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   خبر
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مجلسيازدهمدولترابهريلاصليبازميگرداند
نماين�ده آزاد و کارآم�د مي توان�د ب�ر قوانی�ن وض�ع 
ش�ده نظ�ارت ک�رده و اج�ازه نده�د دول�ت از ري�ل 
و مدار اصلي کش�ور خارج ش�ود، ضم�ن اينك�ه در دفاع از 
حقوق م�ردم هم ب�ا هی�چ ک�س مماش�اتي نخواه�د کرد. 
به گزارش فارس، حجت االسالم مجتبي ذوالنوري نماينده قم در 
مجلس شوراي اسالمی درباره انتخابات دوم اسفند گفت: حضور 
مردم در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي پرشور 
خواهد بود چراكه آنها سرنوش��ت خود را در س��ال هاي آتي رقم 
خواهند زد. نماينده قم در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: اگر 
نمايندگاني كه طبق فرمايش مقام معظم رهبري شرايط وكالت 
مردم را داشته باشند به بهارستان بروند و افرادي مؤمن، انقالبي، 
دشمن شناس و شجاع و پركار، متخصص، دلسوز، خداترس باشند، 
قطعاً مي توانيم آينده روشني براي كشورمان رقم بزنيم. ذوالنوري 
گفت: بايد مجلس��ي متفاوت با گذشته تش��كيل شود و كيفيت 

مجلس يازدهم با مجالس قبلي بسيار مشهود باشد. 
رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس با بيان اينكه مجلس نقش 
اساسي براي حل مشكالت كشور دارد، خاطرنشان كرد: تشكيل 
مجلسي آزاده، پركار و خوب در ريل گذاري حركت دولت، نظارت 
بر قوه مجريه و حل بسياري از مشكالت و وضع قوانين كارآمد و 
مفيد كمك خواهد كرد. نماينده قم در مجلس ش��وراي اسالمي 
افزود: مردم با بصيرت و آگاهي الزم بايد نمايندگاني را كه آگاهي 

الزم را داشته و با شناخت مناسب از مشكالت كشور بتوانند راه حل 
ارائه دهند، وارد بهارستان كنند. ذوالنوري گفت: نماينده آزاد و 
كارآمد مي تواند بر قوانين وضع شده نظارت كرده و اجازه ندهد 
دولت از ريل و مدار اصلي كشور خارج شود، ضمن اينكه در دفاع از 
حقوق مردم هم با هيچ كس مماشاتي نخواهد كرد. وي افزود: رفع 
مشكالت معيشتي و بيكاري بخش مهمي از وظايف نمايندگان 
مجلس بعدي است. نماينده قم در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: يكي از ريشه هاي فاسد كشور ناشي از عدم شفافيت در نظام 

اقتصادي، دولت و مجلس است. 
ذوالنوري ادامه داد: وقتي مردم در حال رأي دهي به نمايندگان خود 
هستند بايد يكي از مطالبات اصلي آنان از نامزدها و سؤاالت شان در 
ميتينگ هاي تبليغاتي شفاف سازي و رأي به طرح هاي شفافيت زا 
باشد. وي افزود: اگر ما سيستم هاي اداري و اقتصادي كشورمان را 
شفاف كنيم بسياري از فسادهاي موجود در كشور برطرف خواهد 
شد و اگر شفاف سازي انجام نشود، كارها پيش نخواهد رفت، ضمن 
اينكه اگر مردم ندانند كه نماينده آنها در مجلس چه كرده و از چه 
طرح  ها و لوايحي حمايت كرده است، نمي توانند از آنها سؤال كرده 
و پاسخ بخواهند. نماينده قم در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان 
كرد: شفاف سازي رفتار، عملكرد و مسائل مالي و رأي نمايندگان 
و حضور و عدم حضور آنان در مجلس از موضوعاتي است كه مردم 

بايد در برنامه هاي انتخاباتي طلب كنند.

