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   گاليه تند محم�د قوچاني از اصالح طلبان، حق نداش�تيم 

اينقدر بي مسئوليت باشيم
س��ردبير روزنامه س��ازندگي نيز در اينستاگرام 

نوشت:
امشب براي نخس��تين بار عاجز ش��دم از تيتر زدن 
براي خبر كس��الت باري كه ناگزير ب��ودم بر صفحه 
يك »سازندگي« بنشانم: نه اينكه به رسم اين روزگار از انتخابات عبور 
كرده باشم، بلكه بدان سبب كه بي كفايتي شوراي عالي اصالح طلبان 

در راهبري انتخاباتي آنان را بايد روايت مي كردم. 
آقاي عارف فكر كردند چون خودشان نامزد نمي شوند نياز نيست در 
مقام رئيس شوراي عالي اصالح طلبان از ديگران دعوت كنند و ديگر 
بزرگان... اين روزها آنقدر عليه نهاد انتخابات و اصالحات حرف زده اند 
كه خودش��ان هم ظاهراً از اصالحات و انتخابات پشيمان شده اند و 
توبه كرده اند و از س��ر بي خيالي و بي برنامگي و به نظرم بريدگي ما 
را مقابل اصولگرايان جوان رها كرده ان��د، حتي اگر فكر كنيم مردم 
رأي نمي دهند حق نداش��تيم در برابر آرمان هاي اصالح طلبي اين 
قدر بي مسئوليت و باري به هر جهت باشيم. نمي شود هم حرف هاي 
انقالبي زد و هم حرف هاي انتخاباتي. نمي توان هم اپوزيسيون بود و 

هم چشمي به حاكميت داشت. 
اين »آغاز يك پايان« اس��ت؛ »آغ��از پايان اصالح طلبان«، خس��ته و 
نااستواري  كه فقط در زمين هموار مي توانند سياست ورزي كنند. ما به 
يك شكست نياز داريم تا به خود آييم و اصالح طلبي را اصالح كنيم... ما 
اصالح طلب مي مانيم، حتي اگر در اقليت باشيم... اين بي تدبيري است 

كه ما را اقليت مي كند، نه رأي اكثريت. 
........................................................................................................................

   تحريم به بهانه جديد!
محمدعلي شفيعي نيز نوشت:

تيراندازي تروريستي در امريكا اتفاق افتاده است. 
تروريست كه افسر نظامي س��عودي بوده، در حمله از بن الدن نام 

برده است. دقيقاً اشاره كرده كه با چه هدفي اين كار را مي كند. 
در يك مهماني شام پيش از  حمله شيوه عمل خود را شرح داده بود. 
فردا پس فردا به همين دليل ي��ه تحريم جديد عليه ايران تصويب 

مي كنند.
........................................................................................................................

    مشكل كجاست؟
محراد مديري نوشت: 

 تو بحث فرار مالياتي، مش��كل ما فقط هنرمندان نيستن. قضيه خيلي 
عميق تر از اين حرف هاست.

 اون ۳هزار ميلي��ارد اختالس معروف رو ك��ه يادتونه؟ به نظرتون 
ميزان فرار مالياتي پزش��كان و وكال، چقدر نزديك به اون ۳هزار 

ميليارده؟
نزديك نيست! شش برابِر شه! شش برابِر ۳هزارميليارد تومان.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس:

 استيضاح 3 وزير 
در دستور كار مجلس است

اس�تيضاح وزراي نفت، كش�ور و آموزش و پرورش در دستور كار 
مجلس قرار دارد. 

به گزارش مهر، اسداهلل عباسي س��خنگوي هيئت رئيسه مجلس روز 
گذشته در حاشيه جلس��ه علني مجلس در جمع خبرنگاران درباره 
اس��تيضاح چند تن از وزرا گفت: هم اكنون اس��تيضاح وزراي نفت، 
كش��ور و آموزش و پرورش در دس��تور كار مجلس ق��رار دارد و طي 
امروز يا فردا اين سه وزير با حضور در كميسيون هاي مربوطه بايد به 

نمايندگان پاسخ دهند. 
وي ادامه داد: با توجه به شرايط ويژه كش��ور و اولويت بررسي اليحه 
بودجه در مجل��س، اميدواريم ك��ه نماين��دگان از توضيحات وزراي 
مربوطه قانع شوند و استيضاح اين وزرا به صحن علني مجلس نرسد. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس درباره اليحه بودجه ۹۹ گفت: اليحه 
بودجه ابتدا توسط نمايندگان بررسي مي شود و آنان پيشنهادات خود 
را جهت بررسي به كميسيون تلفيق ارائه مي كنند و در نهايت اليحه 
بودجه در تاريخ چهارم اسفندماه در صحن علني مجلس مورد بررسي 

