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سیاسی

وطن امروز شماره 2720

رئیسجمهور آمریکا به مشاوران دولت خود گفت
خواهان رویارویی نظامی با ایران نیست

ترامپ جاخالی داد!

در شرایطی که دولت آمریکا و شخص ترامپ
در هفتهه�ای اخیر و بویژه پ�س از اقدام تقابلی
ای�ران در کاهش  2تعهد هس�تهای ،ب�ه دفعات
اعالم کرده به دنبال جنگ با ایران نیست ،رئیس
مجلس نماین�دگان این کش�ور میگوید ترامپ
مجوز کنگره برای جنگ با ایران را ندارد!
به گزارش «وطنامروز» ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا اعالم کرد دولت این کش�ور مجوز کنگره
را برای جنگ با ایران ندارد .نانس�ی پلوسی روز
پنجش�نبه به جمعی از خبرنگاران اعالم کرد که
دولت ترامپ مج�وز الزم از کنگره را برای جنگ
ب�ا ایران ن�دارد .وی در ادامه متذکر ش�د دونالد
ترامپ نمیتواند با اس�تفاده از «مجوز اس�تفاده
از نیروی نظامی علیه تروریس�تها» جنگی را با
ایران آغاز کند .مجوز اس�تفاده از نیروی نظامی
علیه تروریس�تها اج�ازه اس�تفاده از نیروهای
نظام�ی ایاالت متحده آمریکا را علیه مس�ببین
حمالت  ۱۱سپتامبر و هر «نیروی مرتبط» میدهد.
این مجوز به رئیسجمهور ایاالتمتحده آمریکا
اجازه اس�تفاده از هر نیروی ضروری و مناسب را
علیه کسانی میدهد که او تعیین کند حمالت ۱۱
س�پتامبر را «طرحریزی ،مرتکب یا کمکرسانی
کرده باش�ند» یا به چنین افراد و گروههایی پناه
داده باش�ند .اظهارات رئیس مجلس نمایندگان
آمری�کا درباره عدم مج�وز ترامپ برای حمله به
ای�ران اما در ش�رایطی مطرح میش�ود که خود
ترامپ در روزهای گذش�ته بارها و به ش�یوههای
مختلف تالش کرده اس�ت این پی�ام را بویژه به
افکار عمومی آمریکا برس�اند ک�ه تمایلی برای
جنگ ولو محدود با ایران ندارد .در چنین فضایی
ترامپ تا حدی بر القای این گزاره که در پی جنگ
با ایران نیست تاکید داشته که  3روز پیش خبر
نیویورکتایم�ز مبنی بر اع�زام  120هزار نیروی
جدید به منطقه غرب آسیا برای تقابل احتمالی با
ایران را بهسرعت و در فاصله کمتر از چند ساعت
تکذیب کرده اس�ت .چهارشنبه هفته گذشته و
تنها س�اعاتی پس از انتشار خبر نیویورکتایمز
مبنی بر تصمی�م وزارت دفاع آمریکا برای اعزام
 120هزار نیرو به غرب آسیا ،رئیسجمهور آمریکا
این خبر را جعلی دانس�ت و به خبرنگاران گفت:
«به نظرم این خبر جعلی اس�ت» .علاوه بر این
هفته گذش�ته و در پی سفر ناگهانی پمپئو ،وزیر
خارج�ه ایاالتمتح�ده آمریکا به بغ�داد ،مدیر
س�ابق ش�بکه الجزیره اعالم کرد برخالف آنچه
در رسانهها پخش شد ،پمپئو در این سفر حامل
پیام آتشبس برای ایران بود و اینکه دولت ترامپ
خواهان جنگ نیست .همچنین روز گذشته نیز
روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی به نقل از چند
مقام آگاه گزارش داد دیپلماتهای ارش�د دولت
ترامپ اخیرا تالشهای خود را در این زمینه آغاز
کرده و در جس�توجوی راههایی برای کاستن از
سطح تنشها با ایران هستند .این روزنامه عنوان
کرده اس�ت مایک پمپئ�و ،وزیر خارج�ه دولت
آمریکا ،نیز اخیرا از مقامات اروپایی خواس�ته به
کاهش تنش با ایران کمک و این کشور (ایران) را
مجاب کنند که تنشهای موجود را کاهش دهد.
نیویورکتایمز همچنی�ن در گزارش خود به نقل
از برخی منابع آگاه گزارش داده که ترامپ صبح
روز چهارشنبه در جلسهای که در «اتاق وضعیت»
کاخ سفید برای بررس�ی موضوع ایران تشکیل
شده اس�ت ،در پاس�خ به اظهارات مش�اوران و
مقامات ارشد نظامی دولت خود «قاطعانه» تاکید
ک�رده خواهان رویارویی نظامی با ایران نیس�ت.
به نوش�ته این روزنامه ،یافتههای دس�تگاههای
اطالعات�ی آمریکا درباره تح�رکات نظامی اخیر
ایران و اس�تقرار موشک روی قایقهای تندروی
این کشور ،ترس زیادی را نسبت به اقدام نظامی
احتمالی ایران علیه منافع آمریکا و متحدانش در
منطقه ایجاد کرده اس�ت .با توجه به این موارد و
این واقعیت که مقامات ارش�د  2کش�ور بر عدم
وق�وع جنگ میان  2کش�ور تاکی�د کردهاند ،به
نظر میرس�د اظهارات رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا درباره مجوز نداشتن ترامپ برای حمله به
ایران ،درگیری و چالشی انتخاباتی و برای پرهیز
از انتساب به جنگطلبی در میان افکار عمومی
آمریکا مطرح میشود.

