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سیاسی

وطن امروز شماره 2629

اخبار

جنایات پهلوی تبیین شود

حض��رت آی��تاهللالعظم��ی
نوریهمدان��ی بخش��ی از
ح��وادث قی��ام  19دی مردم
انقالبی ق��م را روایت و تأکید
کرد که جنایات و خیانتهای
رژیم ستمشاهی باید تبیین شود .به گزارش رسا،
حضرت آیتاهلل حسین نوریهمدانی از مراجع
تقلید ،روز گذش��ته در درس خارج خود که در
مس��جد اعظم قم برگزار ش��د ،با گرامیداشت
س��الگرد قیام  19دی م��ردم قم گفت 19 :دی
یکی از ایاماهلل بسیار مهم در تاریخ انقالب است
که باید بزرگ داشته شود .وی عنوان کرد :زمانی
م��ردم جرأت نمیکردند اس��م ام��ام را ببرند و
نسبت به شاه ابراز تنفر کنند اما در قیام  19دی
شعار مرگ بر شاه طنینانداز شد ،بعد از مردم قم
مردم تبریز ،یزد ،قزوین ،تهران و شهرهای دیگر
دست به قیام زدند .این مرجع تقلید با تأکید بر
بزرگداشت  19دی خاطرنشان کرد :وقتی امام به
قم تشریف آوردند به منزل ما آمدند و فرمودند
انقالب از قم شروع شده است ،بنابراین باید 19
دی را گرامی داش��ت و جنای��ات و خیانتهای
رژیم ستمشاهی را تبیین کرد.

ف احتمالی
از اسرا 
در بودجه جلوگیری شود

دبی��ر ش��ورای نگهب��ان با
اش��اره به بودجه س��ال ۹۸
گفت :ش��وراي نگهب��ان با
توجه به ش��رايط اقتصادي
كش��ور ميتوان��د و بايد در
بررسي بودجه دقت بيشتري كند تا از اسراف
و تبذيره��اي احتمال��ي جلوگي��ري كند .به
گزارش فارس ،آیتاهلل جنتی در جلسه دیروز
ش��ورای نگهبان با خیرمقدم به خاطر حضور
مج��دد آی��تاهلل آملیالریجانی در ش��ورای
نگهب��ان ،اف��زود :حضور آی��تاهلل آملی مایه
خوشبختی است و سوابق ارزنده وی در این
شورا محفوظ است و امیدواریم با حضور این
عالم عزیز حرکت جدیدی در کارهای ش��ورا
ایجاد ش��ود .وی با بیان اینکه امس��ال سال
تلخی برای شورای نگهبان بوده است ،گفت:
متأسفانه امس��ال برادر عزیز آقای علیزاده یا
به تعبیری حافظه شورای نگهبان را از دست
دادیم و بعد از آن آیتاهلل هاشمیشاهرودی،
آن فقی��ه عالم عامل مرحوم ش��دند و اکنون
هم با اظهار تأس��ف ش��اهد بیماری آیتاهلل
مؤمن هس��تیم که از خداوند متعال ش��فای
عاج��ل وی را خواس��تاریم .دبی��ر ش��ورای
نگهبان با برش��مردن مرات��ب علمی آیتاهلل
هاشمیشاهرودی در حوزههای علمیه نجف
و ق��م ،از س��وابق انقالبی و خدم��ات ارزنده
وی در جایگاههای مختلف از جمله ش��ورای
نگهب��ان و قوهقضائیه نام برد و از درگاه الهی
برای وی طلب مغف��رت کرد .آیتاهلل جنتی
با اش��اره به ایام بررس��ی بودجه اضافه کرد:
ش��ورای نگهبان با توجه به شرایط اقتصادی
کش��ور میتوان��د و باید در بررس��ی بودجه
دقت بیش��تری کند تا از اسراف و تبذیرهای
احتمالی جلوگیری کند .دبیر شورای نگهبان
در پای��ان ب��ه  19دی ،روز تاریخی که مردم
ش��ریف قم به حمایت از امام خمینی(ره) در
پی اهانت رژیم طاغوت در روزنامه اطالعات
به ایش��ان به پا خاستند اش��اره کرد و افزود:
ای��ن حرکت پرخیر و برکت موجب ش��د در
دیگر شهرها مردم علیه رژیم مستبد طاغوت
به پا خیزند.

