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نتیجهاش را دیدهاند
مهرنوش گرکانی
روزنامهنگار

بارهاشنیدهایمکهایرانجزومعدودکشورهاییاست
ن آموزش رایگان اســت .تا حدودی هم درست
که در آ 
است ،اگر فرزندانتان رابه مدارس دولتی بفرستید و در
آینده هم دانشگاه دولتی را انتخاب کنند میتوانند از
خدماتی تقریبا رایگان برای تحصیل استفادهکنند .در
طولسالهایتحصیلخودمواطرافیانمهیچگاهندیدم
کهدرمدارسیادانشگاه،استاد،معلمیامدیریآموزشی
دربارهرفتار درست در جامعه یا مهارتهای زندگی به
کودکان یا حتی بزرگســاالن بدهد .فرهنگسازی و
آموزش ،دو موضوع مهم دررشــد و ارتقای یک جامعه
است .دو موضوعی که ایران همیشه در آن از خود ضعف
نشاندادهاست.
آمار بیسوادی در ایران هر روز کمتر و کمتر میشود
و این روزها دیگر کمتر کسی را در اطرافمان میبینیم
که بیســواد باشــند ،اماخیلی از اطرافیانمان هنوز
برخورد درستی در روابط اجتماعی روزانهشان ندارند
و این موضوع هیچ ربطی به ســواد و مدرسه ودانشگاه
ندارد چون در هیچکدام از آنها رفتار اجتماعی آموزش
داده نمیشــود .فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
هم نیاز بهآموزش دارند .این روزها دیگر مردم از هر رده
سنی و هر قشــری به اینترنت و شبکههای اجتماعی
دسترسی دارند و در آن فعالیتمیکنند .شاید10سال
پیش اینترنت و فضای مجازی هنوز این قدر همهگیر
نشده بود ،اما حاال دیگر در عصر تکنولوژی اگرهمهگیر
نمیشد ،باید تعجب میکردیم .این خیلی خوب است
که ما هم همگام با تمام مــردم دنیا با تکنولوژی پیش
برویم و حداقلاز این یک موضــوع از تمام دنیا عقب
نمانیم .اما کاش فرهنگ استفاده درست از تکنولوژی
را هــم یاد میگرفتیم .کاش کســی بود کهدرســت
آموزش دهد.
چند وقتی هم هست که باز خبرهایی از فیلتر شدن
اینســتاگرام میشــنویم ،بعد از فیسبوک ،توییتر،
وایبر ،تلگرام و  ...این بار همنوبت اینســتاگرام اســت.
اینســتاگرامی که بعد از فیلتر شدن دیگر شبکههای
اجتماعی و پیامرســانها محلی برای ارتباط آدمها در
ایران شده و به نوعی هم برای بسیاری سرگرمی است
و حتی برای بسیاری هم منبع درآمد شده است .اما در
ایرانبهمحضآنکهچیززیادیدرمیانمردمبابشود
که خوشایند برخی از مسئوالن نباشد ،سریع مردم را
از داشتن آن محروم میکنند .شاید بایدبیشتر به رفتار
اجتماعی خودمان فکر کنیم تا اینکه از این بترســیم
ممکناستفالنرفتاربدماندراینستاگراممیانمردم
دستبهدستشود.آذریجهرمیدیروزتوییتیمنتشر
کرد« :آموزشهایفعلیدرزمینهاستفادهازشبکههای
اجتماعی ،کارآمد نیســت .باوزیر آمــوزش و پرورش
صحبت کردم که هر چه ســریعتر ،فرهنگســازی
درســتی را با آموزش در مدارس شــروع کنیم :مثل
کودکآنالین .البته برخی روشهای مسدودســازی
صرفراترجیحمیدهند–کهنتیجهاشرادیدهاند-که
مخالفم .»
بعید به نظر میرسد این بار هم اتفاق خوب و متفاوتی
بیفتد .بعید به نظر میرســد آموزشهــای الزم برای
زندگی اجتماعی بهکودکانمان در مدارس داده شود.
اما شاید همین هم خوشــحالکننده باشد که یکی از
مســئوالن به این موضوع فکر میکند و آن رادر یک
شبکهاجتماعیفیلترشدهبامردمبهاشتراکمیگذارد.

