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سجاد مرادی:

فدراسیون دوومیدانی تعطیل
شده است!

صفحه 5

تشریح راهکارهای برونرفت از فشار اقتصادی
سرمقاله

علیرضا صدقی

گروه سیاسی  -در شرایط خاص اقتصادی و جنگ تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسالمی
ایران و کاهش فروش نفت ،طبق تاکیدات رهبر انقالب تالشها برای اصالح ساختار بودجه
از طرف مجلس و دولت آغاز شده است .مهلت تعیین شده از سوی رهبری برای قوای
مقننه و مجریه دراینباره تا پایان تیرماه به اتمام میرسد .به همین منظور شورای عالی
هماهنگی اقتصادی کشور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی به منظور اصالح ساختار بودجه

اتخاذ کرد و روز گذشته نیز مجلس دست به کار شد و در جلسهای  2ساعت و نیمه ،به
صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته میزبان محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه و معاونان و مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات بود که هر یک گزارشهای جداگانه
خود را دراینباره با اهالی بهارستان به اشتراک گذاشتند.
شرح درصفحه 2

الزامات جراحی درونجناحی
دیرزمانی است که فعاالن و جریانهای سیاسی در سال
پایانی مجلس شورای اسالمی یا هر سالی که انتخاباتی پیش
رو دارد ،حال و هوای دیگری پیدا میکنند و تکاپوهایشان برای
جذب آراء حداکثری آغاز میشود .این تکاپوها را البته در تمامی
جوامع متکی بر آراء عمومی میتوان سراغ گرفت و منحصر به
سیاستپیشگان ایرانی نیست .اما در جوامع تودهواری چون
جامعه ایران ،شکل ،رنگ ،مختصات و جنس این تالشها
با کشورهای دیگر تفاوتهایی آشکار دارد .انتخاب شعارهای
انتخاباتی و سخنگفتن از ایدهها و برنامههای مربوط به آینده،
جزئی جدانشدنی از برنامههای انتخاباتی جریانهای سیاسی
است .برنامههایی که طبیعی بوده و هیچ نقدی بر آنها وارد
نیست .اما ماجرای اصلی بر سر میزان کارکرد و اثربخشی
چنین کنشهایی در امر انتخابات و بهویژه انتخابات پیشرو
است .مجموعه رخدادها و اتفاقاتی که طی سالهای گذشته
به وقوع پیوسته ،تصویری از غم عمومی و افسردگی اجتماعی
را در صحنه جامعه ایران روایت میکند .همین روایت موجب
شده تا بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی بر این باور
باشند که انتخابات اسفندماه  98گذرگاهی سخت و صعب
برای یکی از اصلیترین ارکان نهادهای دموکراتیک جمهوری
اسالمی ایران خواهد بود.میزان مشارکت ،حجم رایدهندگان،
آشتی یا قهر آحاد جامعه با صندوق آراء و میزان اثرگذاری
جریانهای سیاسی بر جذب مشارکتهای مردمی ،همهوهمه
در زمره مولفههایی هستند که تردیدهایی جدی نسبت به
آنها وجود دارد.
ادامه درصفحه 2

رئیسجمهوری در سفر به خراسان شمالی:

سختی داریم
اما دلمرده نیستیم
صفحه 2

فدریکا موگرینی اعالم کرد

حمایت اروپا از تالش عراق برای
کاهش تنش میان ایران و آمریکا

«ابتکار» از ابعاد جدید یادداشتهای لو رفته سفیر بریتانیا در آمریکا گزارش میدهد

تنش دیپلماتیک بیسابقه لندن و واشنگتن

صفحه 11

صفحه 11

خبر

پاسخ کدخدایی در رابطه با عدم حضور در دادگاه خاتمی به عنوان شاهد:

یک عضو فراکسیون امید مجلس:

