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ایراد مجمع به طرح اصالح
قانون انتخابات مجلس

گفت و گو
علی مطهری :ممکن است برای
ریاست جمهوری نامزد شوم

علیمطهرینایبرئیس
مجلس شورای اسالمی
از آمــادگــی خ ــود بــرای
نــامــزدی در انتخابات
 1400خبرداد و گفت:
ممکن است برای انتخابات ریاست جمهوری
در سال  1400نامزد شوم .مطهری در گفت
و گو با پایگاه شفقنا دربــاره احتمال نامزدی
اش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰آن
را منتفی ندانست و گفت« :بستگی به شرایط
دارد .اگــر احساس کنم آن جا جایی است
که باید بیایم و ممکن است من رای داشته
باشم ولی کسی دیگر رای نــدارد در چنین
شرایطیممکناستحضورپیداکنم.اگرهم
رد صالحیت بشوم می گویم من آمدم دیگر.
انسان وظیفه اش را انجام می دهــد ».وی به
مسئله احتمال مذاکره با آمریکا هم اشاره و
تأکیدکرد:درشرایطفعلیمذاکرهباآمریکابه
مصلحتنیست.دراینشرایطکهماتحتفشار
هستیماگرپیشقدمشویمبهصالحنیست.

چهره ها و گفته ها
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :امروز اگر سخنی از
گام دوم و حرکت به سوی تمدن اسالمی
میشود،الزمهآنحضورمطهریهاست
تا راه استاد شهید را ادامه دهند و از هیچ
تــاش همه جانبهای
برای احیای حق دریغ
نورزند/.فارس

محسن رهــامــی عضو شـــورای عالی
سیاستگذاری اصالح طلبان گفت:
انتقادیکهمیتوانبهعملکردفراکسیون
امیدداشتآناستکهبایدبهمردمگزارش
دهند و بگویند «مردم شما رای دادید و ما با
شما پیمانی داشتیم .مثال برنامه ای که در
ش ــورای سیاست گــذاری
تصویب شد هر ســال چه
میزانش به اجرا درآمد».
/خبرآنالین
محمد البرادعی دبیرکل سابق آژانس
انرژیاتمیتأکیدکرد:واشنگتنبااعمال
مجازاتوفشاراقتصادیعلیهفلسطینیان
میخواهد آن ها آن چه را که در معامله
قرن مطرح خواهد شد بپذیرند ،همان
خطمشیکهدرقبالایراندرپیشگرفته
است....چنینسیاستیکوته
بینانهاستوفقطبهتنش
و خشونت بیشتر منجر
یشود/.فارس
م 

وزیر اطالعات :متأسفانه امروز برای
همدیگر مشت گره می کنیم

امروزه تروریست ها با ده ها ماشین لندکروز ،تیرهای
 ۲۳میلی متری و تفنگ های قناسه می آیند
وزیر اطالعات با بیان این که «نظرات اختالفی
و گرایش های سیاسی طبیعی است و به معنای
خصومت نیست» افــزود :ولی امــروز متاسفانه
برای همدیگر مشت گره می کنیم .به گزارش
خبرگزاری حــوزه ،حجت االســام والمسلمین
سیدمحمودعلویدرهمایشمبلغانماهمبارک
رمضان اظهارکرد :نقش
روحانیت برای هم افزایی
و وحدت آحاد مردم بسیار
مهم و سنگین اســت اگر
اختالفی بین علما باشد،
نتیجهآنبهجامعههمرسوخ
پیدامیکند.وزیراطالعات
افـــزود :باید مواظب فتنه
های دشمنان برای ناامید
کردنمردمازنظاموانقالب
بود.بایدمواظبترفندهای
دشمنان درهــر لباسی که
هستند بود و درهمین باره
اقدامات جدی کرد .وی تأکید کرد :امروز مردم
گرفتار سیل شدند اگر آن ها بر افروخته شوند،
مشکل دیگری برای نظام یعنی فشار هم اضافه
خواهد شد .بهترین راه دعوت به آرامش است اما
امروز بعضی در فضای مجازی به دنبال اهداف
خاصی می گردند و آن قرار دادن مردم در برابر
نظام است .علوی با بیان این که وزارت اطالعات
با کسانی که در فضای مجازی اقــدام به دعوت

