خبر
رئیسجمهور وارد مشهد شد

فارس :رئيسجمهور به منظور شركت در جشنواره
فرهنگي ،هنري حضرت امام رضا(ع) عازم مشهد
مقدس ش��د .دکتر محمود احمدينژاد دیشب به
منظور ش��ركت در ششمين جش��نواره فرهنگي،
هنري امامرضا(ع) و در شب ميالد هشتمين اختر
تابناك آسمان امامت و واليت وارد مشهد مقدس
شد .وي همچنين در جمع عاشقان حرم رضوي به
زيارت بارگاه مطهر امام رضا(ع) رفت.

ایران از لبنان
حمایتهمهجانبهمیکند

ف�ارس :رئيس مجمع تش��خيص مصلح��ت بر عزم
راس��خ و اراده جدي جمهوري اس�لامي ايران براي
تداوم حمايت همهجانب��ه از مردم لبنان تاكيد كرد.
حجت االسالم والمس��لمین هاشمي رفسنجاني در
ديدار زينالموسوي ،سفير جديد لبنان در جمهوري
اسالمي ايران با ابراز خرسندي از ثبات و امنيت كنوني
حاكم بر لبنان و بازگش��ت آرامش به صحنه عمومي
اين كشور گفت :تجربه جديد فضاي مصالحه و آشتي
داخلي بين رهبران سياسي و طوايف مختلف لبنان
ميتواند به تعميق آرامش سياس��ي در اين كش��ور
كمك كند.
وي با تاكيد بر عزم راسخ و اراده جدي جمهوري
اسالمي ايران براي تداوم حمايت همه جانبه از مردم
لبنان تاكيد كرد :توسعه روابط 2كشور در ابعاد مختلف
سياس��ي ،اقتصادي و فرهنگي با توجه به مشتركات
عديده تهران و بيروت ميتواند منافع مردم  2كشور را
تامين كند .زينالموسوي ،سفير جديد لبنان در تهران
نيز در اين ديدار با تش��ريح اوضاع در كشور لبنان از
حمايتهاي جمهوري اس�لامي ايران از اين كش��ور
تقدير كرد و گفت :گسترش مناسبات در بخشهاي
مختلف ميتواند منافع مشترك  2ملت ايران و لبنان
را به همراه داشته باشد.

واژه اسالمی
باید از دانشگاه آزاد حذف شود

در موقعیت فوقالعاده سختی هستم

ایسنا :رئیس بنیاد باران در
دیدار با شورای نمایندگان
حوزهه��ای دانش��گاهی
انجمن اس�لامی مدرسین
دانش��گاهها گف��ت :بن��ده
ب��ا همه نقایصی ک��ه دارم
برای خ��ود دیدگاه،اولویت
و برنامههای��ی دارم و در حال تامل نس��بت به آینده
قالعاده سختی قرار دارم.
هستم .البته در موقعیت فو 
خ��دا میداند هیچ��گاه ذرهای به ای��ن موضوع فکر
نک��ردهام که اگر اقدامی انج��ام دهم ،این آبرو از بین
میرود یا زیاد میشود .اگر آبرویی دارم از مردم دارم
وچه کسی مناسبتر از مردم که این آبرو و حتی جان
تقدیمشان ش��ود ،ولی در صورتیکه فایدهای داشته
باشد و نتیجهای حاصل شود.
سیدمحمد خاتمی افزود :بنده سعی میکنم واقعگرا
باشم اما پراگماتیست به معنای مدرن جدید نیستم.
وی عنوان کرد :شکی نیست باید در وضعیت موجود،
تحولی ایجاد کنیم .مقایسه وضعیت قبل با امروز از هر
فرد عادی هم ساخته است و خوشبختانه مردم ایران
خوب قضاوت میکنند.البته هیچکس راضی نیست
که بخشهایی از مدیری��ت جامعه مورد بیتوجهی
و اعت��راض قرار بگیرد ،ولی بای��د به انتقادها توجه و
راهکارها را بهتر کرد.

ی عربی و غربی درباره ایران
رایزن 
در شرمالشیخ

مه�ر :وزیران خارجه کش��ورهای عربی و نمایندگان
کمیت��ه چهارجانبه ،روز گذش��ته در نشس��تی در
شرمالشیخ به بررسی موضوع هستهای ایران پرداختند.
به نوشته روزنامه الشرق االوسط ،در ادامه نشستهای
فش��ردهای که شنبه در شرمالشیخ برگزار شد ،گروه
کشورهای( )1+3+6یعنی وزیران خارجه کشورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور مصر،
اردن و ع��راق به اضافه آمریکا درباره چگونگی تعامل
با موضوع هس��تهای ایران با یکدیگ��ر رایزنی کردند.
گفتنی است ،جفری ویلتمن ،معاون اول وزیرخارجه
آمریکا در گفتوگو با الشرقاالوسط تاکید کرد :غرب
خواس��تار حل مسالمتآمیز مساله هستهای ایران از
طریق پیمودن گزینه دیپلماتیک است .در این خبر
ب��ه جزئیات رایزنیهای انجام ش��ده در اینباره هیچ
اشارهای نشده است.