قرار مي گيرد. 
وي با اشاره به ويژگي هاي بودجه ۹۹ گفت: حذف تدريجي وابستگي 
به نفت، همسان سازي حقوق بازنشستگان، افزايش حقوق شاغالن 
متناسب با نرخ تورم و طرح تحول سالمت از مسائل مهم مندرج در 

اليحه بودجه ۹۹ است. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس درباره بودجه شركت هاي دولتي، 
اظهار داشت: بودجه شركت هاي دولتي پيش از تقديم اليحه بودجه 
س��ال ۹۹ به مجلس ارائه شده بود و در كميس��يون برنامه و بودجه 
مورد رسيدگي قرار گرفت. عباس��ي متذكر شد: در سنوات گذشته 
گاهي مي ديديم كه برخي بودجه هاي در نظر گرفته ش��ده به علت 
پايدار نبودن منابع بودجه محقق نشده و مصوبات مجلس هم به طور 

كامل اجرايي نمي شد. 
وي بيان كرد: بر اين اس��اس در س��ال جاري تصميم گرفته ش��د كه 
بودجه ش��ركت هاي دولتي پيش از اليحه بودجه ۹۹ به مجلس ارائه 
شود تا منابع آن مورد بررسي دقيق قرار گيرد. سخنگوي هيئت رئيسه 
مجلس خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر اين بودجه در كميس��يون 
مربوطه بررس��ي ش��ده و ۲۰۰هزار ميليارد تومان براي شركت هاي 

دولتي در نظر گرفته شده است. 
........................................................................................................................

با موافقت نمايندگان
اصالح قانون نظارت بر سفرهاي خارجي 

مقامات »فوريتي« شد 
 نماين�دگان مجل�س ب�ا اص�الح ف�وري قان�ون نظ�ارت ب�ر 
مس�افرت هاي خارج�ي كاركن�ان دول�ت موافق�ت كردن�د. 
به گزارش مهر، در ادامه جلس��ه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي، 
بررس��ي دوفوريت طرح اصالح قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي 
كاركنان دولت در دس��تور كار قرار گرفت و در پاي��ان نمايندگان دو 
فوريت رسيدگي به اين طرح را رد كرده و يك فوريت آن را با ۱۱۲رأي 
موافق، ۴۵رأي مخالف و ۱۰رأي ممتنع از مجموع ۲۱۹نماينده حاضر 

در مجلس به تصويب رساندند. 
در صورت تصويب نهايي اين طرح ارز دولتي براي هزينه هاي مأموريت 
خارجي صرفا از طريق بانك مركزي و به صورت متمركز به دستگاه ها 
پرداخت مي ش��ود. بانك مركزي نيز مكلف خواهد شد هر سه ماه يك 
بار گ��زارش پرداخت ارز را به كميس��يون امنيت مل��ي و همچنين به 
رئيس جمهور ارائه دهد. عالوه بر اين مقامات سياسي موظف به ارائه 
گزارش س��فرهاي خارجي خود ظرف مدت يك ماه پس از سفر به 
كميسيون امنيت ملي خواهند شد كه تخلف از حكم اين ماده موجب 

تنزل شغلي آنها مي شود. 
همچنين نيروي انتظامي موظف مي ش��ود آمار ورود و خروج تمامی 
مقامات سياسي كشور را هر سه ماه يك بار به يك بار به هيئت نظارت 

بر سفرهاي خارجي ارائه دهد.

ح�دود 100روز پ�س از كودت�اي 28م�رداد 32، ب�ازار و 
دانش�گاه تهران به صحن�ه درگيري دانش�جويان با عوامل 
رژي�م پهل�وي در اعتراض به س�فر نيكس�ون به ته�ران و 
بازگش�ايي س�فارت بريتانيا در اي�ران تبديل ش�د كه طي 
آن درگيري ه�ا ارت�ش پهل�وي وارد دانش�گاه تهران ش�د 
و س�ه نفر از دانش�جويان ب�ه نام ه�اي مصطف�ي بزرگ نيا، 
آذر ش�ريعت رضوي و احمد قندچي به ش�هادت رس�يدند. 
به گزارش تس��نيم، پ��س از اينك��ه دولت مصدق ب��ا كودتايي 
امريكايي و انگليسي در ۲8 مرداد سال ۱۳۳۲ سقوط كرد، جامعه 
ايران در بهت و حيرت فرو رفت و دانش��گاه تهران كه به واسطه 
حضور دانشجويان و نخبگان كش��ور نسبت به بيگانه ديدگاهي 
ضدامپرياليستي داش��ت، بيش از پيش رنگ ضدديكتاتوري و 