شنبه  28اردیبهشت 1398

پس از دونالد ترامپ ،مایک پمپئو هم از جان کری به خاطر دیپلماسی پنهانش با برخی کشورها برای عدم تعامل با کاخسفید انتقاد کرد

گروه سیاسی :کاخ سفید میگوید جان کری ،وزیر
خارج��ه دولت دوم باراک اوباما ،یک دیپلماس��ی
پنهان علیه دولت دونالد ترامپ بهراه انداخته است
و برخی کشورها را ترغیب میکند از تعامل با دولت
فعلی آمریکا پرهیز کنند.
به گزارش «وطنامروز» ،پس از دونالد ترامپ
که چندی پیش مدعی شده بود جان کری برخی
مقامات دولت ای��ران را از مذاکره با دولت ترامپ
برحذر میدارد ،حاال مای��ک پمپئو ،وزیر خارجه
دول��ت آمریکا نیز زب��ان به انتقاد از س��لف خود
گشوده و گفته اس��ت جان کری یک دیپلماسی
پنهان علیه دیپلماسی دولت ترامپ بهراه انداخته
است .پمپئو میگوید جان کری به مقامات برخی
کشورها پیغام میدهد با دولت فعلی آمریکا تعامل
نکنند و تا پایان دوره  4س��اله ریاست جمهوری
ترامپ صبر کنند .بر اس��اس این گزارش «مایک
پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در گفتوگو با شبکه
خبری «فاکسنی��وز» ابتدا اتهاماتی را علیه ایران
مط��رح کرد آنگاه به انتقاد از وزیر س��ابق خارجه
آمری��کا پرداخ��ت .پمپئو ب��رای انتق��اد از دولت
اوبام��ا گفت سیاس��تهای دولت س��ابق آمریکا
برای تضعیف ایران بینتیج��ه بوده و دولت اوباما
نتوانس��ت قدرت ایران را مهار کن��د .او بر همین
اساس مدعی شد سیاستهای دولت ترامپ علیه
ایران برای جبران اش��تباهات دولت سابق آمریکا
اس��ت .پمپئو در همین راس��تا اظهار داشت« :در
جریان برنام��ه جامع اقدام مش��ترک (برجام) ما
شاهد افزایش قابلیتهای موشکی ایران بودیم .ما
قابلیت آنها را در توانایی حوثیها در یمن دیدیم.
هم��ه اینها به این دلیل رخ داد که دولت قبلی در
برابر ایران کوتاه آم��د .بنابراین ما در حال اعمال
فشار برای به عقب برگرداندن ایرانیها هستیم و
در نتیجه این اعمال فشار ،تنشها افزایش مییابد.
ماموریت ما کامال روش��ن است .ما میدانیم که از
حاکمیت ایران چه میخواهیم و کامال بر دستیابی
به آنچه میخواهیم تمرکز داریم و تالش میکنیم
ای��ن کار را به ش��یوهای انجام دهی��م تا مطمئن
باش��یم هر دیپلمات ،س��رباز ،مل��وان و هر فردی
که در نی��روی دریایی و هوای��ی خدمت میکند
در امنی��ت اس��ت» .به گزارش ف��ارس ،پمپئو در
ادامه این گفتوگو به انتقاد از سیاستهای کری
پرداخ��ت و گفت« :اینکه وزرای پیش��ین خارجه
به اقدامات��ی ادامه دهند که زمانی که وزیر بودند