اشتغال جوانان
و معیشت مردم
دو  وظیفه مهم دولت

مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم:

جوانان فضای مجازی را به ابزاری برای
زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند
رهبر معظم انقالب اســامی ،صبح دیروز در ســالروز قیام
تاریخساز مردم قم در ۱۹دی ۱۳۵۶در دیدار هزاران نفر از مردم
قم ،این شــهر را «سرچشمه اصلی و پشتوانه معنوی انقالبی»
دانستند «که دنیا را متحول کرد» و افزودند« :بنابراین بزرگان
و جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای خائن ،قم را از مرکزیت
انقالب ،خارج و این حرکت تحولــی را در آن کمرنگ کنند».
ایشان در ادامه ســخنان مهمی درباره روز تاریخساز مردم قم،
خباثت استکبار و رویکرد مسئوالن در قبال مسائل معیشتی
مردمایرادکردندکهدرادامهازمهمترینبخشهایاینسخنان
رامیخوانید:
دولتمردانآمریکاییوانمودمیکننددیوانهاند
آیتاهلل خامنهای ،با اشــاره به سخنانســال گذشت ه یک
اوباش تروریســت و وعده او به آنها
دولتمرد آمریکایی در جمع ِ
ن ســال  ۲۰۱۹میالدی را در تهران خواهیم گرفت،
که جشــ 
خاطرنشانکردند«:تواناییمحاسباتیدشمنانایراندرهمین
حد است ،همانطور که آن زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای
به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال میکردند در حمله
مرصاد سه روزه از کرمانشــاه به تهران خواهند رسید ».رهبر
انقالب اسالمی افزودند« :برخی دولتمردان آمریکایی اینطور
وانمود میکنند که دیوانهاند ،البته بنده این را قبول ندارم اما آنها
حقیقتا«احمقهایدرجهیک»هستند».
چهلسالگیانقالب
مقام معظم رهبری رســیدن به چهل ســالگی را در روند
شکلگیری تمدنها ،آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند و افزودند:
«در این مسیر تمدنی ،چهل سالگی نه دوران پیری بلکه دوران
عمق یافتن حرکتها است و به فضل الهی و به برکت «ایمان
دینی،عزمراسخ،حضوروآمادگیوکاروتالشملتبهویژهانبوه
جوانان خوشفکر ،مبتکر و امیدوار به آینده» ،حرکت تاریخی
ملتایرانبهنتایجدرخشانخودخواهدرسید».
حلمشکالتمعیشتی
ایشــان در مهمترین توصیه خود به مسئوالن بهخصوص
دولتمردان تاکید کردند« :اولویت کاری خود را حل مشکالت
معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف قرار دهید ،چراکه این

مســأله اهمیت ویژهای دارد ».رهبر انقالب با اشاره به تمرکز
دشمن بر مسائل معیشتی مردم گفتند« :منابع کشور کم است
اما چرا با وجود تذکرات مکرر ،جریانها و افرادی ،ظالمانه این
منابع را میبلعند و با داللبازی و انحصارطلبی در تجارت ،مانع
پیشرفت کشور میشوند و در تقویت تولید داخلی کارشکنی
میکنند ».ایشان ،کار و تالش و خدمت به انقالب ایران عزیز و
ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسئوالن و دولتمردان
تاکید کردند« :قدر نعمت مسئولیت در نظام اسالمی را بدانید و
به لوازم قدرشناسی از آن یعنی «مراقبت در حرف و رفتار ،پرهیز
از گرایش به اشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند
باشید و تالش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی
رفتاریومدیریتیامیرمؤمنانباشد».
شجاعتوعقالنیت
مقام معظم رهبری در بخشی دیگر از سخنان خود گفتند:
«در مقابل توپ و تشر و یاوهگوییهای آمریکا و اروپا پس نزنید
و بایستید و بدانید که اینها نه تهدید ،نه «وعده و قول» و نه حتی
امضایشان اعتبار ندارد ».حضرت آیتاهلل خامنهای حرفهای
بیربط برخی غربیها را به حرفهای دلقکها تشبیه کردند و