سخنگوي سپاه:

مشاركتحداكثريدرانتخاباتسيليسومبهامريكاست
شلیك ۱۳موش�ك به پايگاه امريكا در عین االسد نخستین 
سیلي به امريكا و دومین سیلي حضور مردم در راهپیمايي 
۲۲بهمن و سومین سیلي نیز حضور مردم در انتخابات است. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف 
سخنگو و مسئول روابط عمومي كل سپاه روز گذشته در مراسم 
چهلمين روز شهادت سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني 
در مصالي امام خميني)ره( رشت با اشاره به اينكه امريكايي ها از 
دست سردار سليماني كالفه شده بودند، اظهار كرد: امريكايي ها 
لحظه به لحظه سردار سليماني را تعقيب مي كردند. وي با اشاره 
به ترور ميليون ها انس��ان بي گناه در اقصي نقاط جهان توس��ط 
امريكايي ها افزود: امريكايي ها با تروره��ا عرصه را بر خود تنگ 
كردند و ترور شهيد حاج قاسم سليماني نيز بساط امريكايي ها را 

از منطقه جمع خواهد كرد. 
شريف با بيان اينكه بيش از ۷۰س��ال بود كسي جرئت نمي كرد 
به امريكايي ها نگاه چپ كند اما سپاه ۱۳موشك به پايگاه نظامي 
عين االسد شليك كرد، گفت: امريكايي ها فكر نمي كردند كسي 
جرئت و شجاعت شليك به  طرفشان داشته باشد اما قدرت نظام 
جمهوري اس��المي و ملت را در حمله موش��كي به خود ديدند. 
سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره به اينكه سربند 
و نام شهيد حاج قاسم سليماني امروز قدرتمندتر از جسم حاج 
قاسم سليماني است، بيان كرد: سردار سپهبد شهيد حاج قاسم 

سليماني هر چقدر معروف تر مي شد، متواضع تر مي شد و دوست 
نداشت ديده شود اما در تشييع او ۲۵ميليون ايراني و صدها هزار 
عراقي نامش را فرياد زدند. س��ردار ش��ريف با بيان اينكه سردار 
سپهبد شهيد سليماني مردم سوريه و عراق را از شر تكفيرهاي 
پليد داعش نجات داد، گفت: يك كارگرداني تصميم گرفته بود كه 
پيرامون زندگي سردار سليماني فيلم بسازد اما او مخالفت كرد و 
گفت بهتر است كارگردانان در مورد همه شهداي دفاع مقدس و 

مدافع حرم فيلم بسازند. 
سردار ش��ريف با اش��اره به عالقه مقام معظم رهبري به سردار 
سليماني بيان كرد: مقام معظم رهبري بارها تأكيد كرده بودند 
كه سردار سليماني شهيد زنده انقالب هستند و رشادت هاي او 
مثال زدني است. وي با اش��اره به اينكه دشمنان شبانه روزي به 
فكر به شهادت رساندن سردار سليماني بودند، گفت: دشمنان 
س��رانجام اين قمار بزرگ را كردند اما بايد بدانند كه با اين قمار 
زمان خروج ش��ان را از منطقه نزديك تر كردند. سردار شريف با 
اشاره به سيلي هاي محكم ملت ايران به دشمنان گفت: شليك 
۱۳موش��ك به پايگاه امريكا در عين االسد نخس��تين سيلي به 
امريكا و دومين سيلي حضور مردم در راهپيمايي ۲۲بهمن بود و 
به فضل الهي سومين سيلي نيز با حضور پرشور و حداكثري مردم 
در انتخابات روز جمعه آينده و امريكا نواخته و نقشه هاي دشمنان 

نقش بر آب خواهد شد.