 10سال پیش شهادتها را دادهایم

چرا تا این حد در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنید؟
یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «مخالفان دولت درصدد
ساقط کردن دولت به روشهای خطرناک هستند» گفت :باید از آنها پرسید
که چرا فکر میکنید زمین خوردن دولت آسیبی به نظام نمیرساند؟
مزایی در نطق میاندستور جلسه علنی روز
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا هاش 
گذشته (یکشنبه) اظهار کرد :نسل اول انقالب از ابتدای ورود امام خمینی(ره)
به ایران تا به همین امروز مسئولیت داشتند .سواالتی بیپاسخ برای خودم
وجود دارد .امیدوارم که در آینده دوستان یا صاحبنظران پاسخ سواالت این
جانب را بدهند .ما جوانانی بودیم که  ۴۰سال پیش با هزار امید و آرزو سکان
حکومت را در دست گرفتیم اما درک درستی از مفهوم دولت مدرن نداشتیم.
این ناآگاهی با گذشت زمان رو به واگرایی رفته و هم اکنون مبدل فاصله شده
است .چرا سعی نکردیم این شکافها را پر کنیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید به حریم
شخصی و زندگی خصوص مردم معتقد است :ما در عرصه خصوصی زندگی
و کسب و کار مردم حضوری پررنگ داریم و در پوشش ،معاشرت ،الگوبرداری
و هنجارسازیها و کسب و کار مردم مداخله میکنیم .عقبنشینی موضعی
و موسومی ما نیز ناشی از پیشرویهای نسل جدید است؛ چرا تا این حد در
زندگی و کسب و کار مردم دخالت میکنیم؟ این عضو کمیسیون شوراها و امور
داخلی مجلس افزود :نظام ما طی چهار دهه ،هم و غم خود را صرف مبارزه
پیگیر با فساد کرده است ولی چرا با وجود این همه برخورد قضائی و امنیتی
موفق نبودهایم؟ انباشت مشکالت کشور در شماری از حوزهها از آستانه بحران
گذشته است .این عضو فراکسیون امید مجلس با اعتقاد به «تضاد میان
دغدغه و اولویت اصلی تصمیمگیران با دغدغه و اولویت اصلی مردم» پرسید:
مردم کجای تصمیمگیریهای ما قرار دارند؟ گروههای سیاسی مدام از مردم
مایه گذاشته و نظر خودشان را به عنوان نظر مردم عنوان میکنند ،به راستی
چگونه میتوان نظر مردم را در مورد سیاستهای کالن کشور دریافت کرد؟
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه نطق خود همچنین ابراز عقیده کرد:
سیاستمداران ما به علوم پایه احترام گذاشته و با تفوق دانش غرب در این
عرصه مشکلی ندارند .اما همین گروه در علم بودن علوم اجتماعی تشکیک
میکنند و اصول اولیه اقتصاد را برنمیتابند و از چنگ زدن به آموزههای علمی
سر باز میزندند .چرا از علوم اجتماعی گریزان هستیم؟ وی گفت :جریان
مخالف دولت تالش میکنند که بخشهای مخاطره آمیز تصمیمهای بزرگ
به دولت واگذار شود تا در صورت عدم موفقیت دولت ،تبرئه شوند .مخالفان
دولت درصدد ساقط کردن دولت به روشهای خطرناک هستند .باید از آنها
پرسید که چرا فکر میکنید زمین خوردن دولت آسیبی به نظام نمیرساند؟
وی با اشاره به وابستگی رشد و اشتغال تاکید کرد :اگر رشد اقتصادی اتفاق
بیفتد اشتغال هم حاصل میشود ،اشتغال بدون رشد اما به معنای اتالف
منابع است .چرا اصرار بر ادامه این مسیر داریم؟
مزایی با اشاره به تحریم و تأثیرات آن تصریح کرد :تحریم بنیه اقتصادی
هاش 
کشور را نحیف و سفره مردم را کوچک میکند تا مردم را به ستوه آورد.
چاره کار در دست سیاستمداران است تا برای این فرسایش سیاسی چاره
بیندیشند .برای گرفتن تصمیمات مهم هیچ زمانی بهتر از روزهای سخت
نیست .چرا درباره بازتعریف منافع ملی اقدام نمیکنید؟
نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تاکید به بازنگری قانون اساسی و با
بیان اینکه «شکی نیست که قانون اساسی ما ،حفرههایی دارد در این زمینه
بحثهای زیادی مطرح شده است» پیشنهاد داد :بهترین زمان برای بازنگری
در قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰است تا نامزدها از لحاظ
ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند راهکارهای خود را به مردم ارائه کنند.
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«ابتکار» از جلسه غیرعلنی مجلس درباره اصالح بودجه گزارش میدهد