مراسم معارفه آیتاهلل آملیالریجانی
در شورای نگهبان برگزار شد

جلسه معارفه آیتاهلل صادق
آملیالریجانی در ش��ورای
نگهب��ان با حض��ور اعضای
این ش��ورا برگزار ش��د .به
گزارش مهر ،در این جلسه،
آیتاهلل جنتی دبیر شورای نگهبان از عضویت
آیتاهلل آملیالریجانی در شورای نگهبان ابراز
خرس��ندی و اظه��ار امیدواری ک��رد حضور
وی ،حرک��ت جدیدی در پیش��برد امور این
ش��ورا ایجاد کند.آی��تاهلل آملیالریجانی نیز
در جریان این جلس��ه طی س��خنانی گفت:
خداوند متعال را ش��اکرم که میتوانم در این
نه��اد مقدس ،مؤثر و مهم خدمت کنم.وی با
تش��کر از مقام معظم رهبری به دلیل اعتماد
و الیق دانس��تن وی برای حضور در شورای
نگهب��ان افزود :امی��دوارم بتوانم وظیفهای را
که به عهده دارم به نحو احس��ن انجام دهم.
آی��تاهلل آملیالریجانی با بیان اینکه از زمان
آغاز خدمت وی در شورای نگهبان ۱۷ ،سال
میگذرد ،گفت :در مدت خدمتم در این شورا
در محضر فقها و حقوقدانهای عزیزی بودم
که متأسفانه اکنون حاضر نیستند و امیدوارم
خداوند متعال آنان را با پیامبر و اولیای خود
محش��ور کند و مش��مول رحمت الهی قرار
گیرند و ما هم ب��ا توفیق الهی وظیفه کاری
خود را مخلصانه انجام دهیم.

پنجشنبه  20دی 1397

در پی تحریم  2شخص و یک نهاد ایرانی از سوی اتحادیه اروپایی اتفاق افتاد

اولین واکنش جدی دولت به اروپا

گروه سیاس�ی :تصمیم اخیر اتحادیه اروپایی برای
تحریم  2شخص و یک نهاد ایرانی که به بهانههای
واهی و تکراری حمایت ایران از اقدامات تروریستی
در اروپ��ا صورت میگیرد ،موجب ش��د دس��تگاه
دیپلماسی واکنشی جدی به اروپا نشان دهد.
به گزارش «وطن امروز» ،دیروز در شرایطی که
پ��س از  8ماه مذاکرات ایران و کش��ورهای اروپایی
برای حفظ برج��ام ،انتظار میرفت اروپا س��ازوکار
مال��ی ویژه خود را ب��رای تضمین فروش نفت ایران
و همچنین برقراری روابط مالی و بانکی با کشورمان
ارائ��ه دهد ،وزیر خارجه دانمارک اعالم کرد اتحادیه
اروپایی تحریمهایی را علیه ایران در ارتباط با آنچه
حمایت از طرحهای تروریستی در پاریس و کپنهاگ
خوانده ،اعمال خواهد کرد« .اندرس ساموئلس��ن»
گفت ای��ن اقدام اتحادیه اروپایی منافاتی با حمایت
از توافق هستهای ایران (برجام) ندارد(!) و تاثیری بر
آن نخواهد گذاشت .وی همچنین مدعی شد اتحادیه
اروپایی قرار است درباره این موضوع  2شخص و یک
نه��اد ایرانی را تحریم کند .در پی این اقدام اتحادیه
اروپایی ،مس��ؤوالن سیاست خارجی دولت روحانی
که طی ماههای گذش��ته از هرگونه اعتراض به اروپا
برای آسیب ندیدن مذاکرات موسوم به برجام اروپایی
خودداری کرده بودند ،باالخره دس��ت به کار شده و
بشدت به تصمیم اخیر این اتحادیه اعتراض کردند.
در همین راس��تا یک مقام آگاه دیپلماتیک گفت :با
توجه به حمایت کش��ورهای اروپای��ی از گروههای
شناختهشده تروریستی ،ایران در حال تجدید نظر در
همکاری اطالعاتی و امنیتی خود با این کشورهاست.
ب��ه گزارش ایرنا ،یک مقام آگاه دیپلماتیک گفت :با
توجه به حمایت کش��ورهای اروپای��ی از گروههای
شناختهشده تروریستی ،جمهوری اسالمی ایران در

