY{ cY|/Æ e
·~xËZedZZej¯Y|u|À¿YÂe Ê»|¿Y{YÃÁaÉYmYÊ³{Z»MÁÃ{Â]©Â§k|À]{Â¯~»ËYÉYY{Ä¯Ê¿ZÌZ¬f»Y
  ¶ËÂved¸Æ»¾ËyM |ÀËZ¼¿Ä mY»www.setadiran.ir {MÄ]½YËY{ZfÄ¿Z»ZÄ]Ê]ZËY{ZÀY~yYdÆm
fÌ]cZÔY\¯dÆm {Â]|ÅYÂy  wÂ»t^dZcZ¯ZaÊËZ³Z]Á  wÂ»dZÊ]ZËY{ZÀY
]dÆm Ö³{Z»M ¹ÔY Ö^f¯ dYÂy{ ÄWYY dY ¯} Ä] ¹Ó  |ÌËZ¼¿ Ä mY» www.iets.mporg.ir Êf¿fÀËY dËZ  {M Ä
¯ÕZÆÁÃY¶¯ÃY{Y®ËÃZ¼½Z¼fyZ Ö»Zf¿YÕÁÌ¿\Àm ¹Z»YYÂ¸] Z^|À] {MÄ]Ö]ZËY½YÂyY§{d
–|Z]Ö»Ö»Y·YÖ³|ÌÁ½Z¼ÌaÃY{Y
ÖÆ³MÄZÀ

½Z³»Å½ZfYÉZÆÁÃY¶¯ÃY{YÊ»Â¼]YÁ