ح�زب کارگ�زاران س�ازندگي، از اح�زاب 
اصالح طلب، لیس�ت جداگانه ای براي انتخابات 
مجلس در تهران داده است. روزنامه سازندگي 
به عنوان ارگان رسمي حزب، تريبون تبلیغاتي 
اين لیس�ت ش�ده و صفحه يك اين روزنامه در 
روز هاي اخیر عماًل تبديل ب�ه تابلوي تبلیغاتي 
لیست انتخاباتي کارگزاران ش�ده است. حزب 
کارگ�زاران اع�الم ک�رده ک�ه ح�زب اعتدال 
و توس�عه ه�م از اين لیس�ت حماي�ت مي کند. 
در عی�ن حال، ديگ�ر ح�زب اصالح طلب يعني 
اتحاد ملت )شعبه دوم حزب منحله مشارکت( 
ب�ا دادن لیس�ت در ته�ران مخال�ف اس�ت. 
اختالفات ميان كارگزاراني ها و اتحاد ملتي ها اتفاق 
جديدي نيس��ت. آنه��ا باره��ا در دو قطب مخالف 
يكديگر قرار گرفته اند. اعتدال و توسعه هم گاه طرف 
قطب كارگزاران قرار گرفته و گاه در س��وي اتحاد 
ملت. كارگزاران در سال 96 به دنبال شهردار شدن 
محسن هاش��مي بود اما اتحاد ملت با آن مخالفت 
كرد و در نهايت محمدعلي نجفي را انتخاب كردند. 
با دس��تگيري نجفي به جرم قتل همسر، بار ديگر 
اين اختالفات علن��ي ش��د و كارگزاراني ها طيف 
مقابل را به سياس��ت زدگي در انتخاب شهردار به 
رغم اطالع از روابط خاص او متهم كردند. طراحي 
سامانه »س��را« يا نحوه عملكرد فراكسيون اميد و 
شخص محمدرضا عارف در مجلس از ديگر موارد 
اختالفات جدي بروز يافته ميان اين دو حزب بود. 
حاال اين اختالفات ب��ه مي��دان انتخابات مجلس 

يازدهم كشيده شده است. 
  ساز مخالف کارگزاران با »سرا«

سامانه س��را س��امانه اي بود كه اصالح طلبان براي 
انتخاب كانديداهاي خود، پس از انتقادات به بسته 
بودن حلقه انتخاب كنندگان و تاثير نفوذ و رانت در 
بستن ليست نهايي طراحي كردند. مطابق اين طرح 
افرادي كه بتوانند دس��ت كم يك سوم رأي اعضاي 
ش��وراي سياس��تگذاري يا ۵درصد اصالح طلبان 
ثبت نام كرده در س��امانه در هر ح��وزه انتخابيه را 
كس��ب كنند، مي توانند به عنوان نامزد در سامانه 
رأي سنجي اصالح طلبان ثبت نام اوليه كنند. در اين 
مرحله، كانديداها بايد از فيلتر نظارت حزبي بگذرند 
و به اصطالح تأييد صالحيت شوند. از جمله موارد 
الزم براي احراز صالحيت حزبي، »امضاي ميثاق نامه 
اصالحات، تعهد كتبي به هماهنگي در رأي دادن به 

لوايح اصالح طلبانه، تعهد به تبعيت از نتيجه نهايي 
رأي سنجي و كناره گيري به نفع فرد پيروز« بود. 

غالمحسين كرباسچي، دبير كل حزب كارگزاران 
سازندگي از همان ابتدا به مخالفت با آن پرداخت. 
در حالي كه گفته مي ش��د طراحي سامانه سرا كار 
حزب اتحاد ملت بوده است، كرباسچي در توئيتي 
چنين نوش��ت: »آنچه انتخابات را معنادار مي كند 
و به م��ردم رغب��ت رأي دادن مي بخش��د، نتيجه 
رأي دادن اس��ت و نه مناسك آن. ش��كل گرايي و 
مناس��ك گرايي سياس��ي چه براي حكومت، چه 
ب��راي اصالحات بيراهه اس��ت. به فك��ر كارآمدي 
اصالحات باش��يم.« وي در ادامه نوش��ته است كه 
»بدن��ه اجتماعي اصالحات از پايين به باال ش��كل 
مي گيرد، ن��ه از باال به پايين! چه كس��ي حق دارد 
بدنه اجتماعي اصالحات را انتخاب كند؟ آنان بايد 

ما را انتخاب كنند يا ما آنان را؟! بگوييد در مجلس 
يازدهم چه مي كنيد تا مردم درب��اره رأي دادن و 
ندادن به شما تصميم بگيرند. براي مردم اهميتي 
ندارد كه چگونه نامزد ش��ده ايد، مهم اين است كه 

