
 روحانی یک قانون مصوب مجلس را 
برای اجرا ابالغ کرد

رئی��س جمهور یک قانون مص��وب مجلس را برای 
اجرا به س��ازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی 

رئیس جمهور ابالغ کرد.
حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور یک 
قانون مصوب مجلس را برای اجرا به سازمان برنامه 
و بودج��ه و معاون��ت حقوقی رئی��س جمهور ابالغ 

کرد.
روحان��ی در اج��رای اص��ل ۱۲۳ قان��ون اساس��ی 
جمه��وری اس��المی ای��ران، »قان��ون موافقتنام��ه 
بین دولت جمهوری اس��المی ایران و کمیس��یون 
اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی 
از س��ازمان ملل متحد درباره تاس��یس مرکز آسیا 
و اقیانوسیه برای توس��عه مدیریت اطالعات بالیا« 
را ب��رای اجرا به س��ازمان برنامه و بودجه و معاونت 

حقوقی رئیس جمهور ابالغ کرد.

 حضور حداکثری در انتخابات 
توطئه های دشمنان را خنثی می کند

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال 
ایج��اد تردید در مل��ت ایران اس��ت، گفت: حضور 
حداکث��ری در انتخابات خنث��ی کننده توطئه های 

دشمنان است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش در جمع فرماندهان و مدیران ارتش در کرمان 
با تاکید بر اهمیت حضور در انتخابات گفت: حضور 
حداکثری در انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی، 
خنثی کننده توطئه های دشمنان و بیانگر احساس 

تعلق خاطر مردم به کشور عزیزمان ایران است.
وی اف��زود: مردم بصی��ر و انقالبی ایران اس��المی 
همواره با حضور به موقع خود در مناسبت های ملی 
و مذهبی و در صحنه های حساس، پشتیبانی خود 

را از انقالب اسالمی اعالم کرده اند.
فرمانده کل ارتش خاطر نش��ان کرد: امروز دشمن 
آشکارتر از قبل به دشمنی و مقابله با نظام مقدس 
جمه��وری اس��المی پرداخت��ه و دش��منی خود را 

نمایان تر کرده است.
وی تصری��ح ک��رد: امروز دش��من با جن��گ نرم و 
تهاجم فرهنگی، اعم��ال تحریم های ظالمانه و زیر 
س��وال بردن مبانی اصوالی جمهوری اس��المی، در 
ص��دد ایجاد تردید در ملت عزیز و تضعیف کش��ور 

عزیزمان است.
امیر سرلش��کر موسوی با تاکید بر اهمیت انتخابات 
و لزوم حضور گس��ترده عموم م��ردم در آن گفت: 
حضور گس��ترده در انتخابات، موجب تحکیم نظام 
جمهوری اسالمی و جواب دندان شکن به اقدامات و 
توطئه های استکبار جهانی و ایجاد همبستگی ملی 
است و بر همگان فرض است که با حضور گسترده 
عالوه بر نا امید کردن دش��منان، در سرنوشت خود 

نیز سهیم باشند.  روابط عمومی ارتش

اخبار

متخلفان را با گوجه سبز بزنید
رئیس کل بانک مرکزی: برخی رئیسان شعب تخلف 
می کنند که امروز اسامی آنها را گرفته و از مدیران 

عامل بانک ها می خواهم که آنان را عزل کنند.
ب��ا توجه به این نکت��ه که "عزل" مج��ازات خیلی 
س��نگینی محسوب می ش��ود کدام یک از مجازات 

های زیر را مناسب تر می دانید؟
الف( با خط کش پنج بار به کف دستشان بکوبند.

ب( توی دهانشان فلفل بریزند.
ج( به آنها فحاشی کنند.

د( آنه��ا را با طناب ببندند و به س��مت آنها گوجه 
سبز پرتاب کنند.

برادر حدادعادل:چند ساعت دیگر صبر کنید تالش 
برای وحدت اصولگرایان ادامه دارد.