گزارش قانون انتخابات مجلس ش��ورای
اس�لامی پ��ساز آنکه در س��ال
 1366تصویب ش��د ،در س��الهای ،1378 ،1366
 1382و در نهای��ت  ،1395م��وادی از آن اص�لاح
ش��د .در ادامه این اصالح��ات ،دوم آبانماه ،1397
یکفوری��ت طرحی با عن��وان «اصالح م��وادی از
قانون انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی» که به
امض��ای  121نف��ر از نمایندگان مجلس رس��یده
بود ،تصویب ش��د؛ کلیات این طرح نیز  19دی در
صحن علنی مجلس به تصویب رسید و یک هفته
به کمیسیون شوراها فرصت داده شد برخی جزئیات
طرح را اصالح کند .لزوم اصالح نظام انتخابات کشور
امری کتمانناپذیر اس��ت .بدون شک اصالح قانون
انتخابات یکی از مهمترین طرحهایی خواهد بود که
در مجلس دهم بررس��ی میشود .تبعات این طرح
میتواند سالهای متمادی کشور را تحت تأثیر قرار
ده��د .اگرچه نیاز به اصالح نظام انتخاباتی کش��ور
وجود دارد اما اقدامات عجلهای و کارشناسینشده
نظام انتخاباتی موجود را نهتنها اصالح نخواهد کرد
بلک��ه بر ناکارآمدیه��ای آن خواهد افزود؛ گفتنی
است طرحهای مش��ابه در دورههای قبلی مجلس
نیز به تصویب رس��یده اما ش��ورای نگهبان آنها را
نپذیرفته بود .اگر بنا شده است قانونی اصالح شود،
عقل و منطق حکم میکن��د بهتر از قانون موجود
ت دیگر باید نقاط قوت قانون فعلی
ش��ود .ب ه عبار 
حف��ظ یا تقویت و نقاط منف��ی و ضعف آن اصالح
شود .استانی کردن انتخابات که هماکنون در دستور
کار نماین��دگان قرار گرفته و کلی��ات آن تصویب
شده است در روزهای گذشته به کام کارشناسان و
رسانهها خوش نیامده است و بسیاری از ایشان آینده
خوبی ب��رای دوران پس��اتصویب این طرح متصور
نیستند .صاحبنظران طراحی نظامهای انتخاباتی،
اساتید دانشگاه ،جامع ه دانشگاهی ،پژوهشکدهها و
اندیشکدههای کشور ایرادات متعددی را بر الگوی
انتخاباتی در دستور کار مجلس وارد کردهاند ،مضاف
بر اینکه بنا بر نظر اداره کل تدوین قوانین ،اشکاالت
شورای محترم نگهبان بر این طرح همچنان باقی
است .بر اس��اس مفاد این طرح ،در کشور به تعداد
استانها ،حوزههای انتخابیه مادر خواهیم داشت و
آرای مردم در انتخاب تکتک نمایندههای اس��تان
تأثیرگذار خواهد بود و همچون گذشته محدود به
ش��هر یا مجموع چند شهر کوچکی که ساکن آنها
گ�روه سیاس�ی :دومین جلس��ه
قضایی
رس��یدگی ب��ه اتهام��ات  ۴نفر از
متهم��ان پرونده دوم��ان توکان به ریاس��ت قاضی
صلواتی در ش��عبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به
جرائم اقتصادی برگزار شد .به گزارش «وطنامروز»،
اته��ام این افراد مش��ارکت در اخالل عمده در نظام
اقتصادی و مشارکت در کالهبرداری شبکهای است.
همچنین این پرونده  ۶۰جلد بوده و  ۱۸۶شاکی دارد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دیروز از شکات حاضر
در جلسه خواست در جایگاه حاضر شوند و شکایت
خود را مطرح کنند .یکی از شاکیان در جایگاه حاضر
ش��د و گفت :من یک میلیارد و  ۹۴۰میلیون تومان
س��رمایهگذاری کردم .تا پیش از دستگیری عوامل
ش��رکت دومان توکان به سرمایهگذاران چنین القا
میشد که س��رمایه آنها در پروژههای واقعی صرف
ش��ده است .ش��اکی افزود :شواهد نش��ان میدهد
ریاست ش��رکت دومان توکان اموالی داشته باشد و
من تقاضا دارم حقوق س��رمایهگذاران را که مساله

امنیتی و انتظامی خود با کشورهای اروپایی است و
بزودی تصمیماتی در این باره گرفته خواهد شد که
حوزههای مهمی را در بر میگیرد.