ضد دینی می کنند ،برخورد می کند ،افــزود:
وزارت اطالعات بر همه کسانی که در فضای
مجازی درحال فعالیت هستند ،اشراف کامل
دارد.همچنینبراساسگزارششفقنا،علویدر
خصوص مبارزه با تروریسم هم گفت :شیوه های
امروز تروریسم با پنج سال پیش تفاوت پیدا کرده
و اگر در گذشته با یک وانت
پیکانواسلحهکالشینکف
مــی آمــدنــد ،االن بــا ده ها
ماشین لندکروز و تیرهای
 ۲۳میلی متری و تفنگ
هـــای قــنــاســه م ــی آیــنــد.
او اظــهــار کــــرد :در ایــام
ســیــل ۱۵ ،هـــزار فشنگ
کالشینکف گرفتیم؛ امروز
نیروهایتروریستآموزش
هـــای مختلف نــظــامــی،
پــارتــیــزانــی و اطالعاتی
می بینند .وزیر اطالعات
با اشاره به حمایت های مالی دشمنان آن سوی
مرزها از اپلیکیشن ها و نیروهای تروریستی
گفت :حزب دموکرات و کومله حقوق خود را از
 ۱۰۰دالر به  ۳۰۰دالر رسانده اند و این حاکی
از حمایت گسترده از تروریست هاست .وی با
اعالم اقدامات کشف و خنثی سازی عملیات
هــای تروریستی گفت :هــر هفته  2-3تیم
تروریستی کشف و دستگیر می کنیم.

تسنیم-طرحاصالحقانونانتخاباتمجلسکهسروصدایزیادیبهپاکرده،درهیئتعالینظارتمجمعتشخیصموردایرادقرارگرفت.درجلسهاین
هیئتبهریاستآیتا...آملیالریجانی،ماده 3اینطرح[مربوطبهحوزههایاستانیانتخابات]با 3بندسیاستهایکلیانتخاباتمغایرشناختهشد.
براساساین 3بند،بهنظرمیرسداشکالمجمعبهترتیبناظربهاصولعدالتانتخاباتی،افزایشمشارکتوحقانتخابآزادانهافرادمربوطمیشود.

مشاجره لفظی نماینده ارومیه و استاندار
آذربایجان غربی
طی روزهای اخیر ویدئویی از مشاجره صریح سید
هادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس با
محمدمهدی شهریاری ،استاندار آذربایجانغربی
منتشرشدهاستکهدرآندوطرفازخجالتهمدر
می آیند! این اظهارات در مراسم تجلیل از کارگران
نمونه آذربایجانغربی بیان شده که چهارشنبه
گذشته بــرگــزار شــده اســت .در ایــن جلسه ابتدا
«بهادری» انتقادهایی را درباره شرایط اقتصادی
استانآذربایجانغربیوبرخیپروژههایاقتصادی
که به نتیجه نرسیده و نیز افزایش 3درصدی میزان
بیکاریدرایناستانمطرحمیکند.وقتیاظهارات
بهادریبهاینبخشرسیدکه«درآذربایجانغربیدر
سال ۹۷نسبتبهسال ۹۶بیکاری 3درصدافزایش
داشتهاست»«،شهریاری»استاندارآذربایجانغربی
خطاببهاومیگوید«:اینآماردروغاستوآمارسال
 ۹۶نسبت به سال  ۹۵اســت ».براساس گزارش
فارس ،بهادری جواب میدهد« :شما چرا مطالب
را به خودتون میگیرید؟» و استاندار هم پاسخ می
دهد« :چون دروغ میگویید» .بهادری پاسخ می
دهد« :شما به معاون خود تذکر نمیدهید که به
جای آذربایجانغربی سه بار لفظ آذربایجانشرقی
به کار برد حاال به فرض که من به جای  ۹۵گفتم
 ۹۶و شما به من اتهام دروغگویی میزنید ».در
ایــن میان حضار در سالن همه شــروع به تشویق
بهادری میکنند .به نوشته فارس در ادامه بهادری
خطاب به شهریاری می گوید« :شما در استان
ما مهمان هستید  ،حرمت مهمان بــودن را نگه
داریــد» که شهریاری پاسخ میدهد« :من حاکم
هستم» و بهادری میگوید« :شما خادم هستید و

رئیس سابق صداوسیما مدعی حمله آمریکا به ایران پس از ماه رمضان شد!

واکنش های توئیتری به ادعاهای عجیب سرافراز و میرقلی خان
محمد سرافراز رئیس سابق صدا وسیما که هفته
گذشته ویدئویی از وی جنجالی شده بود ،بازهم
با اظهاراتی عجیب و جنجالی باعث شد ویدئوی
مصاحبه اش در فضای مجازی بازنشر شود.
سرافراز این گفت و گو را با یک برنامه اینترنتی
به نام «اتاق شیشه ای» که مجری آن «عبدالرضا
داوری» از چهره های اصلی نزدیک به احمدی
نژاد است ،انجام داده است .او در این گفت و
گو ،ادعاهایی را علیه مسئوالن صداوسیما،
اطالعات سپاه و مقامات کشور مطرح می کند
و در یکی از عجیب ترین جمالت خود می گوید:
«آمریکا قصد حمله به ایــران را دارد و بــرآورد
من این است که آن ها برای بعد از ماه رمضان
آماده می شوند که بهانه ای پیدا کنند و به ایران
حمله کنند»! این جمله او در توئیتر با واکنش
هایی مواجه بود .البته «شهرزاد میرقلی خان»
نیز که در دوره ریاست سرافراز در صداوسیما
با حکم وی بــازرس ویژه بود ،به صورت تلفنی
در این گفت و گو مشارکت و ادعاهایی را علیه
سپاه مطرح کرد و در یکی از جمالت خود که با
واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شد گفت:

