عدم اقناع نمایندگان از پاسخهای رحمانی فضلی
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به بررسی استیضاح وزیر کشور در این
کمیسیون ،گفت :با آنکه نمایندگان از پاسخهای رحمانی فضلی قانع نشدند و باید
سوال به صحن علنی ارجاع شود اما رئیس کمیسیون برای این کار مقاومت میکند.
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات نشست
دیروز گفت :در این جلس��ه اس��تیضاح وزیر کشور بحث و بررسی شد.وی افزود :رحمانی
فضلی نتوانست پاسخهای قانعکنندهای به سؤاالت نمایندگان استیضاحکنندگان بدهد.
علیرضابیگی تصریح کرد :متاسفانه رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
مقاومت عجیبی در برابر عدم ارجاع این سوال به صحن علنی دارد زیرا استیضاحکنندگان
رئیس کمیسیون اعالم کردند که از پاسخهای وزیر کشور قانع نشدهاند و باید طبق قانون
درخواست طرح سوال ملی به هیات رئیسه ارجاع شود .مهر
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اطالعات بودجه شرکتهای دولتی روکشی از اطالعات اصلی
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره به تقدیم الیحه بودجه شرکتهای
دولت��ی گفت :وقتی روکش��ی از اطالعات اصلی به مجل��س آمده عمال امکان
اظهار نظر و نظارت از س��وی نمایندگان وجود ندارد زیرا این بودجه سه برابر
بودجه عمومی کشور است .محمدرضا پورابراهیمی ،درباره بودجه شرکتهای
دولتی گفت :متاسفانه اطالعات مربوط به الیحه بودجه شرکتهای دولتی خام
بوده و در حقیقت روکش��ی از اطالعات اصلی است .وی افزود :انتظار ما از ارائه الیحه
بودجه ش��رکتهای دولتی آن بود که صورتهای مالی تلفیقی بودجه ش��رکتهای
دولتی را در قالب هزینهها،درآمدها ،بهای تمام ش��ده ،خدمات به منظور نظارت مؤثر
به مجلس داده شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :وقتی روکشی از اطالعات
اصلی در قالب الیحه بودجه ش��رکتهای دولتی به مجلس میآید عمال امکان اظهار
نظر و نظارت را از دست میدهیم .فارس

سرکشی به آسیبدیدگان حوادث آبان ماه
رئیس جمهور در دیدار اس��تانداران سراس��ر کش��ور ضمن تش��ریح و تبیین
وضعیت سیاس��ی ،اقتصادی و مناس��بات بین المللی ،بر ضرورت هماهنگی،
تالش و تقویت ارتباط استانداران با مردم ،نخبگان و جوانان تاکید نمود.
حجت االس�لام و المسلمین حسن روحانی ،با تش��ریح ویژگی های بودجه
تقدیمی به مجلس شورای اسالمی ،اتمام پروژه های نیمه تمام و صرفه جویی
در تمامی ابعاد و تالش برای تنظیم امور اس��تان ها بر اس��اس اولویت ها را ضروری
دانس��ت.رئیس جمهوری با اشاره به حوادث اخیر تاکید نمود که حتماً استانداران با
سرکش��ی به خانواده ها و افراد آس��یبدیده به کمک آنان ش��تافته و از خانوادههای
حادثهدیده دلجویی کرده و حداکثر کمک و همراهی را با آنان داش��ته باش��ند .وی
افزود :مردم با مشکل مواجه هستند و ما باید ضمن برنامه ریزی برای حل مشکالت
آنان  ،وضعیت و شرایط تحریم و اقدامات دولت را برای مردم بازگو کنیم .ایسنا
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انتخاب�ات مظه�ر آزادی م�ردم در
انتخاب سرنوشت خود است