امپرياليستي به خود گرفت. 
   16 آذر چگونه شكل گرفت

در حالي كه نفرت از كودتاچيان در افكار عمومي ايران موج مي زد 
اخباري از گوشه و كنار مبني بر بازگشت نمايندگان دولت ها ي 
خائن به كشور به ملت ايران مي رسيد. وعده ورود قريب الورود 
دنيس رايت كاردار س��فارت انگليس، حضور نيكس��ون معاون 
آيزنهاور رئيس جمهور امريكا در ايران در كنار محاكمه مصدق 
طي چند روز مانده به آذر گوياي آذر ماهي متفاوت براي مردم 
ايران در سال ۱۳۳۲ بود. قطعي شدن سفر نيكسون به ايران در 
روز ۱7آذر، خشم مردم و دانشجويان را بيشتر كرد، دانشجويان 
معتقد بودند با اوضاع پيش آمده دانشگاه تحمل حضور نيكسون 
را ندارد. در روز ۱۴آذر دانشجويان دانشكده هاي حقوق و علوم 
سياسي، علوم، دندانپزشكي، فني، پزشكي و داروسازي دانشگاه 

تهران تظاهرات پرشوري عليه كوتاچيان برگزار كردند. 
تظاهرات دانشجويان در روز بعد هم ادامه پيدا كرد و به خارج از 
دانشگاه كشيده شد. مأموران شاه با دانشجويان درگير شدند و 
جمعي را دستگير و زنداني كردند. روز ۱6آذر متفاوت از روزهاي 

قبل آغاز شد. اس��اتيد و دانش��جويان با ورود به دانشگاه متوجه 
استقرار تجهيزات گارد شاهنش��اهي و آرايش سربازان و اوضاع 
غيرعادي دانشگاه شدند. دانش��جويان با احتياط به كالس هاي 
درس خود رفتند. سربازان جمعي از دانشجويان را كه در جمع 
آنها چند استاد هم ديده مي شد، دستگير و پس از مضروب شدن 

به داخل كاميون هاي مستقر شده بردند. 
حضور نظامي��ان در صحن دانش��كده فني به درگي��ري ميان 
دانشجويان و نظاميان منجر ش��د. عده  اي از سربازان، دانشكده 
فني را محاصره كرده بودند تا كسي از دانشكده خارج نشود. در 
اين ميان دسته اي از سربازان با سرنيزه از در اصلي وارد دانشكده 
شدند. برخي از دانشجويان كه فرصت فرار نداشتند، هدف گلوله 
س��ربازان قرار گرفتند و مانند برگ خزان در صحن دانشكده و 

پله هاي آن به زمين افتادند. 
به گفته ش��اهدان عيني مصطفي بزرگ نيا از دانشجويان سال 
اول دانشكده فني همان ابتدا با اصابت سه گلوله شهيد شد. آذر 
شريعت رضوي هم كه دانشجوي سال اول دانشكده بود به سختي 
مجروح شد و در حالي كه بدن مجروح خود را بر زمين مي كشاند 
و ناله مي كرد دوباره هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد. 
احمد قندچي دانشجوي ديگري بود كه هدف گلوله قرار گرفت 
و مجروح شد و ۲۴س��اعت بعد در بيمارستان به شهادت رسيد. 
هنگام تيراندازي برخي از رادياتورها در اثر اصابت گلوله سوراخ 
ش��د و آب گرم آن با خون ش��هدا و مجروحان در هم آميخت و 

محوطه مركزي دانشكده فني را دربرگرفت. 
۱6آذر ۳۲ اگرچه در تقويم تاريخ ايران روز دانش��جو نام گرفت و 