به آنها میپرداختند ،موضوع��ی تاریخی و کامال
غیرس��ازنده اس��ت ....من متوجه هس��تم که آنها
دیدگاههای متفاوتی در مقایس��ه با ما دارند و در
این مورد حق دارند اما مذاکره با س��ران جهان و
پیشنهاد دادن به آنها مبنی بر اینکه منتظر ماندن
برای پایان دولت کنونی بهترین اقدام است ،کاری
جلس��ات فوقالع��اده ش��ورای
گزارش
نگهب��ان ب��رای بررس��ی طرح
اص�لاح قانون انتخابات مجلس پایان یافت .نقض
عدالت انتخاباتی مهمترین ایراد این شورا به مصوبه
انتخاباتی مجلس است.
به گزارش «وطنامروز» ،کمتر از  5ماه پس از
تصویب طرح استانی شدن انتخابات در مجلس،
شورای نگهبان که به صورت فوقالعاده این مصوبه
را در دستور بررسی قرار داده بود ،اعالم کرد برخی
روشهای اجرایی این ط��رح با عدالت انتخاباتی
منافات دارد .نظر نهایی شورای نگهبان البته هنوز
به صورت رس��می اعالم نش��ده و قرار است امروز
به مجلس شورای اسالمی ابالغ شود .دیماه سال
گذش��ته مجلس طرحی را به تصویب رساند که
بر مبنای آن حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس،
محدوده جغرافیایی هر اس��تان اس��ت .هر یک از
استانها بهعنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزههای
انتخابیه موجود واقع در آن استان -موضوع قانون
تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس -حوزه
انتخابیه فرعی محس��وب میشوند و مناطق تابع
حوزه انتخابی��ه موجود بهعنوان ح��وزه انتخابیه
تابعه فرعی شناخته میشوند .کلیات این طرح در
جلسه  19دیماه  97مجلس با  155رأی موافق،
 64رأی مخال��ف و  2رأی ممتنع از مجموع 232
نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به تصویب
رسیده بود .تصویب این طرح در شرایطی انجام شد
که از همان ابتدای طرح این موضوع ،کارشناسان
بسیاری از وجوه مختلفی به مخالفت با آن پرداخته
بودند .از جمل��ه مهمترین محوره��ای مخالفت
کارشناس��ان ،کمرنگ ش��دن عدالت انتخاباتی با
اجرای این طرح بود .همچنین مهم ش��دن بیش
ل شدن به آرای پرزور،
از حد مرکز اس��تان و تبدی 
محروم شدن اقلیتهای قومی و مذهبی از داشتن
نماینده مجلس ،افزایش تأثیر پول در انتخابات و
وابس��تگی نمایندگان به نهادهای قدرت و ثروت،
کاهش مش��ارکت در انتخابات ناشی از بیتفاوتی
مردم ،غیرپاسخگو شدن نمایندگان در قبال مردم،
اختالفات قومی  -مذهبی پس��اانتخاباتی و قطع
ارتباط با مردم از دیگر تبعات سوء اجرای این طرح
عنوان شد .اکنون با گذشت چند ماه از تصویب این
طرح ،بررس��یهای شورای نگهبان نیز در اینباره

