
  

سیاسی 2
رئیس فراکسیون امید مجلس:

رفع بیکاری و رکود نیازمند سرمایه گذاری است
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با انتقاد از ناکارآمدی 
برخی دستگاه های اجرایی که موجب رکود اقتصادی در کشور شده اند، بر 

ضرورت تقویت تشکلهای صنفی کارگران تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری امیدنامه، محمدرضا عارف در 
ضیافت افطاری خانه کارگر با تبریک والدت امام حسن مجتبی )ع( از 
نقش موثر خانه کارگر در پیگیری مطالبات کارگران و نقش این تشکل در 
رویدادهای مهم کشور از جمله انتخابات بویژه حضور تاثیرگذار در شورای 
عالی اصالح طلبان قدردانی کرد و گفت: جامعه امروز ما به علل مختلفی 
چون تحریم ها، دشمنی دشمنان، ناکارآمدی برخی دستگاه های اجرایی و 
بعضاً قوانین دست و پاگیر با مشکالت زیادی از جمله تبعیض، فقر و رکود 
مواجه است و همگان به وجود این مشکالت و ضرورت حل آن باور دارند.

وی با بیان اینکه رفع بیکاری و رکود نیازمند سرمایه گذاری است و 
سرمایه گذاری نیز نیازمند امنیت است، خاطرنشان کرد: اگر همانگونه که 
در سیاستهای اقتصاد مقاومتی هدف گذاری شده است، اقتصاد ما تولید 
محور و درون زا باشد و بتوانیم از بحرانی که پیش روی ماست، عبور کنیم، 

خدمت بسیار بزرگی انجام داده ایم.
رئیس فراکسیون امید تاکید کرد: ایجاد بستری برای اشتغال پایدار، یکی 
از مهمترین رسالت دولت در فراهم کردن دسترسی به کار مطمئن تر برای 
رهایی از فقر است و بدون تالش همراه با بهره وری به هیچ وجه حقوق 

کارگران محقق نمی شود.
وی تصریح کرد: اشتغال مولد راهی است برای تولید ثروت که به وسیله 
آن می توان به اهداف سیاست های اجتماعی به نحو مطلوب تری رسید. 
متاسفانه این امر مهم و اساسی مورد توجه جدی قرار نگرفته، به طوری که 
امروز بزرگترین دغدغه نیروی مولد، مقوله اشتغال و امنیت شغلی است.

عارف با بیان اینکه عزت و کرامت انسانی و برقراری امنیت و آرامش 
نیروی کار در گروی داشتن یک نظام تامین اجتماعی قوی و کارآمد است 
که از جمله حقوق اساسی انسان ها و از تکالیف اصلی دولت هاست، 
گفت: در دولت اصالحات تالش قابل توجهی برای استقرار نظام جامع 
تامین اجتماعی و رفع تنگناهای معیشتی انجام شد که البته انتظار بود 
دولت بعد از دوران اصالحات هم سیاست مدونی در خصوص جامعه 
کارگری و حل دغدغه های آنان اتخاذ می کرد و آن مسیر ادامه می یافت تا 

به شرایط مطلوبی برسیم.
وی بر ضرورت تقویت تشکل های صنفی کارگران تاکید کرد و گفت: 
مطالبات به حق قشر کارگر در قالب تشکلهای کارگری بهتر پیگیری می 
شود به همین دلیل مطمئناً هیچ مسئولی نباید از تکثر تشکل های کارگری 
این تشکل ها زبان گویای جامعه کارگری  هراسی داشته باشد چرا که 
هستند و همواره در راستای تقویت ارکان نظام فعالیت کرده اند و پلی برای 

ارتباط بین کارگران و مسئولین و سیاست گذاران می باشند.
در این مراسم، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه نیز ضمن خیر مقدم به 
عارف گفت: علی رغم برخی تبلیغات سوء، آقای عارف یکی از فعالترین 
نمایندگان مجلس است و با تجربه ای که در حوزه های مختلف از جمله 
آموزش عالی، فناوری اطالعات و اقتصاد دارند در مجلس بسیار تاثیرگذار 

هستند.
وی عارف را فردی ساده زیست و حامی کارگران دانست و گفت: کسانی 
که با زندگی خصوصی آقای عارف آشنایی دارند ایشان را فردی ساده 
زیست می دانند. همچنین آقای عارف در انتخابات مجلس دهم با تشکیل 

شورای عالی اصالح طلبان بسیار نقش آفرین بودند.