اين روز نقطه آغاز و مبدأ مبارزات ضداس��تكباري و ضدامريكايي 
دانش��جويان قلمداد مي ش��ود، اما سركوب دانش��جويان توسط 
عوامل رژيم شاهنشاهي موجب شد تا جنبش دانشجويي در ادامه 
فعاليت چنداني نداشته باشد. در سال هاي ۳8 تا ۴۰ نيز دانشجويان 
تحركاتي در دانشگاه ها داشتند كه هر كدام از حركت ها از سوي 
رژيم پهلوي سركوب شد و اجازه فعاليت هاي سياسي به دانشجويان 
داده نشد. گروه هاي سياسي چپ گرا در داخل دانشگاه ها محصور 
شدند. دانشجويان مسلمان نيز كه نسبت به چپ گراها در اقليت 

بودند، شرايط و اجازه فعاليت هاي چنداني پيدا نكردند. 
  دانشجويان مسلمان وارد ميدان می شوند

در دهه ۳۰ به استثناي ماجراي ۱6آذر، دانشجويان ايراني مانند 
دهه گذش��ته ظهور و بروز جدي در عرصه سياست نداشتند اما 
در آغاز دهه ۴۰ و با ش��روع نهضت اس��المي امام خميني)ره(، 

جنبش هاي دانشجويي جان تازه اي گرفتند. 
در سال هاي ۴۱ و ۴۲ عمده دانش��جويان سياسي دانشگاه هاي 
مهم كش��ور عضو گروه هاي چ��پ بودند و تعداد آن��ان بر تعداد 
دانش��جويان مسلمان غلبه داش��ت اما در س��ال هاي ۵۰ تا ۵7 
تعداد دانشجويان مسلمان مبارز به قدري افزايش يافته بود كه 
گروه هاي دانشجويي مس��لمان ميدان دار فعاليت هاي سياسي 
دانشجويان بودند. بسياري از آن دانشجويان در سال هاي منتهي 
به پيروزي انقالب اس��المي توس��ط عوامل رژيم شاهنشاهي و 

ساواك دستگير شدند و به زندان افتادند. 
دانشجويان زنداني در زندان با مبارزان مسلمان و روحاني ارتباط 
برقرار كردند و براي مبارزه با رژي��م، گروه هاي مبارزي از جمله 

گروه هاي مبارز مسلحانه تشكيل دادند كه از آن دسته مي توان به 
گروه هاي فالح، توحيدي بدر و منصورون اشاره كرد. 

دانشجويان و جنبش هاي دانش��جويي نقش مهمي در پيروزي 
انقالب اسالمي داشتند. در زمان ورود امام خميني)ره( به ايران 
نيز دانشجويان سهم مهمي در برگزاري مراسم استقبال و تأمين 
امنيت مسير حركت امام از فرودگاه تا بهشت زهرا داشتند، حتي 
قرار بود بخشي از مراسم استقبال روبه روي دانشگاه تهران برگزار 

شود كه به دليل ازدحام جمعيت اين كار امكانپذير نشد. 
پس از پيروزي انقالب، دانشجويان دو اقدام مهم انجام دادند كه 
نخستين آن تسخير النه جاسوس��ي امريكا توسط دانشجويان 
پيرو خط امام بود. اين اق��دام اگرچه در اعتراض ب��ه پناه دادن 
امريكا به شاه انجام ش��د، اما مي توان آن را انتقام خون شهيدان 
حادثه ۱6آذر ۳۲ برش��مرد. دومين اقدام مهم دانش��جويان نيز 
ساختارسازي و حضور در نهادهاي انقالبي بود. سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمي از گرد هم آمدن هفت گروه مبارز مسلح پيش از 
انقالب تشكيل شده بود و شامل دانشجويان مبارز مسلماني بود 

كه در دانشگاه هاي مختلف تحصيل مي كردند. 
همچنين بسياري از دانشجويان مسلمان عضو نهادهايي همچون 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي شدند كه در دوران دفاع مقدس 
در سمت هاي فرماندهي نقش آفريني و اثرگذاري مهمي داشتند. 
بس��ياري از فرماندهان دوران دفاع مقدس از دانشجويان مبارز 

پيش از انقالب اسالمي و دانشجويان پيرو خط امام بودند. 
جنبش دانشجويي اي كه در دهه ۳۰ مدام از سوي رژيم پهلوي 
سركوب مي شد و جو غالب آن متأثر از چپ گرايان بود، به تدريج 
با افزايش ميزان جمعيت دانشجويان مسلمان با نهضت اسالمي 
امام خميني پيوند خورد و به عنصر مهم و نقش آفرين در پيروزي 
انقالب اسالمي تبديل شد و مي توان گفت دانشجويان با پيروزي 
انقالب در ۲۲بهمن ۵7 و ۱۳آبان ۵8 انتق��ام خون هاي ريخته 

شده در ۱6آذر ۳۲ را از رژيم پهلوي و امريكا گرفتند.

