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اصولگرایان آماده   لیســت 
 در برابر دســت خالی اصالح طلبان

یازدهمين دوره  انتخابات  از یک ماه به  ]شهروند[در حالی که کمتر 
انتخابات مجلس شورای اسالمی باقی مانده، دو طيف سياسی رسمی داخل 
کشور سعی می کنند جبهه خود را مشخص کنند. از یک سو ليست اوليه 
۱۵۹ نفره نامزدهای شورای ائتالف نيروهای انقالب اسالمی برای انتخابات 
یازدهمين دوره مجلس مشخص شده و قرار است ليست نهایی 30 نفره 
تهران از ميان این ۱۵۹ نفر انتخاب شود؛ اما از سوی دیگر اصالح طلبان 
هنوز اندر خم یک کوچه اند  و مشغول رایزنی برای گرفتن تأیید صالحيت 
کاندیداهای خود. هر چند اصول گرایان که به نظر می رسيد با رد صالحيت 
گسترده اصالح طلبان باید جشن شکرگزاری برگزار کنند، تا حدودی درگير 
اختالفات داخلی خود شده اند. اختالفاتی که از  سال 88 آغاز شده و هنوز 
ادامه دارد. از سوی دیگر، اصالح طلبان که زخمی از ترکش های نااميدی 
از  بی رمق تر  نگهبان  شورای  اوليه  بررسی های  با  بودند،  هواداران شان 

هميشه به نظر می رسند. 

لیستی برای تمام فصول
پیش از انتشار ليست اوليه اصول گرایان در تهران،  محسن پیرهادی، 
سخنگوی شورای ائتالف نيروهای انقالب در گفت وگو با تسنيم گفته بود 
که »هنوز سه مرحله از فرآیند بررسی وضع کاندیداها برای ليست نهایی باقی 
مانده است.« او همچنين از توافق روی ۱20 نفر اوليه خبر داده بود. حاال ائتالف 
اصول گرایان یا همان »ائتالف نيروهای انقالب« ليست ۱۵۹ نفره اوليه خود را 

منتشر کرده است. 
ليستی که به نظر می رسد اصول گرایان برای برگزیدن 30 نفر از ميان آن راهی 
دشوار را در پیش روی خود دارند. هر چند آنها برای این انتخاب سازوکاری 
جدید را طراحی کرده اند. سازوکاری که تا همين جا باعث دلخوری جبهه 
پایداری شده و آنها با اعالم شرایط خود، از ائتالف اصول گرایان خارج شده اند؛ 
هر چند نام مهم ترین چهره این جریان در ليست اوليه ائتالف دیده می شود. 
سازوکار انتخاباتی جریان اصول گرا از دل جمنا پدید آمده و تفاوت هایی با 
سال های گذشته آنها دارد. پیش از انتخابات  سال ۹6 هم جبهه نيروهای 
مردمی انقالب )جمنا( اعالم موجودیت کرد؛ جبهه ای که آن چنان انسجام 
نداشت و در انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری  سال ۹6 رقابت را به 

اصالح طلبان واگذار کرد. 
پس از آن شورای ائتالف اصول گرایان آغاز به کار کرد. با نزدیک شدن 
به انتخابات مجلس این شورا کار خود را جدی تر پیگيری می کند. به نظر 
می رسد سرليستی تهران و وحدت بين همه جریان ها از چالش های اصلی 
شورای ائتالف اصول گرایان است؛ سازوکاری که به نظر می رسد بيش از 
هر چيز به سرای اصالح طلبان نزدیک است. شورایی که ریاست آن با حداد 
عادل است و قاليباف، بذرپاش و روح االمينی اعضای شاخص آن هستند، 
شورایی که 4۵ نفره است و قرار است مهم ترین نهاد تصميم گيرنده برای 
ائتالف اصول گرایان باشد. جمعيت ایثارگران انقالب اسالمی، جمعيت 
پیشرفت و عدالت، حزب توسعه و عدالت و جمعيت رهپویان از مهم ترین 
گروه های ائتالف اصول گرایان هستند. نگاهی به ليست اوليه اصول گرایان 
در تهران نشان می دهد که آنها سعی دارند در کنار حضور شخصيت های 
شاخص خود، ليستی جوان را راهی مجلس کنند. آیا اصول گرایان می توانند 

در مجلس بعدی پوست اندازی  کنند؟ باید دید در غياب رقيب هميشگی 
رقابت آنها با خودشان چه نتيجه ای در پی خواهد داشت.

