سهشنبه  14اسفند  / 1397شماره 4045
 5مارس  27 / 2019جمادیالثانی 1440

طیبه سیاووشی:

»

این کار
فرصت را
به جوانان میدهد

»

خبر

سیاست

2

طیبهسیاوشی،نمایندهمردمتهراندرمجلسشورایسالمی،دربارهممنوعیتبیشازسهدورهمتوالینمایندگی
مجلس شورای اسالمی گفت :پیشنهاد بسیار خوبی اس��ت اینکه یک فرد بیش از سه دوره متوالی نمیتواند نماینده
مجلس باشد و بعد از یک وقفه دوباره به این حوزه ورود میکند پیشنهاد خوبی است و میتواند به پویایی مجلس کمک
کند .به گزارش ایلنا ،سیاوشی تاکید کرد :اگر این پیشنهاد پس از تایید شورای نگهبان بهصورت قانون اجرایی شود،
اتفاق بسیار خوبی است .این کار فرصت را به جوانان میدهد تا مش��ارکت سیاسی را به گونهای دیگر انجام دهند .وی
خاطرنشان کرد :به طور مثال یک فرد در یک حوزه انتخابیه چندبار نامزد و وارد مجلس میشود خب اینگونه انتخاب
اهالی منطقه محدود است زیرا به آن فرد از سر عادت رأی میدهند .سیاوشی ادامه داد :میگویند این کار باعث محدود
کردنفرصتانتخابمردممیشوددرصورتیکهاینطورنیستوباعثمیشوددقتنظرمردمبیشترشود.

محمدرضاعارف:

»

دولت برای تنظیم
بازار شب عید
برنامههاییدارد

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اس�لامی از حضور وزیران جهاد کشاورزی و صنعت در
جلسه دیروز این فراکسیون خبر داد و گفت :دولت برای تنظیم بازار شب عید برنامههایی دارد ،تا مردم به ویژه اقشار
آسیب پذیر در تامین مایحتاج اولیه خود با مشکل روبهرو نشوند .به گزارش ایرنا ،عارف بیان کرد :در این جلسه وزیران
جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت ،گزارشی درباره اقدامات خود در تنظیم بازار کاالهای اساسی ارائه کردند که
به نظر میرسد اقداماتی برای تامین کاالهای اساسی در دست اجرا دارند ،اما جمعبندی فراکسیون امید این بوده که
بهصورت جدیتر تامین کاالهای اساسی و تنظیم بازار پیگیری شود .رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی،
اظهار داشت :تنظیم بازار چند کاالی اساسی اعم از گوشت قرمز ،مرغ ،گندم و آرد باید جدیتر پیگیری شود ،لذا در
فروردین سال آینده جلسهای برگزار میشود تا برنامههای سال 98آنها دریافت شود.

گزارش «روزان» از دومین روز بررسی طرح اصالح قانون انتخابات مجلس:

حسینعلی امیری:

دولت با استانی شدن انتخابات
موافق است

حس��ینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعالم
کرد که علیرغم نبود موضوع استانی شدن انتخابات مجلس
ش��ورای اس�لامی در الیحه جامع انتخابات ،ول��ی دولت با
استانی شدن انتخابات موافق است.
ب ه گزارشایس��نا ،امیری در جلس��ه علنی روز گذش��ته
مجلس شورای اس�لامی و در جریان بررس��ی طرح اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی ،اظهار
کرد :الیحه جامع انتخابات در فرایند کارشناس��ی با در نظر
گرفتن نظ��رات صاحبنظران ،فعاالن سیاس��ی و اجتماعی
تهیه شده است که در این باره هم جلسات مشترکی برگزار
گردیده است.
وی ادام�� ه داد :بعد از برگزاری جلس��ات و اس��تماع نظر
صاحبنظران الیحه جامع در کمیس��یون سیاسی و دفاعی
دولت تصویب ش��د که این موض��وع با ابالغ سیاس��تهای
کلی انتخابات توس��ط مق��ام معظم رهبری مق��ارن گردید.
بههمین دلیل ما مجددا این الیحه را منطبق با سیاس��تها
بازنگری کردیم که در نهایت به مجلس ش��ورای اس�لامی
تقدیم شد.
مع��اون رئیس جمه��ور در ادام��ه صحبته��ای خود با
اش��اره به اینک��ه «ط��رح اصالح قان��ون انتخاب��ات مجلس
شورای اس�لامی بر مدار اس��تانی شدن اس��توار است» ،در
این رابطه خاطرنش��ان کرد :دولت در الیح��ه جامع چیزی
درباره استانی ش��دن لحاظ نکرده اس��ت ،اما با این موضوع
موافق است.