گزارش  2

نگاهي به جنبش هاي دانشجويي از ابتدا تاكنون 

استكبارستيزي چگونه پايه گذار جنبش دانشجويي شد

آم�ار ثبت نام كنن�دگان ب�راي انتخاب�ات 
مجلس ش�ورای اس�المی به 16 هزار نفر رسيد. 
اين آمار يعني به طور متوسط به ازاي هر صندلي 
مجلس حداقل 54 نفر ثبت نام كرده اند. آيا همه 
اين 54 نفر شايستگي برعهده گرفتن نمايندگي 
مردم را دارا هس�تند؟ و آيا در ميان مردم اين 
شناخت از تمامي اين كانديداها وجود دارد كه 
بتوانند انتخاب كنند؟ اي�ن ازدحام در ثبت نام 
نه نش�انه ش�ور انتخابات اس�ت و نه مؤلفه اي 
بر اثب�ات تكليف گرايي و به وي�ژه وقتي گفته 
می ش�ود حداقل نيم�ي از جمعي�ت ثبت نامي 
ش�رايط نمايندگي را ندارند و صالحيت ش�ان 
رد مي شود، نش�انه اي بر ضعف قانوني در روند 
برگزاري انتخابات اس�ت. اين اتف�اق هر دوره 
تكرار مي شود و هزينه هاي مختلفي را بر كشور 
تحميل مي كند؛ روالي كه باعث شد در اين دوره، 
آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب نيز نسبت 
به آن متذكر ش�وند كه بي محابا و بدون در نظر 
گرفتن توانايي هاي خود براي انتخابات مجلس 
اسم نويسي نكنيم. آسيب هاي چنين رويدادي 
كم نيست. كار بررسي صالحيت ها را با تأخير و 
كندي مواجه مي كند، تعداد ردش�دگان را باال 
مي برد يا باعث مدير ش�دن كس�اني مي شود 
كه گرچ�ه ش�رايط اوليه نمايندگ�ي مجلس را 
دارند و تأييد صالحيت مي ش�وند، اما توانايي 
انجام اين مسئوليت را ندارند. آيا راهي قانوني 
براي توق�ف اين ص�ف مزدحم وج�ود ندارد؟

    حتي اگر ابوذر باشي... 
هفته گذشته بود كه رهبر انقالب در درس خارج فقه 
خود پس از توضيحي در مورد آنكه ابوذر نقل مي كند 
كه پيامب��ر اكرم)ص( اب��وذر را به دلي��ل ضعف در 
مديريت، از رياست حتي بر دو نفر برحذر مي دارند، 
فرمودند: »ما- حاال همه ما نه، بعضي مان اين جوري 
هستيم- به مجرد اينكه يك مسندي، يك جايي يا 
خالي مي شود يا ممكن است خالي بشود، فوراً چشم 
مي دوزيم كه برويم آنجا! خب شما اول نگاه كن ببين 
مي تواني يا نمي تواني. حاال بحث اسم نويسي براي 
انتخابات مجلس است، گفتند شروع شده، همين 
طور بدون محابا مي روند! خب شما كه مي خواهي 
بروي آنجا، آنجا سؤال دارد، اين توانايي اي كه خدا به 

من و شما مي دهد، كنارش مسئوليت هست.«
نكته اي ك��ه رهب��ر انق��الب مي فرماين��د، وراي 
بحث تأييد يا ردصالحيت اس��ت. اب��وذر به لحاظ 
شايس��تگي هاي اولي��ه، يحتم��ل از ن��گاه ناظ��ر 

غيرمعص��وم، چيزي كم نداش��ته اس��ت. رهبري 
مي فرمايند: »خود جناب ابي ذر اين توصيه پيغمبر 
به خودش را ذكر مي كند، براي ماها هم درس است، 
درس بسيار بزرگي است. حضرت به او فرمود من هر 
چه براي خودم دوست مي دارم، براي تو هم دوست 
مي دارم، يعني آن چيزي كه مي خواهم به تو بگويم، 
از روي كمال محبت است، چون انسان به خودش 
كمال محبت را دارد. خب حاال آن حرفي كه حضرت 
مي خواهد به ابي ذر بزند چيست؟ اِني اَراك َضعيفا، 
من جنابعالي را در مديريت، ضعيف مي بينم. خيلي 
آدم خوبي هستي، مجاهد في س��بيل اهلل، ُرك گو 
و آس��مان بر راستگوتر از او س��ايه نيفكنده، زمين 
راستگوتر از او را بر خودش حمل نكرده، اينها همه 
به جاي خود محفوظ، اما شما آدم ضعيفي هستي. 
َفال تَُؤمَرن َعلي اِثَنين، حاال كه آدم ضعيفي هستي، 
مواظب باش ب��ر دو  نفر هم رياس��ت نكني! يعني 
پيداست آن ضعفي هم كه حضرت فرمودند، ضعف 
در مديريت است، يعني تو آدمي هستي كه مديريت 