ترکیب ماراتن انتخابات مجلس شورای اسالمی

اصولگرایان  ۵۱درصد ،اصالحطلبان  ۳۸درصد
ترکیب ماراتن سیاس��ی  ۹۸را  ۵۱درص��د اصولگرایان۳۸ ،
درص��د اصالح طلب��ان و  ۱۱درصد نیز چهرههای مس��تقل
تشکیل میدهند.
ثبت نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی
به مدت یک هفته در س��تاد انتخابات کش��ور و فرمانداری
ها برگزار ش��د و شنبه( ۱۶آذرماه) مهلت ثبت نام داوطلبان
به دس��تور وزیر کشور پایان یافت .با توجه به حضور و ثبت
نام فعاالن سیاس��ی در انتخابات سال جاری بر آن شدیم تا
گرایش سیاسی چهره های شاخص در این دوره از انتخابات را
ارائه دهیم؛ آنچه پیش رو دارید اسامی داوطلبان «شاخص»
سیاس��ی انتخابات مجلس از دو طیف «اصولگرا» و «اصالح
طلب» و همچنین اش��خاصی که به صورت «مستقل» وارد
ماراتن انتخابات شدند ،است.

نامزدهایاصولگرا

محم��د باقر قالیباف -مصطفی میرس��لیم -الی��اس نادران-
علیرضا زاکانی -عبدالحسین روحاالمینی -محسن پیرهادی-
رضا تقی پور -مرتضی آقا تهرانی -محمد س��لیمانی -حمید
رضا حاجی بابایی -فریدون عباس��ی -زهره الهیان -حسین
مظفر -مسعود زریبافان -سید محمود نبویان -سید حسین
نقوی حس��ینی -نصراهلل پژمانفر -جمش��ید جعفرپور -الله
افتخاری -محس��ن کوهکن -ابوالقاس��م رئوفی��ان -حمید
رس��ایی -مجتبی رحماندوست -علی نیکزاد -احمد علیرضا
بیگی -رضا ش��یران خراسان -بیژن نوباوه -صادق خلیلیان-
حسین سبحانی نیا -علی عباسپور طهرانی فرد -سید نظام
الدین موس��وی -فاطمه رهب��ر -اقبال ش��اکری -غالمرضا
خواجه س��روی -ابراهیم انصاریان -محمد ناظمی اردکانی-
امی��ر ابراهیم رس��ولی -احمد امیرآب��ادی فراهانی -مجتبی
ذوالنور -مهدی کوچک زاده -موس��ی غضنفرآبادی -محمد

جواد ابطحی -محمد حس��ین موسی پور -علی یوسفپور-
وحید یامین پور -موس��ی قربانی -فاطم��ه آلیا -عالءالدین
بروجردی -محمد علی پورمختار -غالمرضا مصباحی مقدم-
امیر حس��ین قاض��ی زاده -عبدالرضا مص��ری -محمد رضا
پورابراهیمی -جواد کریمی قدوسی -محمد صادق کوشکی-
اس��داهلل عباسی -مالک ش��ریعتی -حس��ن کامران -داوود
محمدی -حسینعلی ش��هریاری -علی اکبر کریمی -قاسم
روانبخش -محمد مهدی زاه��دی -نادر قاضی پور -محمد
حسین فرهنگی -محمدحس��ین حسینزادهبحرینی -سید
مهدی هاشمی
بنا بر آنچه در فهرس��ت دیده میش��ود تع��داد کل ثبت نام
کنن��دگان «اصولگرا» در همه حوزه های انتخابیه سراس��ر
کش��ور به  ۶۸نفر می رس��د ک��ه همه طیف ه��ای جریان
اصولگرایی را شامل میشود.