دو سه روز آینده رئیسی
رسما به رئیس دستگاه قضا میشود

محمدصادق آملی الریجانی در جلس��ه مسئوالن عالی
دس��تگاه قضائی اظهار کرده اس��ت :هفته گذش��ته نامهای
به مقام معظم رهب��ری مکتوب کردم که با توج��ه به اینکه
به پای��ان دوره اینجانب ه��م مدت قلیلی باقی مانده اس��ت
و برای اینکه در انجام مس��ئولیتها و وظای��ف بنده در قوه
قضائیه ،مجمع تش��خیص و ش��ورای نگهب��ان خللی پیش
نیاید از محضر ایش��ان تقاضا کردم که اگ��ر صالح میدانند
قب��ل از پای��ان دوره ،ریاس��ت جدید ق��وه معلوم ش��وند و
بن��ده در کاره��ای مجم��ع تش��خیص و ش��ورای نگهبان
متمرکز شوم.
به گ��زارش ایلن��ا ،وی ادام��ه داد :ایش��ان مث��ل لطف
همیشگیش��ان این موض��وع را پذیرفتند و حس��ب خبر و
گزارشی که به بنده دادند ،انشاءاهلل در دو سه روز آینده هم
مسئله ابالغ رسمی ریاست جدید انجام خواهد شد.

مرتضوی در زندان میماند

مصطف��ی ت��رک همدانی وکی��ل مداف��ع تع��دادی از
کارگ��ران تأمی��ن اجتماع��ی از بخش��یده ش��دن مجازات
ش�لاق س��عید مرتض��وی خب��ر داد و گفت :این بخش��ش
ب��ا توجه ب��ه عفو (عموم��ی) مق��ام معظم رهب��ری صورت
گرفته است.
به گزارش ایس��نا ،ت��رک همدانی در رابطه با بخش��یده
ش��دن حکم ش�لاق س��عید مرتض��وی ،اظهار ک��رد :کل
محکومیت ایش��ان همین  ۶۵یا  ۷۰ضربه ش�لاق بوده که با
این اوصاف با توجه به عفو مقام معظم رهبری از بابت تأمین
اجتماعی محکومیت دیگری ندارند.
ترک همدانی گفت :مرتضوی که در حال حاضر به دلیل
محکومیت در پرونده کهریزک به اته��ام معاونت در قتل در
حبس به س��ر میبرد ،در پرونده تامین اجتماع��ی به اتهام
تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به شالق محکوم شده بود.
در بند ب عفو عمومی رهبری تصریح ش��ده است «تمام
شالقهای تعزیری» مشمول عفو میشوند.
آیت اهلل ص��ادق آمل��ی الریجانی رئی��س قوهقضائیه در
جلس��ه عالی مس��ئوالن قضائ��ی روز دوش��نبه  ۱۵بهمن
 ۱۳۹۷اعالم کرد که به مناس��بت دهه فجر و آغاز چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به  ۵۰هزار زندانی عفو داده
شده است.

مهدی چمران:

ریاست حداد عادل در شورای
اصولگرایان یک گمانه زنی است

مهدی چم��ران فعال سیاس��ی اصولگ��را ،در خصوص
تش��کیل ش��ورای وحدت اصولگرایان گفت :این ش��ورا در
حد نشستهای مش��ورتی برگزار میشود و هنوز سازوکار و
برنامههای آن مشخص نیست و آن چیزی که مشخص شده
بیشتر یک گمانه زنی است.
به گ��زارش برنا ،چم��ران بیان ک��رد :اینها که کارش��ان
اجرایی نیس��ت بلکه کار مش��ورتی دارند و جمنا هم به کار
اجرایی خودش ادامه خواهد داد.
چمران در خص��وص اینکه آیا «حداد ع��ادل رئیس این
شورا اس��ت» گفت :اصال انتخابی صورت نگرفته است .حال
در یک جلس��ه که آقای حدادعادل اداره جلس��ه را برعهده
داشته نمیتوان گفت که ایشان رئیس هستند .اصال چنین
بحثی دقت نظر ندارد و یک گمانه زنی اس��ت .او گفت :آرزو
و انتظار این نشس��تٌ ،موفقیت است و ان ش��اءاهلل که موفق
باشند.