این اظهارنظر در چه زمانی صورت گرفته است؟
الف( چهارسال قبل از انتخابات
ب( یک ساعت قبل از انتخابات
ج( یک ساعت بعد از انتخابات

د( ه��ر وقت که فکرش را بکنید ایش��ان این جمله 
را می گویند.

ای��ن تحلیل عالمانه و رویکرد اس��تراتژیک از کدام 
یک از علمای بزرگ جهان است؟

نمی توان��م پیش بین��ی کن��م که میزان مش��ارکت 
در انتخاب��ات چق��در خواهد ب��ود، بهتر اس��ت به 

نظرسنجی ها مراجعه شود.
الف( فردریش نیچه

ب( عموپورنگ
ج( آقامتین بقال سرکوچه روزنامه سیاست روز

د( برادر غالمحسین کرباسچی

ننجون

مصونیت قضایی این نیست که نماینده هرکاری خواست انجام دهد
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی درباره بحث مصونیت قضایی نمایندگان 
مجلس گفت: مصونیت قضایی به معنی این نیست که هر نماینده هرکاری 

را دوست دارد انجام دهد.
حس��ن رحیم پور ازغدی در نشستی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه 
تربیت مدرس برگزار شد، با اشاره به برخی اظهارات درباره منطق دموکراسی، 
گفت: دموکراس��ی باید منطقی و عادالنه باشد. این همان چیزی است که به آن 

جمهوری اسالمی و مردم ساالری دینی گفته می شود.
رحیم پور ازغدی اظهار داش��ت: زمان انتخابات زمان ش��کار اس��ت و برخی سرمایه 
داران، ب��ا پول خرج کردن س��عی می کنن��د وارد پارلمان ها ش��وند در حالی که در 
جامعه اس��المی نباید اینگونه باشد. وی درباره لیس��تی رای دادن گفت: به وظیفه 
عمل کردن به این معنا اس��ت که اگر کس��انی افرادی را می شناسند از لیست های 

مختلف رای بدهد وگرنه می توانند لیستی رای بدهند.  فارس

هرچه جایگاه مجلس قویتر باشد قدرت اثر گذاری آن بیشتر است
معاون اول رئیس جمهور گفت: مجلس ش��ورای اسالمی یکی از ارکان مهم 
تصمیم گیری در نظام اس��ت و هرچه جایگاه آن قویتر و باشد و با پشتوانه 
باالت��ری از رای مردم، ش��کل گیرد قدرت اثر گذاری آن بیش��تر اس��ت و 

می تواند برای حل مسائل کشور کار های جدی تری انجام دهد.
اس��حاق جهانگیری در حاش��یه جلس��ه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران با 
اش��اره به برگزاری انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی در روز جمعه اظهار کرد: 
مجلس ش��ورای اس��المی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در نظام اس��ت و هرچه 
جایگاه آن قویتر و باش��د و با پش��توانه باالتری از رای مردم، شکل گیرد قدرت اثر 
گذاری آن بیش��تر است و می تواند برای حل مسائل کشور کار های جدی تری انجام 

دهد.
وی تاکید کرد: مقطع فعلی به دلیل شرایط بین المللی و منطقه ای انتخابات مجلس 

شورای اسالمی از اهمیت ویژه ای نسبت به گذشته برخوردار است. میزان

انتخاب آگاهانه مجلس کارآمد را در رأس امور قرار می دهد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی خواستار حضور پرشور مردم 

در انتخابات مجلس شورای اسالمی شد.
س��ردار سرلش��کر پاس��دار محمد باقری در این بیانیه تصریح کرد؛قرائن و 
مس��تندات محکم نشان می دهد در ش��رایط کنونی و در آستانه "انتخابات" 
دوم اس��فندماه، دشمنان ملت ایران با بس��یج منابع، توانمندی ها و امکانات 
رس��انه ای خود راهبرد "مأیوس س��ازی مردم' از آینده و متقاعد سازی آنان برای 
ع��دم حضور در پ��ای صندوق های رأی را پیش گرفته اند، پر واضح اس��ت "انتخاب 
آگاهانه" قادر اس��ت  مجلس را کارآمد و در رأس امور قرار دهد ، تا به عنوان مظهر 
عزت ملی، اقتدار و اس��تحکام نظام با عملکرد انقالبی و منش جهادی ، به پاسداری 
از قانون اساس��ی و دفاع از انقالب و دس��تاوردهای آن ک��ه محصول مجاهدت ها و 
شهادت مجاهدان فی سبیل اهلل است بپردازد و اندیشیدن به مطالبات به حق مردم 

