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تازههای مطبوعات
••وطن امــروز  - ایــن روزنــامــه طی گزارشی با
عنوان «ارتباط کاندیدای معروف با زم» در شماره
دیروز خود به اولین جلسه دادگاه زم پرداختو
نوشت« :بخش دیگری ازمنابع آمدنیوز که هنوز
تحت اشراف و رصد نیر وهای امنیتی هستند،
داستان غمانگیزتری دارنــد .متاسفانه برخی
مسئوالن بــرای تسویهحسا بهای سیاسی
بین یکدیگر با دادن اطالعات راســت و دروغ
به آمدنیوز میکوشیدند چهره رقیب خود را
آلوده کنند ...در یکنمونه یکی از مقامات که
کاندیدای تصدی پست مهمی بود ،برای تخریب
چهره رقیبش ،اطالعاتی را به سایت آمدنیوز
فرستاد تاعلیه رقیب او جنگ روانی راه بیندازد».
••شرق  -کرونا تورهای نــوروزی چین را لغو
ک ــرده اســت و آژانــسهــای مسافرتی تهران
میگویند که تمامی تورلیدرها یشان را از
چین برگرداند هاند .البته به گفته آژانسهای
مسافرتی ،همچنان تقاضا برای تورهای نوروزی
چین وجــود دارد و مسافرانی هستند کــه از
آژانسها تقاضا میکنند برایشان هتل و بلیت
رزرو کنند و نیازی به تــور لیدر ندارند.با این
حال لغو تورهای نــوروزی به چین ارتباطی به
لغو پروازهای مستقیم به چین ندارد و همچنان
پــروازهــای غیر مستقیم ایــران به چین برقرار
است.
••آرمان ملی  -خداداد عزیزی در خصوص دوران
کارلوس کیروش و وضعیت این روزهای فوتبال
ایرانگفتهاست:ازکیروشبهویلموتسوازاوهم
به اسکوچیچ رسیدیم .این خودش بهترین جواب
است .اکنون باید برویم و دنبال کیروش بگردیم.
ازطرفدارانکیروشعذرخواهیمیکنم.مدتی
از رفتار کیروش انتقاد میکردم ،اما هیچ وقت در
حدی نبودهام که از لحاظ فنی دربــاره کیروش
صحبت کنم .ک ـیروش کجاست و ما االن کجا
هستیم؟ فدراسیون فوتبال هم خودش نمیداند
چهکارمیکند.

انعکاس
••جماران نوشت :عباس عبدی در گفت وگو با
این سایت گفت  :درباره کمیت و کیفیت حضور
در مراسم تشییع سردار سلیمانی میتوان گفت
که ایــن حضور ترکیبی از سه عامل بــود .یکی
اقدام آمریکا که اقدامی غیرقانونی و به معنای
دقیق تروریسم دولتی بود و هیچ کس در دنیا
آن را نمیپذیرفت .دلیل دوم به نظر میرسد
که این اقدام پیامی بود برای آمادگی آمریکا در
آغاز به جنگ و تنها راهی که مردم میتوانستند
نشان دهند این پیام را نمیپذیرند و با آن مقابله
میکنند حضور عمومی بود .سومین عامل هم به
شخصیت سردار سلیمانی باز میگشت .ایشان
شخصیت محبوبی بود و ایراداتی که نسبت به
خیلی افرادی گرفته میشود که در ساختار هم
هستند درباره ایشان وجود نداشت و گاه حتی
معکوس هم بود.
••جام نیوز نوشت  :تیپ "گوالنی" ارتش رژیم
صهیونیستی که از نیروهای ویژه این رژیم بهشمار
میآید ،از ترس عملیاتی شدن تهدید «سیدحسن
نصرا »...در خصوص ورود نیروهای حزب ا ...در
جنگ احتمالی با رژیم صهیونیستی به منطقه
"الجلیل" واقع در شمال سرزمینهای اشغالی،
رزمایشی چــنــدروزه برگزار کــرد .نکته جالب
این جاست که نبرد این تیپ با دشمن فرضی،
ظرف روزهای اولیه به مجروح شدن حدود 20
کماندوی زبده منجر شد و کار به جایی رسید که
ستاد مشترک ارتش صهیونیستی ،رسانههای
عبری را از ارائه آمار تلفات احتمالی منع کرد!
••دفــاع پرس نوشت  :به تازگی دستنوشته
دیــگــری از ســـردار سپهبد شهید حــاج قاسم
سلیمانی خطاب به بــرادرزادهاش منتشر شده
اســت .حا جقاسم در ایــن دستنوشته خطاب
به دختر برادرش نوشته است«:دخترم ،عزیزم
معصومه خانم عزیز! سعی کن در زندگی ات،
دو موضوع را سرمشق زندگی قرار دهی؛ ادب و
خوف از خدا .در اثر این دو به همهچیز خواهی
رسید و سعی کن در بین معصومین ،یکی را
بهعنوان حامی همیشگی انتخاب کنی».
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از بامداد امروز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی به طور رسمی آغاز شد