دعوای ناحسابیها

اخبار
با حکم فرمانده معظم کل قوا انجام شد

انتصاب جانشین و معاون
هماهنگکننده سپاه پاسداران

حض��رت آیتاهللالعظمی خامنهای ،فرمانده
کل قوا در احکام جداگانهای سردار دریادار پاسدار
علی فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه
و س��ردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی را به
سمت معاون هماهنگ کننده س��پاه پاسداران
انقالب اسالمی منصوب کردند .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن احکام
فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

ناحسابیها علیه ناحسابیها

رهبر حکی��م انق�لاب سهشنبهش��ب در دیدار
کارگزاران نظام ،با تاکید بر اینکه موضوع برنامه دفاع
موشکی و نفوذ منطقهای ایران قابل مذاکره نیست،
تصریح کردند این موضوعات حتی با «آدم حسابی»ها
امکانپذیر نیس��ت چه برسد به اینکه مقامات دولت
آمریکا آدم حس��ابی هم نیس��تند .ایشان در تعریف
ناحسابی بودن مقامات آمریکا  2نکته را مثال زدند:
 -1کسانی که زیر قولشان میزنند.
 -2کسانی که تعهدشان را به هم میزنند.
ویژگیهای��ی که رهبر انق�لاب درباره مقامات
فعلی دولت آمریکا برشمردند ،برای مقامات دولت
سابق آمریکا نیز معتبر و صادق است .دولت اوباما
در حالی برجام را توس��ط جان کری امضا کرد که
همین دولت سنگ بنای بدعهدی در اجرای مفاد

و تعهدات برجام را بنا نهاد .با وجودی که در برجام
آمریکا متعهد شده بود هیچگونه سنگاندازی در
مس��یر اجرای مفاد برجام انجام نده��د اما دولت
آمریکا مانع همکاریهای بانکی دنیا با ایران ش��د.
جلسه معروف جان کری با بانکداران بزرگ اروپایی
در لن��دن و ندادن تضمین ب��ه آنها برای همکاری
با ایران یکی از مواردی اس��ت که به وضوح نشان
داد دول��ت اوباما با وجودی که برجام را امضا کرده
بود اما مانع اجرای تعهدات آنش��د .از سوی دیگر
حسن روحانی و مقامات دولت او بارها از بدعهدی
دولت اوباما نسبت به اجرای تعهدات برجام گالیه
میکردن��د .نخس��تینبار این علیاکب��ر صالحی،
رئیس سازمان انرژی اتمی بود که در دوره ریاست
جمهوری اوباما ،گفت آمریکاییها در اجرای تعهدات

خ��ود در برجام «دبه» درمیآورند .پس از آن و باز
هم در دوره ریاست جمهوری اوباما ،ولیاهلل سیف،
رئیس سابق بانک مرکزی در سفر به آمریکا اذعان
کرد دستاوردهای ایران از برجام «تقریبا هیچ» بوده
است .جواد ظریف نیز چندی پیش در چند نوبت
از دولت اوباما انتقاد کرد و گفت بدعهدی نسبت به
تعهدات ،مختص دولت ترامپ نیس��ت و در دولت
اوباما نیز تعهدات آمریکا در برجام اجرا نمیش��د.
بنابراین ،لقب و ویژگی ناحسابی بودن ،بیشتر برای
اوباما و جان کری صادق است چون آنها تعهدی را
که خودشان زیرش را امضا کردند زیر پا گذاشتند
و بدون آنکه در ظاهر از آن خارج شوند اما در عمل
نهتنها مفاد آن را اجرا نمیکردند ،بلکه مانع اجرای
مفاد آن از سوی دیگر اعضای  5+1نیز میشدند.