افزودند«:آنهابهایرانتوصیهمیکنندحقوقبشرراازسعودیها
یاد بگیرد؛ آیا این ،حرف یک دلقک نیست؟» حضرت آیتاهلل
خامنهای خاطرنشان کردند« :رفتار صحیح و عقالنی وظیفه
ِ
احساســات صرف ،نمیشود کشور
مسئوالن است ،چراکه با
را اداره کرد البته احساســات بهعنوان پشــتوانه عملیشدن
تصمیماتعقالنیالزماست».
فضایمجازی،ابزاریبرایمقابلهبادشمنان
رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت
درونی جوانان همچنین گفتنــد« :جوانان میتوانند گرههای
دستگاهها را باز کنند ،بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان
را بدانید چراکه حتی بلندپروازیهای آنها خوب است و کشور
را به جلو میبرد ».ایشــان در ادامه تاکید کردنــد« :انقالب و
نظام با خواســت و حمایت مردم شکل گرفته و استمرار یافته
اما مســتکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام
فرامیخوانند که الزم اســت مــردم در مقابــل این تبلیغات
ایســتادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشــمندی،
فضای مجازی را به ابــزاری برای زدن تو دهنی به دشــمنان
تبدیلکنند».


اساسی
از مغایرت با قانون
تا اعاده اعتبار به فرهنگ سیاسی کشور

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

دولت با کلیات طرح استانیشدن انتخابات
موافقت کرده است

سخنگوی وزارت کشور گفت که در جلسه صبح دیروز
هیأتوزیران مقرر شد که دولت موافقت خود را با کلیات
طرح اصالح قانون انتخابــات مجلس اعالم کند منوط به
این که در بررسی کمیسیون ملزومات اجرایی طرح دیده
شود .سلمان سامانی در جریان بررسی کلیات طرح اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس مربوط به استانیشدن
انتخابات گفت «:انتخابات امری سیاسی است که هرچه
بتوانیم فرآیند برگــزاری انتخابات و نتایــج آن را موثر از
مولفههایی از جنس سیاسی قرار دهیم ،یقینا به کیفیت
و اثربخشی نتایج حاصل از انتخابات بر اداره کشور کمک
خواهیم کرد» .وی افزود« :این دغدغ ه جدی بود که توسط
رئیسجمهوری از همان ابتدای شــروع کار دولت مطرح
شد و به وزیر کشور دســتور داده شده الیحه نظام جامع
انتخاباتتدوینشود».

مجلس برای ممنوعالتصویری
زائری درخواستی داشته؟

علــی مطهــری،
نایبرئیس مجلس در پاسخ
به تذکــر خــدری درباره
انتقادات اخیر یک روحانی
نسبت به مجلس در صدا و
ســیما تاکید کــرد« :هیأترئیســه درخصوص
ممنوعالتصویری زائری درخواستی نداشته است».
مطهری ،رئیس وقت جلســه مجلس ،در پاسخ به
خدری گفت« :بهدلیل نوع رفتار صداوسیما درباره
مجلس ،هیأترئیسه جلســهای با رئیس و برخی
معاونان سازمان صداوسیما داشت که در آنجا تمام
این مسائل مطرح شد و به هر حال تا حد زیادی قبول
کردند که قصور شده اســت ،البته معتقد بودند که
تعمدی در کار نیست .قرار هم بر نوعی اصالح رفتار
شدهاست».