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با شروط شورای
نگهبان در راستای برگزاری انتخابات الکترونیک ،گفت:
بیشترین مسئلهای که ما داریم در حوزه امنیت آراء است.
شورای نگهبان در حوزه انتخابات باید پاسدار حقالناس
باشد.
به گزارش ایسنا ،عباسعلی کدخدایی شنبهشب با
حضور در برنامه «نگاه یک» ،در پاسخ به اولین سوال
مجری در رابطه با تغییراتی که باید در شورا صورت بگیرد
در حالی که هنوز جانشین آیتالله مؤمن منصوب نشده
است و این که «برخی از تغییر و تحول اساسی در رویکرد
شورای نگهبان صحبت میکنند ،این رویکرد تا چه اندازه
میتواند صحیح باشد؟» ،اظهار کرد :این امر در جابجایی
اعضای شورای نگهبان کامال ًطبیعی است .از گذشته هم
این اتفاق وجود داشت .دوره اعضای شورای نگهبان شش
ساله و قابل تمدید است .گاهی تمدید میشود و گاهی
نمیشود زیرا مراحل مختلفی دارد.
کدخدایی در پاسخ به این سوال مجری که پیش از
این گفته بود تخلفات در انتخابات طبیعی است ،اظهار
کرد :انسان جایزالخطاست و هر حرکتی که میکند ممکن
است با خطا همراه باشد .انتخابات هم یک کنش عظیم
سیاسی -اجتماعی است که انسانها انجام میدهند.
طبیعتا ً از مسئوالن اجرایی ،نظارتی و خود مردم امکان
تخلف هست .قانونگذار انواع تخلفات ،نحوه برخورد با
تخلفات و نحوه رسیدگی به تخلفات را پیشبینی کرده
است .ما همیشه اعالم کردیم در این کنش عظیم ممکن
است تخلفاتی اتفاق افتد که مهم این است که ما چگونه
برخورد کنیم و نحوه برخورد ما باید بر اساس قانون چگونه
باشد.
وی اظهار کرد :بیشترین مسئلهای که ما داریم ،در حوزه
امنیت آراء است .در بحث الکترونیک گاهی مراحلی که در
مراحل دستی داریم ،در اینجا قابلیت بازیابی ندارد .باید
چنین امکانی وجود داشته باشد که بتوانیم رأی را با کسی

که رأی داده منطبق کنیم .در دنیا هم به همین صورت
است.
کدخدایی در پاسخ به این سوال مجری که پرسید «یکی
از موضوعاتی که در خانه ملت در رابطه با شفافیت آرای
نمایندگان مطرح شد ،این بود که این امر در نوع نظارت
شورای نگهبان تأثیرگذار است» ،گفت :گاهی ادعایی که
میشود ،خیلی خندهدار است .آیا رویه شورای نگهبان در
گذشته این بوده است؟ آیا قانون اجازه میدهد؟ اصل
 ۸۶میگوید نمایندگان در قبال آرایی که در مجلس به
حسب نمایندگی انجام میدهند ،مصون هستند .نکته
دوم طرحها و لوایحی هست که نمایندگان از جناحهای
مختلف زیر آن را امضا میکنند و منتشر هم میشود.

آیا شده به نماینده بگوییم چرا زیر فالن طرح را امضا
کردی؟ آشکار است و مکتوب سند هم دارد .این چه حرفی
است که اگر آرای ما مشخص شود شورای نگهبان به ما
ایراد میگیرد و در بررسی صالحیتها دخالت میدهد.
طرح مکتوب که نمایندگان میدهند زیرشان امضا دارد
و معلوم است چه کسانی امضا کردند .آیا شده بگوییم
چون شما فالن طرح را امضا کردید ،پس صالحیت شما
تأیید نمیشود؟
در بخش دیگری مجری پرسید در بحث انتخابات سال
 ۸۸اخیرا ً فردی که ادعای تقلب داشت در دادگاه حاضر
شد و از شما خواست به عنوان شاهد در دادگاه حاضر
شوید و شما نپذیرفتید .دلیل چیست ،کدخدایی گفت :از
این به بعد ،از اینجا که بیرون رفتم ادعای عجیب و غریب
میکنم و میگویم کره مریخ  ۱۰درجه شمالی منحرف
شده و شاهدم آقای مهدیقلی است .در مورد ادعای
عجیب و غریب نباید خیلی به آن توجه کرد .بسیاری از
دوستان این فرد در سال  ۸۸اعالم کردند تخلفی صورت
نگرفته است .در رسانهها گفتند .بحث تقلب را خودشان
اعالم کردند امکانپذیر نیست .نماینده آقای موسوی در
شورای نگهبان نزد رهبری گفتند در کشور ما اصال ًتقلب
امکانپذیر نیست .حاال بعد از  ۱۰سال آمار گنگی را که
هر کسی در هر جایی و موقعیتی اعالم کرده است ،کنار
هم میگذارید و گفتید ایهاالناس تقلب شده و من کشف
مهمی انجام دادم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد :شورای نگهبان
وظیفه دارد در انتخابات که همه آمار و ارقام را بررسی
میکند و میگوید آمار نهایی این است .معموال ًآمار نهایی
شورای نگهبان با آمار وزارت کشور متفاوت است .شورای
نگهبان حجت و اسناد و مدارک داشته است که نتیجه را
اعالم کرده است.
وی افزود :بعد از  ۱۰سال آمار پراکنده از رسانهها گرفتید
که تقلب شده و  ۸میلیون رأی جابجا شده است و حاال