 امید های ناامید
از سوی دیگر فراکسيون اميد مجلس که بيشترین آمار رد صالحيت ها 
را در مجلس دارد، حاال به وسيله دو تن از چهره های تأییدشده خود رایزنی 
با شورای نگهبان را آغاز کرده است. مصطفی کواکبيان و عليرضا محجوب 
از سوی فراکسيون اميد مأمور رایزنی درباره رد صالحيت 42 نماینده عضو 
گفت:  ایسنا  با  گفت وگو  این فراکسيون شده اند. عليرضا محجوب در 
»آقای کواکبيان از طرف فراکسيون اميد به عنوان رئيس کارگروه بررسی رد 
صالحيت اعضای فراکسيون اميد انتخاب شد و من هم همراه ایشان مأمور 
شدم که موضوع رد صالحيت اعضای فراکسيون را پیگيری کنيم.« او درباره 
اقدامات نمایندگان فراکسيون اميد هم افزود: »ما قرار است مذاکراتی 
داشته باشيم و کمک کنيم تا موضوعات را بين شورای نگهبان و نمایندگان 
رد صالحيت شده عضو فراکسيون منتقل کنيم.« نماینده مردم تهران 
در مجلس با بيان اینکه صالحيت 42 عضو فراکسيون اميد در انتخابات 
مجلس آینده رد شده است، ابراز اميدواری کرد: »در پروسه رسيدگی به 

اعتراضات تعداد رد صالحيت شدگان کاهش یابد.« 
انتشار  با  در همين حال شورای عالی سياست گذاری اصالح طلبان 
بيانيه ای با اعالم اینکه »امکان ارایه ليست ائتالفی از جانب این جبهه 
صالحيت ها«  رد  به  اعتراض  نتيجه  پیگيری  و  »بررسی  از شده«  سلب 
خبر داده است.  در اطالعيه شورای عالی سياست گذاری اصالح طلبان 
همچنين آمده: »از آنجا که برخی افراد و گروه ها و رسانه ها اقدام به انتشار 
ليست های جعلی به نام ائتالف اصالح طلبان کرده اند، دبيرخانه شورای 
عالی سياست گذاری جبهه اصالح طلبان مجددا ضمن تأکيد بر مواضعی 
که در آخرین بيانيه این شورا صراحتا به آن پرداخته شد، ليست هایی که 
با این عنوان منتشر می شود، فاقد اعتبار و صرفا گمانه زنی های افراد و 
گروه های خاص است.« هر چند این شورا که در انتخابات  سال ۹4 شکل 
گرفت در بيانيه اول خود درباره رد صالحيت ها هم مشارکت در انتخابات 
را توصيه کرده بود »شورای عالی سياست گذاری جبهه اصالح طلبان ایران 
اسالمی به رغم همه این مالحظات، همچنان صندوق رأی را مهم ترین و 
، با علم به  کم هزینه ترین راه تغيیر و اصالح در کشور می داند و با همين باور
غ از نتيجه انتخابات، فعاليت خود را برای  همه دلسردی های جامعه و فار
حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهمين دور مجلس شورای 

اسالمی آغاز کرد.« 
در آخرین واکنش ها به رد صالحيت های گسترده، علی یونسی، مشاور 
رئيس جمهوری و از چهره های نزدیک به اصالحات از انتخابات به عنوان 
کارگزاران  از  و  کرد  یاد  امنیت ملی  و  از منافع  برای دفاع  بهترین شيوه 
انتخابات خواست تا با الگوبرداری از شخصيت شهيد سليمانی فراجناحی 
عمل کنند. همچنين آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت هم در 
واکنش به تصميم شورای نگهبان گفت: »وقتی می گویید حفظ نظام  
اوجب واجبات است، از واجبات دیگر انقالب ۵۷ هم بگویید؛ قرار بود 