را اولویت اول خود بداند. ستاد کل نیروهای مسلح

رئیس جمهور با بیان اینکه نش��انه مقاومت ما دوم اس��فند 
اس��ت، گفت: اگر می خواهیم در مقابل آمریکا بایستیم و به 

پیروزی برسیم، باید دوم اسفند پای صندوق آرا بیاییم.
حجت االس��الم حس��ن روحانی در جلس��ه هیئت دولت با 
اش��اره به حوادث آبان ماه و حضور مردم در خیابان ها برای 
پاسخ به توطئه استکبار، افزود: مردم ما در برابر حوادثی که 
دشمن می خواست از آن سو استفاده کند به صحنه آمدند. 
ای��ن حرکت عظی��م از زنجان و تبریز آغاز ش��د و در دیگر 
اس��تان های کشور، مردم به صحنه آمدند و آن یکپارچگی، 

وحدت و اهمیت امنیت ملی را ساختند.
وی ادامه داد: در کنار مسئله حضور مردم در آبان ماه امسال 
ما مسئله شهادت سردار عزیزمان حاج قاسم سلیمانی بود 
ک��ه حضور مردم در این صحنه ی��ک کار اعجاب آور بود و 
همه دنیا را به ش��گفتی واداش��تند. هیچکس فکر نمی کرد 
بین نیروهای مس��لح و مردم این همه ارتباط نزدیک وجود 

داشته باشد.
روحانی اظهار داشت: حضور مردم در مراسم تشییع شهدای 
مقاومت در عراق و سراس��ر ایران که نماد آن خوزس��تان، 
مش��هد، قم و کرمان بود نش��ان دهنده پاسداشت زحمات 
شهید س��لیمانی بود. این حرکت عظیم، وفاداری مردم ما 
را نش��ان می دهد و نش��ان داد مردم ما مردمی شکرگزار و 
قدرش��ناس هستند. کجای دنیا س��راغ دارید که برای یک 
س��رباز فداکار وطن مردم این چنی��ن به صحنه بیایند؟ به 
نظر من روزهای تاریخی ماندگاری در تاریخ ایران اسالمی 

ایران ما شد.
روحانی با بیان اینکه انتخابات مجلس اتفاق بس��یار مهمی 
اس��ت، افزود: مجلس شورای اس��المی قوانین را بررسی و 
آن ه��ا را تصویب می کند. لوایح مجلس به دولت فرس��تاده 
می ش��ود و به وزرا در آنجا رأی داده می ش��ود و آنها نوعی 
نظارت بر دس��تگاه های اجرایی دارن��د و تحقیق و تفحص 
بر عهده آنهاس��ت. همچنین اس��تیضاح و س��وال برعهده 
نمایندگان اس��ت. اصوالً مجلس ش��ورای اسالمی در ایران 

بسیار قدرتمند است.
وی اف��زود: البته اختیارات مجلس در کش��ورهای مختلف 
متفاوت است. در ایران مجلس جایگاه عظیمی دارد که این 
نیز به دلیل نظر امام )ره( است. امام از ابتدا به مجلس یک 
عنایت خاص داشت. ایشان روابط خاصی با مرحوم مدرس 
داش��تند و گاهی در جلسات مجلس شورای ملی آن زمان 

حضور پیدا می کردند.