موازی کاری مجلس و دولت

گروه سیاس�ی -مجلس شورای
اسالمی روز گذش��ته به ادامه بررسی
طرح اصالح م��وادی از قانون انتخابات
مجلس شورای اس�لامی پرداخت .در
جلس��ه اول بررس��ی این ط��رح ،ماده
جنجال��ی ممنوعی��ت کاندیدات��وری
نمایندگان با س��ابقه بیش از سه دوره
متوال��ی و همچنی��ن ،م��واد مربوط
ب��ه ام��کان رأی دادن به یک لیس��ت
انتخابات��ی و ام��کان کاندیدات��وری
بهص��ورت ائتالفی به تصویب رس��ید.
در جلس��ه روز گذش��ته روند بررسی
علیرغ��م اعتراض��ات نس��بت ب��ه
همپوش��انی این ط��رح و الیحه جامع
انتخابات ادامه یافت.
ارجاع شرایط کاندیداتوری
به کمیسیون تخصصی
روز گذشته مواد مربوط به سپردن
مس��ئولیت حس��ن اجرای انتخابات
مجل��س به هی��أت اجرای��ی مرکزی،
تش��کیل هیات اجرایی حوزه انتخابیه
اصل��ی در اس��تانداریها ب��ه منظور
تجمیع نتایج انتخابات استانی ،تشکیل
هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی در
اس��تانداریها به منظور تجمیع نتایج
انتخاب��ات اس��تانی و تعیی��ن مراجع
چهارگانه مرجع اس��تناد وزارت کشور
و ش��ورای نگهبان برای بررسی سوابق
داوطلبان انتخابات مجلس به تصویب
رسید اما در مورد ماده کلیدی مربوط
ب��ه ش��رایط عموم��ی و اختصاص��ی
کاندیداها این تصمیم اتخاذ شد که به
کمیسیون تخصصی (کمیسیون امور
داخلی و شوراها) برای بررسی بیشتر و
تطبیق با الیحه جامع انتخابات ارجاع
داده شود .با  170رأی موافق 36 ،رأی
مخالف و 2رأی ممتنع از مجموع 222
نماینده حاضر در صح��ن با ارجاع این
ماده به کمیسیون موافقت شد.
براس��اس م��اده ارجاعی ش��رایط
عمومی کاندیداهای انتخابات مجلس
از این ق��رار اس��ت :اعتقاد به اس�لام،
الت��زام عملی ب��ه اس�لام (تبصره یک
این م��اده ع��دم التزام عمل��ی را فقط
از طری��ق تجاهر به فس��ق قابل اثبات
میدان��د و تبصره دو ح��ق اقلیتهای
مذهبی مصرح در قانون اساس��ی را در
این مورد به رسمیت شناخته و آنها را
مستثنی کرده) ،التزام عملی به انقالب
و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
(تبصره ای��ن ماده میگوی��د که التزام
عملی بر اساس رعایت خطوط اساسی
نظام جه��ت حفظ اصل نظام اس��ت)،
التزام عملی به قانون اساس��ی و اصل
والیت مطلقه فقیه (تبص��ره این ماده
میگوید که ع��دم وفاداری ب��ه قانون
اساسی صرفاً مستند به اعالن عمومی

ش��خص به اثبات میرس��د) ،تابعیت
کشور جمهوری اسالمی ایران ،سالمت
جس��می در حد برخورداری از نعمت
بینایی ،شنوایی و گویایی ،انجام دادن
خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی
دائ��م برای م��ردان ،عدم حج��ر ،عدم
محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی،
انتخاباتی ،جرای��م علیه امنیت داخلی
و خارجی کش��ور و جرایم علیه عفت
عمومی ،ارت��داد و خیان��ت در امانت،
عدم س��ابقه محکومیت کیفری مؤثر
و محرومیت از حق��وق اجتماعی ،عدم
وابستگی به گروههای غیرقانونی ،عدم
مؤثر ب��ودن در تحکیم رژیم گذش��ته
و وابس��ته نبودن به آن و عدم اعتیاد و
استعمال مواد مخدر و روانگردان.
همچنی��ن ،ش��رایط اختصاص��ی
تعیینی در این ماده از این قرار اس��ت:
داش��تن مدرک تحصیلی کارشناسی
ارش��د یا معادل آن ،حداقل س��ن سی
س��ال تمام و حداکث��ر هفت��اد و پنج