سياست
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تخريبكنندگان ،نظام را زير سوالميبرند

ف�ارس :دبير سياس��ي هفتهنامه پرتو گف��ت :تعبير اخير
رهبرمعظمانقالب درباره مخالفان دولت ،هشداري جدي
براي آنان اس��ت كه اگر دولت و اصل نظ��ام را هدف قرار
دهند ،مانند بنياسرائيل به عقوبت الهي دچار ميشوند.
قاسم روانبخش افزود :نتيجه كار همه مخالفان دولت نهم
هدف قراردادن اين دولت و احمدينژاد ،نه بهعنوان دولت
و رئيسجمه��ور ،بلكه به عنوان احياگر گفتمان انقالب و
امام است ،اما پس از بيانات روشنگرانه رهبر فرزانه انقالب،
فرماندهان جريان تخريب براي مصونماندن وجهه خود،
س��كوت معناداري پيشه و تخريب دولت را به ايادي خود
واگذار كردند .روانبخش ادامه داد :امروز ،شاهد آن هستيم
كه تخريبگران دولت كه بازيچه رهبران جريان تخريب
ق��رار گرفتهاند ،از طرق مختلف ،دولت و حتي نظام را زير
س��ؤال ميبرند .وی افزود :تعبير اخير رهبر معظم انقالب
درباره مخالفان دولت آنگونه بود كه بايد براي آنها هشداري
ي اسرائيل نيز
جدي تلقي شود كه رهبري فرمودند :قوم بن 
ابت��دا عزيز خداوند بودند ،اما به دليل تمرد از فرمان الهي
دچار عذاب ش��دند و اكنون نيز آنه��ا كه با بيبند و باري
دولت را تخريب ميكنند و آرمانهاي انقالب و اصل نظام
اسالمي را تحت لواي تسويه حسابهاي شخصي و جناحي
هدف قرار دادهاند ،به عقوبت الهي دچار خواهند شد.
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م یکجانبه برضد ایران را به رسمیت نمیشناسیم
تحری 

ایسنا :وزیر خارجه برزیل درباره موضع کشورش درمورد تحریم ایران گفت :برزیل تحریمهای
یکجانب��ه را ك��ه چ��ه از طریق آمریکا و چه از طریق اتحادیه اروپا اعمال ش��ود ،به رس��میت
نمیشناسد .به عالوه ،برزیل در برقراری رابطه با ایران از کشور ثالثی تاثیرپذیر نیست و تسلیم
هیچ گونه فشاری نمیشود .سلسوآموریوم با تاکید بر ناکارآمدی تحریمهای اعمال شده از سوی
شورای امنیت ،تصریح کرد :شورای امنیت مسیر خوبی برای حل مساله ایران نیست ،برای حل این موضوع باید از طریق
روابط میان تهران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدام ش��ود چراکه همه حق استفاده از انرژی هستهای و غنیسازی
اورانیوم را دارند ،در عین حال ،آخرین گزارش محمد البرادعی مبنای خوبی برای پیشرفت در موضوع هستهای و اجتناب
از تحریمهاست .آموریوم همچنین با اشاره به نفوذ منطقهای ایران گفت :تهران با توجه به نفوذ خود در منطقه میتواند
تاثیری مناسب در روند صلح خاورمیانه داشته باشد بنابراین باید صدایش در این مورد شنیده شود.

ابراز تمایلزرداری برای سفر به ایران

ایسنا :رئیسجمهور پاکس��تان در دیدار با سفیر کشورمان در اسالمآباد ارتقای روابط دوجانبه
پاکستان و ایران را در همه حوزهها خواستار شد .آصف علی زرداری با اشاره به روابط فرهنگی و
سیاسی دو کشور ،تسریع در استحکام این روابط را خواستار شد و ابراز تمایل کرد که بهزودی
سفری به تهران داشته باشد و با مقامات ایران دیدار وگفتوگو کند .وی در عین حال از کمکهای
ارسالی ایران برای کمک به قربانیان زمین لرزه  6/4ریشتری پاکستان که در تاریخ  29اکتبر به وقوع پیوست تقدیر کرد و
از ایران خواست با انتقال تجاربش در بازسازی نواحی زلزلهزده به پاکستان کمک کند .ماشاءاهلل شاکری نیز ابراز امیدواری
کرد که روابط تهران -اسالمآباد در دولت زرداری به شکلی که برای هر دو طرف سودمند باشد ،رشد کند .براساس این
گزارش ،دو طرف در طول این دیدار درباره توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی و تقویت همکاری مالی و پولی به ویژه
افتتاح شعبات بانکهای ایرانی در پاکستان نیز مذاکره کردند.