روحان��ی در عین حال تصریح ک��رد: آمریکا علی رغم همه 
کارهایی که انجام داده است در برابر »برجام« ناتوان است. 
روحانی اضافه ک��رد: اینکه آمریکا در ش��ورای حکام تمام 
تالش خود را علیه ما انجام می دهد و به نتیجه نمی رس��د، 

نشان دهنده زنده بودن توافق است.
وی گف��ت: ای��ن موضوع ک��ه از حاال برای چن��د ماه دیگر 
ترسیده اند، نشان می دهد توافق هسته ای زنده است. اینکه 
آمریکا نتوانس��ت بعد از خروج از برجام، در س��ازمان ملل، 
ش��ورای امنی��ت و مجم��ع عمومی کاری کن��د و از لحاظ 
سیاس��ی و حقوقی شکست خورد، نشانه این است که ملت 
ایران می تواند؛ ما می توانیم آمریکا را از غلط خود پشیمان 
کنی��م. یکب��ار این کار را کردیم و آنه��ا را پای میز مذاکره 
کشانیدم و قراردادی را که دوست نداشتند در نهایت امضا 

کردند.
وی تاکید کرد: اینکه آمریکا در طول یک سال گذشته ده ها 
بار پیغام برای ما ارس��الی می کند و خواس��تار مذاکره با ما 
است، نش��ان دهنده پیروزی ما است. در چند روزی که در 
نیویورک بودم، پنج الی شش پیام برای مذاکره آمد. اگر ما 
شکس��ت خوردیم، اگر آمریکا ادعا دارد انقالب نمی ماند و 

تاب نمی آورد، چرا اصرار به مذاکره دارد.
رئی��س جمهور گفت: به قول ش��ما که ما ت��ا دو ماه دیگر 
نخواهی��م بود، پس چرا التماس می کنید. چرا همه رهبران 

دنیا را وابسته می کنید.
وی اظهار داش��ت: وحدت، اتحاد و تولید ما نش��ان دهنده 
این اس��ت که ما ش��عار نمی دهیم. آم��ار تولید محصوالت 
کشاورزی و صنعتی نشان می دهد که ما پیشرفت کرده ایم. 

در بحث خودرو که همه مردم با آن مشکل دارند، نسبت به 
سال گذشته شاهد رشد ۱۰۰ و ۱۴۰ درصدی بوده ایم.

روحانی با اش��اره به اینکه اگر می خواهیم در مقابل آمریکا 
بایستیم و به پیروزی برسیم، نشانه مقاومت ما دوم اسفند 

است، تاکید کرد: دوم اسفند باید پای صندوق آرا بیاییم.
وی تصری��ح کرد: نمی ش��ود گفت در تهران ب��ا وجود این 
هم��ه کاندیدایی که وجود دارد، من ی��ک نفر را هم برای 
رأی دادن پیدا نکرده ام آن طوری که با ذوق و س��لیقه من 

بخواند، کسی وجود ندارد.
روحان��ی ب��ا بیان اینک��ه دولت و مجلس ی��ک راه پیش رو 
دارن��د و مردم از آنه��ا یک چیز می خواهن��د، گفت: مردم 
می خواهن��د دولت و مجل��س با هم مش��کالت اقتصادی، 
اجتماعی، سیاس��ت خارجی، تج��ارت خارجی و معضالت 
بانک��ی را حل کنند. آنچه مردم از ما می خواهند هم افزایی 
و همراهی اس��ت ت��ا در کنار یکدیگر بتوانیم مش��کالت را 
از پی��ش رو برداریم و ما می توانیم با وح��دت و اتحاد، این 

مشکالت را مرتفع کنیم.
رئیس جمهور با اش��اره به شرایط فعلی کشور آمریکا، اظهار 
داش��ت: آنها شبانه آمدند و یک فرمانده بزرگ ما را بزدالنه 
ترور کردند. پاس��خ م��ردم و نمایندگان آنها ب��ه این اقدام 
دولت آمریکا چه بود؟ مجلس نمایندگان و س��نای آمریکا، 
ه��ر دو اختیارات رئیس جمه��ور را در زمینه جنگ با ایران 
مح��دود کردند. این اقدام آنها به چ��ه دلیل بود؟ به دلیل 
ترور شهید س��لیمانی بود که آنها این اختیارات را محدود 