■■مقابله به مثل میکنیم

نما
اروپاییها به دلیل اجرایی نشدن  SPVاز ایران عذرخواهی کردند
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :اروپاییها از ایران به دلیل اجرایی نشدن  SPVعذرخواهی کردند.محمود
واعظی در گفتوگو با فارس ،در پاسخ به این س وال که شما قبال گفتهاید اروپاییها تا  2هفته دیگر SPV
(کان�ال مالی ای�ران و اروپا) را اجرایی میکنند ،اظهار داش�ت :من هیچگاه نگفتم  SPVتا  2هفته دیگر
ی ادامه
گفتم تا آخر سال میالدی .همان حرفی که خانم موگرینی زده بود را گفتم .و 

اجرایی میشود ،بلکه
داد :اروپاییها نیز از ما عذرخواهی کردند و گفتند همه برنامههایمان را تقسیم کردیماما فشارهای آمریکا
کار ما را به تاخیر انداخته اما از هدفمان دست برنداشتهایم ،یعنی آنها دارند پیش میروند.

حال تجدیدنظر در همکاری اطالعاتی و امنیتی خود
با این کشورهاست و بزودی تصمیمات مهمی در این
زمینه اتخاذ خواهد شد .این مقام آگاه به خبرنگاران
گفت :در پی اقدام اتحادیه اروپایی در تحریم یک نهاد
و  2فرد ایرانی روز چهارشنبه  ۶نفر از سفرا و کارداران
اروپایی با حضور در وزارت امور خارجه سعی داشتند
مواضع اتحادیه را توجیه کنند اما با برخورد تند مقام

مالقاتشونده مواجه شده و به علت غیرقابل پذیرش
بودن اظهارات آنها و اس��تفاده از ادبیات نامناس��ب،
در کمتر از  10دقیقه به مالقات خاتمه داده ش��ده
است .وی افزود :به دلیل حمایت کشورهای اروپایی
از گروههای شناختهش��ده تروریس��تی و ادامه پناه
دادن به عناصر تروریس��ت ،جمهوری اس�لامی در
حال ارزیابی و تجدیدنظر در همکاریهای اطالعاتی،

کاهش مشارکت در انتخابات از مشکالت اصلی طرح جدید مجلس خواهد بود

استانی شدن انتخابات؛ اصالح یا اخالل؟

هستند ،نخواهد بود .ب ه عبار 
ت
دیگ��ر ،رأیدهن��دگان قادر
خواهند بود برخالف گذشته
ک��ه فق��ط نماین��ده ح��وزه
انتخابیه خود (ش��هر یا چند
ش��هر کوچ��ک) را انتخ��اب
میکردند در انتخاب تمام نمایندههای استان محل
سکونت خود تأثیرگذار شوند .برای مثال در استان
آذربایجانشرقی ،مردم تبریز عالوه بر رأی دادن به
کاندیدای این شهر ،باید به کاندیداهای دیگر حوزهها
هم چون مراغه و عجبش��یر ،مرند و جلفا ،سراب،
بناب ،شبس��تر ،ملکان و چند ش��هر دیگر نیز رأی
دهند .هدف اصلی طراحان استانی شدن انتخابات،
فراهم کردن بس��تر رسیدگی بیش��تر نمایندگان
مجلس به امور ملی عنوانشده است اما در مقابل
منتق��دان ،مهم ش��دن بیشازحد مرکز اس��تان و
تبدیلشدن به آرای پرزور ،محروم شدن اقلیتهای
قومی و مذهبی از داشتن نماینده مجلس ،افزایش
تأثی��ر پول در انتخابات و وابس��تگی نمایندگان به
نهادهای ق��درت و ث��روت ،کاهش مش��ارکت در
انتخابات ناشی از بیتفاوتی مردم ،غیر پاسخگو شدن
نمایندگان در قبال مردم ،اختالفات قومی مذهبی
پساانتخاباتی و قطع ارتباط با مردم با شعار عمل به
وظایف ملی را از تبعات سوء آسیبهای تصویب این
طرح قلمداد کردهاند .کاهش مشارکت در انتخابات
یکی از مشکالت اصلی این طرح خواهد بود .نکتهای
که باید به آن توجه داش��ت این اس��ت که در هیچ
کشور توسعهیافتهای چنین نظام انتخاباتیای که در
انتخابات