ميزان رأی ملت باشد.«

لیستی که به نظر می رسد 
اصول گرایان برای برگزیدن 

30 نفر از میان آن راهی 
دشوار را در پیش روی خود 
دارند. هر چند آنها برای این 

انتخاب سازوکاری جدید را 
طراحی کرده اند. سازوکاری 

که تا همین جا باعث 
دلخوری جبهه پایداری 

شده و آنها با اعالم شرایط 
خود، از ائتالف اصول گرایان 

ج شده اند؛ هر چند نام  خار
مهم ترین چهره این جریان 

در لیست اولیه ائتالف دیده 
می شود. سازوکار انتخاباتی 
جریان اصول گرا از دل جمنا 

پدید آمده و تفاوت هایی 
با سال های گذشته آنها 

دارد. پیش از انتخابات 
 سال 96 هم جبهه نیروهای 
مردمی انقالب )جمنا( اعالم 
موجودیت کرد؛ جبهه ای که 

آن چنان انسجام نداشت 
و در انتخابات شورای شهر 

و ریاست جمهوری  سال 96 
رقابت را به اصالح طلبان 

واگذار کرد

 ایران 13 سفير جدید 
برای سفارتخانه هایش معرفی کرد

در  ایران  اسالمی  جمهوری  جدید  سفيران 
بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک، بالروس، ارمنستان، 
صربستان، آفریقای جنوبی، نيجریه، قرقيزستان، 
سه شنبه  روز  کرواسی  و  موریتانی  سریالنکا، 
با  خود  مأموریت  محل  به  عزیمت  از  پیش  و 

رئيس جمهوری دیدار و گفت وگو کردند.
حسن روحانی در این دیدار برای سفرای جدید 
ایران آرزوی موفقيت کرد و از آنان خواست ضمن 
معرفی توانمندی های کشورمان به سرمایه گذاران 
و بخش های خصوصی و دولتی محل مأموریت 
خود، بيش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکيم 
کشورها  دیگر  با  همه جانبه  مناسبات  و  روابط 
تالش کنند. رئيس جمهوری همچنين بر ضرورت 
توسعه همکاری های اقتصادی و کمک سفرای 
جمهوری اسالمی ایران به تقویت فعاليت بخش 
خصوصی و تجارت با سایر کشورها و همچنين 
گسترش همکاری های فرهنگی، علمی و فناورانه 

تأکيد کرد.
افسانه نادی پور سفير جمهوری اسالمی ایران 
در دانمارک، غالمحسين دهقانی سفير جمهوری 
اسالمی ایران در بلژیک، احمد معصومی فر سفير 
جمهوری اسالمی ایران در سوئد، عليرضا یوسفی 
سفير جمهوری اسالمی ایران در نروژ، سعيد یاری 
سفير جمهوری اسالمی ایران در بالروس، عباس 
بدخشان ظهوری سفير جمهوری اسالمی ایران در 
ارمنستان، رشيد حسن پور بائی سفير جمهوری 
آقاجعفری  مهدی  صربستان،  در  ایران  اسالمی 
سفير جمهوری اسالمی ایران در آفریقای جنوبی، 
محمدعلی بک سفير جمهوری اسالمی ایران در 
نيجریه، سعيد خرازی سفير جمهوری اسالمی ایران 
در قرقيزستان،  هاشم اشجع زاده سفير جمهوری 
اسالمی ایران در سریالنکا، اميرعلی امام جمعه 
شهيدی سفير جمهوری اسالمی ایران در موریتانی 
و پرویز اسماعيلی سفير جمهوری اسالمی ایران در 

کرواسی هستند. 
سفرا نيز در این دیدار ضمن ارایه گزارشی از وضع 
روابط ایران با کشورهای محل مأموریت خود در 
زمينه های مختلف، بر تالش و جدیت به منظور 
همکاری های  و  اقتصادی  مناسبات  توسعه 

همه جانبه ایران با دیگر کشورها تأکيد کردند.