کردند.
رئیس جمه��ور خطاب به مس��ئوالن آمریکایی گفت: دیروز 
ش��ما با واس��طه این کشور و آن کش��ور با شهید سلیمانی 
صحبت می کردید و می توانس��تید بس��یاری از مش��کالت 
و مس��ائل منطق��ه را حل کنی��د اما امروز به جای ش��هید 
س��لیمانی باید با ۲۰ نفر صحبت کنید که کار شما سخت 
و امنیت ش��ما کمتر ش��د و سربازان ش��ما ترس و وحشت 

بیشتری دارند.
روحان��ی بیان کرد: راه آمریکا نس��بت به ای��ران و منطقه، 
غلط اس��ت و امروز نمایندگان مجلس آمریکا و سناتورها، 
ای��ن موضوع را ب��ه زبان بیان می کنن��د. بنابراین ما باید با 
ایس��تادگی و مقاوم��ت در برابر آمریکا به پیروزی برس��یم 
و بدانی��م روز دوم اس��فند، حضور در پ��ای صندوق رأی و 
صف های پرشور، آمریکا را عصبانی و ناراحت می کند و عدم 

حضور ما موجب خوشحالی آمریکاست.  مهر

سخنگوی شورای نگهبان با یادآوری اینکه عوامل مختلفی 
در میزان مش��ارکت در جوامع موثر اس��ت، افزود: طبیعتا 
مش��کالت اقتصادی هم موثر است اما پیش بینی می کنیم 

مشارکت خوبی داشته باشیم.
نشس��ت خبری عباس��علی کدخدایی س��خنگوی شورای 
نگهب��ان با خبرنگاران داخلی و خارجی در هتل الله تهران 

برگزار شد.
کدخدایی در ابتدای این نشست اظهار داشت: درباره بحث 
میزان مش��ارکت و عوامل موثر و مش��ارکت مردم در حوزه 
بنده و شورای نگهبان نیست و مسؤالن اجرایی باید در این 

خصوص توضیح دهند. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه عوامل مختلفی در میزان مش��ارکت 
در جوامع مختلف موثر اس��ت، ادامه داد: طبیعتا مشکالت 
اقتصادی هم موثر اس��ت اما پیش بینی میکنیم مشارکت 

خوبی داشته باشیم. 
کدخدایی ادامه داد: همیشه میانگین مشارکت مردم کمتر 
از 5۰ درصد نبوده و در این دوره هم انش��ااهلل شاهد همین 
میزان خواهیم بود.  کدخدایی بر همین اساس در خصوص 
ادعاهایی مبنی بر ردصالحیت گسترده اصالح طلبان اضافه 
کرد: این بار تالش کردیم قانون به درس��تی اجرا ش��ود هر 
چند طبیعتا این ادعا مطرح می ش��ود اما عملکرد ش��ورا و 
ش��کل گیری مجالس و ریاس��ت جمهوری و انتخابات  های 

مختلف گویای همین موضوع است. 
وی افزود: چنانچه تبلیغات غیر واقعی و غیرمتعارف در این 
ای��ام صورت گیرد قطعا در بررس��ی صحت انتخابات حوزه 

های انتخابیه مدنظر قرار خواهد گرفت.
کدخدایی در پاس��خ به س��والی درباره س��ه دلیل مهم رد 
صالحیت ها گفت: درباره بحث تخلف ها سه محور را لحاظ 
می کنیم که در قوانی��ن مختلف انتخاباتی به آن پرداخته 

شده است.
وی ادامه داد: معم��والً مبانی رد صالحیت ها و عدم تایید 
صالحیت افراد یا مباحث اقتصادی یعنی سوءاستفاده های 
مالی یا گاهی اوقات مباحث اخالقی و روابط نامتعارف و یا 
اقدام نس��بت به نظام جمهوری اسالمی ایران و حرکت در 
جهت مخالف حاکمیت جمهوری اس��المی ایران است که 

این موارد برگرفته از قوانین است.
کدخدای��ی در واکن��ش به س��والی مبنی ب��ر اینکه رئیس 
جمهور اعالم کرده است که ۴۴ حوزه انتخاباتی غیر رقابتی 
است گفت: طبیعتاً شورای نگهبان هیچگاه با نگاه سیاسی 
صالحی��ت ها را بررس��ی نمی کند و انتخاب��ات را به عنوان 
یک ش��رکت س��هامی در نظر نمی گیرد تا سهمی را برای 