بیس��ابقه اس��ت و کامال با آنچه دولتهای قبلی
انجام دادهان��د ،تفاوت دارد ».وی افزود« :آنها باید
سیاس��ت خارجی را به ما واگذار کنند و بعد تمام
تالش خود را در جهت سیاستهایی به کار بگیرند
که در برابر ایران داش��تند و به «کیمجونگ اون»
رهبر کرهشمالی اجازه داد در تهدید هستهای خود
پیش��روی داش��ته باش��د و ما را در سراسر جهان
تحقیر کرد .اگر اینها سیاس��تهایی هس��تند که
این افراد خواهانش هستند ،باید در صندوق رأی
برایشان مبارزه کنند».

ش��د جان کری نمیگذارد دولت حس��ن روحانی
با دولت او مذاکره کن��د .ترامپ در اینباره مدعی
شد« :میدانید دوست دارم درباره ایران چه اتفاقی
بیفتد؟ دوست دارم به من زنگ بزنند .میدانید که
جان کری با آنها زیاد صحبت میکند .جان کری
ب ه آنان میگوید زنگ نزنند .این نقض قانون لوگان
است و او باید بابت این ،تعقیب قضایی شود ،ولی
آدمهای من نمیخواهن��د کاری کنند که ....فقط
دموکراته��ا از این جور کاره��ا انجام میدهند».
وی در ادام��ه مدعی ش��د جان کری جلس��ات و
تماسهای تلفنی زی��ادی با مقامهای دولت ایران
داش��ته و به آنها گفته چ��ه کاری انجام دهند .به
گ��زارش «وطنام��روز» ،پ��س از ای��ن اظهارات
ترامپ ،مایک پمپئ��و وزیر خارجه او نیز میگوید
جان کری نه فقط با ایران ،بلکه به س��ران دنیا نیز
پیغام داده اس��ت که با دولت ترامپ تعامل نکنند

و تا پایان دوره  4س��اله ریاستجمهوری او یعنی
تا س��ال  2020صبر کنند .ب��ه عبارتی جان کری
به نمایندگی از دموکراتها به س��ایر کشورها پیام
میدهد آنها در انتخابات بعدی ریاست جمهوری
آمری��کا ،ترامپ را شکس��ت میدهند و به همین
دلیل ،مقامات سایر کشورها الزم نیست وارد تعامل
با س��اکنان فعلی کاخ سفید شوند .البته اظهارات
پمپئو در حالی اس��ت که پیش از این سخنگوی
جان کری در واکنش به اظهارات ترامپ گفته بود
ترامپ درباره دیپلماس��ی پنهان او اشتباه میکند.
به اعتقاد کارشناس��ان ،تمرکز دولت ترامپ روی
ای��ن موضوع ،با هدف تاثیرگ��ذاری در رقابتهای
انتخابات ریاستجمهوری این کشور انجام میشود
و ترامپ دنبال آن اس��ت با برجستهس��ازی رفتار
جان کری ،ناکامیهای خود در حوزه دیپلماس��ی
و سیاست خارجی را توجیه کند.