اعتراض دفتر فرماندهیکل قوا به صداو سیما

فارس :معاون فرهنگی کل ارتش گفت :دفتر فرماندهی
معظم کل قوا در نامهای به رئیس سازمان صدا و سیما از
کمرنگ نشان دادن نقش ارتش در مستند دفاع مقدس
انتقاد کرد .حجت االسالم محمدرضا واحدی روز گذشته
در نشس��تی خبری از نحوه انعکاس عملکرد ارتش در
مستند دفاع مقدس که اخیرا از صدا و سیما پخش شد،
به ش��دت انتقاد کرد .واحدی ادامه داد :دفتر فرماندهی
معظ��م کل قوا نیز به ضرغامی ،رئیس س��ازمان صدا و
س��یما در این رابطه اعتراض کرده که متاسفانه باوجود
این اعتراضهای ارتش ،ش��اهد انتشار لوح فشرده این
مستند بودیم .وی این اقدام را نوعی سماجت بیمنطق
صدا و س��یما باوجود اعتراض ارتش عنوان کرد و گفت:
تیم کارشناسی ارتش با بررسی تخصصی مستند صدا
و س��یما ،نکات نادیده گرفته ش��ده و غی��ر دقیق آن را
استخراج کرده است .معاون روابط عمومی ارتش گفت:
در هنگام تهیه این مستند تمامی منابع و آرشیو موجود
در ارتش را در اختیار س��ازندگان این مستند قرار دادیم
اما متاسفانه از مقدار کمی از این اسناد استفاده شد .این
مق��ام فرهنگی ارتش گفت :اینکه با وجود اعتراضهای
ارتش ،از دس��تاندرکاران مس��تند دفاع مقدس تقدیر
میشود جای تعجب دارد.

گزارش «وطن امروز» از شروط جديد مجلس براي نامزدهاي ریاست جمهوری

چه کسانی میتوانند رئیسجمهور شوند
نمایندگان مجلس روز گذشته با قيد فوریت به اصالح
مواد  55و  35قانون انتخابات کشور پرداخته و در آخرین
روز رسیدگی به این طرح،برای نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری شرط سنی گذاشتند .پیشنهاد اضافه شدن شرط
س��نی که از سوی مصطفی کواکبیان نماینده سمنان به
مجلس ارائه شده بود ،در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس
مطرح ش��ده و به دلیل در دس��تور کار قرار گرفتن سوال
یکی از نمایندگان ،مقرر شد که در جلسه روز یکشنبه به
آن رسیدگی شود و در جلسه روز گذشته نیز این پیشنهاد
با موافقت کمیسیون امنیت ملی و نمایندگان به تصویب
نهایی مجلس رسید.
نمایندگان که رسیدگی به طرح اصالح قانون انتخابات
را روز گذش��ته در صحن مجلس به اتمام رس��اندند ،در
جلس��ات قبلی به تبیی��ن و تعریف ش��رایط نامزدهای
انتخاباتی پرداخته و غیر از گذاشتن شرط مدرک تحصیلی
و محدودیت سنی ،مناصبی که میتوانند برای انتخابات
ریاس��ت جمهوری کاندیدا ش��وند را نیز مشخص و مقرر
کردند عالوه بر شرایط پیش��ین ذکر شده در قانون ،باید
کاندیداها هنگام ثبتنام دارای مدرک کارشناسی ارشد و
باالتر و یا معادل حوزوی آن باشند و سابقه تصدی حداقل
یکی از مناصب مهم را داشته باشند.
این مناصب مهم شامل رئیسجمهور و معاونان وی،
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ،نمایندگان مجلس
و نماین��دگان منصوب مق��ام معظم رهب��ری در نهادها
و اس��تانها ،رئیس ق��وه قضائیه و معاونان وی ،رؤس��ای
دیوانعالیکشور ،سازمان بازرسی کل کشور ،دیوان عدالت
اداری ،س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح و دادستان کل
کشور ،اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن،
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و دبیر آن و اعضای
شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان) است.
همچنین وزیران ،امرا و س��رداران و فرماندهان عالی
نیروهای مس��لح ،رئیس و معاونان سازمان صدا و سیما،
رؤسای سازمانها و نهادهای کش��ور ،سفرا ،استانداران و
ش��هرداران کالنشهرها ،مدرسین سطوح عالی حوزههای
علمیه و اعضای هیات علمی دانشگاهها با مدارک علمی
استادیاری و باالتر ،رؤس��ا ،دبیران کل و قائم مقام آنان و
دبیران سیاس��ی احزاب و جمعیتهای سیاس��ی رسمی
در سطح ملی و مدیران مسؤول و سردبیران روزنامههای
کثیراالنتش��ار ،حقوقدانان و وکالی پایه یک با  10س��ال
س��ابقه کار و مدیران غیردولت��ی در حوزههای صنعتی،
اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی از دیگر افرادی هستند
ک��ه میتوانند در زمره نامزدهای ریاس��ت جمهوری قرار
گیرند .در جلسه روز گذشته مجلس نیز نمایندگان تصویب