نداري، اگر چنانچه بر دو  نفر يا بيشتر رياست پيدا 
كردي، نمي تواني كار آنها را به سامان برساني.«

در اين تذك��ر، چون بر عهده گرفتن امور توس��ط 
فردي با مديريت ضعيف باعث به سامان نرسيدن 
كارها و عدم احقاق حق ملت و خوابيدن امور مردم 
مي شود، فرد ناتوان از مديريت، از بر عهده گرفتن 
رياست ديگران بر حذر داش��ته شده است، حتي 

اگر ابوذر باشد!
مسئوليت تعهد شرعي و انساني و قانوني مي آورد 
و نگاه فردي كه مسئوليت را مي پذيرد، بايد انجام 
تعهداتش باش��د، لذا اگر امكان انجام امور مطابق 
تعهدات��ش را ن��دارد، بايد از پذيرش مس��ئوليت 

خودداري كند. 
 موج سواري روي تعداد ردصالحيت شدگان
تعداد ب��االي ثبت نام كنندگان طبيعت��اً تعداد 
رد شدگان را هم باال مي برد. با همين تعداد دوم، 
يعني تعداد كس��اني كه صالحيت آنها توس��ط 
ش��وراي نگهبان و مطابق قانون رد مي ش��ود، 

مخالفان داخلي نظارت شوراي نگهبان و مخالفان 
خارجي نظام، كلي موج سواري و عمليات رواني 
رس��انه اي انجام مي دهند كه همه صرفاً بر يك 
عدد تأكيد دارد؛ عدد ردصالحيت شدگان. ديگر 
نه از تعداد ب��االي كاندي��داي تأييد صالحيت 
شده مي گويند و نه در مورد كيفيت اين كميت 
ردصالحيت ش��ده صحبت مي ش��ود، مثاًل در 
دوره قبلي انتخابات مجلس )۱۳۹۴( ۱۲ هزار و 
۱۲۳ نفر براي نامزدي ثبت نام كردند و صالحيت 

6 هزار و ۲۳۰ نفر تأييد شد. 
رسانه هاي معاند خبر از ردصالحيت 6 هزار نفر از 
ثبت نام كنندگان دادند و از عدم انتخابات آزاد در 
ايران گفتند، اما نگفتند 6 هزار و ۲۳۰ نفر كانديدا 
در سراس��ر ايران داش��تيم و بيش از ۵۰درصد 
ثبت نام كنندگان وارد جريان انتخابات شدند. در 
واقع به ازاي هر كرسي مجلس به طور متوسط 

۲۱نامزد داشتيم. 
اين موج سواري بس��يار آگاهانه صورت مي گيرد، 

آنچنان ك��ه در مواردي، مخالف��ان نظارت قانوني 
شوراي نگهبان و به طور خاص جريان اصالح طلب 
تالش مي كند تع��داد ثبت نامي ه��ا را خصوصاً با 
وارد ك��ردن چهره هاي��ي ك��ه به داليل روش��ن 
يقين به ردصالحيت آنها دارد، ب��اال ببرد تا تعداد 
ردصالحيت ها باال ب��رود و بتوانن��د عليه نظارت 