■■دستورکارانتخاباتی

اظه��ارات مایک پمپئو علیه جان کری ،بعد از
آن مطرح شد که دونالد ترامپ اخیرا این موضوع
را مط��رح کرده بود که ج��ان کری برخی مقامات
دولت ایران را ترغیب کرده تا از تعامل و مذاکره با
دولت فعلی آمریکا پرهیز کنند .ترامپ حتی مدعی

طرح استانی شدن انتخابات به دلیل نقض حقوق مردم به تصویب شورای نگهبان نرسید

اصرار شورا بر عدالت انتخاباتی

خاتمه یافته و نقض عدالت انتخاباتی با شیوههای
اجرای��ی فعلی این طرح ،مان��ع از تصویب آن در
ش��ورای نگهبان شده اس��ت .طبق این گزارش،
جلسات شورای نگهبان برای بررسی طرح اصالح
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی عصر روز
پنجشنبه پایان یافت .شورای نگهبان در نهایت به
طرح اصالح قانون انتخابات ایراداتی گرفت و قرار
است جمعبندی شورا در این زمینه تا روز شنبه
هفته آینده به مجلس ارسال شود .اعضای شورای
نگهبان در جلس��ات نظر منفی درباره اس��تانی
ش��دن نداش��تند اما روشهای پیشبینی شده
در مصوبه مجل��س را عاملی برای نادیده گرفتن
حقوق نامزده��ا و مردم قلمداد کردند .همچنین
عدم شرکت کاندیداها در انتخابات پس از  3دوره
متوالی نمایندگی هم از س��وی این شورا رد شد.
در همین راس��تا عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی
شورای نگهبان روز پنجشنبه در توئیتی نوشت:
جلسات فوقالعاده ش��ورای نگهبان برای بررسی
طرح اصالح قان��ون انتخابات مجلس ،غروب روز
پنجش��نبه ( ۲۶اردیبهشت) پایان یافت و بزودی
نظر نهایی شورای نگهبان درباره این طرح اعالم
میش��ود .وی همچنی��ن در این توئیت
که ب��ا هش��تگ «عدال��ت انتخاباتی»
منتشر ش��ده تاکید کرد «متن مصوبه
دارای ابهامات چندی است که نیازمند
روشنگری از سوی مجلس محترم
اس��ت» .کدخدایی همچنین
روز پنجش��نبه در گفتوگو
با تس��نیم برخی ای��رادات
ش��ورای نگهبان به استانی
شدن انتخابات را تشریح
ک��رد .وی ب��ا اش��اره به
آخرین بررس��یهای این
شورا نسبت به طرح اصالح
م��وادی از قانون انتخابات مجلس و
استانی شدن انتخابات مجلس گفت:
جلسات فوقالعاده این شورا در هفته

جاری(گذشته) نیز به طور مرتب برای بررسی این
طرح برگزار شده اس��ت .کدخدایی تصریح کرد:
ایراداتی نس��بت به طرح اصالح م��وادی از قانون
انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان وارد شده
اما هنوز این ایرادات تنظیم نشده که شامل خالف
شرع و قانون اساسی بوده و همینطور ابهاماتی در
این طرح وجود دارد اما هنوز نمیتوان جزئیات آن
را اعالم کرد .وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان
با اصل اس��تانی شدن انتخابات مجلس مخالفتی
ندارد ،اظهار داش��ت :روشهای��ی در طرح فعلی
مجلس پیشبینی شده که خالف عدالت انتخاباتی
است و عدالت انتخاباتی را نقض میکند ،البته این
ط��رح حقوق نامزدها و مردم را نیز نقض میکند
ک��ه ایراداتی به این طرح از این حیث وارد ش��ده
است .سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد :برای
این شورا تفاوتی بین استانی شدن یا شهرستانی
ش��دن انتخابات مجلس وجود ندارد ،اگر بتوانیم
فرمول��ی را تعریف کنیم ک��ه معایب طرح فعلی
را نداش��ته باشد ،ما مخالفتی نداریم اما مخالفت
ما با روشهای فعلی این طرح اس��ت .کدخدایی
در پایان خاطرنش��ان کرد :اگر معایب طرح فعلی
استانی ش��دن انتخابات مجلس برطرف شود،
قطعاً شورای نگهبان با آن موافق است و سعی
میکنیم نظرات خود را درباره این طرح پیش
از موعد مقرر قانونی  20روزه به مجلس شورای
اسالمی اعالم کنیم.
■■هش�دار نس�بت ب�ه کاه�ش
سرمایهاجتماعینظام