سردار صفوی:
گرفتاران در چنبره قدرت طلبی رمز و راز حیات ابدی 

شهادت را درک نمی کنند
پیام انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل حاضر آن است که هیچ 
قدرتی نمی تواند جلوی پیروزیهای بزرگ ملت ایران و پیروزیهای آینده 
انقالب اسالمی را به رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای بگیرد و قطعا 

اسالم پیروز خواهد شد .
به گزارش ایسنا، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی ، دستیار 
و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در  مراسم  هیئت رزمندگان 
اسالم غرب و شمالغرب کشور  که با حضور جمعی از رزمندگان قدیمی 
وپیشمرگان کرد و خانواده  شهداء بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای خطه کردستان بویژه سرلشکر شهید بروجردی وسردار شهید سید 
حسین فیض  اردکانی  برگزار گردید ، با اشاره به خصوصیات شهیدان 

خصوصا شهداء غرب کشور گفت:
باید تاسف خورد بحال آنانکه از فلسفه شهادت و از زندگی در عصر 
ظهور بی خبرند، رمز و راز حیات ابدی شهیدان را انسان های کامل و انسان 
های مطلوب  و عارفان واصل درک می کنند و گرفتاران در چنبره قدرت 

طلبی رمز و راز حیات ابدی شهادت را در ک نمی کنند.
وی ادامه داد:شهیدان آمدند تا اشتیاق ظهور را در بین ملت ما دو صد 
چندان کنند تا همه ملت ما بفهمند یاران آخر الزمان چگونه عاشقانه در 
راه امامشان جان می دهند و شهیدان ما منتظران واقعی حضرت مهدی  
عجل الله تعالی فرج الشریف بودند و خونشان حیات بخش فلسفه انتظار 

است و فلسفه انتظار فسلفه بقدرت رسیدن اسالم در جهان است.
وی افزود :پیام انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل حاضر آن است 
که هیچ قدرتی نمی تواند جلوی پیروزیهای بزرگ ملت ایران  و پیروزیهای 
آینده انقالب اسالمی را به رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای بگیرد و  

قطعا اسالم پیروز خواهد شد .
سرلشکر صفوی در ادامه به برخی از ویژگیهای شهیدان اشاره کرد و 
گفت: شهیدان ما ارتباط با خدا و ارتباط با نفس خود و نحوه تقابل با 

دشمن  و ارتباط با مردم  را بخوبی درک و تعریف  کرده بودند.
وی با اشاره به سابقه آشنایی خود با شهیدان بروجردی و حسین فیض 
گفت: وقتی بیاد خصوصیات شهید بروجردی  می افتم به حال این شهید 
بزرگوار غبطه می خورم ، شهیدان بروجردی و حسین فیض آرامش و 

سکینت خاصی داشتند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود: شهیدان بشدت 
از انشقاق پرهیز می کردند و برخورد محبت آمیز توام با استدالل حتی 
با مخالفین و ضد انقالب داشتندو آنها به خویشتن داری و خود سازی 

اعتقاد داشتند .
سرلشکر صفوی در ادامه  با بیان ارتباط شهدا با دشمن و دشمن شناسی 
شهیدان گفت: شهیدان شناخت کاملی از ماهیت و اهداف دشمن و عمق 
دشمنی آنها  داشتند و دشمن شناسی خوبی داشتند،و اینکه پشت سر 

دشمن بعثی ، آمریکائی ها بودند را می دانستند.
وی افزود: هیچگاه شهیدان از دشمن و حتی  از دشمن آمریکایی  نمی 
هراسیدند و در برخرد با دشمنان قاطعیت مثال زدنی داشتند و به خود 
تردید راه نمی دادند و عالوه بر آنکه به تبلیغات دشمن اعتنایی نمی کردند 

همواره به دشمنان بی اعتماد بودند.
سرلشکر صفوی ادامه داد: پیام امروز شهیدان به ما  اعتقاد به پیروزی 

و غلبه بر دشمن است .