»

دلیل استناد به چهار مورد اول شرایط
عمومی است.
نویس��ندگان ای��ن ط��رح تالش
کردهاند که با ش��فافیت نح��وه احراز
آنه��ا از ردصالحیتهای س��لیقهای و
حاشیهس��از جلوگیری کنن��د اما ،در
س��وی دیگر الیحه جامع انتخابات نیز
که توسط دولت آماده شده و در همین
هفته در مجلس اعالم وصول ش��د ،به
این موضوع پرداخته است .نگاه هر دو
چه طرح مجلس و چه الیحه دولت به
این موضوع مشابه است .در هر صورت
مطابقت این دو به کمیسیون تخصصی
ارجاع داده شد اما اصل این موضوع که
مجلس در حال بررس��ی طرحی است
که الیحهای اع��م از آن نیز به مجلس
رس��یده ،چالشی اس��ت که در جلسه
دیروز نیز از سوی نمایندگان و معاون
پارلمانی دولت مطرح شد.
طرح مجلس یا الیحه دولت
حس��ینعلی امیری معاون پارلمان

است الیحه جامع به جای این طرح در
دستور کار مجلس قرار گیرد».
البت��ه ،مه��رداد بائ��وج الهوتی از
اعضای فراکسیون مس��تقلین بود که
پیشنهاد ارجاع کل طرح به کمیسیون
امور داخل��ی و ش��وراها و ادغام طرح
و الیح��ه را داد .او در اخط��اری گفت:
«پ��س از اب�لاغ سیاس��تهای کل��ی
انتخابات ،دولت الیحه جامع انتخابات
را تهیه ک��رد و روز گذش��ته در صحن
این موضوع اعالم وصول ش��د که البته
همزمان طرحی نیز در کمیسیون امور
داخلی کشور در حال تهیه بود و اکنون
در صحن علنی در حال بررس��ی است.
طرح اصالح م��وادی از قانون انتخابات
مجلس و الیحه دول��ت باید با یکدیگر
ادغام شوند .برداشت من این است که
این طرح و الیحه باید با یکدیگر تطبیق
داده ش��وند و پیش��نهاد میکن��م در
خصوص ارجاع کل طرح به کمیسیون
رأیگیری شود».

دول�ت پ�س از تأخی�ر بس�یار الیح�ه جام�ع را آم�اده ک�رد ام�ا ای�ن
الیح�ه زمان�ی ب�ه مجل�س رس�ید ک�ه کلی�ات ط�رح اصلاح قان�ون
انتخاب�ات مجل�س موس�وم ب�ه اس�تانی ش�دن انتخاب�ات ب�ه تصوی�ب
رس�یده ب�ود و طبیع�ی اس�ت ک�ه بررس�ی آن زودت�ر انج�ام گی�رد.

س��ال تمام (در هنگام ثبت نام) و عدم
محرومی��ت داوطل��ب از ش��رکت در
انتخابات به جهت تصدی مقام یا شغلی
که در همین قانون برش��مرده ش��ده
است.
ش��رایط عموم��ی و اختصاص��ی
کاندیداه��ا و نحوه اح��راز آن از جمله
مسائل حساسیتزای انتخابات است.
حواش��ی سیاس��ی حول ع��دم احراز
صالحیت برخ��ی کاندیده��ا اغلب به

رئیسجمهور در جلسه دیروز مجلس
شورای اسالمی با تأکید بر اینکه بر روی
الیحه جامع انتخابات کار کارشناسی
بسیاری انجام ش��ده ،گفت« :با توجه
به اینکه ش��اخصه مهم ط��رح اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس بحث
استانی شدن انتخابات است و در الیحه
دولت به این موضوع پرداخته نش��ده و
البته سایر موارد مطرح در الیحه مورد
توجه قرار گرفته اس��ت ،بنابراین بهتر