نامزدهای اصالح طلب

مجید انصاری -ش��هیندخت موالوردی -مسعود پزشکیان-
غالمرضا تاجگردون -محس��ن علیجانی -علیرضا محجوب-
نص��راهلل جهانگرد -رحمت اهلل بیگدل��ی -علیرضا رحیمی-
احمد دنیا مالی -محمد رضا خباز
ابوالفضل سروش -محمد رضا بادامچی -احمد مازنی -علی
اصغر یوسف نژاد -مهدی شیخ
داوود محم��دی -عل��ی ش��کوری راد -آذر منصوری -علی
مطهری -محمد علی وکیلی
محمود صادقی -غالمرضا انصاری -حس��ین نقاشی -محمد
حسین مقیمی -پروانه مافی
فریده اوالد قباد -طیبه سیاوشی شاه عنایتی
سهیال جلودارزاده -فاطمه ذوالقدر -فاطمه سعیدی -احمد
حکیم��ی پور -ق��درت اهلل علیخان��ی -احمد نقی��ب زاده-
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الیاس حضرتی -محمد علی افش��انی -علی صوفی -ابراهیم
اصغرزاده -فاطمه راکعی -قاسم میرزایی نکو
حسن موسوی تبریزی -زهرا ساعی -کمال الدین پیرموذن-
هادی غفاری -محمد رضا تابش -الهام امین زاده -حشمت
اهلل فالحت پیشه -اسماعیل جلیلی -بهروز نعمتی -جمشید
ایرانی
تعداد چهره های ش��اخص جریان اصالحات که در انتخابات
یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس�لامی ثبت نام کردند،
 ۵۰نفر اس��ت .بازیگران جریان اصالح��ات در حالی خود را
ب��رای انتخابات مجلس یازده��م آماده می کنند که پیش از
این س��ناریوی این جریان برای آوردگاه  ۲اس��فند از سوی
چهرههای ش��اخص و صاحب نظر آنها در عرصه سیاس��ی و
رسانه ای کشور مطرح شده بود.
سعید حجاریان پیش از این در میزگردی با مصطفی تاجزاده
و علیرضا علویتبار گفته بود که بهترین راه ،سکوت فعاالنه
است ،یعنی مشارکت مشروط را در دستور کار قرار دهند ،به
این معنا که در فرآیند انتخابات حضور فعالی داش��ته باشند
و ش��عارهای خود را احتماال به صورت رادیکال مطرح کنند
اما از آنطرف نیز اگر دیدند اقبالی در میان مردم ندارند اعالم
کنند که لیست نمیدهند و یا لیست محدود میدهند ولی
تحریم هم نمیکنند!
همی��ن ادبیات از س��وی نظریه پرداز اصالح��ات کافی بود
تا تحلیل گران سیاس��ی بتوانند دورنمایی از نقش��ه جریان
اصالحات در انتخابات مجلس یازدهم ترس��یم کنند ،اصالح
طلب��ان عزم خ��ود را بر حضور فعال در انتخاب��ات قرار داده
ان��د اما نه با چهره های اصلی بلکه بر روی نیروهای س��فید
خود س��رمایه گذاری کرده اند ،چنانچه روزنامه اصالح طلب
ابتکار تلویحا به این موضوع اش��اره کرد و پس از پایان ثبت
نام داوطلبان اصالح طلب نوش��ت :تمام چهرههای شاخص
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اصالح��ات در این دوره از انتخاب��ات حضور پیدا نکردند .در
حال��ی که محمدرضا عارف ،رئیس فراکس��یون امید در این
دوره کاندیدا نش��د نماین��دگان ادوار مجلس در آخرین روز
از ثب��ت نام کاندیداهای مجلس یازدهم ،با حضور در وزارت
کش��ور یا فرمانداری تهران نامش��ان را در لیست نامزدها به
ثبت رساندند.
بر این اساس کارشناسان سیاسی معتقد هستند که جریان
اصالح طلب باز هم با همان رویه انتخابات گذش��ته مجلس،
در انتخابات از لیس��تی در انتخابات مجلس حمایت خواهند
کرد که چهره های ش��اخص در آنها یا وجود ندارد یا بسیار
انگشت شمار خواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد در فهرست
اصالح طلبان باید منتظر ظهور و ثبت چهره های سفید در
کنار برخی از چهره های شاخص اصالح طلب ماند.