شکایت وزارت اطالعات
از اسماعیل بخشی

کلیات طرح استانیشدن انتخابات توسط نمایندگان مجلس تصویب شد ،نظر موافقان و مخالفان چیست؟

شهروند| نمایندگان مجلس شــورای اسالمی دیروز با
کلیات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
موافقت کردند که این طرح برای بررســی بیشتر مواد به
کمیسیونشوراهاارجاعشد.
در جلســه علنی دیروز نمایندگان مجلس با  ۱۵۵رأی
موافق ۶۴ ،رأی مخالــف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱
نمایندهحاضردرمجلسکلیاتطرحاصالحقانونانتخابات
مجلس درباره استانیشــدن انتخابات را تصویب کردند.
در جریان بررســی کلیات طرح استانیشــدن انتخابات
مجلس ،قاضیپور ،سبحانیفر و کیانپور به عنوان مخالف
و رضیان ،کاتــب و ادیانی به عنوان موافــق کلیات طرح
استانیشــدن انتخابات صحبت کردند .از سویی ،سلمان
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حسن روحانی:

رئیسجمهوری با بیان اینکه ما دو وظیفه مهم اشتغال جوانان و معیشت مردم را بر عهده داریم ،گفت« :همه ما
در ارگانها و دستگاهها باید تالش کنیم که جوانهای ما مشغول به کار شوند ».او در ادامه افزود« :امروز در آستانه
چهلمین جشن پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی اشتغال جوانان و تأمین معیشت مردم دو اولویت اصلی و مهم
همه ما در کشــور است و نباید اجازه دهیم مردم با مشکل مواجه شــوند .مردم توجه دارند که حرکت توسعهای و
سازندگیکشوردرشرایطیاتفاقافتادهاستکهباسه مسألهمواجهبودیمکهمعموالدراینحوادثمهم،ارزشرشد
وپیشرفت،چندبرابرمیشود».

سامانی ،ســخنگوی وزارت کشــور نیز گفت که دولت با
کلیات طرح استانیشــدن انتخابات موافق است منوط بر
اینکه برخی نکات در کمیسیون به این طرح اضافه شود.
محمدجوادکولیوند،رئیسکمیسیونشوراهاوامورداخلی
مجلس نیز گفت که تالش شده اســت در این طرح مواد
مورد نظر نمایندگان لحاظ شــود ،البته ما از هیأترئیسه
درخواست کردیم که مجددا طرح را برای انجام اصالحاتی
به کمیسیون ارجاع کند .بعد از موافقت نمایندگان با کلیات
این طرح الریجانی رئیس مجلس گفت که کمیســیون
شــوراها درخواســت کرده که طرح را به این کمیسیون
ارجاع دهــد تا برخی از مــواد را کاملتر کند ،البته مطابق
آییننامه کمیسیون تنها یک هفته زمان دارد تا در جلسه
مخالف

بعدی مجلس در دستور کار قرار گیرد .نمایندگان با ۱۸۶
رأی موافــق  ۲۴رأی مخالــف و  ۴رأی ممتنع از مجموع
 ۲۳۰نماینده حاضر در مجلــس موافقت کردند که مواد و
جزییات این طرح به کمیسیون شوراها ارجاع شود.ناگفته
نماند سابقه طرح این موضوع به مجلس هفتم برمیگردد.
این مسأله مسکوت ماند تا دوباره در مجلس نهم و سال 94
مطرح شد ،اما ادامه آن تحتالشعاع فضای سیاسی کشور
قرار گرفت و به بوته فراموشی سپرده شد .به جریانانداختن
این مسأله در شرایط فعلی به گفته تحلیلگران سیاسی به
حساسبودن انتخابات سال  98مجلس برمیگردد .توسل
به این مسأله ضروری است که از سال 88به بعد ،انتخابات با
حساسیتهایخاصیبرگزارمیشود.