اخبار
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روحانی می گوید برای حل مشکالت نیازمند »اختیارات ویژه« است

منظور از »اختیارات ویژه« چیست؟

سرلشکر باقری:

وهای مسلح است آموزه های قرآنی پشتوانه اقتدار و اوج گیری نیر

به گفته زیباکالم "سوال مهم این است که اگر آقای 
چگونه  کند،  پیدا  دست  هم  ویژه  اختیارات  به  روحانی 
می خواهند چالش و اختیارات مدیران انتصابی و انتخابی 

را رفع و رجوع نماید؟"
گذشته  شب  جمهور  رییس  روحانی،  فرارو- حسن 
در ضیافت افطار علما و شخصیت های دینی و حوزوی 
با تاکید بر اینکه در "جنگ اقتصادی" قرار داریم گفت: 
از  را  ویژه ای  اختیارات  در جنگ ۸ ساله  که  »همانگونه 
امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی 
موفقیت های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین 

اختیاراتی نیاز داریم.«
 روحانی می گوید برای حل مشکالت نیازمند "اختیارات 

ویژه" است
نوعی  به  روحانی را  اظهار نظر  فرارو، این  گزارش  به 
دانست.  او  اختیارات  افزایش  برای  درخواست  می توان 
اعتراض کرده  روحانی پیشتر به محدودیت اختیاراتش 

بود. 
افطار فعاالن  اردیبهشت ماه در ضیافت  روحانی ۲۳ 
سیاسی گفت: "وقتی از دولت سوال و مطالبه ای می شود 
باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در 

حوزه های مورد سوال دارای اختیار بوده است."
روحانی در ادامه از حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و 
فضای مجازی بعنوان نمونه یاد کرده و تاکید کرد: »باید 
ببینیم که دولت چقدر در این حوزه ها اختیار دارد. باید 
در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از دولت 

مطالبه داشت.«
همچنین حسین مظفر فعال سیاسی اصولگرا سخنان 
روحانی در این نشست را اینگونه روایت کرد: »مشکل 
اصلی این است که شما همه انتظارات را از دولت دارید، 
ولی باید ببینید دولت چقدر اختیار دارد، دولت نه در 
سیاست خارجه اختیار دارد، نه می داند کجا باید مذاکره 
کند و مذاکره نکند، کجا مالقات کند و کجا مالقات نکند 
و نه اختیار فرهنگ و صدا و سیما در دست دولت است. 
مشکل  و  جمعه  نماز  تریبون های  و  مساجد  همچنین 
فضای مجازی هم در اختیار دولت نیست لذا چیزی از 
دولت می خواهید که اختیاری ندارد و اختیارات باید با 

امکانات متناسب باشد.«
حاال سوال مهم این است که رییس جمهور چه اختیارات 
ویژه ای می خواهد؟ تنها کدی که روحانی می دهد، اشاره 
او به اختیاران ویژه ای است که در دوران جنگ داده شده 

است. 
منظور روحانی چیست؟

حسین کنعانی مقدم تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا 
می خواهد، به  اختیاراتی  چه  روحانی  اینکه  درباره 
با شرایط ممکن است مسئوالن  فرارو گفت: »متناسب 
نظام نیازمند اختیارات بیشتر برای عمل به وظایف خود 
باشند. اما روشن است که رییس جمهور اگر از اختیارات 
و  از مسائل  کند خیلی  استفاده  به خوبی  قانونی خود 
مشکالت کشور قابل حل است. اختیارات رییس جمهوری 
ویژه و  اینکه شرایط  خیلی وسیع و گسترده است مگر 

خاصی باشد که اختیارات ویژه ای به او داده شود.« 
او افزود: »در دوران جنگ هشت ساله حضرت امام )ره( 
اختیارات ویژه ای همچون جانشینی فرمانده کل قوا را به 
بنی صدر دادند یا در مقطعی دیگری این سمت را به آقای 
هاشمی سپردند. اما شرایط کنونی به گونه ای نیست که 
رهبری اختیارات ویژه ای به رییس جمهور بدهند. در عین 
حال دست رییس جمهور هم بسته نیست و اختیارات 

کافی را دارد.«
کنعانی مقدم با اشاره به اینکه کشور در جنگ اقتصادی 
است، گفت: »رییس جمهور در حال حاضر هیات دولت، 
ارکان اقتصادی کشور، بانک مرکزی و ... را در اختیار دارد. 
معدود مواردی در حوزه اقتصادی وجود دارد که اختیار در 
دست رییس جمهور نیست از جمله این موارد برداشت 
از صندوق توسعه ملی است که باید با مجوز رهبر انقالب 
صورت گیرد. رییس جمهور در حوزه اقتصادی همه ابزار 
قانونی را در اختیار دارد و مجلس هم می تواتند به خوبی 