 موسوی: سفر بن علوی 
 در چارچوب رایزنی های 

مستمر مقامات ایران و عمان است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: »سفر بن علوی 
به تهران در چارچوب رایزنی های مستمر مقامات 
ایران و عمان انجام می شود. سيد عباس موسوی 
بن  یوسف  »آقای  نوشت:  توییترش  صفحه  در 
علوی وزیر امور خارجه عمان در چارچوب رایزنی های 
مستمر ميان مقامات دو کشور دقایقی پیش وارد 
تهران شد.« روز گذشته نيز سخنگوی وزارت خارجه 
روز  در  تهران  به  منطقه  مقامات  از  یکی  سفر  از 
سه شنبه خبر داده بود. جمعه هفته گذشته نيز 
ظریف در عمان با یوسف بن علوی دیدار و رایزنی 
کرده بود. حدود دو هفته پیش نيز یوسف بن 
علوی برای شرکت در مجمع گفت وگوی تهران به 

ایران سفر کرده بود.

روحانی در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات:  
 مردم باید از ارزان ترین

  و کوتاه ترین مسير
 خدمات الکترونيکی را دریافت کنند

باید  »مردم  کرد:  تأکيد  رئيس جمهوری 
خدمات  مسير،  کوتاه ترین  و  ارزان ترین  از 
در  نباید  آنان  و  کنند  دریافت  را  الکترونيکی 
سرگردان  سازمان ها  و  ادارات  راهروهای 

باشند.«
جلسه  در  سه شنبه  روز  روحانی  حسن 
شورای اجرایی فناوری اطالعات با بيان اینکه 
تمام تالش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد 
از  کاغذ  حذف  و  الکترونيک  دولت  تقویت  و 
»کارهای  افزود:  است،  بوده  اداری  سيستم 
زیادی در این مدت  انجام شده است. کارت 
ملی را هوشمند کردیم و مردم نيز آمدند و دو تا 
سه ساعت وقت آنان را گرفتند تا کارتی را صادر 
کنند، اما متأسفانه شاهدیم همچنان مردم 
برای مراجعه به برخی ادارات ناچارند چندین 

برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.«
رئيس جمهوری اظهار داشت: »این کارت 
کپی  دیگر  که  شده  درست  هوشمند  ملی 
مدارک از مردم نخواهند و با یک شماره کارت 
نياز قابل دسترس  ملی همه اطالعات مورد 
باشد.« روحانی دبيرخانه شورای اجرایی فناوری 
از  هفتگی  گزارش  ارایه  به  موظف  را  اطالعات 
و  الکترونيک  دولت  اجرای  در  تسریع  روند 
هماهنگی ميان وزارتخانه ها و رفع مشکالت 
احتمالی کرد و اظهار داشت:   »باید مشکالت 
دولت الکترونيک را ظرف 6 تا ۷ ماه آینده حل 
کنيم، یعنی  سال آینده به نقطه ای برسيم که 
اعالم کنيم به دولت الکترونيک رسيده و این 

مشکالت را رفع کرده ایم.«
رئيس جمهوری گفت: »دولت الکترونيک 
مردم  به  خدمت  مسير  در  بااهميت  گامی 
مدرن شدن  از  نشانه ای  و  فساد  با  مبارزه  و 
داشت:  اظهار  او  ماست.«   اسالمی  دولت 
وارد  اداره ای  در  وقتی  مردم  کار  »می خواهيم 
گيرد. هيچ  انجام  کارت  با یک  می شوند فقط 
چيز دیگری نياز نباشد. فقط یک کارت همراه 
باشد. کار با آن کارت باید انجام شود. اگر مجوز 
روزنامه هم می خواهد بگيرد، با آن کارت باید 
انجام بگيرد. بيمه، ماليات بشود یا اعتراض 
کند با همان کارت انجام شود. هيچ چيز دیگری 

نياز نباشد.«
در  الکترونيک  دولت  اهميت  به  روحانی 
کرد:  بيان  و  اشاره  درمان   و  بهداشت  حوزه 
»مثال در حوزه بهداشت و درمان، که در این 
کار  الکترونيک خيلی  حوزه روی بحث دولت 
الکترونيکی  پرونده  سيستم  بود  بنا  شده، 
در  درمانی  امور  همه  تا  شود  فعال  سالمت 
سالمت هوشمند  کارت  همان   چارچوب 
ما  که  چيزی  »آن  شد:  یادآور  او  گيرد.«  انجام 
کارت  یک  داریم،  انتظار  الکترونيک  دولت  از 