آغازماراتن7هزارنامزدبرای290کرسیپارلمان
انوار-ازبامدادامروزتبلیغاترسمی
انتخابات یازدهمین دوره مجلس
شــورای اسالمی آغاز شده و ماراتن
داغ رقابت بیش از  7هزار نفر برای
رسیدن به 290کرسی پارلمان به
روزهای سرنوشت ساز خود رسیده
است  .به این ترتیب برای هر کرسی
مجلس شـــورای اســامــی  24نفر
رقابت می کنند .رقابتی که البته در
فضای غیر رسمی و محافل شخصی
و خانوادگی و درون تشکیالتی آغاز
شده بود و از بامداد امــروز تا ساعت
 8صبح پنج شنبه آینده (اول اسفند)
ادامه خواهد داشت .در همین باره،
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان
این که از امــروز ۲۴بهمن ماه(پنج
شنبه)واردمرحلهتبلیغاتنامزدهای
انتخاباتی میشویم افــزود :به همه
نامزدها و ستادها و کسانی که آنها
راپشتیبانیمیکننداعالممیکنیم
که قانون را رعایت کنند و وارد بحث
تخلفات تبلیغاتی نشویم؛ شــورای
نگهبان و ستادی که در قوه قضاییه
بدین منظور تشکیل شده به تخلفات
ورودخواهندکرد.
به گزارش ایسنا ،جمال عرف با بیان
این که پهن کردن سفرههای بزرگ
جزو تخلفات تبلیغاتی در انتخابات
محسوب م ـیشــود ،تصریح کــرد:
براساس قانون ،امکان خلع افراد از
شرکتدرانتخاباتمجلسبهعنوان
نامزد به دلیل جرایم تبلیغاتی وجود
دارد .وی افزود :تبلیغات انتخاباتی
بــه مــدت یــک هفته یعنی از  ۲۴تا
 ۳۰بهمن ،انجام میشود بنابراین
فرمانداریهاوهیئتبازرسیوزارت
کشور موظف هستند گزارشها را

اعـــام کنند؛ ســتــاد پیشگیری از
تخلفات انتخاباتی هم فعال است و
نماینده ما در آن جا حضور دارد.وی
تاکید کرد :همه نامزدها ،احزاب و به
ویژهمردمبایدتالشکنندتاانتخابات
وحتیفردایآنفضایکشورفضای
وحدتبخشباشد.
وی با بیان ایــن که بــراســاس تقویم
انتخابات باید یک روزقــبــل از آغاز
رسمی تبلیغات اسامی به صورت
آگهی به همه حوزهها ابــاغ شود،
تصریح کرد :احتماال ما بحث نقل و
انتقال برخی از نامزدها به حوزههای
دیگرراخواهیمداشت،تااالنتعدادی
نقلوانتقالصورتگرفتهاستکهما
اعالم کرده ایم و ممکن است تعدادی
برایروزهایآیندهبماندکهبهمحض
اطالعماهمابالغخواهیمکرد.رئیس
ستاد انتخابات کشور با اعــام خب ِر
اتمام بررسی صالحیت داوطلبان
انتخابات مجلس در شورای نگهبان،
گفت :یک اتفاق مهمی که در این جا
افتاده این است که ما احــراز نشدن
صالحیت نداریم ،در واقع یا نامزدها
تایید شده اند یا رد شده اند .براساس
آن چه به ما اعالم شده است اسامی