به دولت کمک کند.« 
گویی  "کلی  است  معتقد  اصولگرا  فعال سیاسی  این 
آقای روحانی ابهام ایجاد کرده است. اگر ایشان می خواهد 
اختیار صندوق توسعه ملی را داشته باشد، این می تواند 
باشد. وقتی دولت دستش در  برای دولت  سم مهلکی 
هزینه ذخایر ارزی کشور باز شود، ممکن است همه منابع 

صرف مصارفی غیر ضروری گردد."
روحانی  منظور  که  است  ممکن  آیا  که  این  درباره  او 
اختیارات ویژه در حوزه سیاست خارجی است؟، گفت: 

»بله به نظر می رسد ایشان همین جنبه ماجرا را دنبال 
می کنند. احتماال ایشان احساس می کنند که اختیار تام 
را در بحث سیاست خارجی ندارند و یا اینکه دخالت هایی 
در این زمینه می شود که نمی تواند سیاست هایش را اجرا 
نماید. آقای روحانی باید این موضوع را شفاف بیان کند.«

خطای روحانی
فرارو گفت: »من  باره به  این  در  زیباکالم هم  صادق 
تصور می کنم مشکل اساسی تر از آن است که بگوییم 
رییس جمهور نیاز به اختیارات ویژه دارد. مسئله مهمی 
که متاسفانه آقای روحانی در شش سال ریاست جمهوری 
اش هیچ گامی در جهت رفع آن برنداشته است این است 
که مدیریت کالن کشور به دو بخش انتصابی و انتخابی 
اختیارات  و  قدرت  انتصابی  بخش  است.  شده  تقسیم 
فراوانی دارد و بعضا هم خودش را ملزم به رعایت قانون 
و سیاست  تصمیمات  قبال  در  اینکه  نهایتا  و  نمی بیند 
هایش هم پاسخگو نیست. بخش انتخابی هم قدرت و 
اختیارات محدود دارد، هم باید در چهارچوب قانون عمل 

کند و هم اینکه پاسخگو است.«
او افزود: »آقای روحانی به جای اینکه بیاید و درخواست 
اختیارات ویژه کند باید تالش می کرد بخش انتخابی را 
در برابر بخش انتصابی تقویت  شود و یا اینکه دست 
کم بخش انتصابی را پاسخگو می کرد. راه درست این بود 
که آقای روحانی در این شش سال تالش می کردند به 
قانون اساسی بازگردیم. وضعیت کنونی مدیریت کشور با 
دو گانه انتصابی و انتخابی وقدرت های نامتوازنی که دارند 

مطابق قانون اساسی نیست. اولین وظیفه رییس جمهور 
اجرای قانون اساسی است. آقای روحانی باید خیلی قبل تر 

به دنبال اصالح وضعیت مدیریتی کشور می رفتند.«
به گفته زیباکالم "سوال مهم این است که اگر آقای 
چگونه  کند،  پیدا  دست  هم  ویژه  اختیارات  به  روحانی 
می خواهند چالش و اختیارات مدیران انتصابی و انتخابی 

را رفع و رجوع نماید؟"
او با طرح مثالی گفت: »آقای روحانی در راس مدیران 
انتخابی کشور است، اما ایشان در خصوص مسائل مهم 
آقای  دارد؟  نقش  چقدر  منطقه ای  و  خارجی  سیاسی 
روحانی باید تالش کنند جایگاه دولت و مجلس تقویت 
شود نه اینکه دنبال اختیارات ویژه باشند. آنچه که ایشان 
درمورد اختیارات ویژه و حتی بحث رفراندوم مطرح می کند 
آدرس اشتباه است. تالش روحانی باید معطوف به اجرای 

قانون باشد.«
خارجی  سیاست  فقط  هم  »مسئله  گفت:  زیباکالم 
سیاست  خصوص  در  باید  روحانی  آقای  بلکه  نیست 
داخلی هم تغییراتی ایجاد کند. آقای روحانی در شش 
سال گذشته هیچ اقدامی برای کاهش رد صالحیت های 
که  شده  آن  حاصلش  است.  نداده  انجام  انتخاباتی 
مجلسی که قرار بود در راس امور باشد در قعر امور قرار 
گرفته است. من از آقای روحانی سوال می کنم که کدام 
واجبتر بود مقابله با ردصالحیت های انتخاباتی، اصالح 
قانون انتخابات برای افزایش شان نهاد های انتخابی و یا 