علی الریجانی رئی��س مجلس در
پاسخ به این اخطار گفت« :طرح اصالح
م��وادی از قان��ون انتخاب��ات مجلس
را به ای��ن دلیل به کمیس��یون ارجاع
نمیدهیم زی��را این ط��رح اکنون در
دستور کار مجلس اس��ت .برخی مواد
طرح و الیحه جامع انتخابات با یکدیگر
مشترک هستند و نماینده دولت نیز با
این مورد موافق است».
وی با اش��اره به پیش��نهاد الهوتی

تأکید کرد :اکن��ون دو راه وجود دارد،
راه اول این است که مواد مشترک بین
طرح و الیحه را تصوی��ب کنیم و مواد
ارجاع داده شده به کمیسیون را با مواد
الیحه جامع انتخاب��ات تطبیق دهند.
راه دوم این اس��ت که کل ط��رح را به
کمیسیون ارجاع دهیم و در آن صورت
باید تا تطبیق این طرح و الیحه معطل
بمانیم .مس��یر کنونی ما این است که
مواد مش��ترک طرح و الیحه را بررسی
کنیم و م��واد مبهم را به کمیس��یون
ارج��اع دهیم تا با الیح��ه تطبیق داده
شود».
در نهایت ،بر سر این رأیگیری شد
که کل طرح به کمیسیون برای تطبیق
با الیح��ه جامع انتخابات ارجاع ش��ود
یا نه .این پیش��نهاد با  79رأی موافق،
 123رأی مخال��ف و  3رأی ممتنع از
مجموع  219نماینده حاضر با مخالفت
روبهرو شد.
بنابرای��ن ،همچنان ،بررس��ی این
طرح که مش��ابه الیحه جامع اس��ت،
ادامه یافت.
در حال حاضر ،مجلس دو دس��تور
کار مشابه دارد که بنا دارد در مسیری
متفاوت از هم آنها را بررسی کند .امری
ی کاری و هدر رفت
که به نظ��ر م��واز 
زمان میآید.
زمانی که مجلسیها به فکر تدوین
طرح اس��تانی ش��دن افتادن��د ،دولت
مش��غول تهیه الیحه بود .مجلسیها
میگفتند که دولت کار را خیلی طول
داده و به ای��ن نظر رس��یده بودند که
این الیحه همچون س��الهای گذشته
در نهایت آماده نمیش��ود و به مجلس
نمیرسد .در نتیجه ،خود به فکر اصالح
م��وادی از قان��ون انتخاب��ات مجلس
شورای اسالمی افتادند و طرح استانی
شدن انتخابات متولد ش��د .البته ،این
طرح س��ابقهای بس طوالن��ی و اندازه
چند دوره مجلس را دارد.
در هر صورت ،دولت پس از تأخیر
بسیار الیحه جامع را آماده کرد اما این
الیحه زمانی به مجلس رسید که کلیات
طرح اصالح قان��ون انتخابات مجلس
موسوم به استانی ش��دن انتخابات به
تصویب رسیده بود و طبیعی است که
بررسی آن زودتر انجام گیرد.
با این ح��ال ،با توجه ب��ه جامعیت
الیحه دولت و اینکه آن الیحه تجمیع
تمامی قوانین انتخابات اس��ت ،منطق
حک��م میکند که مجل��س طرح خود
را با الیحه مجلس ادغ��ام کند .اما این
امر در جلسه دیروز رأی نیاورد و اکنون
بناست که مواد متفاوت مستق ً
ال بررسی
و تصویب شود.