گروه های سیاسی در نظر گیرد.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت: گروه های سیاسی آمار 
مختلفی را در این باره مطرح کردند که فکر می کنم خیلی 

دقیق نباش��د چرا که بخش زیادی از اف��رادی که ثبت نام 
کرده اند در گروه مستقلین هستند و به هیچ یک از احزاب 
و گروه های سیاسی وابستگی ندارند و در حوزه های مختلف 
تعداد زیادی هستند که می توانند موجب رقابت شوند و ما 
رقابت را بین همه این گروه ها و مس��تقلین می دانیم؛ فکر 

می کنم که این گزارش خیلی دقیق نباشد.
کدخدایی درباره اینکه آیا رئیس جمهور رایزنی و نشستی 
در این زمینه داش��ته است گفت: رئیس جمهور بدون توجه 
به همکاری ما با وزارت کش��ور مطالبی را مطرح کرد و بعد 
از آن نامه هایی برای ما ارس��ال شد که بالفاصله پاسخ آن 

را دادیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چرا ش��ورای نگهبان در زمان تبلیغات بازرس ندارد گفت: 
البت��ه همکاران ما در اس��تان ها تذک��رات الزم را می دهند 
ام��ا مقابله با تخلفاتات انتخابات��ی در گام اول به عهده قوه 
مجریه و وزارت کش��ور و نیروی انتظامی اس��ت اما ما نیز 
اگر شاهد اقداماتی باشیم که در تعیین سرنوشت انتخابات 
موثر باش��د، قطعاً هنگام بررسی صحت حوزه ها اعمال نظر 

می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین خاطرنشان کرد: اینکه 
این روند تاییدصالحیت ها با عدالت قانونی همراه اس��ت را 
باید قانونگذار پاسخگو باشد و آنها باید این قانون را اصالح 
کنن��د. چرا که یک دوره ثبت نام ب��ی مهابا و با تعداد زیاد 
انجام شده و زمان کمی برای بررسی صالحیت ها داریم لذا 

قانون مربوط به آن باید اصالح شود.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان بیان کرد: دالیل ردصالحیت 
افراد طبق قانون به خود داوطلبان اعالم می ش��ود و چون 
ای��ن ممنوعیت وجود دارد، ش��ورای نگهبان نمی تواند این 

دالیل را به صورت عمومی اعالم کند. 
کدخدایی در پاس��خ به سوال یک خبرنگار فرانسوی درباره 
احتم��ال کاهش مش��ارکت به زی��ر 5۰درص��د گفت: اگر 
مشارکت زیر 5۰ درصد باش��د، تازه می شویم مانند کشور 

فرانسه! 
وی در بخش دیگری از نشس��ت خبری خود اعالم کرد که 

تعداد نمایندگان ردصالحیت شده، 75 نفر است. 
کدخدایی ادامه داد: علی مطهری علیرغم اینکه درخواستی 
نداش��ت اما ما ایش��ان را به ش��ورای نگهبان دعوت کردیم 
و مطالب و دالیل مربوط به ایش��ان را به خودش��ان اعالم 
کردی��م، آنج��ا هم دوربین بود و خودش��ان می توانس��تند 

مصاحبه کنند و دالیل ردصالحیت شان را اعالم کنند. 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان همچنین در پاس��خ به سوالی 
درباره امکان ردصالحیت فردی در صورت تخلف گفت: اگر 
تخلفی ثابت شود و اسناد جدیدی به دست ما برسد ممکن 

است در برسی صالحیت فرد لحاظ شود. فارس

ناصر ایمانی

س��وال اینس��ت: که آیا الزم اس��ت در روز رای گیری، به 
یک لیس��ت کامل) مثال در تهران س��ی نفر(، رای دهیم؟ 
اگ��ر چند نفر را که از لیس��ت که می شناس��یم، صرفا به 
آنها رای دهیم چه اتفاقی می افتد؟ اگر اصطالحاً ترکیبی 
رای دهیم )یعنی چند نفر از یک لیست دیگر که شناخت 