». است برای همه کار
دستگاه ها  بين  اطالعات  انتقال  روحانی 
دولت  تقویت  برای  را  اجرایی  سازمان های  و 
الکترونيک، تسهيل امور و حرکت به سمت 
شفافيت و گزارش آزاد اطالعات ضروری خواند 
و گفت: »هدف نهایی انجام یک برنامه ریزی 
شود  حل  مشکالت  این  ماه   6 طی  تا  است 
سهولت  با  مردم  که  برسيم  نقطه ای  به  و 
بتوانند اطالعات الزم را به دست بياورند و کار 
اداری شان را انجام دهند، بدون اینکه با کسی 

مواجه شوند و حرف بزنند.«
فناوری  اجرایی  شورای  جلسه  ادامه  در 
از روند اجرای پروژه دولت  گزارشی  اطالعات، 
الکترونيک در حوزه های مختلف ارایه و شورا 
موظف شد با توجه به توسعه قابل توجهی که 
طی  الکترونيک  دولت  زیرساخت های  در 
به طور  است،  شده  انجام  اخير  سال های 
دستگاه های  اقدامات  از  گزارشی  مستمر 
اجرایی در روند توسعه و اجرای کامل دولت 
الکترونيک ارایه کند. در این جلسه همچنين 
دستگاهی  بين  تعامالت  توسعه  لزوم  بر 
کامل  اجرای  و  پیگيری  در  تسریع  به منظور 
دولت الکترونيک تأکيد شد. در جلسه شورای 
اهميت  راستای  در  اطالعات،  اجرایی فناوری 
توسعه دولت الکترونيک، نظام بودجه ریزی 
اثر  از  استفاده  و  هویت  نظام  دستگاه ها، 
حذف  افراد،  هویت  شناسایی  برای  انگشت 
اسناد کاغذی توسط مراکز ارایه خدمات و نيز 
توسعه دولت الکترونيک در بخش سالمت و 
از  پیشگيری  و  مبارزه  در  آن  نقش  و  ماليات 
فساد، تسهيل ارایه خدمات به مردم و کاهش 
نظام  چابک سازی  و  اداری  نظام  هزینه های 

اداری کشور مورد تأکيد قرار گرفت.

نطق مجلس

احمد حمزه، نماینده کهنوج: 
حال که اروپا از تعهدات خود سر باز زده است، 
پیشنهاد می کنم هرچه سریع تر از NPT خارج شده و 
انفجارهای شکاف و جوش هسته ای را انجام دهيم و 
به دنيا اعالم کنيم که به باشگاه قدرت های هسته ای 
پیوسته ایم. من به نيابت از مردم کرمان اعالم می کنم 
که همه کرمانی ها سرباز حاج قاسم هستند و اگر همه 
ما شهيد شویم، هيچ ابایی نداریم. به نيابت از مردم 
برساند،  قتل  به  را  ترامپ  که  هرکس  برای  کرمان 

سه ميليون دالر جایزه نقدی می دهيم.

مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران:  
حضور در انتخابات کشور را بیمه می کند، به 
همین دلیل الزم است اقدامات الزم را برای حضور 
پرشور مردم درنظر داشته باشیم. تاکنون توانسته ایم 
۶۰  نفر را در سراسر کشور برای حزب خود در فهرست 
قرار دهیم. لذا اگر به فلسفه احزاب برای افزایش 
شورای  می کنیم،  توجه  انتخابات  در  مشارکت 
 نگهبان باید نسبت به تأیید صالحیت کاندیداهای 
اخالقی  و  مالی  موضوع  که  صالحیت شده ای  رد 

ندارند، اقدام الزم را انجام دهد.

  : علی گلمرادی، نماینده ماهشهر
اقتدار کنونی کشور برگرفته از حضور آگاهانه 
مردم در عرصه های مختلف ازجمله انتخابات است؛ 
لذا مسئوالن باید برای قدردانی در راستای کاهش 
مشکالت گام بردارند. بر این اساس، حضور افراد از 
انتخابات  در  مختلف  سیاسی  جناح های  و  اقشار 
می تواند به تأمین منافع ملی کمک شایانی کند. در 
این بین باید اذعان کرد ایجاد فضای رقابتی و سالم 
عرصه  در  مردم  چشمگیر  حضور  سبب  می تواند 

انتخابات شود.

تسنیم