نظرات

موافق

نظرات

نادر
قاضیپور

استانیشــدن انتخابــات مغایــر روح قانــون اساســی
اس��ت .بــا استانیشــدن انتخابــات پــول ،قــدرت،
زور و زر بــر جامعــه حاکــم و مشــکالت امنیتــی و
دسترســی مــردم بــه نماینــدگان افزایــش مییابــد.
همچنیــن مشــکالت قومیتــی ،گویشــی و مذهبــی
ایج��اد میش��ود.

عبداهلل
رضیان

در جهــت ارتقــا و باالرفتــن کارکــرد مجلــس ،افزایــش
ظرفیــت مجلــس ،حــل مشــکالتی کــه نماینــده در
ارایــه کارکــرد مثبــت داراســت ،ارتقــای ســطح
دموکراســی ،اعتباربخشــیدن بــه فرهنــگ سیاســی
کشــور و افزایــش شــأن نمایندگــی الزم اســت،
ناگزیــر بــه تغییراتــی هســتیم .تصویــب ایــن طــرح
موجــب از بینرفتــن حاشــیههای انتخابــات مجلــس
همچــون خریــد رأی و شــائبه تقلــب خواهــد شــد.

رمضانعلی
سبحانی فر

تــا زمانــی کــه ســازوکار پاســخگویی بــه مــردم توســط
مرجــع مشــخص شــفاف و روشــن نشــود و احــزاب
پاســخگو نباشــند ،نمیتــوان چنیــن تغییــری را در
قانــون ایجــاد کــرد .وقــت عمــده نماینــدگان بــرای
پاســخگویی بــه مــردم صــرف میشــود امــا بــا
استانیشــدن نماینــدگان دیگــر پاســخگو نخواهنــد
بــود .استانیشــدن انتخابــات ســبب قطــع حلقــه
ارتباطــی بــا مــردم میشــود ،همچنیــن نخبهکشــی
آغــاز و کســانی بــه مجلــس راه پیــدا میکننــد کــه
صاحبــان پــول و قــدرت هســتند.

غالمرضا
کاتب

ارتقــا و کارآمــدی شــوراهای شــهر و روســتا،
شــکلگیری و تقویــت احــزاب و نیــز تقویــت و
ارتقــا و افزایــش قــدرت مجلــس شــورای اســامی،
امــروز راهــی نداریــم جــز آنکــه تفکــر و نــگاه ملــی
را در کشــور نهادینــه کنیــم ،در نتیجــه کانــون
تصمیمگیــری نظــام کــه مجلــس اســت ،بایــد بــه
یــک مرکــز تفکــر ملــی تبدیــل شــود ،لــذا بایــد نــگاه
بخشــی ،قومــی و قبیلـهای از درون ایــن نهــاد برچیــده
شــود.

مجید
کیان پور

بــا استانیشــدن انتخابــات هزینــه انتخابــات بــاال
و نامزدهــا تنهــا بــا اتــکا بــه شــرایط مالــی خــاص
میتواننــد در انتخابــات شــرکت کننــد؛ از ســوی
دیگــر رقابــت محلــی و مشــارکت در حوزههــا تغییــر
و نماینــدگان دیگــر پاســخگو نخواهنــد بــود.

سیدعلی
ادیانی

کاهــش هزینــه امنیتــی و دعواهــای بینشــهری،
کمرنگشــدن روابــط قبیلــه ای ،فامیلــی و تعلقــات
شــهری ،تقویــت پشــتوانه آرای مردمــی و حفــظ
ســهمیه حــوزه انتخابیــه موجــود در شهرســتانها از
مزیتهــای طــرح اصــاح قانــون انتخابــات اســت کــه
در ایــن طــرح مــورد تاکیــد اســت.