گفتنی است «وطنامروز»
 20دیماه س��ال گذشته در
گزارش��ی با عنوان «استانی
ش��دن انتخاب��ات؛ اصالح
ی��ا اخ�لال؟» پیشبینی
ک��رد کاه��ش مش��ارکت
در انتخابات از مش��کالت
اصلی طرح جدید مجلس
خواه��د ب��ود .در بخش��ی

از آن گزارش با اش��اره به تبعات اس��تانی شدن
انتخاب��ات آم��ده ب��ود« :کاهش مش��ارکت در
انتخاب��ات یکی از مش��کالت اصل��ی این طرح
خواهد بود .نکتهای که باید به آن توجه داش��ت
این اس��ت که در هیچ کش��ور توس��عهیافتهای
چنین نظام انتخاباتیای که در طرح ارائ ه شده،
وجود ن��دارد .در هیچ کش��ور توس��عهیافتهای
نظ��ام انتخاباتی در س��طح اس��تان ب��ر مبنای
نظ��ام انتخاباتی اکثریتی برگزار نمیش��ود .در
کشورهایی که انتخابات پارلمانی بر مبنای نظام
اکثریتی برگزار میش��ود ،حوزهه��ای انتخابیه،
اکثریت��ی تکنمایندهای هس��تند .ب��ه عبارت
بهتر ،هیچ کشور توسعهیافتهای نظام انتخاباتی
اکثریتی را در حوزههای انتخابیه چندنمایندهای
اج��را نمیکند .دلیل آن این اس��ت که نظامات
اکثریتی این ویژگی را دارند که جناح اقلیت در
آن بهطور کامل حذف میشود .اگر انتخابات در
یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار شود،
اکثریت تم��ام کرس��یها را از آن خود خواهد
ک��رد و اقلیت بهطور مطلق حذف خواهد ش��د.
هرچقدر حوز ه انتخابیه بزرگتر ش��ود و تعداد
نمایندگان آن افزایش یابد ،اقلیتهای بیشتری
حذف میش��وند و آرای هدررفته ،در انتخابات
افزایش مییابد .لذا کشورهای توسعهیافته برای
کاهش آرای هدررفته بهمنظور تطابق بیش��تر
نتایج انتخاب��ات اکثریتی بر واقعیات اجتماعی،
آن را در حوزهه��ای تکنف��ره برگزار میکنند.
یک��ی از افتخارات و برگه��ای برند ه جمهوری
اسالمی ایران مشارکت باالی مردم در انتخابات
مختلف بوده اس��ت .این مشارکت در شهرهای
کوچک ،همواره بیش��تر بوده است و شهرهای
بزرگی همچ��ون تهران کارنامه درخش��انی در
این امر ندارن��د؛ جالب آنکه هماکنون انتخابات
ش��هر تهران به نسخه اس��تانی انتخابات بسیار
شبیه است .سوالی که اینجا مطرح میشود این
است :وقتی آمار و تجربه بر کاهش مشارکت در
انتخابات استانی صحه میگذارند ،چرا طراحان
استانی شدن انتخابات بر مواضع خود پافشاری
میکنن��د؟ کاه��ش س��رمایه اجتماع��ی نظام
جمهوری اس�لامی ایران پیامد حتمی تصویب
این طرح است».

سردار دریادار پاسدار علی فدوی
بنا به پیش��نهاد فرمانده کل سپاه و نظر به
تجارب ارزنده و شایس��تگی ،شما را به سمت
جانشین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب
اسالمی منصوب میکنم.
ایف��ای نقش جهادی و انقالب��ی در ارتقای
س��طح آمادگیه��ای عملیات��ی و پیش��رفت
مقتدرانه مأموریتهای سپاه با نظر فرمانده کل
سپاه مورد انتظار است.
توفیقات ش��ما را از خداوند متعال مسألت
میکنم.