داریم( چطور میشود؟
پاس��خ: بر طبق تجربه و آمار در ادوار گذشته، ضرورت تام 
دارد که افراد به یک لیس��ت به طور کامل رای دهند و از 

رای دادن به چند نفر و یا رای دادن ترکیبی حتی االمکان 
اجتناب نمایند. دلیل این امر آن است که اگر فقط به چند 
نف��ر که می شناس��یم رای میدهی��م و از مابقی حق خود 
اس��تفاده ننمائیم، امکان اینکه بقیه کاندیداهای آن حوزه 
از افرادی جایگزین شوند که رای دهنده تمایلی به حضور 
آنها در مجلس ندارد، زیاد میشود. باالخص اینکه در حوزه 
 های بزرگتر مانند تهران، انتخابات به مرحله دوم می رود.

یعنی رای ندادن به ۳۰ نفر ،امکان دو مرحله ای ش��دن را 
بیشتر میکند و با توجه به اینکه در مرحله دوم، رای گیری 
نسبی می باشد؛ لذا ممکن است افراد نامتجانس بادیدگاه 
رای دهنده به مجلس راه یابند. لذا باید به هر س��ی نفر به 

طور کامل رای داد.
اما چرا باید به یک لیست واحد رای دهیم؟ آیا نمی توانیم 
این س��ی نفر را) در حوزه تهران( از لیس��ت های مختلف 

انتخاب کنیم؟ پاس��خ این اس��ت که در مجلس ش��ورای 
اس��المی، ض��رورت فعالیت گروهی و جمعی بس��یار زیاد 
است و اگر افراد متفرقه با گرایش های گوناگون از لیست 
های مختلف ب��ه مجلس راه یابند، ام��کان توافق آنان در 

کمیسیون ها و پارلمان ها کمتر خواهد شد.
در کش��ورهای دیگر چون احزاب در انتخابات حضور می 
یابند، این مهم از طریق نمایندگانی که از طریق حزب به 
مجل��س میروند، صورت میگیرد. ام��ا در صورتی که افراد 
از لیس��ت های مختلف انتخاب ش��وند، هماهنگی آنها در 
مجلس کمت��ر خواهد بود. چ��ون هر نماینده به لیس��ت 
خ��ودش متعهد اس��ت. حضور نمایندگان از لیس��ت های 
مختلف، این همکاری را به حداقل خواهد رس��اند.مجلس 
محل فعالیت گروهی و جمعی اس��ت و باید حتی االمکان 

ورود نمایندگان به مجلس نیز به صورت گروهی باشد.

فق��ط جای یک س��وال مهم باقی می ماند. اساس��ا اگر از 
تمامی افراد یک لیس��ت ش��ناخت کافی نداش��ته باشیم، 
چطور می توانیم به آنها رای دهیم؟ پاس��خ این سوال بارها 
داده ش��ده اس��ت و مقام معظم رهبری نیز در گذشته به 
همین موضوع اش��اره کردند. پاس��خ این است که باید به 
افرادی که این لیس��ت ها را تهیه کرده و به مردم معرفی 
کرده اند. اعتماد نمود. طبیعی اس��ت که هیچ کس حتی 
اهل خبره و سیاست مداران  نیز به طور کامل به سی نفر 
ش��ناخت ندارند. اما اگر  رای دهن��ده محترم به جریان یا 
افراد یا گروهی که این لیس��ت را تهی��ه کرده اند، اعتماد 

نماید می تواند به طور کامل به افراد لیست رأی دهد.
دق��ت نماییم که ضرورت حضور افراد هم فکر و متعهد به 
یکدیگر در مجلس، اهمیت بیشتری از عدم شناخت ما به 

تک تک افراد لیست دارد.الف

یادداشت

چرا لیست کامل؟

 باید پای صندوق های رأی بیاییم

روحانی در جلسه هیئت دولت:

مجلس در ایران قدرتمند است
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کدخدایی: 

انتخابات در همه حوزه ها رقابتی است
 مشارکت کم نخواهد بود