محمود واعظی ،رئیس
س جمهوری گفت:
دفتر رئی 
«وزیر اطالعات گزارشی از
بررســیهای خود در مورد
ادعاهای اسماعیل بخشی را
ارایه کرد و مشخص شد آنچه بخشی ادعا کرده به
هیچوجه درســت نبوده اســت و در این زمینه کار
تبلیغاتی انجام شده است ».او تصریح کرد« :موضع
دولت حمایت از حقوق شهروندی است و خود وزارت
اطالعات هم تــاش زیادی میکند تا در مســیر
قانونمداریحرکتکند.قرارشداینحقبرایوزارت
اطالعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل
بخشیشکایتشودوقوهقضائیهنیزبررسیمیکند.
این موضوع برای رئیسجمهوری خیلی مهم بود که
دستور رسیدگی دادند ،اما نمیشود که همینطور
بعضیادعاییمطرحکنندونظامزیرسوالبرود».

جشن 40سالگی و لزوم همدلی

ادامه از صفحه اول| آیا الزم اســت تکرار کنیم که
امام(ره) چندبار ازمستضعفان و ظلمی که بر آنها رفته،
صحبت کرده؟ یعنی مشــخص نیســت که همه این
شعارها وصحبتها برای رهاندن فقرا یا به ادبیات امروز
قشر آسیبپذیر از شرایط سخت زندگی و باالبردن رفاه
مردم بوده است؟ کسی که میگوید ما برای افزایش رفاه
و کاهش تورم انقالب نکردیم و شهید ندادیم،دقیقا چه
نگاهی به حکومت دارد؟ هیچ مسئولیتی برای مسئوالن
قایل است یا تنها به امتیازات حاکمیتیبها میدهد؟ در
40ســالگی انقالب روا نیست طوری سخن بگوییم که
انگار مردم رعیتاند و باید در خدمت منویات مسئوالن
باشند.
سه -اینکه آذریجهرمی و بطحایی ،وزرای دولت
اینقدر مورد اقبال عمومیانــد و درجامعه و فضای
مجازی جزو وزرای نســبتا موفق ارزیابی میشوند،
احتمــاال بیارتباط با حضور دایمیشــان در جامعه
ودیالوگشان با شهروندان نیســت .اینکه مشهود
است تصمیماتشان براســاس نیازهای حال حاضر
کشــورو مردم گرفته میشــود و خود را خدمتگزار
مردم میدانند و منتی سر ملت ندارند .احساسی که
بعضی ازمســئوالن درکی از آن ندارند .نمونهاش را
میشــد در ماجرای اخیر برنامه «فرمول یک» دید.
اگرچهنماینــدگان مجلس هر درخواســتی را برای
ممنوعشدن حضور حجتاالســام زائری در سیما
تکذیبکردند و مشــخص شد طبق معمول تصمیم
از طرف جامجمیها بوده ،امــا کمتحملی وکال قابل
پذیرشنیست .بهارســتانیها که در بسیاری موارد
بزرگتر کــه حق عمومــی در میان بوده ،واکنشــی
نداشــتهاند ،چراباید تــا انتقادی از آنها میشــود،
ولو نادرســت ،طرف مقابــل را بازخواســت کنند و
به بهانهشــان مجلس،مانعی بر ســر آزادی بیان به
وجود آورند .به نظر میرســد این شــیوهها با آنچه
که انقالبیون 40ســال قبلبه دنبالش بودند ،فاصله
بسیاری دارد .بنای انقالب بر این بود که مردم صاحب
مملکت باشند و مســئوالنخدمت کنند .این نگاه از
باال به پایین برخی از مســئوالن و اینکه خرج خود
را از مردم جدا میکنند ،کمترین خدمتی به کشــور
و انقالب نیست وشاید بهترین زمان برای رسیدگی
به این دست بزرگواران همین جشنهای 40سالگی
باشــد .نکتهای کهرئیسجمهوری هم بر آن تأکید
کرد و گفت« :در آستانه بهمنماه همه باید خودمان
را برای یک جشــنبزرگ ۴۰ســالگی انقالب آماده
کنیم .مظهر آن جشن راستگویی است ،آن نیست که
چراغانی کنیم وپرچم نشان دهیم ،مظهر آن جشن،
کمک به همدیگر اســت ،مظهر آن جشــن وفای به
عهد ،ایستادگی،وحدت و اتحاد است .»