چه مي كنيد.« 
  لیست بدهیم يا ندهیم؟

در ادامه اين ماجرا در حالي كه شوراي سياستگذاري 
اصالح طلبان كه عماًل تحت نفوذ حزب اتحاد ملت 
است، اعالم كرد در انتخابات ليست نمي دهد، حزب 

كارگزاران به مخالف با آن پرداخت. 
علي شكوري راد، دبيركل حزب اتحاد ملت درباره 
داليل عدم ارائه ليس��ت انتخاباتي در تهران مدعي 
شد كه ليست ندادن به اصالح طلبان تحميل شده 
است: »متأسفانه به دليل مسائلي كه در كشور پيش 
آمده به ويژه حوادث آبان ماه، سرخوردگي بزرگي در 

جامعه شكل گرفته است و اين مسئله موجب شده 
تا بخش زيادي از مردم نسبت به انتخابات بي اعتنا 
شوند. عالوه بر آن س��رخوردگي، عملكرد شوراي 
نگهبان ه��م در ردصالحيت گس��ترده چهره هاي 
شاخص اصالح طلب، مزيد بر علت گرديد و موجب 
شد كه دست ما براي ش��ركت در انتخابات، خيلي 
بسته باش��د، به عبارتي بايد صراحتاً بگويم اينگونه 
نيس��ت كه ما تصميم گرفته باش��يم در انتخابات 
پيش رو ليس��ت ندهيم، بلكه ليس��ت ندادن بر ما 

اصالح طلبان تحميل شده است.«
روز شنبه، ۲6بهمن هم مصطفي معين از چهره هاي 
نزديك به اصالح طلبان تندرو گفت: »دادن ليست 
نامزدهای انتخاباتي، آن هم در زماني كه اصلي ترين 
چهره هاي اصالح طلب و بعضاً اصولگرا ردصالحيت 
شده اند از منطق قوي برخوردار نيست، هر چند افراد 

صاحب صالحيتي كه قصد خدمت و وقف خود براي 
جامعه را دارند مي توانند به ص��ورت فردي يا چند 

نفره نامزدي خود را اعالن نمايند.«
اين موضع از هم��ان ابتدا با مخالف��ت علني حزب 
كارگزاران مواجه ش��د. در ۲۱بهمن م��اه روزنامه 
س��ازندگي در گزارش��ي خبر از ارائه ليست خود با 
عنوان ياران هاش��مي داد و از احزاب ديگري چون 
مردم ساالري، حزب كار، اعتماد ملي و خانه كارگر 
نيز به عنوان احزابي كه ليس��ت انتخاباتي خواهند 
داد ن��ام برد، در اين ش��ماره از تحري��م انتخابات و 
كناره گيري از انتخابات كه از طرف حزب اتحاد ملت 
تلويحاً گفته مي شد، انتقاد كرد. كانال اصالحات نيوز 
كه به لحاظ سياسي نزديك به شوراي سياستگذاري 
ا ست، پس از اين اعالم ليس��ت، حزب كارگزاران را 
»اصولگرا« خواند و در گزارش��ي ب��ه مواضع حزب 
كارگزاران پرداخت و آن مواضع را »راست« ناميد؛ 
»كارگزاران كه طي اين سال ها بر اساس »منفعت« 
و نه اصالت واخالق تصميم گيري كرده است، امروزه 
نيز طرح جدايي از اصالح طلبان را با راهبرِد ايجاد 

انشقاق در اين جريان كليد زده است.«
در بيانيه حزب كارگزاران با عنوان چرا رأي مي دهيم، 
آمده كه: »ما تجربه مجلس هفتم را از ياد نبرده ايم 
كه تحريم انتخابات از س��وي برخي اصالح طلبان 
)با وجود ام��كان ارائه فهرس��ت انتخاباتي( و خالي 
كردن عرص��ه انتخاب��ات به حاكمي��ت جرياني بر 
كشور منتهي شد كه اندكي بعد هشت ساِل سخت 
)9۲- ۱۳۸۴( را شكل داد و در حالي كه ممكن بود 
با تداوم دولت هاي هاشمي و خاتمي برنامه توسعه 
ايران تداوم و تكامل يابد، به دوران توقف و عقبگرد 
و آش��وب انجاميد. خالي كردن مي��دان به نظر ما 
خواست حريف است تا در يك رقابت درون گفتماني 
ميان اصولگرايان قدرت را تقس��يم كنند و چپ و 