طرح ارائهشده ،وجود ندارد .در
هیچ کشور توسعهیافتهای نظام
انتخاباتی در س��طح استان بر
مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی
برگزار نمیشود .در کشورهایی
که انتخابات پارلمانی بر مبنای
نظام اکثریتی برگزار میش��ود ،حوزههای انتخابیه،
اکثریتی تکنمایندهای هستند .به عبارت بهتر ،هیچ
ِ
کشور توسعهیافتهای نظام انتخاباتی اکثریتی را در
حوزههای انتخابیه چندنماین��دهای اجرا نمیکند.
دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این ویژگی
را دارن��د که جناح اقلیت در آن بهطور کامل حذف
میشود .اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه با چند
نماینده برگزار شود ،اکثریت تمام کرسیها را از آن
خود خواهد کرد و اقلیت بهطور مطلق حذف خواهد
ش��د .هرچقدر حوزه انتخابیه بزرگتر شود و تعداد
نمایندگان آن افزایش یابند ،اقلیتهای بیش��تری
ح��ذف میش��وند و آرای هدررفت��ه ،در انتخابات
افزایش مییابد .لذا کش��ورهای توس��عهیافته برای
کاهش آرای هدررفته بهمنظور تطابق بیشتر نتایج
انتخابات اکثریتی بر واقعی��ات اجتماعی ،آن را در
حوزههای تکنفره برگزار میکنند .یکی از افتخارات
و برگهای برنده جمهوری اسالمی ایران مشارکت
ب��االی مردم در انتخابات مختلف بوده اس��ت .این
مشارکت در شهرهای کوچک ،همواره بیشتر بوده
اس��ت و ش��هرهای بزرگی همچون تهران کارنامه
درخش��انی در این امر ندارند؛ جالب آنکه هماکنون
انتخابات ش��هر تهران به نسخه اس��تانی انتخابات

کلیات طرح استانی شدن انتخابات تصویب شد
نمایندگان مردم در جلسه علنی دیروز مجلس با کلیات طرح استانی شدن انتخابات موافقت کردند .به
گزارش خانه ملت ،نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی طرح یکفوریتی اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس ش�ورای اسلامی با  155رأی موافق 64 ،رأی مخالف و  2رأی ممتنع از
مجموع  232نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات آن موافقت کردند .نمایندگان مجلس شورای اسالمی
همچنین با ارجاع جزئیات طرح استانی شدن انتخابات به کمیسیون با  186رأی موافق 23 ،رأی مخالف و
 2رأی ممتنع از مجموع  230نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند .بنابراین مقرر شد کمیسیون شوراها
و امور داخلی مجلس ظرف مدت یک هفته به جزئیات این طرح رسیدگی کند.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان
در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد

تهدید شکات از زندان

اصلی اس��ت ،بازپس بگیرید .در ادامه دومین جلسه
رسیدگی به پرونده دومان توکان ،دومان سهند متهم
ردیف اول پرونده به دستور قاضی صلواتی برای ارائه
دفاعی��ات در جایگاه قرار گرفت .مته��م ردیف اول
پرونده بیان داشت :پرونده من سال  ۹۶تشکیل شد
اما ضابطان و بازپرس  8ماه فرآیند رس��یدگی به آن
را طول دادند که باعث ش��د پرونده من با استجازه
مقام معظم رهبری همزمان شود .البته پرونده من
نهتنها وصف کیفری ندارد ،بلکه صالحیت رسیدگی
در دادگاه انقالب را نیز ندارد .در این بخش از جلسه
دادگاه قاضی صلوات��ی در واکنش به ادعای مطرح
شده توس��ط متهم اظهار کرد :براس��اس استجازه
رهب��ری ،وکالی پروندهه��ای مفس��دان اقتصادی