فاطمهحسینی:

در تصویب لوایح FATFمنافع ملی ،مالک عمل نظام قرار گیرد

فاطمه حس��ینی عضو فراکسیون امید مجلس
گفت :نمیش��ود از هم اکنون نتیجه تصویب لوایح
 FATFرا در مهل��ت  4ماهه پی��ش بینی کرد ولی
میتوان امیدوار بود آنچه منافع ملی کش��ور اقتضا
میکند مالک عمل همه ارکان نظام قرار گیرد.
به گزارش ایرنا ،حس��ینی با اش��اره به ضرورت
تصویب لوایح  ،FATFاف��زود :پیش از اینکه بحث
برجام و توافق هستهای مطرح شود در مسیر ارتباط
مالی ،بانکی و مباداالت ما با دیگر کش��ورها موانع و
مشکالتیوجودداشت.
وی افزود :بحث با س��ازمان بین المللی دولتی
ش��فافیت مالی ( )FATFاز قبل وجود داش��ته و
ارتباطی با موضوع برجام و تحریمها ندارد ،به دلیل
اینکه بر اثر تحریمها رواب��ط مالی و مبادالت بانکی

آنچنانی با دیگر کش��ورها نداش��تیم یا این ارتباط
حداقلی بود ظهور و بروز زیادی نداشت.
حس��ینی گفت :بعد از توافق برنامه برجام بین
ایران و پنج کشور ،موانع  FATFعمال خود را نشان
داد و به بحث روز کشور و خارج از کشور تبدیل شد.
برای سهولت در مبادالت مالی و بانکی همه کشورها
به ش��کلی ،یا در گروههای منطق��های  FATFیا
بهصورت مستقیم عضو هستند ،کشورهای همسایه
ما مانند ع��راق ،افغانس��تان ،ترکی��ه و غیره عضو
کنوانسیونهایFATFهستند.
وی درباره مشکالت ناش��ی از عدم تصویب دو
الیحه پالرم��و و  CFTبرای مب��ادالت مالی ایران
حتی با کشورهای دوست خاطر نش��ان کرد :اوایل
امسال حساب دانشجویان ما در چین بسته شد که

مربوط به موضوع  FATFو لوایح آن بود .با توجه به
اینکه  FATFبه شکل دورهای پایبندی کشورهای
عضو به تعهدات مالی و بانکی خود ،را مورد بررسی
و ارزیابی قرار میدهد و میزان صداقت کش��ورها را
در اجرای توصیههای  42گانه رصد میشود ،موارد
نقض شده را به آن کش��ورها اعالم میکند ،موضوع
بسته شدن حساب دانش��جویان ایرانی در چین از
جمله این موارد بود.
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای
اس�لامی بیان کرد :بنابراین در عمل برای داش��تن
مبادالت بانکی ،کشورهای همسایه ،دوست و دیگر
کشورهای عضو  ،FATFاز این گونه نظارتها فارغ
نیس��تند ،لذا نظارت مالی و بانکی ب��ر آنها اجتناب
ناپذیر اس��ت .وی اظهار کرد :مسئله شفافیت مالی

دو بعد بین المللی و داخلی دارد ،در بعد داخلی آن
تعامالت با نه��اد  FATFدر دوره دولتهای نهم و
دهم ش��روع ش��د ،همان افرادی ک��ه در آن دولت
تالش میکردند مسئله ایران با  FATFحل شود و
مکاتبات آنها هم موجود است ،امروز با تمام توان علم
مخالفت با این لوایح را بر افراشته اند .عضو فراکسیون
زنان مجلس شورای اسالمی ،افزود :در حال حاضر
یکی از موانعی که در خصوص استفاده ایران از کانال
مالی اروپا نیز مطرح اس��ت همین لوایح باقیمانده
 FATFاس��ت ،البته اینطور نیست که ما به نیات،
وعدهها و عملکرد اروپاییها خوش بین باشیم منتها
برایاینکهمبادالتمالیوبانکیماباهمهکشورهای
دنیا از همسایه ،دوست و غیر آن دچار مشکل نشود
تعیینتکلیفاینلوایحاجتنابناپذیراست.