راست جديد را ميان خودي ها بسازند.«
اختالفات ميان اين دو حزب اصالح طلب و در واقع دو 
طيف اصلي اصالح طلبان، اتفاق جديدي نيست و به 
پايان هم نخواهد رسيد. كارگزاران ترجيح مي دهد 
روال عادي فعاليت سياسي و انتخاباتي يك حزب را 
حتي در صورت احتمال عدم كسب رأي پي بگيرد، 
اما اصالح طلبان تندرو مسير قهر و رفتار غيرعادي 
انتخاباتي را طبق معمول برگزيده اند. در يك سال 
پاياني دولت روحاني، آيا اين اختالفات تشديد و در 

انتخابات ۱۴۰۰ هم بروز خواهد يافت؟

احزاب اصالح طلب علیه پدرخوانده اصالحات
اختالفات دو حزب اصالح طلب به انتخابات مجلس رسید

وزير کش�ور با بیان اينكه الحمد هلل فضاي کشور انتخاباتي 
است، گفت: در همین تهران که برخي مي گفتند تعداد کمي از 
افراد جناح ما تأيید صالحیت شدند چند لیست ارائه داده اند. 
به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور شامگاه 
روز شنبه ۲6بهمن در برنامه نگاه يك در مورد برگزاري انتخابات 
گفت: ۲۵فرآيند و مرحله در انتخابات از ثبت نام نامزدها تا اخذ و 
شمارش آرا انجام مي شود كه ۲۴مرحله از آن الكترونيكي است 
و تنها مرحله اخذ و ش��مارش را الكترونيك��ي انجام نمي دهيم، 
مهم ترين بخش احراز هويت است، بيشترين تخلف در اينجا بود 

كه الكترونيكي برگزار مي شود. 
رحماني فضلي با تأكيد بر اينكه در انتخابات رياس��ت جمهوري 
گذش��ته آراي هيچ ش��عبه اي باطل نش��د، خاطر نش��ان كرد: 
بزرگ تري��ن نق��ش وزارت كش��ور ايج��اد هماهنگ��ي مي��ان 
دستگاه هاس��ت، انتخابات هم يكي از موضوعات مهم است كه 
وظيفه هماهنگي دس��تگاه ها با اين وزارتخانه است. وزير كشور 
بيان داش��ت: توليد تعرفه براي ما موضوع مهم و امنيتي است. 
برگه تعرفه ها ۱۰نوع شاخص امنيتي دارد. رئيس شوراي امنيت 
كشور گفت: شوراي نگهبان، ناظر و وزارت كشور، مجري است 
و هيچ گونه اختالفي در نحوه اجرا و نظارت با ش��وراي نگهبان 
نداش��ته ايم. وي ادامه داد: موضوعاتي در تأييد صالحيت هست 

كه شوراي نگهبان بر اساس تفسير خود نظارت استصوابي دارد، 
در هيئت هاي اجرايي تنها ۸درصد ردصالحيت شدند، نظارت 
شوراي نگهبان دو مرحله باالتر است و عالوه بر مراحل چهارگانه، 
تحقيقات محلي و عدم اقناع در صالحيت دارد. حق هيچ كس 
نبايد ضايع ش��ود چون آبروي افراد است و باعث شبهه در ذهن 

مردم مي شود. 
وزير كشور با تأكيد بر ُحسن نيت فقهاي شوراي نگهبان گفت: 
اميدواريم ضعف و خأل هاي قانوني رفع شود. ما در هيئت اجرايي 
۱۰روز فرصت بررسي صالحيت ها داريم. مدارك و اسناد ۱6هزار 

نفر قطعاً ظرف اين مدت كامل نمي ش��ود، لذا م��ا هر چه را كه 
فرصت كرديم اعالم و مابقي را به شوراي نگهبان ارسال مي كنيم، 