نامزدهایمستقل

حس��ین نوش آبادی -خس��رو دانش��جو -مهرداد الهوتی-
ابوالفضل ظهره وند -رامین مهمانپرس��ت -حس��ین راغفر-
س��کینه الماس��ی -غالمرضا کاتب -منص��ور حقیقت پور-
غالمرضا جعف��رزاده ایمن آبادی -محم��ود بهمنی -محمد
عباس��ی -محمد حسن طریقت منفرد -حسن بیادی -سید
شمس الدین حسینی
بر اس��اس آنچه در فهرست دیده میشود کفه ترازوی چهره
های شاخص سیاسی در انتخابات مجلس یازدهم که اسامی
آنها آمده اس��ت به ترتیب به جریان اصولگرا با  ۶۷داوطلب،
اصالحطلب با  ۵۰داوطلب و مستقل با  ۱۱چهره سنگینی
میکند؛ بر همین اساس می توان گفت  ۵۱درصد داوطلبان
را «اصولگرای��ان» ۳۸ ،درصد داوطلبان را «اصالح طلبان» و
 ۱۱درصد داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی را چهره های «مستقل» تشکیل می دهند .مهر
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آنچه این روزها در درجه اوّلِ اهمیت است و من باید
چند جملهای درباره آن عرض کنم ،انتخابات اس��ت.
انتخاب��ات ،مظهر حضور مردم و آزادی ملت ایران در
انتخاب سرنوشت خود است .شما وقتی رئیسجمهور
را انتخاب میکنید ،یعنی تمام سررش��تههای اجرایی
کش��ور را در دس��ت کس��ی میگذارید ک��ه منتخب
شما و برخاس��ته از رأی و اراده شماست .این کار به
معنای قدرت مردم در اداره کشور و در دست داشتن
سرنوشت کشور به وس��یله ملت است؛ این چی ِز کم
و کوچکی نیس��ت؛ این برای ما همه چیز است .من
به ش��ما عرض کنم؛ چیزی که در این بیست و پنج
س��ال کش��ور و ملت ما را در مقابل تهاجم وحشیانه
زیادهخواه��ان بینالمللی حفظ ک��رد ،همین بود که
میدیدند مل��ت ،صاحب دول��ت و مجلس و صاحب
مسؤوالن است .تا امروز پشتوانه حضور ملی بوده که
همیشه دولتهای متجاوز و مقتدر جهانی را ترسانده
اس��ت .این حض��ور ،مثل س��نگری برای کش��ور ما
محسوب شده است؛ این چیز خیلی مهمّ ی است .اگر
در کشور ما انتخابات و مردمساالری و حضور مردمی و
ارادههای جوشان شما مردم در وسط صحنه و میدان
نمیبود ،بدانید یک سال هم این انقالب دوام نمیآورد؛
در مقابلِ یکی از تهاجمهای سیاسی و محاصرههای
اقتصادی هم دولتها نمیتوانستند ایستادگی کنند؛ آن
سنگر اصلی ،شما بودید .انتخابات مظهر حضور مردم
است؛ همچنان که حضور در راهپیمایی بیستودوم
بهمن ،یکی از مظاهر حضور مردمی اس��ت .دشمن
و دس��تگاههای اس��تکباری از انتخاب��ات ش��ما و از
راهپیماییتان در بیستودوم بهمن میترسند؛ بنابراین
از همه نیروی خود اس��تفاده میکنند ش��اید بتوانند
انتخابات و حضور مردم و رأی آزاد و دخالت مردم در
سرنوش��ت خود را از این ملت و از این کشور بگیرند.
بیستوپنج سال است که این تالش را میکنند؛ االن
هم تالش میکنند.
بیانات در دیدار اقشار مختلف مرد م
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