کسانی که صالحیت شان تایید شده
امـــروز بــرای همه فرمانداریهای
سراسرکشور ارسالشدهاست.
▪شورای نگهبان اجازه دخالت در
آرایمردمرابهکسینمیدهد

درهمینباره،دبیرشوراینگهباندر
جلسه روزگذشته این شورا با اشاره
به اتمام مراحل بررسی صالحیت
داوطلبان گفت :شــورای نگهبان تا
اعالمنتایجنهاییانتخاباتازسالمت
انتخاباتوآرایمردمصیانتخواهد
کردواجازهنخواهددادکسیدرآرای
مردم دخالت کند.به گزارش فارس،
آی ـتا ...جنتی یــادآور شد :برخالف
برخی اظهارات نادرست ،انتخابات
آیندهکامالرقابتیاستونمایندگان
همهجناحهادرانتخاباتحضوردارند
و بنابر گــزارشهــای رسیده رقابت
مناسبی میان داوطــلــبــان درحــال
شکلگیریاستکهفرداوهمزمانبا
آغاز زمان قانونی تبلیغات این مسئله
آشکار خواهد شد.آیت ا ...جنتی
افزود:انتخاباتدوماسفندازاهمیت
بسیار زیــادی بــرخــوردار اســت ،اگر
مشارکتمردمدرانتخاباتباالباشد

و داوطلبان شایسته و کارآمد توسط
مردم انتخاب شوند ،شاهد تشکیل
یکمجلسقویخواهیمبودواینامر
منجربهافزایشهمبستگیملیورفع
مشکالت مردم میشود.وی با بیان
اینکهگزارشهایتخلفاتانتخاباتی
توسطناظرانشوراینگهبانتنظیم
میشود و توسط نهادهای ذیربط با
این تخلفات برخورد میشود ،تاکید
ک ــرد :مسئوالن اجــرایــی و عوامل
نظارتیبایددقتداشتهباشندکهدر
طول زمان برگزاری انتخابات از هیچ
یکازداوطلبانوجناحهایسیاسی
جــانــبــداری نکنند و دستگاههای
دولتی از بیت المال به نفع آنان سوء
استفادهنکنند.
آی ـتا ...جنتی خطاب به داوطلبان
افزود:داوطلباننیزبایدتوجهداشته
باشند که در ایام تبلیغات از دلسرد
کــردن مــردم ،سیاهنمایی ،تخریب
رقــبــا ،تخلف از قوانین تبلیغات و
شعارهای دروغ و فریبنده خودداری
و در چارچوب وظایف قانونی یک
نمایندهعملکنند.
▪امکان تقلب در انتخابات وجود
ندارد

دبیر شورای نگهبان گفت :مردم به
سالمت انتخابات اعتماد دارند و40
سال انتخابات سالم در این کشور
با همکاری همه دستگاهها برگزار
شدهوامکانتقلبدرانتخاباتوجود
نــدارد ،با این حال ناظران مردمی
شــورای نگهبان ،عوامل قضایی،
انتظامی و امنیتی همه باید هوشیار
باشند و در امانتداری از رأی مردم
جدیت داشته باشند.