ثمانه اکوان

عكس :روح اهلل وحدتي ،ايسنا

شبکهخبردانشجو:آیتاهلل
خزعلی با انتقاد از وضعیت
فرهنگی دانشگاه آزاد گفت:
ب��ا این ش��رایط بای��د واژه
اس�لامی را از دانشگاه آزاد
اسالمی حذف کنیم.
رئیس بنیاد بینالمللی
غدیر در مراس��م گرامیداش��ت دهه کرامت در حرم
حض��رت معصوم��ه (س) درقم ب��ا بی��ان اینکه در
کش��ور اس�لامی ایران که انقالبش جه��ان را تکان
داده باید موازین اس�لامی به درس��تی رعایت شود،
از ناهنجاریهای فرهنگی دانش��گاه آزاد بویژه وضع
حجاب انتقاد کرد.
عض��و مجلس خبرگان رهبری افزود :با این وضع
باید واژه اس�لامی را از نام دانش��گاه آزاد حذف کرد.
آیتاهلل خزعلی همچنین با انتقاد از سوء مدیریت در
دانش��گاه عالمه طباطبایی گفت :دانشگاه عالمه هم
متاسفانه مرکز بیحجابها شده است .ما از کم کاری
مدیران و مسؤوالن در این مورد ناراضی هستیم .وی
در پایان گفت :پای هر مدیر امروزی خون 70شهید
ریخته شده و مدیران باید پاسخگوی خون شهیدان
باشند.
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يادداشت ميهمان

کردند که داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری یا نمایندگان
تاماالختی��ار آنها برای ثبت نام باید ظرف پنج روز پس از
تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه
ک��رده و اقدام به ثبتنام کنند و در عین حال پیش��نهاد
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان مبنی بر اینکه کسانی
که کمتر از  40سال و باالتر از  75سال داشته باشند ،نتوانند
کاندیدای ریاست جمهوری شوند نیز با  137رای موافق
نگاه اول

چراغ سبز مجلس به صادق محصولی
نمایندگان طیفهای مختلف مجلس در حالی روز گذش�ته از معرفی محصولی به عنوان وزیر کشور استقبال کردند
که اعضای هیات رئیس�ه و بویژه رئیس مجلس با اعالم نکردن نظرش�ان در این باره ،رای به وزیر پیش�نهادی را رایی
برآمده از نظر جمعی نمایندگان دانستند .رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه نظر شما راجع به
سیدصادقمحصولی ،وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت کشور چیست ،گفت :من معموال به عنوان رئیس مجلس
اینگونه اظهار نظر نمیکنم چراکه مجلس برآیند آرای همه نمایندگان است و شما اجازه دهید تا پروسه رای اعتماد به
وزیر کشور در مجلس طی شود .محمد حسن ابوترابی ،سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز گفت :فراکسیون اصولگرایان
درباره وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی مسؤولیت وزارت کشور ،تصمیم جمعی خواهد گرفت.
روح اهلل حس�ینیان نماینده تهران در مجلس هم در این باره گفت :آقای محصولی هش�ت سال در جبهههای دفاع
مقدس جنگیده و از سختترین نقاط کشور دفاع و محافظت کرده است .ایشان چندین سال نیز در سپاه خدمت کرده
و در کنار احمدینژاد به عنوان مشاور عالی ایشان بوده و از آگاهی و بینش فراوان برخوردار است بنابراین دارای سوابق
مثبتی میباشد .همچنین در حاشیه جلسه علنی روز گذشته محسن کوهکن ،عالءالدین بروجردی،حمید رسایی،
س�تار هدایتخواه ،موس�ی قربانی و تعدادی دیگر از نمایندگان از معرفی محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور
استقبال کردند .در عین حال فراکسیون اقلیت نیز در جلسه بعد از ظهر روز گذشته ،اظهار نظر درباره محصولی را به
بررسی بیشتر موکول کرد.