زيرا شورا وقت بيشتري دارد. 
  قهر کردن با صندوق رأي مشكالت را حل نمي کند

رحماني فضلي گفت: همه دش��منان به دنبال اين هس��تند كه 
روي حضور مردم فشار ايجاد كنند و اندك عدم حضور مردم را 
از دست دادن پش��تيباني مردم از نظام عنوان مي كنند، حضور 
مردم در تشييع ميليوني سردار سليماني را بيان نمي كنند اما 
اعتراض چند نفري در كشور را پروپاگاندا مي كنند. وي تأكيد 
كرد: مردم با علم به مشكالت همراهي مي كنند و حضور مردم 
مي تواند پشتيبان دولت و كش��ور و تعيين سرنوشت خودشان 
باشد. وزير كشور گفت: ۵۷ميليون و9۱۸هزار و ۱۵9نفر واجد 
شرايط هس��تند كه از اين تعداد ۲ميليون و9۳۱هزار نفر رأي 
اولي و تقريباً ۲9ميليون نفر آقا و همين تعداد خانم هس��تند. 
روز ۲9فروردي��ن99 درصورت ني��از انتخاب��ات مرحله دوم را 
انجام مي دهي��م. رحماني فضلي اظهار داش��ت: اجراي صحيح 
انتخابات با وزارت كشور است، در قانون هرچه آمده ما بايد انجام 
دهيم. خريد و فروش رأي تخلف است و با آن برخورد مي شود، 
انتخابات در بعضي مناطق كشور با موضوعات اجتماعي همراه 
است. هر چند كارناوال راه انداختن غيرقانوني است اما در برخي 

مناطق خود مردم در س��تاد كانديداها تجمع و شعار مي دهند، 
تفكيك اينها سخت است اما ميزان تخلفات آنقدري نيست كه 
تاثيرگذار باشد و در دوره قبل نشد كه اعتبارنامه نماينده اي به 

دليل تخلف باطل شود. 
   قانون شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي 
به علت دير ابالغ شدن ضعیف اجرا مي شود

وي با اشاره به اينكه تخلف اگر مستند باشد و اتفاق بيفتد برخورد 
مي شود، اظهار داش��ت: روز ۱۴بهمن به ما قانون شفاف سازي 
هزينه هاي انتخاباتي ابالغ ش��د كه قانوني اس��ت كه اجراي آن 

حق مردم است. 
وزير كشور گفت: ما اين قانون را به نامزدها ابالغ كرديم اما سقف 
را به  دليل دير ابالغ شدن تعيين نكرده ايم، اين قانون به دليل دير 

ابالغ شدن ضعيف اجرا مي شود. 
رحماني فضلي تأكيد كرد: الحمدهلل فضاي كشور انتخاباتي است 
و در همين تهران كه برخي مي گفتند تعداد كمي از افراد جناح 

ما تأييد صالحيت شدند چند ليست ارائه داده اند. 
وي خاطرنش��ان كرد: اح��زاب بايد نقش خ��ود را انجام دهند. 
مردم اعتدال، اصولگرا و اصالح طلب را تجربه كرده اند ما نبايد 
با صندوق قهر كني��م. نفس حضور مردم ب��راي رهبر انقالب و 

رئيس جمهور مهم است.

وزير کشور:

جناحیكهمیگفتاكثرنامزدهايشتأييدنشدهاند،چندليستدادهاست!