براس��اس تبصره  ۴۸قانون آیین دادرس��ی کیفری
انتخاب میش��وند که البته وکیلی که شما انتخاب
کردید جزو آنها نبوده است و این ادعای شما به کلی
رد میش��ود .قاضی صلواتی در ادامه گفت :براساس
لیست وکالی مورد تایید قوهقضائیه ،وکالی حاضر
چندین روز پرونده را مطالعه و الیحه صادر کردند،
لذا شما به جای جوسازی علیه دادگاه دفاعیات خود
را ارائه دهید .در ادامه ،متهم به شرح دفاعیات خود
پرداخت و گفت :شرکت سرمایهگذاری دومان توکان
اجازه جذب و هدایت س��رمایه را داش��ته و با توجه
به عملکرد ش��رکت در جذب سرمایه این مجموعه
نیازی به اخذ مجوز از نهادهای مالی نداش��ته ،چون
سپرده جذب نکرده ،بلکه سرمایه جذب کرده است

دی��روز همچنین س��خنگوی وزارت امور خارجه
ایران ضمن محکومیت تحریم چن��د تبعه ایرانی از
سوی اتحادیه اروپایی ،اعالم کرد :جمهوری اسالمی
در پاس��خ به این اق��دام و در چارچوب عمل متقابل،
اقدامات مقتضی را اتخاذ میکند .بهرام قاسمی ضمن
محکومیتتصمیمغیرمنطقیوتعجببرانگیزاتحادیه
اروپایی که بر پایه اتهامات بیپایه و اساس ،چند تبعه
ایرانی را مورد تحریم قرار داده است ،این اقدام را نشانه
عدم صداقت کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم
خوان��د و افزود :اتحادیه اروپایی به جای قرار دادن نام
گروههای تروریستی و جنایتکاری همچون منافقین و
االحوازیه در فهرست تحریم خود ،آنان را در اقدامات
ضدانس��انی و تروریس��تی خود آزاد گذارده و حتی
تحت حمایت خود قرار میدهد اما جمهوری اسالمی
ایران را که پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه بوده
و اروپ��ا ،امنیت خود را مدیون آن اس��ت ،مورد اتهام
قرار میدهد .قاسمی در ادامه تصریح کرد :جمهوری
اس�لامی ایران در پاس��خ به این اقدام و در چارچوب
عمل متقابل اقدامات مقتض��ی را اتخاذ خواهد کرد.
محمدجواد ظریف نیز ش��امگاه سهشنبه در این باره
در توئیترش نوشت :اروپاییها از جمله دانمارک ،هلند
و فرانسه به منافقین -گروهی که  12هزار ایرانی را به
قتل رساند و به صدام برای جنایت علیه کردهای عراق
کمک کرد -و تروریس��تهای دیگری پناه میدهند
که قتل ایرانیهای بیگن��اه را از اروپا صحنهگردانی
میکنند .اتهامپراکنی علیه ایران ،اروپا را از مسؤولیت
پناه دادن به تروریستها مبرا نمیکند».
بسیار شبیه است .سوالی که اینجا مطرح میشود
این است که وقتی آمار و تجربه بر کاهش مشارکت
در انتخابات استانی صحه میگذارند ،چرا طراحان
اس��تانی ش��دن انتخابات بر مواضع خود پافشاری
میکنند؟ در انتخابات اس��تانی طبیعتاً لیس��تها
محور قرار خواهد گرفت .برخی لیستها به جهت
حضور افراد سرشناس و ذینفوذ جذابیت بیشتری
پیدا خواهد کرد ولی عضویت در این لیستها برای
شهرستانیها بهآسانی نخواهد بود ،چرا که نامزدها در
شهرهای کوچک شناختهشده نیستند .عدم حضور
نامزدهای شهرستانها موجب خواهد شد مردم این
شهرها امید انتقال دغدغهها ،ایدهها و مشکالت خود
به گوش س��ران کشور را از س��ر بیرون کنند و در
نهایت نس��بت به انتخابات بیتفاوت شده و در آن
مش��ارکت نخواهند کرد .کاهش سرمایه اجتماعی
نظام جمهوری اسالمی ایران پیامد حتمی تصویب
این طرح اس��ت .دلیل مش��ارکت باالی شهرهای
کوچک در انتخابات شناخت بهتر و کاملتری است
که از نامزدها دارند و مشارکت مستقیم در سرنوشت
سیاس��ی خود و همشهریانشان را حس میکنند.
اس��تانی ش��دن انتخابات ،مردم را ملزم میکند به
لیستهایی رأی دهند که نمیشناسند و از عقاید و
سوابق ایشان آگاه نیستند و نهایتاً انگیزهای هم برای
حضور در پای صندوقهای رأی هم نخواهند داشت.
■■جمعبندی