▪کدخدایی:نگاهمصلحتینداشتیم

همچنینباشگاهخبرنگاراننوشت:
سخنگوی شورای نگهبان با حضور
در برنامه چهلستون شبکه پنج
سیما به بررسی موضوع انتخابات
پرداخت و در این باره که آیا شورای
نگهبان تا به حــال اشتباهی انجام
دادهاستاظهارکرد:شوراینگهبان
از جمعی از انسانها تشکیل شده
بنابراین انسان جایز الخطاست و
شورای نگهبان هم میتواند اشتباه
کند .او با بیان این که ممکن است
دربارهیکمصوبهبالحاظهمهجوانب
نظر داده نشود افــزود :ممکن است
فردی که صالحیت داشته از چشم
ماپنهانماندهباشدوتاییدصالحیت
نشده باشد یا از طرف دیگر کسی که
صالحیتنداشته،صالحیتشتایید
شده باشد البته بستگی به مدارک
و مستندات دارد ،شــورای نگهبان
در نهایت از طریق نظام رای گیری
مشترکتصمیمخودرااعالممیکند.
ما مــدارک را میبینیم و مستندات
قانونیرالحاظودرنهایترایگیری
میکنیم،اگرهفترایمخالفوجود
داشت میتوانیم بگوییم که مصوبه
مغایراستیانه.عباسعلیکدخدایی
بااشارهبهاینکههیچکسدرشورای
نگهبان نگاه مصلحتی نداشته است
افــزود :شــورای نگهبان باید مصالح
عالی نظام را در نظر بگیرد.او با اشاره
به این که ما طبق قانون کار را انجام
میدهیم اضــافــه کــرد :قانونحق
مصلحتاندیشیرابهماندادهاست،
درقانوننیامدهکهمقررهایرانادیده
بگیریم بنابراین ما بر اساس قانون
عملمیکنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور خبرداد

الیحههمهپرسیدربارهصالحیتداوطلبانانتخاباتآمادهارائهبهدولت
هــادی محمدی – بعد از نامه چند روز قبل
رئیس جمهور به معاونت حقوقی خود درباره
مشخصشدنحدومرزنظارتشوراینگهبان
بر انتخابات ،روز گذشته معاون حقوقی رئیس
جمهور از تدوین پیشنویس الیحه برگزاری
همه پــرســی دربــــاره صالحیت داوطــلــبــان
انتخاباتی کــه در نهایت چــارچــوب نظارت
استصوابی را تعیین میکند ،در این معاونت
خبر داد و گفت که این الیحه به زودی تقدیم
هیئت دولت خواهد شد .به گزارش خراسان،
لعیا جنیدی که روز گذشته در جمع خبرنگاران
حاضر در ساختمان پاستور سخن می گفت ،با
تاکید بر این که لوایحی که برای همه پرسی

تدوین میشود معمو ًال باید کوتاه و روشن و
پاسخ آن ها نیز به صــورت آری یا خیر باشد،
در پاسخ به این پرسش که این الیحه و همه
پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری،
خاطرنشان کرد :باید در نهایت چیزی باشد که
واقع ًا بتوان آن را درست اجرا کرد .در طرحی
که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد ،تصریح
شده بود که در روند نگارش پیشنویس این
الیحه باید تسریع شود؛ در همین زمینه نیز
ایــن اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما
پیش نویس الیحه مذکور را خیلی زود به دولت
تحویل خواهیم داد و بر اســاس رونــدی که
لوایح در دولت و مجلس طی میکنند به طور

منطقی رسیدگی به این موضوع در روزهای
پایانی مجلس دهــم انجام خواهد شــد .وی
دربــاره جزئیات پیشنویس همه پرسی نیز
گفت :در متنی که وجــود دارد ،سعی شده
موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به
همین دلیل میتوان امیدوار بود که به نتیجه
ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان
قرار بگیرد .معاون حقوقی رئیس جمهور در
پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند «اصل
نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای
نگهبان در سال  ۷۱داده است ،به درخواست
یک عضو هیئت نظارت از شورای نگهبان بوده،
در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان

فرا خبر

فرایند برگزاری همه پرسی چگونه است؟
حال سوال این است که این الیحه در صورت تصویب در دولت چه مسیری را باید طی کند؟ «همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی انجام خواهد شد ».همه پرسی به صورت
آری یا نه انجام می شود  .اصل  ۹۹نیز میگوید« :شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای
اسالمی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد ».در اصل  ۱۱۰هم به فرمان همهپرسی در ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره
شده که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رهبری  مجوز برگزاری همه پرسی را می دهد .در اصل  ۱۲۳نیز آمده است« :رئیس جمهور
موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد».
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می توانستند این درخواست را داشته باشند؛
آیا در این خصوص دولت ایده ای دارد؟» گفت:
از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که
مطرح شده ،به نظر می رسد تفسیر در جایی
باید مطرح شــود که ابهام وجــود دارد و بعد
هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر
قانون اساسی باشد .جنیدی تصریح کرد:
حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول
قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد
بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود.
همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود
را رعایت کند تا موجب منع ،محدودیت و ایجاد
تضییع حق نشود.
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انتخابات

اصالح طلبان به دنبال
«ائتالف برای ایران»
اگرچه تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره
مجلس از امروز آغاز شده است اما هنوز پرونده
تدوین لیست جریان اصــاحــات بسته نشده
اســت .در ایــن بــاره مجید انــصــاری ،کــه از وی
به عنوان سرلیست اصــاح طلبان در تهران
نــام بــرده می شــود ،از تــاش نامزدهای تایید
صــاحــی ـتشــده اصــاحطــلــب بــــرای بستن
لیست خبر داد.در ایــن مــیــان ،شنیده های
آخرین خبر حاکی است تا امروز (پنج شنبه )
لیست " ائتالف برای ایران " از سوی چند حزب
اصالح طلب و شامل  30نفر از نامزدهای اصالح
طلب تهران به سرلیستی حجت االسالم مجید
انــصــاری منتشر مــی شود .پیشتر مصطفی
کواکبیان اعــام کــرده بود که لیست ائتالفی
اصالح طلبان درنخستین روز تبلیغات امروز (پنج
شنبه ) اعالم رسمی خواهد شد .حسین مرعشی
سخنگوی حزب کارگزاران نیز در گفت وگو با
باشگاه خبرنگاران اعالم کرد که کارگزاران بدون
ائتالف با هیچ حزب دیگری یک لیست ۲۰نفره
در تهران ارائه می دهد .این درحالی است که
اصالح طلبان در انتظار تایید صالحیت چهره
های مهم خود در روزهای آینده هستند .برخی
شنیده ها در فضای مجازی نیز حاکی از این است
که رئیس دولت اصالحات بنا دارد برای انتخابات
پیش رو پیام بدهد.
▪با اجازه شورای عالی لیست می دهیم

در همین حال مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع
روحانیون مبارز که از وی به عنوان سرلیست
اصـــاح طــلــبــان در تــهــران ی ــاد مــی شـــود ،در
گفتوگو با اعتمادآنالین،گفت :اصالحطلبان
با اجازه شورای عالی لیست میدهند .بر همین
اســاس رایزنیهایی صــورت گرفته اســت که
نامزدهای تایید صالحیتشده به نمایندگی از
اصال حطلبان و نه شــورای عالی اصالحات در
انتخابات مهیای رقابت شوند .وی تاکید کرد:
محروم ماندن اصالحات از حضوری جدی و بسته
شدن دستشان برای ارائه لیست کامل حتم ًا
هزینههای گزافی در پی خواهد داشت .همچنین
محمدرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری
اصال حطلبان در گفتوگو بــا تسنیم ،گفت :
ش ــورای سیاستگذاری تنها در شهر تهران
اعالم کرده که لیست واحد نمیدهد و راهبرد
این شورا این است که استان ها در حد امکانات
و توانایی که دارند ،لیست بدهند .وی افزود :در
تهران با توجه به رد صالحیت چهرههای کیفی
اصالحطلب ،شورای عالی قادر به لیست دادن
نبود اما با توجه به ضرورت مشارکت در انتخابات
و حضور جدی جریان اصالحات ،شورا اختیارات
خود را به احزاب واگذار کرد و خوشبختانه اکنون
برخی احــزاب اصال حطلب برای بستن لیست
فعال شدهاند و امیدوارم ظرف یکی دو روز آینده
لیست خود را اعالم کنند و انشاءا ...این لیست
مورد حمایت همه گروههای اصالحطلب و مردم
نیز قرار گیرد.