سیدعلیخامنهای
 ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۸
بسماهلل الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی
بنا به پیش��نهاد فرمانده کل سپاه و نظر به
تجارب ارزنده در س��پاه و بسیج و شایستگی،
شما را به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی منصوب میکنم.
ارتقای ظرفیتهای کارشناسی و کارآمدی
س��تاد س��پاه با بهرهگی��ری از توانمندیها و
قابلیتهای نخبگی و جهادی سپاه و بسیج در
نیل به پیشرفت و کسب آمادگیهای همهجانبه
در پاس��داری از انق�لاب اس�لامی و حف��ظ
دستاوردهای آن در تعاملی سازنده و همافزا با
ستادکل و سایر سازمانهای نیروهای مسلح با
لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است.
توفیقات ش��ما را از خداوند متعال مسألت
میکنم.
سیدعلیخامنهای
 ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۸

مشکالت با جوانان انقالبی و پرکار
حل میشود

ام��ا م جمع��ه موق��ت ته��ران
بهکارگی��ری جوانان ش��جاع،
انقالبی ،باهوش ،باانگیزه و پرکار
برای حل مشکالت را ضروری
دانست و گفت :پس از انتخاب
باید به این جوانان اختیارات تفویض شود و نظارت
و پیگیری هم وجود داشته باشد .به گزارش فارس،
حجتاالسالم سیدمحمدحس��ن ابوترابیفرد در
خطبههای نماز جمعه دیروز تهران اظهار داشت:
اینکه نزدیک دو دهه اس��ت س��کاندار انقالب بر
مدیریت اقتصادی کش��ور با ادبیات و ش��عارهای
مختلف تأکید دارند که مسأله اصلی کشور اقتصاد
اس��ت ،به دلیل جایگاه آن است .اگر اقتصاد یک
کش��وری قدرتمند باش��د راه برای تحول هموار
میشود .وی با بیان اینکه انصافاً جمهوری اسالمی
در این چهار دهه با تمام کاستیها در حوزههای
اقتصادی قدمهای بسیار بلند و استثنایی برداشته
است ،خاطرنشان کرد :با اینکه یک دهه در جنگ
بودی��م و  4دهه اس��ت در تحریم هس��تیم و در
بهدست آوردن منابع همیش��ه با مشکل روبهرو
بودهایم اما ام��روز زیرس��اختهای اقتصادی در
اندازهای ش��کل گرفته که بسیاری از کشورهای
حتی توسعهیافته از این امکانات برخوردار نیستند.

راهپیمایی در اعتراض
به حرمتشکنی در دانشگاه تهران

جمعی از دانش��جویان دانش��گاههای تهران
و مردم بعد از برگ��زاری نماز جمعه در اعتراض
به تجمع غیرقانونی و حرمتش��کنی عدهای در
دانش��گاه تهران ،مقابل این دانشگاه راهپیمایی
کردند .به گزارش فارس ،جمعی از دانش��جویان
دانش��گاههای ته��ران و مردم ظه��ر دیروز بعد
از برگ��زاری نماز جمعه در اعت��راض به تجمع
غیرقانونی و حرمتش��کنی عدهای در دانشگاه
تهران راهپیمایی کردند .تجمعکنندگان در این
راهپیمای��ی که بعد از اقام��ه نماز جمعه مقابل
در دانش��گاه تهران جمع شده بودند با سر دادن
شعارهایی همچون «اهلل اکبر» « ،دانشگاه جای
قانونشکننیست»و«بیحجابحیاکندانشگاه
را ره��ا کن» اعتراض خود را به حرمتش��کنی
انجام شده نش��ان دادند .تعدادی از دانشجویان
دستنوش��تههایی به همراه داشتند که طی آن
از مس��ؤوالن خواسته شده بود با حرمتشکنان
برخورد شود.