رئیسجمهور:

تحوالت اخیر دنیا فرصتی بینظیر برای اجرای طرح تحول است
گروه سياسي :سخنان چندی پیش
دکتر محمود احمدینژاد ،مبنی بر
اینکه دولت مصمم به اجرای طرح
ب��زرگ تحول اقتصادی اس��ت و از
عواقب آن نمیترس��د و حتی اگر
ی��ک روز ه��م از عم��ر دولت باقی
مانده باش��د ،نباید درجهت اصالح
س��اختاری و خدم��ت ب��ه م��ردم
کوتاهی کرد ،حاک��ی از آن بود که
رئیسجمهور کشورمان عزم خود را برای اجرای طرح تحول
اقتصادی جزم کرده اس��ت .بر همین اس��اس روز گذشته
احمدینژاد با حضور در همایش طرح تحول اقتصادی در
سخنانی تحوالت اخیر در دنیا را فرصتی بینظیر و تاریخی
برای ملت ایران دانست که باید از آن به بهترین وجه برای
اجرای طرح تحول اقتصادی اس��تفاده کند .رئیسجمهور
ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید اقتص��اد کش��ورمان را مبتنی بر
اس��تعدادهای ذاتی خ��ود طراحی و تدوی��ن کنیم ،اظهار
داشت :تنها کش��وری که در حال حاضر قادر است الگوی
جدید اقتصادی به دنیا معرفی کند ،ایران است ،چرا که بقیه
کشورها فاقد نظریههای محکم در این زمینه هستند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه طرح
تحول اقتصادی قطعا بر اساس سند چشمانداز و اصل 44
قانون اساسی اس��ت ،گفت :برای اجرای این طرح غیر از
ی��ک بخش جزئی در بانک ،مالیات و گمرک ،ما نیازمند
قانون جدید نیس��تیم ،چرا ک��ه در قانون چهارم و حمل
و نق��ل عمومی ،همه نیازهای اصل��ی قانونی وجود دارد.
رئیسجمهور با اش��اره به درخواس��ت مجلس برای ارائه

تصویب ش��د .رای مثبت نمایندگان به ایجاد محدودیت
سنی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حالی
صورت میگرفت که رسانههای اصالحطلب تا روز گذشته
بدون توجه به پیشنهاد کواکبیان(عضو فراکسیون اقلیت
مجلس) برای گذاشتن محدوده سنی  40تا  75سال برای
نامزدی در انتخابات ریاس��ت جمهوری،مطرح میکردند
که پیش��نهاد محدودیت س��نی  40تا  65سال از طرف

الیحه هدفمند کردن یارانهها بیان
داشت :مجلس نیز ابراز تمایل کرد
تا در این طرح مش��ارکت کند و
ما نیز خواستیم تا آنها نظراتشان
را مجددا در ای��ن الیحه دخالت
دهند تا با هماهنگی بیش��تری
کار به جلو ب��رود .وی با انتقاد از
کس��انی که به دنب��ال ترجمه و
اجرای اقتصاده��ای بیگانگان در
کشور هستند ،تصریح کرد :باید با نگاه جدیدی به اقتصاد
توجه کنیم ،اما بعضیها متاسفانه اظهار نظر میکنند که
اتفاقات و بحرانهای اخیر دنیا به اقتصاد ما ضرر و خسارت
فراوانی وارد کرد ،اما این در حالی است که کامال این امر
برعکس بوده اس��ت .رئیس شورای عالی اقتصاد در ادامه
انتقاد خود از «کسانی که به دنبال تبعیت از سیاستهای
اقتصادی بیگانگان» هستند ،تاکید کرد :به هیچ عنوان باور
ندارم اداره کشور را باید از دیگران تبعیت کنیم .چه کسی
گفته که غربیها اقتصاد را بهتر از استادان ما میفهمند و
باید سیاستهای دولت آمریکا را ترجمه و به عنوان مقاله
علمی استفاده کرد؟
احمدینژاد ادامه داد :از آنجا که با هوش��مندی بسیاری
از مدی��ران کش��ور ،ما در نظام اقتصادی هضم نش��دیم،
آس��یبهای بسیار کمتری بر اقتصاد ما وارد شد و حتی
تحریمها نیز در این شرایط به نفع ما تمام شد ،اگر تمام
درهای اقتصادی آنها به روی ما باز بود و ما به طور کامل
با آنها گره خورده بودیم ،باید خس��ارت زیادی را تحمل
میکردیم.