میگویی ثابت کن و میگویند شورای نگهبان بیاید و اعالم
کند .شورای نگهبان که قبال ً اعالم کرده است .ضرورت
ندارد من کدخدایی االن شهادت بدهم .شهادت را ما ۱۰
سال پیش دادیم و اسناد و مدارک روشن است .شما باید
مدارک متقن و محکمهپسند داشته باشید .بنابراین این
ادعای مضحک و کذبی است که ارزش پاسخگویی ندارد.
به همین دلیل ما نه شکایت کردیم و نه تعقیب.
مجری گفت :نکته این است که ایشان میگوید
در انتخابات  ۸۸قطعا ً تقلب شده اما این تقلب پای
صندوقهای رأی انجام نشده بلکه در ستاد انتخابات به
مجموع آراء  ۸میلیون رأی اضافه شده است.
کدخدایی بیان کرد :یعنی همه دستگاههای نظارتی
چشمهای خود را بستند و  ۸میلیون رأی اضافه شده
است؟ شما این را میپسندید؟ دوستان ایشان که از
ایشان هم تندتر هستند ،در سالهای قبل و ادوار گذشته
مسئولیت اجرای انتخابات را داشتند .من اگر آمار آن دوره
را بررسی کنم ،خیلی آرای مخدوش میتوانم دربیاورم .آیا
دلیل این است همه انتخابات گذشته مخدوش بوده و
تقلب صورت گرفته است؟ این ادعا سند میخواهد.
کدخدایی در رابطه با سرنوشت  8میلیون تعرفه ،گفت:
تناقض زمانی است که دو سند را کنار هم قرار بدهیم.
وقتی اسناد مکتوب هنوز هست ،چه تناقضی وجود دارد؟
باید با آرای ما متناقض باشد .شما سند معتبری بیاورید
که شورای نگهبان دو عدد متفاوت گفته باشد .نتیجه
انتخابات یک نتیجه واحد است و در این مدت تغییری
نکرده است .طبیعتا ً این نتایج با آماری که زید و عمر
عنوان کرده ،متفاوت است .وزارت کشور میگوید آقای
زید گفته آرای تعرفهها ،آرای باطله و… این است .ما هم با
سند اینها را بیان میکنیم .باید مدرک محکمهپسند اعالم
کنند .در یک پرونده قضائی آمار متفاوتی اعالم شود اما
در نهایت دادگاه اعالم میکند آمار صحیح این است و آن
رأی قاطع است.

ی و قضایی مجلس:
عضو کمیسیون حقوق 

معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضاییه بازداشت شده است
ی و قضایی مجلس شورای اسالمی اعالم میکند که
عضو کمیسیون حقوق 
ت رئیس پیشین قوه قضاییه بازداشت شده است.
معاون اجرایی حوزه ریاس ِ
حسن نوروزی ،نماینده بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس شورای اسالمی با اعالم این خبر به ایرناپالس گفته :چند روز پیش
آقای طبری بازداشت شده است .او از بیان علت بازداشت خودداری کرد.
اکبر طبری در زمان ریاست آیتالله صادق آملیالریجانی بر دستگاه قضا،
معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت.
چندی پیش علیرضا زاکانی ،نماینده اصولگرای مجلس نهم ،اکبر طبری

را عنصر فاسدی در قوه قضاییه خواند و ادعا کرد که دو رئیس قوه را بیچاره
کرده است.
محمدعلی پورمختار ،نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز پیش از این خبر
داده بود که بر اساس اطالعات او ،اکبر طبری همراه صادق آملیالریجانی
به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است .بعد از انتشار این گزارش در
خبرگزاری ایرنا ،دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیهای
از این خبرگزاری و همچنین این دو فعال سیاسی اصولگرا انتقاد کرده و آنان
را متهم به تخریب آملیالریجانی کرد .همچنین در این جوابیه از اکبر طبری

دفاع شده و تأکید شده بود« :برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی
حوزه ریاست قبال ً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.
رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقال ًآنها را بررسی و خالف بودن آنها
برای وی محرز شده بود ».همچنین در این جوابیه حضور طبری را در مجمع
تشخیص مصلحت نظام تکذیب کرده بودند.
سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه
نشست ،طبری را برکنار و یوسف باقری را بهجای او ،بهعنوان سرپرست
معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.