اوضاع کنونی انتخابات کش��ور قطعاً با حالت
مطلوب فاصل��ه دارد و بیگم��ان تصمیمگیران
و تصمیمس��ازان بای��د ب��ا بهرهگی��ری از نظرات
کارشناسان ایرادات موجود را احصا و راهحلهای
مقتض��ی را ارائه کنن��د .در این میان با عنایت به
بیان برخ��ی از آس��یبها ،آنچه مبرهن اس��ت،
کارس��از نبودن اس��تانی کردن انتخابات است .به
نظر میرس��د نهتنها تصویب این طرح گرهای از
مش��کالت نظام انتخاباتی ب��از نمیکند ،بلکه بر
کوس بیعدالتی خواهد کوفت و منجر به افزایش
نارضایتی مردم و کاهش مش��ارکت در انتخابات
خواهد شد .انتظار میرود نمایندگان مجلس دهم
با نگاهی بهواقع ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع
حزبی و سیاسی مانع تصویب این طرح شوند .در
یک هفته آینده نمایندگان باید بیش از گذش��ته
پذیرای نقدهای تخصصی کارشناسان باشند و در
جهت اصالح ایرادات آن گام بردارند.
و جذب و هدایت س��رمایه س��رمایهگذاران تنها در
پروژههای تعریفشده بوده و قرارداد سرمایهگذاری
نیز منعقد میشده است .وی در پایان دفاعیات خود
مدعی ش��د :صراحتا اعالم میکن��م صرفا به دنبال
بازگرداندن حق س��رمایهگذاران ش��رکت هستم و
موارد مطرح شده در کیفرخواست خالف واقع است.
در این بخش از جلس��ه دادگاه نماینده دادس��تان
در جایگاه حاضر ش��د و گفت :شما به دنبال برهم
زدن فضای دادگاه هس��تید .شما در تماس تلفنی
از زندان ش��کات را تهدید کردهای��د و بهجای این
اقدامات باید حق شکات را بپردازید .قاضی صلواتی
نیز خطاب به متهم گفت :شما با ایجاد اختالف در
بین شکات از آب گلآلود به دنبال ماهی هستید و
با تطمیع برخی شکات درصدد ایجاد اختالف میان
آنها هس��تید .در این بخش از جلسه دادگاه قاضی
صلواتی ختم جلس��ه را اعالم کرد و گفت :جلسه
بعدی رسیدگی به این پرونده روز شنبه  22دیماه
برگزار خواهد شد.

اخبار

تماس ایران با طالبان
به نفع افغانستان است

رئیسجمهورپیشینافغانستان
تصری��ح ک��رد :گفتوگو و
تماس ایران با طالبان به نفع
افغانستان تمام خواهد شد.
حام��د کرزی در گفتوگو با
ایس��نا در ارزیابی خود از گفتوگوهای ایران با
طالبان گفت :ایران با طالبان در تماس اس��ت
و ای��ن تم��اس ایران با طالبان بدون ش��ک به
نفع افغانستان تمام میش��ود .طی هفتههای
اخی��ر ،موضوع گفتوگ��وی ایران ب��ا طالبان
پس از س��فر دبیر شورای عالی امنیت ملی به
کابل مطرح ش��د و پس از آن نیز نمایندگانی
از طالبان به تهران س��فر ک��رده و با عراقچی،
مع��اون وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان دیدار و
گفتوگو کردند.