درخواست دریافت اختیارات ویژه؟!«

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترویج فرهنگ انس با 
قرآن را وظیفه الهی، اسالمی، انقالبی و سازمانی توصیف 
کرد و گفت: تعالیم و آموزه های قرآنی پشتوانه سالمت، 
پیشرفت، اقتدار و اوج گیری نیروهای مسلح در عرصه های 

مأموریتی است.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 

این  قرآنی  امور  دست اندرکاران  و  مسئوالن  با  نشست 
ستاد، با تاکید بر اینکه هدف از بعثت انبیا و پیامبران 
الهی، آشنا کردن مردم با عبودیت و شناخت خداوند و 
طریق و سبک زندگی مطلوب فردی و اجتماعی و حیات 
طیبه است، اظهار کرد: قرآن کریم صادق ترین گفتار، 
رساترین موعظه و برنامه کامل برای هدایت بشر به سوی 
سعادت و درمان هر دردی است و عمل به قرآن رشته 

ارتباط انسان با خداوند را محکم و ناگسستنی می سازد.
وی افزود: در واقع قرآن »حبل المتین« و ریسمان محکم 
الهی است که تمسک به آن، هدایت انسان ها و دوری 

گزیدن آن ها از گمراهی و ضاللت را تضمین می کند.
باقری تمسک به قرآن و عترت را ضامن سعادتمندی 
انسان قلمداد و خاطرنشان کرد: بر اساس روایات محکم 
»ثقل  و  کریم  قرآن  همان  یعنی  اکبر«  »ثقل  موجود، 
اصغر« یعنی عترت و اهل بیت پیامبر )علیهم السالم( 
پیامبر  بر  کوثر  حوض  در  تا  هستند  جداناپذیر  هم  از 

عظیم الشأن اسالم وارد شوند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: فهم این قرآن 
شریف که نور هدایت و صراط مستقیم الهی و جداکننده 
بین حق و باطل است، بدون اهل بیت )علیهم السالم( 
از روایات و احادیث  ممکن نمی شود و بر اساس آنچه 
یاری بخش  هنگام سختی ها  در  قرآن  فهمیده می شود، 

انسان و راه خالصی و نجات او از فتنه های زمانه است.

وی تصریح کرد: در عرصه مقابله با جنگ اقتصادی 
دشمن و مشکالت ناشی از آن که مردم و کشور عزیزمان 
امروز با آن مواجه هستند، باید از تعالیم دینی و قرآنی 
مدد جوییم و الگوی صبر و مقاومت قرآنی را برای عبور از 

سختی ها در دستور کار خود قرار دهیم.
باقری قرآن را دروازه علم آموزی و هدایتگر بشریت برای 
عبور از موانع، چالش ها و سختی های فراروی سعادت و 
رستگاری جوامع توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت تعمق 
در قرآن و مذموم بودن تفسیر به رأی آیات آن یادآور شد: 
مشکالت امروز جوامع و کشورهای اسالمی عدم عمل به 
قرآن است و شکل گیری فتنه گروه های تکفیری و پدید 
آمدن داعش در حقیقت ناشی از قشری نگری و تفسیر 
به رأی قرآن کریم توسط دشمنان اسالم ناب و انسان های 

شقی و منحرف است.
وی توجه به قرآن و معارف قرآنی در نیروهای مسلح را 
امری مهم و در زمره اولویت های دائمی و مستمر مجموعه 
سازمان ها و نیروهای مدافع انقالب و کشور محسوب و 
تاکید کرد: فراگیری و ارتباط ظاهری با قرآن، دریچه ای به 
سوی عمل به قرآن و تدبر در قرآن است؛ لذا انس با قرآن 
و حرکت در مدار و مسیر آن و تالش در ترویج و عینیت 
بخشیدن به معارف قرآنی در نیروهای مسلح بایستی روز 
به روز توسعه یابد تا نسل جدید نیروهای مسلح مطابق با 