محمد حس��ین فرهنگی عضو فراکس��یون اصولگرایان
مجلس،برای ایجاد محدودیت در جهت ش��رکت نکردن
افراد ش��اخص جبه��ه دوم خرداد همچون میرحس��ین
موس��وی،مهدی کروبی و س��ید محمد خاتم��ی بوده و
نمایندگان اصرار دارند ک��ه با تصویب این قانون از نامزد
شدن این افراد برای انتخابات دهم جلوگیری کنند اما در
جلسه روز گذش��ته با تصویب شدن پیشنهاد کواکبیان،
پیشنهاد فرهنگی دیگر مطرح نشد و محدودیت سنی در
فاصله  40تا  75س��ال به تصویب مجلس رسید و بدین
ترتی��ب هیچ محدودیتی برای نامزدهای فعلی دوره دهم
انتخابات ریاس��ت جمهوری وضع نشد .چنانکه در جبهه
دوم خرداد افرادی چون سید محمد خاتمی و میرحسین
موسوی به دلیل سابقه ریاست جمهوری و نخست وزیری،
مهدی کروبی به دلیل داش��تن سابقه ریاست مجلس و
عارف و مهرعلیزاده که از گزینههای احتمالی این جبهه
هس��تند،به دلیل سابقه وزارت و معاونت رئیسجمهوری
میتوانند کاندیداتوری خود را اعالم کنند .همچنینحسن
روحانی به دلیل داش��تن عضویت در مجمع تش��خیص
مصلحتنظام،محمد هاشمی به دلیل سابقه ریاست در
سازمان صدا و سیما و همچنین معاونت رئیسجمهوری
و قاسم ش��عله سعدی به دلیل سابقه نمایندگی مجلس
میتوانند برای انتخابات ریاس��ت جمهوری نامزد شوند.
در حالیکه ش��رط س��نی موجب محدودیت در ثبت نام
هیچ کدام از گزینههای شاخص دو گروه نشده ،در جناح
اصولگرای��ان نیز افرادی چون محم��ود احمدینژاد ،علی
الریجانی وغالمعلی حداد عادل به دلیل داش��تن سابقه
ریاس��ت یکی از قوا،پورمحمدی به دلیل داش��تن سابقه
وزارت کش��ور و ریاست سازمان بازرسی کل کشور و علی
اکبر والیتی به دلیل داش��تن س��ابقه وزارت امور خارجه
میتوانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آتی شوند.
اما هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی روز گذشته با
وجود اینکه فضای مجلس به دلیل معرفی صادق محصولی
به عنوان وزیر پیش��نهادی کشور از سوی رئیسجمهور،
بیشتر به سمت ابراز موافقتها و مخالفتهای نمایندگان
گروههای مختلف رفته بود ،نامه رئیسجمهور را به دلیل
مصادف بودن روز رایگیری با تعطیالت نمایندگان ،اعالم
وصول نکرد و در حالیکه نامه نمابر شده ریاست جمهوری
به هیات رئیسه مجلس رسیده بود،حمیدرضا حاجیبابایی
با بیان اینکه اصل نامه و برنامههای وزیر پیشنهادی هنوز
به دس��ت ما نرس��یده اس��ت،گفت نامه رئیسجمهوری
روز سهش��نبه در جلسه علنی اعالم وصول خواهد شد و
جلسه رای اعتماد نیز به یکشنبه یا سهشنبه هفته بعد از
تعطیالت مجلس موکول خواهد شد.

واکنش نمایندگان به نامه نگاری کارشناسان اقتصادی

انتقاد بدون راهکار د ر شأن اقتصاددانان نیست
گروه سیاس�ی۶۰:تن از کارشناسان اقتصادی در حالی
سومین نامه انتقادی از عملکرد اقتصادی دولت را برای
رئیسجمهور ارس��ال کردند که ای��ن انتقادات همانند
 2نامه قبل فاق��د پایه آماری و راهکار جدید برای رفع
مشکالت پیش��نهادی بود .ارس��ال این نامه که مانند
گذشته با استقبال رسانههای مخالف دولت همراه شد
در شرایطی بود که کمتر از  10روز پیش رئیسجمهور
در اقدامی بیسابقه که با استقبال نخبگان روبهرو شد
با ارس��ال نامهای به کارشناس��ان مس��ایل اقتصادی با
مطرح کردن پرس��شهایی از آنها درخواست همکاری
و همفکری کرد .رئیسجمهور س��ال گذش��ته و درپی
انتشار نامهای موسوم به نامه  ۵۷اقتصاددان ،جلسهای
ب��ا حض��ور اقتصاددانان منتق��د تش��کیل داد و ازآنان
خواست به جای انتقاد صرف راهکارهایی برای چگونگی
بکارگیری درآمدهای نفتی ارائه کنند که با گذشت بیش
از یکس��ال تنها چند نفر پاسخ رئیسجمهور را دادند و
جواب آنها نی��ز با یکدیگر در تضاد بود .احمد مهدوی،
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در گفتوگو با
«وطن امروز» در واکنش به این نامه با بیان اینکه تنها
انتقاد هیچ مشکلی را حل نمیکند بلکه باید راهکار هم
ارائه کنند اظهار داشت :اگر ما میگوییم کاری بد است
باید در کنار آن راه خوب را هم نشان دهیم.
این کارش��ناس مس��ایل اقتصادی تاکید کرد :اگر
اقتصاددانان به این ش��کل برخورد کنند در ش��أن آنها
نیست .حمید رضا فوالدگر دیگر عضو کمیسیون صنایع
و معادن نیز با اشاره به این نامه به خبرنگار «وطن امروز»
گفت :منتقدان اقتصادی دولت اگر میخواستند نظرات