«هاشمی رفسنجانی جاسوس آمریکا بــوده و
اطالعات محرمانه ایران را از طریق عربستان
به آمریکا ارسال می کرده و پس از فوت او روابط
ایران و عربستان خراب شده است»! همزمان
سایت «انصاف نیوز» مدعی استعفای سرافراز
از شورای عالی فضای مجازی شد و نوشت«:او
روز پنج شنبه در پاسخ به تماس تلفنی خبرنگار
انصاف نیوز در این باره ،استعفای خود در نامهای
نامتعارف به رهبری را تایید یا تکذیب نکرد ».نوع
صحبت های سرافراز و مواضع او علیه برخی
نهادها و نیز ادعاهای عجیب میرقلی خان درباره
مرحوم هاشمی رفسنجانی در ویدئوهای منتشر
شده ،باعث شد برخی کاربران فضای مجازی
این اظهارات را ادامه خط صحبت های احمدی
نژاد توصیف کنند که در گفت و گو با یک چهره
کامال نزدیک به احمدی نژاد هم بیان شده است.
تاجایی که فرید مدرسی از خبرنگاران فعال
درتوئیتر نوشت« :آقای احمدینژاد میخواهد
بــرای انتخابات  ۱۴۰۰ریاست جمهوری به
صورت نیابتی ورود کند؛ چون میداند خودش
ردصالحیت میشود .خبر میرسد که محمد

سرافراز کاندیدای اوست .حاشیهساز یهای
سرافراز در عمان و خبر دادن از جنگ نظامی
آمریکا علیه ایــران بعد از مــاه رمــضــان[؟!] در
این زمینه قابل تحلیل اســت ».البته کاربران
ضدایرانی و طرفداران براندازی در ایران از این
اظهارات به شدت استقبال کرده اند .با این حال
برخی از واکنش ها دربــاره این گفت و گو نیز
جالب بود:
* آقا مصاحبه سرافراز را داشتم گوش میدادم
خیلی جدی و اینتنس (!) که َا َا َا چه وضعیه و
فالن اینا ...بعد یهو آخرش میرقلیخانی گفت
«رفسنجانی جاسوس آمریکا بوده» چنان ترکیدم
از خنده که پخش زمین شدم! االن هم حسرت
وقت هدر رفته واسه گوشدادن به مصاحبه رو
میخورم!
* هنوز در فکر هستم که چرا محمد سرافراز گفت
دنبال حمله به ایران بعد از ما ِه رمضان
آمریکا به
ِ
است؟ هرچه تامل کردم چیزی به ذهنم نرسید.
تنها حدس این بود که سرافراز احتمال داده
ِ
ایاالت متحده
نظامیان
چون ممکن است فطریه
ِ
جمهوری اسالمی بیفته ،بعد از عید فطر
گردن
ِ
ِ

امام خمینی(ره) با آن عظمت خود را خادم مردم
میدانست» که در این زمان صدای تشویق از بین
حضاربلندمیشود.درادامهپسازآنکهشهریاری،
استاندار آذربایجانغربی پشت تریبون می رود ،به
نکاتی که بهادری مطرح کرده بود پاسخ می دهد
و می گوید « :بهادری مرا مهمان خطاب میکند،
خوداوکهمیزباناستبهمردماستانجوابدهددر
چندینسالسمتداشتندرشورایشهر،معاونت
عمرانی استانداری ،ستاد احیای دریاچه ارومیه و
اکنوندرسمتنمایندگیمجلسچهکارهاییکرده
است؟...پروندهپولهایشمادردستمناست،در
زمان مسئولیت شما در ستاد احیای دریاچه ارومیه
چرا  ۵۰میلیون تومان به یک هیئت عزاداری پول
دادهشدهاست؟درپروندهفسادبانکتجارتموارد
بسیاری است ،این جا ما با فساد مبارزه میکنیم،
همه انتقادات به دلیل کشف پشت پردههای فساد
 ۳۰۰میلیارد تومان پولهای سوخت است ،در آن
زمانشمامعاونعمرانیاستانداربودیدچراجلوی
فساد سوخت را نگرفتید؟» براساس گزارش فارس
در این حال بهادری خطاب به شهریاری میگوید:
«دوسالاستکهمدامازفسادحرفمیزنیداسامی
این فاسدان را بگویید» و شهریاری پاسخ میدهد:
«یکی از این مفسدان تو هستی و امشب اسامی را
حتمااعالممیکنم».اینبارتشویقهایحضاربرای
شهریاریبلندمیشود.بخشپایانیاینمراسمهم
جالببودهاستجاییکهبهنوشتهخبرنگارفارس،
«تجلیلازچندکارگرنمونهاستاندرحالیانجامشد
که شهریاری و بهادری برای اهدای لوح قدردانی از
کارگران،کنارهمقرارگرفتند!»