جلیل رحیمی جهانآبادی عضو فراکسیون امید مجلس اعتقاد دارد اقدامات اروپایی ها ظرف مدت یک ماه آینده در تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به پالرمو
جلیل رحیمی جهان آبادی :و  cftتاثیرگذار خواهد بود.به گزارش خانه ملت ،رحیمی جهانآبادی با اشاره به علل تعویق در رای گیری نسبت به کنوانسیون پالرمو و  cftدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گفت:
همگان باید بدانند ترکیبی از سیاستمداران باسابقه و دلبسته به نظام در مجمع تشخیص مصلحت حضور دارند از این رو خروجی تصمیمات این مجمع به صالح کشور خواهد بود و نباید
اقدامات برجامی اروپا پیشاپیش به قضاوت بپردازیم .نماینده مردم تربتجام ،تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :در این بین می توان اذعان کرد یکی از دالیل تعویق در بررسی کنوانسیون
در تصمیمگیری مجمع پالرمو و  cftدستیابی به اجماع است تا از این طریق تصمیم نهایی به خوبی اجرایی شود.وی ادامه داد :همچنین باید تاکید کرد که امروزه اروپایی ها در وضعیت خاصی نسبت به اجرای
تعهدات برجامی در مواجه با ایران قرار دارند لذا اقدامات آنها نیز در خصوص بررسی موارد مذکور در تصمیم نهایی مجمع تاثیرگذار خواهد بود .این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح
نسبت به پالرمو و cft
کرد:درواقعگامبرداشتنوتصمیماتاروپاییهاظرفمدتیکماهآیندهوآثارتصمیماتشانامریمهممحسوبمیشودومیتوانگفتکهکارشناساندرحالارزیابیتبعاتاقدامات
تاثیرگذار است
اروپادربهبودشرایطاقتصادیوغیرههستندکهاینامرازدیگردالیلتعویقدرتصمیمگیریمجمعاست.

گزارش

»