خود را درباره سیس��تم اقتصادی کش��ور اعمال کنند
باید طی جلس��اتی که رئیسجمهور با آنها برگزار کرد
و یا در پاس��خ به نامه احمدینژاد به سواالت مهم وی
درباره چگونگی هزینه کردن در آمدهای نفتی پاس��خ
میدادن��د .نماینده مردم اصفهان ادام��ه داد :اگر از اول
این مسؤولیتپذیری در میان منتقدان اقتصادی وجود
داشت االن وضعیت به گونهای دیگر بود.
وی در ادام��ه ب��ه پاس��خگو نب��ودن منتق��دان به
س��ؤاالت رئیسجمهور اش��اره کرد و گفت :این اقدام
نش��انگر این اس��ت که این افراد فقط میتوانند انتقاد
کنند و از ظرفیته��ا و فرصتهایی که رئیسجمهور
برای کارشناسان اقتصادی ایجاد کرد استفاده نکردند،
اگ��ر روشه��ای پیش��نهادی ب��رای ایجاد تح��ول در
زیرس��اختهای اقتصادی ارائه نمیشود نشان دهنده
ضعف کارشناسان است نه دولت.
در همین زمینه حسن ونایی ،عضو کمیسیون برنامه
و بودجه نیز تصریح کرد :اقتصاددانان منتقد دولت ادعا
میکنند که دولت شعاری عمل میکند اما رئیسجمهور
با برگزاری جلسات مختلف و یاری خواستن از این افراد
نشان داد که میخواهد از نظر منتقدان نیز استفاده کند.
به گفته وی این اقتصاددانان یا سیاسی هستند یا عضو
گروهها و احزاب مختلف که در نهایت نمیخواهند دولت
را در مسیر رسیدن به برنامههای اقتصادی مد نظر خود
یاری کنند .اگرچه هیچ کس منکر انتقاد سازنده نیست
اما کارشناسان بر این باورند که برخورد سیاسی با مسایل
اقتصادی هیچ گاه به نفع آینده اقتصادی کشور نبوده و
جز تشویش اذهان عمومی دستاوردی نخواهد داشت.