انتخابات

   گزارش  

    میزان مشارکت در ۱۰دوره انتخابات مجلس چقدر است؟
صفحه اينستاگرام »اينستاخبري« نوشت: 

مباحث انتخابات مجل��س در روزهاي منتهي به روز 
رأي گيري در دوم اس��فند، به روزه��اي اوج خودش 

رسيده و تبليغات نامزدها نيز شروع شده است. 
يكي از مباحث مطرح ش��ده مربوط به ميزان مش��اركت در انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اس��المي اس��ت كه گمانه زني هاي 
متعددي در اين رابطه صورت گرفته اس��ت. نكته مه��م در اين رابطه 
تفاوت ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس با رياست جمهوري 
است كه همواره درصد مشاركت رياست جمهوري باالتر بوده است، با 
اين حال آمار و اطالعات انتخابات ۱۰دوره مجلس ش��وراي اس��المي 
نشان مي دهد، به صورت ميانگين در هر دوره بيش از 6۰ درصد واجدان 
شرايط در انتخابات  مشاركت داشته اند. كمترين ميزان در دوره هفتم با 
۵۱درصد و بيشترين ميزان با ۷۱درصد مشاركت در دوره پنجم مجلس 

شوراي اسالمي صورت گرفته است. 
........................................................................................................................

   چرا سلیماني کابوس امريكا بود؟
رضا سراج در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت: 

سردار سليماني در س��ه نوبت طرح هاي راهبردي و 
پُرهزينه امريكا براي بازطراحي و مهندس��ي منطقه 
را با شكست مواجه كرد. با وجود اين فرمانده مقتدر، 
چش��م اندازي براي طرح چهارم امريكا در منطقه موسوم به »معامله 
قرن« وجود نداشت. سردار سليماني با كمك به پيروزي اسالم گرايان 
معتقد به مقاومت در فرآيندهاي انتخاباتي، به ويژه دولت س��ازي در 
عراق و فلسطين، طرح راهبردي امريكا موسوم به »خاورميانه بزرگ« 

را با شكست روبه رو ساخت. 
وي با كمك به پيروزي محور مقاومت در جنگ هاي ۳۳روزه و ۲۲روزه 
طرح دوم امريكا براي تجزيه منطقه غرب آسيا موسوم به »خاورميانه 
جديد« را نيز به شكست كشانيد. سردار سليماني طرح غربي، عبري، 
عربي براي بالكاني��زه كردن منطقه در جنگ نيابت��ي را نيز به فرجام 
پيروزي ايران و مقاومت بر تروريست هاي تكفيري داعش تبديل نمود. 
با شكست هاي متوالي امريكا و تغيير موازنه راهبردي به سود ايران و 
مقاومت، سردار سليماني به كابوس سردمداران كاخ سفيد تبديل شد 
چراكه وي از يك طرف به دنبال بازطراحي منطقه با محوريت مقاومت 
بود و از طرف ديگر مانع فوق العاده براي اجرايي ساختن طرح معامله 
قرن محسوب مي گرديد. »دكستر فيلكينز« نويسنده مجله امريكايي 
»نيويوركر« طي گزارش��ي درباره سردار س��ليماني، بيش از ۱۰هزار 
كلمه  براي اين فرمانده ايراني نوش��ت و به او لقب »فرمانده سايه ها« 
يا »فرمانده پنهان« را داد. اين لقب سپس بارها و بارها در رسانه هاي 
ديگر از مجله امريكايي آتالنتيك گرفته تا خبرگزاري فرانس۲۴فرانسه 
و جاهاي ديگر تكرار شد تا بر نقش سردار سليماني به عنوان »فرمانده 

ايراني اي كه دارد خاورميانه را بازطراحي مي كند« تأكيد شود. 
........................................................................................................................

    بقیه مفسدان در دام مي افتند
امام جمعه لواسانات نسبت به تخلفات در شهرداري 

لواسان در صفحه توئيتر خود نوشت: 
 تخلفات، فساد و رشوه  ش��هرداري لواسان، براي آن 
حدي نمي ش��ناختند و فريادها را هم بي فايده مي پنداش��تند، امروز 
گريبان متخلفان و مفس��دان متعددي را گرفته و به خواس��ت خدا به 
زودي بقيه هم به دام قانون گرفتار مي آيند. كساني را كه بناي توجيه 

دارند، توصيه مي كنم از خطاهاي خود توبه كنند. 
........................................................................................................................