استصوابي موج سازي رسانه اي انجام دهند. 
   لجبازي سياسي قانون انتخابات را معطل 

گذاشت
قرار بود قانون انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي 
تغيير كند، با تغيير قانون اين روند هم رو به اصالح 
مي نهاد؛ قانوني كه با تأخير دولت در ارسال اليحه 
جامع انتخابات، نمايندگان مجلس را بر آن داشت 
كه خود دست به اصالح بزنند و پس از ۱۰ماه كار 
كارشناسي آن را تصويب كردند. مصوبه به شوراي 
نگهبان كه رفت در يكي از موارد كه استاني شدن 
انتخابات بود، با ايراد مواجه شد و مجدداً به صحن 
علني برگشت. پس از آن كميسيون شورا ها و امور 
داخلي مجدداً اين طرح را بررسي و بخش استاني 
را از اين طرح حذف ك��رد، اما نمايندگان به دليل 
حذف بخش استاني ش��دن انتخابات به اين طرح 
رأي ندادن��د و مجدداً به كميس��يون امور داخلي 
كشور و ش��ورا ها بازگشت. ش��وراي عالي نظارت 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام ني��ز ايراداتي به 
اين طرح وارد دانست؛ طرحي كه پس از آن بار ها 
بين راهرو ها و صحن بهارستان و شوراي نگهبان 
در رفت و آمد ب��ود و در نهايت هم مدت هاس��ت 
مسكوت مانده است، يعني اصالح قانون انتخابات 
معطل اصرار بيش از حد مجلس��ي ها بر اس��تاني 
ش��دن انتخابات باقي ماند. در حالي كه مي ش��د 
آن مورد را موكول به زماني ديگ��ر و باقي مصوبه 
را نهايي كرد تا انتخابات امس��ال بر مبناي قانون 

جديد برگزار شود اما نشد كه نشد. 
    عملكرد ضعيف مجلس

نكته  ديگ��ري كه نباي��د از آن غفلت ك��رد، تاثير 
ضعف مجلس كنوني و عملكرد ضعيف نمايندگان 
مجلس دهم بر افزايش تعداد نامزدهاست. طبيعي 
اس��ت بس��ياري افراد خود را با نمايندگان كنوني 
مي سنجند و با خود فكر مي كنند، آيا من از او براي 
نمايندگي شايسته تر نيستم؟! احساس تكليف ها 
هم در اين ميان بيشتر و بيشتر مي شود و در واقع 
عملكرد مجلس كنوني، س��طح افرادي را كه خود 
را در حد نمايندگي مي دانند، كاهش و در نتيجه 

تعداد آنان را افزايش مي دهد.

ازدحام ثبت نام  برای ازدحام ردصالحيت
هزينه هاي  اصالح نشدن قانون انتخابات روي دوش نظام می افتد

زينب  شريعتي
   گزارش  يک

رئيس س�تاد انتخابات كش�ور     انتخابات
گفت: 15ه�زار و 618 نفر براي 

انتخابات مجلس ثبت نام كردند. 
به گزارش مهر، جمال عرف رئيس ستاد انتخابات كشور روز گذشته 
در نشس��ت خبري با اهالي رس��انه پيرامون اعالم گزارش ثبت نام 
داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داشت: همانطور كه در ش��نبه گذش��ته پيش بيني اوليه از تعداد 
ثبت نام كنندگان صورت گرفت، تقريب��اً همان پيش بيني محقق 
شد. ۱۵هزار و 6۱8 نفر آمار كل ثبت نامي هاست. وي عنوان كرد: با 
توجه به ازدحام جمعيت و به دليل اينكه از لحاظ قانوني با مشكل 
مواجه بوديم، فرم ها به شكل دستي پر شد و اگر در سامانه ثبت شود 

اين رقم به ۱6هزار و ۱۴۵نفر خواهد رسيد. 
رئيس ستاد انتخابات كشور خاطرنشان كرد: از اين تعداد به لحاظ 
تركيب جمعيت��ي حدود 88درص��د آقايان و ۱۲درص��د خانم ها 
هستند. به لحاظ ميانگين سني، سن ۳6 تا ۴۰سال ۳هزار و ۲۰۹نفر 
ثبت نام كردند و نوعي جوانگرايي ص��ورت گرفته و بعد از آن ۴۱ تا 
۴۵سال با ۲هزارو8۳7 نفر ثبت نام كردند و كمترين ميانگين سني 

7۱ تا 7۵سال است كه 6۱نفر ثبت نام كردند. 
وي افزود: بيش��ترين گروه ش��غلي كارمندان با ۵هزار و ۴6۴نفر و 