منتظر الیحه دولت میمانیم

کاظم جاللی

*

قانونانتخاباتریاستجمهوری
و دیگر قانونهای انتخابات در
کشور دچار تغییر و تحولهای
بس��یاری ش��ده و در مراحل
ت گوناگون
مختلف و انتخاب��ا 
دستخوش تغییرات مختلفی
شده است .اما این تغییرات  2مساله را دنبال میکند.
نخس��تین دلیل انجام ش��دن این همه تغییرات در
قانونه��ای انتخابات این اس��ت ک��ه در هر صورت
قوانین متناس��ب با شرایط کش��ور تغییر میکند و
ت گوناگون
الزمه پویایی و نشاط عمومی در انتخابا 
است .بهطور مثال روزی سطح سواد در اوایل انقالب
در کش��ور اگر دیپلم هم ب��ود،به نظر خوب میآمد
اما امروز کش��ور به جایی رسیده است که در سطح
آموزشی در س��طح عالی قرار دارد و شرایط مسلما
باید تغییرکند و بههمین دلیل مدرک کارشناس��ی
ارش��د برای مجلس و رئیسجمهور بهعنوان حداقل
مدرک تحصیلی در نظر گرفته ش��ده و قانون تغییر
پی��دا کرده اس��ت ،فلذا یک بخش��ی از تحوالت در
قوانین به س��یال بودن شرایط بر میگردد اما بخش
دیگر این تغییر و تحوالت باید به صورت کلی انجام
شود و انتقاد به تغییرات مکرر،انتقاد واردی است که
نباید این همه تغییر و تح��والت در قانون انتخابات
انجام بگیرد .بنابراین به نظر میرسد بهترین وضعیت
این اس��ت که ما باید یک طرح یا الیحه جامع برای
ی مثل شوراها،ریاستجمهوری،مجلس
هر انتخابات 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری داشته باشیم که
طبق آن عمل کنیم .متاسفانه تا به حال دولتها (چه
دولتهای گذشته،چه دولت نهم) بارها وبارها وعده
دادهاند که این الیحه را آماده میکنند و طبیعتا هم
باید در اینباره الیحه آماده شود زیرا دولت در اینباره
بدنه کارشناسی نسبتا گسترده و بسیار قویای دارد
و میتواند الیحه جامعی را برای انتخابات تهیه کند
و طرح نمایندگان جامعیت کافی را نخواهد داشت؛
مثل طرحی که در چند جلس��ه اخیر ما داشتیم و
تنها توانستیم خأل کوچکی را جبران کنیم و به شکل
جامع ،کار جدی انجام نشد.
اواسط مجلس هفتم سیاهه و پیشنویس الیحهای
را دولت به ما ارائه کرد که بعد از آن به دالیل گوناگون
در دولت تصویب نش��د و به مجلس ارائه نشد و باید
از دول��ت بخواهیم که در اینب��اره الیحهاي جامع را
ارائه کند و اگر این الیحه وجود نداش��ته باشد ،این
مشکالت ادامه خواهد داشت.
با این حال در تغییراتی که از س��وی مجلس در
چند جلسه اخیر در قانون انتخابات ریاستجمهوری
انجام گرفت  2ماده در این قانون تغییر کرد :در ماده
 55که مربوط به م��دارک ثبتنام در این انتخابات
است،عنوان شده است که نامزدهای انتخابات بهطور
مثال باید با  6قطعه عکس و  4کپی شناس��نامه به
محل ثبت نام بروند که این در شأن قانونگذار و قانون
نبود ک��ه در این موارد اظه��ار نظر کند و به همین
دلیل این مدارک حذف ش��د .در ماده  35نیز چند
شرط برای نامزدها در نظر گرفته شده بود که رجل
سیاسی بودن و معتقد به مبانی اسالم و والیتفقیه
بودن را داشت و ما در این ماده تبصرهای آوردیم که
برخی از مشاغل را مشخص کردیم که در اصل شرط
ثبتنام اس��ت و روز گذشته شرط مدرکتحصیلی
و س��ن انتخابشوندگان نیز اضافه ش��د و از برخی
مشاغل مانند روس��ای قوا،نمایندگان مجلس،وزرا،
شهرداران کالنشهرها ،سابقه 10سال مدیریت کالن
در بخشهای خصوصی،وکال و یک س��ری مشاغل
دیگر که در س��طوح عالی نظام است ،نام برده شد و
مشخصشد که افراد شاغل در این سمتها میتوانند
ثبتن��ام کنند .همچنین یکی از م��واردی که بیان
میش��د حتما باید مورد تفس��یر مجلس قرارگیرد،
تعریف رجل سیاسی مندرج در قانون اساسی بود که
در قانون هم تفسیر و تشخیص صالحیتها و رجل
سیاسیبودن به عهده شورای نگهبان گذاشته شده
است و مجلس هم تقریبا تفسیری ارائه کرده و این
مش��اغل را مشخص کرد که به شکل تلویحی گفت
رجل سیاسی باید این مشخصات را داشته باشد اما
الیحه دولت در اینباره کمک بس��یار بزرگی به کار
مجلس میکند و برخی ابهامات در اینباره را با توجه
به راهنماییهای شورای نگهبان میتواند برطرف کند
و کاری نیس��ت که در قالب یک ط��رح بتوان تمام
ابهامات را برطرف کرد.
*مخبرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

خبر
انتشار متن الیحه
هدفمندکردنیارانهها

فارس :متن اليحه هدفمندكردن يارانهها که بهزودي
از سوي رئيسجمهور به مجلس ارائه میشود ،منتشر
ش��د .این الیحه تصریح ميكند ،پرداخ��ت يارانهها
بعنوان يكي از ابزارهاي سياس��تي دولتها در جهت
توزيع عادالنه درآمد ،ايجاد ثبات اقتصادي ،حمايت از
اقشار خاص و توليد برخي از كاالها و خدمات ،سابقه
بسيار طوالني دارد .در ايران نيز در سالهاي متمادي و
بويژه در چنددهه اخير ،اين سياست در قالب پرداخت
مس��تقيم بخش��ي از بهاي كاال و خدمات اساسي و
همچني��ن كنترل قيمت حامله��اي انرژي با هدف
حمايت از اقش��ار آس��يبپذير ،توزيع عادالنه درآمد،
تثبيت قيمتها و حمايت از توليد اعمال شده است.
در سالهاي اخير رشد فزاينده جمعيت ،گسترش كاال
و خدمات مش��مول يارانه ،افزاي��ش مصرف و قاچاق
آنها ب��ه علت فاصله قيمتي داخ��ل و خارج ،موجب
شده تا حجم پرداخت يارانهها به شدت افزايش یابد،
بهطوري كه نسبت يارانهها به توليد ناخالص داخلي در
سالهاي اخير ،حدود 30درصد بوده است .مطالعات
نشان ميدهد كه با وجود اهداف مورد پيگيري توسط
دولتها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از
منابع كش��ور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف،
ميزان دس��تیابی به اهداف ،ناچيز بوده و تناس��بي با
حجم منابع مصرفشده ندارد.