حمله میکند!
* به نظر من پیش کشیدن بحث جنگ و درگیری
نظامی بین ایران و آمریکا در ابتدای گفت وگوی
داوری  -سرافراز فقط یه استراتژی تبلیغاتی
برای بیشتر دیده شدن کل گفت وگو بود .
* مصاحبه سرافراز چیز خاصی نداشت همون
ادعاهای احمدی نژاد بود از زبان ایشان! خیلی
زودتر از موعد کلید انتخابات رو زدن!
* از آمدنیوز تا محمد سرافراز ،پرو ژههای داخلی
مشغو لسازی نهادهای امنیتی یکبهیک ابتر
شده و میشوند .اما نکته قابل تامل ،نقشآفرینی
جریان انحرافی در تمامی این پروژههاست .این
بازیگر سطح دوم تالش زیــادی برای صعود به
سطح یک ایجاد آشوب دارد.
* این فرمانی که داوری در مصاحبه با سرافراز و
شهرزاد میرقلی خان رفت ،انتهای اتاق شیشهای
را معلوم کرد :قسمت بعد محوریت با الریجانی
هــا خــواهــد بــود بــا کمی چاشنی اصــاحــات ،
یحتمل یک قسمت سومی هم دارد و هرکسی
که احمدی نژاد با وی مشکل داشت فاسد بود
جز خود محمود.

...

آن سوی سیاست
امید ادیب

info@khorasannews.com

ایرادهای مبنایی مجمع به طرح
قانون انتخابات مجلس
هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص پس
از مسئله  FATFبه طرح اصــاح انتخابات
مجلس به عنوان دومین پرونده مهم خود
ورود کرده است .طرحی که از لحاظ استانی
کردن حوزه های انتخابیه ،رأی به فهرست
های احــزاب و تقسیم کرسی های مجلس
بین احزاب ،تحوالت گسترده ای در قانون
انتخابات مجلس به وجود می آورد و حتی
بنا بر برخی محاسبات ،ممکن است نامزدی
در یک استان با رأی کمتر از یک نامزد دیگر،
وارد مجلس شــود .طرحی که برخی آن را
عامل کاهش مشارکت انتخاباتی مردم
در شهرستان هــای کوچک و نیز خطری
برای حذف مردم از پارلمان می دانند .در
مجالس گذشته شورای اسالمی ،مشابه این
مصوبه در چند مقطع طرح شده و هر بار با
سد شورای نگهبان برخورد کرده است .اما
سکوتفعلیشوراینگهبانواظهارنظرهای
محتاطانه اعضای ایــن شــورا در روزهــای
گذشته ،گمانه زنی ها را به سمتی برد که
ممکن است این بار شورای نگهبان این طرح
را تأیید کند .اما فارغ از صحت این موضوع
به نظر می رسد این بار نهاد دیگری نیز به نام
مجمعتشخیصمانعاجراییشدناینقانون
و مانعی برسر مردم زدایی از مجلس خواهد
بود .چرا که هیئت نظارت مجمع تشخیص
در نخستین جلسه خود برای بررسی انطباق
اینمصوبهباسیاستهایکلیانتخابات،در
همان مواد ابتدایی طرح ،ایرادهای مبنایی
و اصولی متعددی به آن وارد کرده است؛ از
جمله تنها ماده سوم این طرح را با  3بند از
سیاست های کلی انتخابات مغایر دانسته
است .این کنش مجمع که ممکن است در
جلسات بعدی هیئت نظارت ادامــه یابد،
نشان می دهد که دیدگاه مجمع تشخیص
با دغدغه منتقدان این طرح که آن را موجب
کاهش مشارکت و از بین رفتن عدالت
انتخاباتی می دانستند ،همسو است و از این
رو احتمال رسیدن این قانون به انتخابات
پیش رو بعید به نظر می رسد.