سفر جابریانصاری به مسکو

دس��تیار ارش��د وزی��ر امور
خارج��ه ای��ران در امور ویژه
سیاسی به منظور گفتوگو
ب��ا مقام��ات روس��یه درباره
تحوالت منطقه به مس��کو
س��فر کرد .ب��ه گزارش ف��ارس ،در این س��فر
مسائل منطقه بویژه موضوع سوریه با مقامات
این کشور مورد رایزنی و گفتوگو قرار خواهد
گرفت .جابریانصاری اخی��را ( 24آذر )1397
نی��ز در تهران میزب��ان الکس��اندر الورنتیف،
نماینده ویژه پوتین ،رئیسجمهور فدراسیون
روس��یه در امور سوریه بود .همچنین نشست
س��هجانبه مذاکرهکنندگان ارش��د کشورهای
ضامن روند آستانه (روند صلح سوریه) ،شامگاه
دوش��نبه ( ۲۶آذرم��اه  )۱۳۹۷در ژنو با حضور
«حسین جابریانصاری» دستیار ارشد وزیر امور
خارجه ایران در امور ویژه سیاس��ی« ،الکساندر
الورنتیف» نماینده ویژه پوتین در امور سوریه
و «س��دات اونال» معاون وزیر خارجه ترکیه و
هیأتهای همراه برگزار شد.

ارقام الیحه بودجه
شفافیت الزم را ندارد

سخنگوی ش��ورای نگهبان
گف��ت :در الیح��ه بودج��ه
اش��کاالت متعددی وجود
دارد ،از جمله اینکه موضوع
شفافیت و دقت الزم ،آنطور
که باید و ش��اید در بیان اعداد و ارقام وجود
ندارد .به گزارش ایسنا ،کدخدایی در حاشیه
جلس��ه دیروز ش��ورای نگهبان با اش��اره به
بررس��ی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد :اشکاالت متعددی
داریم و اش��کال کلی که همیشه وجود دارد
این اس��ت که ش��ورای نگهبان همیش��ه در
مضیق��ه قرار میگی��رد و از فرصت  20روزه
خود نمیتواند استفاده کند .امیدواریم دولت
و مجلس در سالهای آینده به گونهای عمل
کنند ک��ه این فرصت را از ش��ورای نگهبان
نگیرن��د .وی افزود :نکت��ه دوم درباره الیحه
بودجه این اس��ت ک��ه اش��کاالت متعددی
وجود دارد بویژه در موضوع ش��فافیت .دقت
الزم آنطور ک��ه باید و ش��اید در بیان اعداد
و ارقام نیس��ت که این موضوع هم اخیرا ً در
رسانهها مطرح شده است .سخنگوی شورای
نگهبان خاطرنشان کرد :این وظیفه دولت و
مجلس اس��ت که شفافیت الزم را در بودجه
ایجاد کنن��د و نکات و ایرادات��ی که اعضای
ش��ورای نگهبان در سالهای گذشته نسبت
به الیحه بودجه داشتند ،تقاضای ما این است
که نمایندگان محترم دقت بیش��تری داشته
باشند و با توجه به اشکاالتی که در سالهای
گذش��ته به الیحه بودجه داشتیم ،انشاءاهلل
بودجه را تصویب کنند.
به اتهام جاسوسی برای ایران

وزیر پیشین رژیم صهیونیستی
به  11سال حبس محکوم شد

«گونن سگو» وزیر پیشین
ان��رژی و زیرس��اخت رژیم
صهیونیس��تی ک��ه مته��م
به جاسوس��ی ب��رای ایران
شده بود از س��وی دادگاه
به  ۱۱س��ال حبس محکوم شد .به گزارش
ایلنا ،جزئیات پرونده این مقام صهیونیستی
نشان میدهد وی سالها در نیجریه زندگی
کرده و زمانی که به عنوان پزش��ک در ابوجا
فعالیت کرده با مناب��ع دیپلماتیک مختلف
نیجری��های ،ایرانی و صهیونیس��تی ارتباط
داش��ته و اطالع��ات مربوط ب��ه مکانهای
اس��تقرار س��رویس امنیتی اس��رائیل و نام
مسؤوالن این سرویس را به ایران ارائه کرده
اس��ت .س��ازمان امنیت داخلی و اطالعات
اس��رائیل مدعی است س��گو  2بار به ایران
سفر کرده و یک جاسوس و عامل اطالعاتی
محسوب میشود.