معیارهای قرآن تربیت شوند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با قدردانی از همت و 
تالش مربیان و اساتید قرآنی ستاد کل نیروهای مسلح و 
تاکید بر اینکه عزیزان باید خود نمونه و الگوی کارکنان در 
انس با قرآن و عمل به آن باشند، گفت: خدای بزرگ را 
شاکریم که در سایه سار یک نظام اسالمی زندگی می کنیم 
برنامه ریزی  و  مدیریت  با  محیطی  و  فضا  چنین  در  و 
هوشمندانه و عالمانه و اخالص و توکل به خدا و آموزه های 
قرآنی باید راه ها و روش های جذب به قرآن در نیروهای 
مسلح، توسعه یابد و ترغیب به صوت خوش، داستان های 
قرآنی، فهم عمیق قرآن و پیوند دادن تاریخ و جغرافیای 
امروز جهان اسالم و ایران اسالمی و بلکه جامعه بشریت 
با حقایق و درس های قرآنی، حرکت به سمت رفتار قرآنی 

را تعمیق بخشید.
باقری در پایان ترویج فرهنگ انس با قرآن را یک وظیفه 
انقالبی، ملی و سازمانی برای نیروهای  الهی، اسالمی، 
تاکید کرد: تعالیم و آموزه های قرآنی  مسلح توصیف و 
پشتوانه سالمت، پیشرفت و اقتدار و اوج گیری نیروهای 
مسلح در عرصه های ماموریتی است؛ لذا فرماندهان و 
سازمان های نیروهای مسلح باید تولید نسل قرآنی و والیی 
را با فراهم سازی ظرفیت ها و بسترهای الزم مورد اهتمام 
مضاعف قرار داده و توصیه های مقام معظم رهبری و 
فرماندهی کل قوا در این راستا را نصب العین خود قرار 

دهند.

معاون رییس جمهور:
دولت در انتخاب هئیت رئیسه مجلس دخالتی ندارد

معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: دولت در انتخاب اعضای هیئت 
رئیسه، نواب و رئیس مجلس دخالتی ندارد.

به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار 
کرد: موضوع انتخاب رئیس ، نواب و اعضای هیئت رئیسه در مجلس شورای 
اسالمی در جریان است.  چون این موضوع مربوط به مسائل داخلی مجلس 
است دولت هیچ دخالتی در این حوزه ندارد و نظر مجلس است که چه کسی 

را به عنوان رییس و نواب و اعضای هیئت رئیسه انتخاب می کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان محترم مجلس هر انتخابی که داشته باشند قطعا 

برای دولت و اعضای دولت قابل احترام است.
امیری در ادامه با اشاره به الیحه جامع انتخابات گفت: الیحه جامع انتخابات 
محصول یک کار مفصل کارشناسی بود که با مشارکت کنشگران سیاسی، 

کارشناسان محترم وزارت کشور و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین سیاست های انتخاباتی که توسط مقام معظم 

رهبری ابالغ شد هم در این الیحه اعمال شد.
امیری خاطر نشان کرد: این الیحه در ماه یازده سال گذشته با دوفوریت 

تحویل مجلس شد متاسفانه فوریت رای نیاورد.
وی گفت: در همان زمان طرحی را در زمینه انتخابات نمایندگان محترم 
از  خیلی  که  الیحه  این  به  کردیم  خواهش  ما  بودند،  کرده  تهیه  مجلس 
مشکالت دوران انتخابات  را رفع و رجوع کرده، توجه کنند و در دستور کار 

مجلس قرار بگیرد.
امیری در توضیح تفاوت الیحه جامع انتخابات با طرح انتخاباتی مجلس 
شورای اسالمی گفت: طرح مجلس دایره مدارش استانی شدن انتخابات بود 
اما موضوعات دیگری هم داشت. این طرح بعد از اینکه در مجلس طرح شد 

در شورای محترم نگهبان برگشت خورد.
طرح مجلس بخش کوچکی از مشکالت انتخابات را پوشش می داد اما 
الیحه جامع همان طور که از اسمش مشخص است همه مسائل قبل و بعد 

انتخابات را در نظر می گیرد.
وی در پایان گفت: ما با توجه  به غنای کارشناسی که الیحه جامعه انتخابات 
دارد  درخواست داریم این الیحه در دستور کار قرار گرفته و مورد بررسی قرار 

گیرد؛ چراکه حتما به نفع کشور خواهد بود.

روزنامه صبح ایران