كمترين گروه ش��غلي، نظاميان ب��ا ۹۰نفر بوده اس��ت. ايثارگران 
۲6درصد از كل ثبت نام ها را با ۴هزار و ۱۰۱نفر به خود اختصاص 
دادند. عرف افزود: داوطلبان ادوار گذشته ۴درصد برابر با 6۳۳نفر 
ثبت نام كردن��د. داوطلباني كه قب��اًل در مجل��س داوطلب بودند 
۲۳درصد بودند يعني ۳هزار و ۵۳۳نفر. ثبت نام قطعي نمايندگان 
كنوني مجلس ۲درصد از كل است، يعني ۲۴8نفر كه البته امكان 
دارد تغيير كند. به لحاظ تحصيالت هم بيشترين رنج تحصيالت 
كارشناسي ارشد با ۱۲هزار و چهارنفر است. 68۰نفر نيز با تحصيالت 
حوزوي ثبت نام كردند كه ۲۹درصد نس��بت به گذش��ته افزايش 
مشاركت داشته ايم. عرف در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در رابطه 
با اينكه در جريان ثبت نام ها شاهد اين بوديم كه برخي نمايندگان 
فعلي و نمايندگان ادوار شهرس��تان ها با تغيير حوزه هاي انتخابيه 
خود، از حوزه تهران ثبت نام كردند، آيا ميزان اقبال براي ثبت نام در 

شهرهاي كوچك كاهش پيدا كرده است؟ تأكيد كرد: براساس آمار، 
تمام حوزه هاي ما بيش از ظرفيت صندلي ها داوطلب دارد. 

وي افزود: در خود تهران براي صندلي هاي سی گانه بالغ بر حدود 
۵هزار نفر ثبت نام كردند و ساير حوزه ها نيز همين گونه است، لذا از 
اين حيث مشكلي نيست و در مرحله صالحيت ها اين بحث ها بيشتر 
گفته خواهد شد.  رئيس ستاد انتخابات كشور همچنين در پاسخ 
به س��ؤال ديگر خبرنگار مهر، در رابطه با اينكه آيا آماري از تركيب 
سياسي ثبت نام كنندگان داريد و چه تغييراتي نسبت به دوره قبل در 
نام نويسي سياسيون دو جناح داشتيم؟ گفت: االن خيلي زود است 
در اين خصوص آماري بدهيم، در حال حاض��ر آناليزي از ۱6هزار 
ثبت نام كننده اتفاق نيفتاده است، از س��وي ديگر تمام كساني كه 
ثبت نام كردند وارد گردونه رقابت نمي شوند. بايد اجازه دهيد تا در 

مراحل بعد به اين سؤاالت راحت تر پاسخ بدهيم. 

رئيس س��تاد انتخابات كشور در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا ستاد 
انتخابات كشور بر رفتار انتخاباتي صدا و سيما نظارت دارد، عنوان 
كرد: قاعدتاً ارزيابي تبليغات قبل از زم��ان برگزاري انتخابات در 
دس��تور كار ماست و دس��تگاه هاي ناظر هم جهت پيشگيري در 
قوه قضائيه هستند و بررسي خواهند كرد، اگر با مواردي برخورد 
ش��ود ابتدا تذكر مي دهيم و اگر به لحاظ قانوني جواب ندهند به 
مراكز قضايي معرفي خواهند ش��د.  وي در رابطه ب��ا آمار افرادي 
كه از ثبت نام جامانده اند، گفت: طوماري ۲۰نفره نوشته شده بود 
كه پشت در بودند و يكي از معاونان وزير با من تماس گرفتند كه 
اگر امكان دارد داخل بيايند و اين زمان��ي بود كه حدود ۳۰۰نفر 
جمعيت هم در داخل باقي مانده بودند و به دليل اينكه اعالم كرده 
بوديم ساعت 6 ثبت نام اتمام پيدا مي كند اين امكان وجود نداشت، 
بنابراين گفتم بايد بررسي شود، لذا حدود حداكثر ۳۰نفر پشت 
در ماندند كه ۱۰برابر آنها در سالن ها بودند و اگر موافقت مي شد، 

تعدادي مي گفتند مگر اينها با شما نسبتي دارند؟
عرف افزود: اين آمارهاي دوگانه اي كه گفته شد، ۵۲7نفر هستند 
كه مربوط به همان هاي��ي بودند كه ما عرض كرديم و به ش��يوه 
دستي فرآيند ثبت نامش��ان انجام ش��د. ديديم افراد با انگيزه اي 

هستند، بنابراين كارهايشان انجام شد.

افزايش 29درصدی متقاضيان انتخابات يازدهم
15هزارو618 نفر براي مجلس نام نويسي كردند

در صورت ثبت نام نهايی ثبت نام كنندگان دستی تعداد نامزدها به 16هزار 145نفر افزايش می يابد

مقداد مددي |  تسنيم