   فشار حداکثري بي نتیجه
مرتضي سيمياري يكي از كاربران توئيتر نوشت:

  كارشناس نشنال اينترس��ت مي گويد مش��اوران ترامپ ايده »فشار 
حداكثري« او را در چاه انداخته اند، هر چه هوك و پمپئو براي ترامپ 

بافته اند، اشتباه از آب درآمده! بايد دنبال راه بهتری رفت. 
بله، تحريم هاي كثيف روزي تمام مي شود، رو سياه آن جنگ طلب ايراني 

است كه مي خواست با فشار خارجي كمر مردم را بشكند. 
........................................................................................................................

    توصیه امام علي)ع( به شیفتگان قدرت
كاربر ديگري به نام حاج ياشار نوشت: 

كانديداهاي مجل��س اين چند  توصي��ه اميرالمومني��ن)ع( را جدي 
بگيرند! مسئوليت براي تو مقام و وسيله آب و نان نيست بلكه امانتي 

در گردنت است. 
كسي كه در پذيرش مسئوليتي بر ديگران پيش��ي گيرد در حالي كه 
مي داند فردي مناس��ب تر از او وجود دارد، به خدا، پيامبر و مسلمانان 

خيانت كرده است.

رئیس مرکز دولت الكترونیك وزارت کشور:
  احراز هويت رأي دهندگان 

الكترونیكی است 
استناد شرکت در انتخابات، احراز هويت الكترونیكي است، نه ُمهر 
در شناسنامه، هر چند شناسنامه رأي دهنده ها هم ُمهر خواهد شد. 
به گ��زارش خبرگزاري ف��ارس، امير ش��جاعان رئي��س مركز دولت 
الكترونيك وزارت كشور با اعالم اين خبر كه احراز هويت در انتخابات 
دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي به صورت تمام الكترونيك صورت 
مي گيرد، گفت: تجهيزات خ��اص اين كار را هم تهي��ه كرده ايم و در 

اختيار تمام شعب اخذ رأي قرار خواهد گرفت. 
وي خاطر نش��ان كرد: م��الك رأي دادن ب��ه جاي مهر شناس��نامه، 
پاسخ سامانه احراز الكترونيك هويت اس��ت به اين معنا كه اگر كسي 
شناسنامه اش مهر نداشته باشد ولي سامانه ما رأي دادن او را تأييد كند، 
ديگر رأي گيري از او صورت نخواهد گرفت، هر چند ما شناسنامه ها را 

همچنان ُمهر خواهيم زد. 
رئيس مركز دولت الكترونيك، فناوري اطالعات و آمار وزارت كش��ور، 
در خصوص واكنش رئيس جمهور در برگ��زاري انتخابات الكترونيكي 
در كشور افغانستان و عدم برگزاري انتخابات الكترونيكي در كشور ما 
نيز گفت: فكر مي كنم منظور آقاي رئيس جمهور اخذ رأي الكترونيك 
بود كه در اين دوره انجام ندادي��م و در دوره بعدي اين كار را عملياتي 
مي كنيم. بقيه فرآيندهاي انتخابات كامالً الكترونيك است و در اين دوره 

روي احراز هويت به صورت الكترونيك متمركز شده ايم. 
ش��جاعان تجميع آرا در انتخابات يازدهمي��ن دوره انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي را الكترونيكي اعالم كرد و در مورد تجهيزات رأي گيري 
الكترونيك ادامه داد: رأي گيري الكترونيك براي دوره بعدي انتخابات 
عملياتي مي شود كه بنا بر توافقي كه در برگزاري اين شيوه انتخابات 
صورت بگيرد، دوره بعد انتخابات رياس��ت جمهوري يا انتخابات دوره 

بعدي مجلس شوراي تمام الكترونيك برگزار مي شود. 
وي با يادآوري برگ��زاري انتخابات تمام الكترونيك در ۱۳9ش��هر در 
انتخابات شهر و روستا گفت: در اين شهرها انتخابات تمام الكترونيك 
برگزار شد و اخذ رأي هم به صورت الكترونيك بود و در دور آتي همين 

كار را انجام خواهيم داد. 
رئيس مركز دولت الكترونيك، فناوري اطالعات و آمار وزارت كش��ور، 
همچنين از افتتاح ۱۴ خدمت الكترونيكي در دولت الكترونيك در دهه 

فجر امسال خبر داد.