صدا و سیما در سیبل انتقادهای مجازی

زیر سوال رفتن انتخاب بهترین برنامه صدا و سیما طی یک
سال گذشته ،بار دیگر عملکرد و رویکرد این رسانه را در معرض
ارزیابی افکار عمومی قرار داده است.
به گزارش ایرن��ا ،کاربران ش��بکه اجتماع��ی توئیتر در دو
روز گذشته ،به مس��ائل مختلفی از جمله اما و اگرهای انتخاب
برترین برنامه س��ال در صدا و س��یما و مس��تند پخش ش��ده
«ایس��تگاه پایانی دروغ» در افش��ای پش��ت پردهه��ای کانال
تلگرامی «آمدنیوز» ،پرداختند.
نظرسنجی یا نظرسازی؟
نظرس��نجی صدا و س��یما برای انتخاب بهترین برنامه یک
سال گذش��ته خبر س��از ش��ده اس��ت .تغییر یکباره آمارهای
نظرسنجی مردم در خصوص برنامههای «نود» و «برنده باش»
شبهه هایی را در این خصوص به وجود آورد؛ شبههای که با ارائه
مستندات از سوی وزیر ارتباطات اثبات شد و موج گستردهای
از واکنشها را در فضای مجازی به دنبال آورد.
هش��تگ هایی چون «#ح��ق الن��اس»#« ،گزارش_به_
مردم»#« ،ن��ود»#« ،برنده_ب��اش»#« ،تقلب» و  ...نش��انگر
توئیتهای کاربران در این زمینه بود.
بس��یاری از کاربران افزایش یکباره رای برنامه برنده باش را
«غیر منطقی»« ،ساختگی»« ،نظرسازی» و  ...عنوان کردند و
اقدامات اینچنینی از سوی صدا و سیما را مسبب کاهش بیشتر
اعتماد مردم به این رسانه دانستند.
کاربری نوش��ت« :در تمام بیس��ت روز گذشته یک میلیون
نفر به برنده باش رای دادند و در  ۴۸ساعت گذشته یک میلیون
و هفتصد هزار رای ب��ه یک میلیون رای قبلی اضافه ش��د ،زیبا
نیست؟»
تعداد قابل توجهی از کاربران به تقبیح اقدام صدا و س��یما
در این خصوص پرداختند و آنچه را «روندهای غیر مردمی» در
این نهاد خواندند مبنای نقد خود از این رسانه قرار دادند.
«محمدجواد حق شناس» عضو شورای شهر هم در توئیت
خود در مورد «دس��تکاری در نظر مردم» نوشت« :عاقبت تخم
مرغ دزدی شتردزدی است».
«محمدج��واد آذری جهرمی» ب��ا انتش��ار داده نماهایی از
روند واقعی افزای��ش آرای دو برنامه نود و برن��ده باش در کنار
آمارهای «دستکاری شده» نوشت« :تصاویر زیر ،گویای بخشی
نظرسنجی انتخاب محبوبترین برنامه
از اتفاقاتی است که در
ِ
گزارش بررسی تکمیلی در حال
است.
داده
سال صداوسیما ،رخ
ِ
نهایی شدن است .نتایج برای رس��یدگی به صداوسیما و پلیس
فتا ارسال خواهد شد».
جهرمی در توئیت دیگری نیز با ارائه مس��تندات ،مس��بوق
س��ابقه بودن دس��تکاری نظر مردم در انتخ��اب محبوبترین
برنامه س��ال صدا و س��یما در روزهای گذش��ته را اثبات کرد و
نوشت« :بررس��یهای بیشتر نشان میدهد ،دس��تکاری در نظر
مردم برای انتخاب محبوبترین برنامه س��ال صداوسیما صرفا
برای یک روز نبوده و در سه روز متوالی صورت پذیرفته است».
بسیاری از کاربران از اطالعرسانی درس��ت وزیر ارتباطات
در این خصوص اس��تقبال کرده و شکل گیری س��ازوکارهای
«شفافس��ازی» را موجب کاهش بی صداقتیها و اصالح دیگر
روندهای سازمانی و نهادی در کشور دانسته اند.
ایستگاه پایانی دروغ
پخش مستندی با عنوان «ایس��تگاه پایانی دروغ» در صدا
و س��یما در خصوص افش��ای پش��ت پردههای کانال تلگرامی
«آمدنیوز» در فضای مجازی خبرساز شده است.
کاربران با هشتگ هایی چون «#ایستگاه_پایانی_دروغ»،
«#روح اهلل_زم»#« ،آمد_نی��وز» و  ..از زاویههای مختلفی به
این موضوع پرداختند.
تعدادی از کاربران پخش این مس��تند را موجب افشا شدن
پش��ت پردههای کانال «آمد نیوز» و آگاه شدن مردم دانستند.
«س��ید محمد حس��ینی» وزیر ارش��اد دولت ده��م در توئیتر
خود نوش��ت« :روحاهلل زم پدر معنوی و خورش��ید اپوزیسیون
و همپالکی هایش تحت حفاظت س��رویس اطالعاتی فرانس��ه
و با اجرای پروژه ک��وروش ۲و ۱۷دی به کم��ک رمال یهودی
و بهواسطه روشن کردن شمع آبی و پوش��یدن لباس صورتی،
فرسنگها مرزهای بالهت را جابهجا کردند تا در ایستگاه پایانی
دروغ سمفونی حماقت را بنوازند!»
برخی دیگ��ر از کاربران ه��م ایده غالب این مس��تند مبنی
بر اینک��ه کان��ال آمدنیوز تحت اش��راف اطالعات��ی جمهوری
اسالمی ایران بوده را مورد تشکیک قرار دادند .کاربری نوشت:
«در ایس��تگاه پایانی دروغ میگویند ما کامال بر آمدنیوز س��وار
بودیم و با هماهنگی ما بود ،خیلی هم خوب و عالی .س��وال این
اس��ت که چرا به بهانه کانالی که خودتان رویش س��وار بودید،
کل تلگ��رام را فیلتر کردید؟ ی��ا چرا با این کان��ال بیاعتمادی
ب��ه جمه��وری اس�لامی را ب��ا دروغه��ای آنچنانی ب��ه مردم
تزریق کردید؟»
در توئیت��ی دیگر هم میخوانیم« :در یکس��ال گذش��ته،
چندی��ن روزنامهنگار ب��ه اته��ام ارتباط ب��ا آمدنی��وز احضار،
بازجویی و بازداشت ش��دند .میگویید از اول اشراف اطالعاتی
داش��تید و ب��رای خودش��یفتهای روانپری��ش دام گذاش��ته
بودید ،قبول .ش��هامت اعتراف به اش��تباه و انصاف عذرخواهی
وجود دارد؟»
برخ��ی نی��ز از زاوی��های متف��اوت به ارتب��اط آمدنی��وز با
جریانهای داخلی نگاه کردند .در توئیتی میخوانیم« :مستند
پایان یک دروغ در م��ورد زم را از زاویه داخلی ه��م نگاه کنید.
مشخص میش��ود س��رنخ زدن جریان اصالحات در آمدنیوز از
ط دهی میشد».
کجا خ 
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