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     تروريست ها در قلب دموكراسي!
آِس��يد پويان حس��ين پور در توئيتي نوش��ته: زيبا 
نيست؟! نمايندگان گروهك تروريستي  االحوازيه در 
مجلس يادبودي كه تفاله هاي باقيمانده  حزب بعث 
براي يادبود سالمرگ صدام در  برلين برگزار كردند، 
شركت كرده و بيانيه خواندند! و البته زيباتر نيست كه هواداران  صدام در يك 

كشور به اصطالح دموكراتيك مثل آلمان، فعاليت رسمي تبليغي دارند؟! 
........................................................................................................................

     اعتراض دري نجف آبادي به شوراي شهر اراك
 محمد قرباني نوشته: مواضع نماينده ولي فقيه در استان مركزي و استاندار 
در خصوص انتخاب شهردار اراك، نشان داد كه جريان نفوذ در استان كارد 
را به استخوان رسانده است.  اي كاش به همين سطح بسنده نشده و عمق 
برخي ماجراها پيگيري شود! هم از طرف مسئوالن و هم از طرف مردم... 
آيت اهلل دري نجف آبادي در جلسه شوراي اداري استان: ما مي خواهيم 
يك انسان كاردان، اليق، وظيفه ش��ناس، متعهد، آشنا به مباني، امين، 
آگاه به مسائل شرعي و شهري و خدمتگزار مردم به عنوان شهردار اراك 
انتخاب شود تا مايه آبروي شوراي شهر باشد. اگر بي حرمتي كنيد، چشم و 
گوش مردم باز است. استاندار مركزي: پس از انتخاب نادري توسط شوراي 
شهر، تعدادي از اعضاي شورا كه به او رأي داده اند، گفتند كه ما مي دانيم 
اين انتخاب رد مي شود، اما مجبوريم در پروسه سازماني اين چنين عمل 

شود! اين چه پروسه سازماني، باندي و جناحي است؟!
........................................................................................................................

     واكنش انقالبي امام جمعه
 حسين ساجدي نوش��ته: واكنش تند و انقالبي امام جمعه اراك)آقاي 
دري نجف آبادي( به فس��ادها و افتضاحات  ش��وراي ش��هر اراك: من 
پرده هاي بيشتري از ش��ما باز نمي كنم كه اگر افش��ا كنم بايد به سر 

خودتون خاك بريزيد.
........................................................................................................................

     كي گفت دنياي فردا دنياي موشك ها نيست؟
 روحاني: »چه كسي موشك را در ايران ساخته؟ هاشمي.«

پس اوني كه گفت دنياي فردا، دنياي گفتمان هاس��ت نه موش��ك ها 
كي بود؟

........................................................................................................................
     اروپا بايد ثابت كند و نه ايران!

سيدمحمد حسيني نوش��ته: زيباكالم وكيل مدافع امريكا، اسرائيل و 
آل سعود پاسِخ  ظريف به اروپا را مغلطه خوانده و اتهامات آنان به افراد 
مشخص در زمان و مكاِن مشخص را كافي دانسته! اگر با الفباي حقوق 
آشنا بود، مي دانست كه اتهام يعني ادعا و »البينه علي المدعي« پس  

اروپا بايد ادعايش را اثبات كند نه ايران!
........................................................................................................................

     مقايسه اي بين بودجه حوزه علميه و دانشگاه تهران
كانال تلگرام��ي بيداري ملت در مطلبي به مقايس��ه 
وضعيت بودجه حوزه هاي علميه و دانش��گاه تهران 
پرداخته است. بودجه مصوب شوراي عالي حوزه هاي 
علميه كشور با 128هزار طلبه در س��ال ۹۷ معادل 
۴۴۰ميليارد تومان بود كه براي سال ۹8 معادل ۳۰۰ميليارد تومان با 
16درصد كاهش پيشنهاد شده است. بودجه هزينه اي دانشگاه تهران 
با ۹هزارو۹۴۵ دانشجو در س��ال ۹۷ معادل ۵۹6ميليارد بوده كه براي 
سال ۹8 معادل 6۷۹ميليارد با ۳2درصد افزايش پيشنهاد شده است. 

هزينه آموزش س��االنه يك طلبه در دوره كارشناس��ي يك ميليون و 
۷۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده و براي يك دانشجوي كارشناسي 
رش��ته انس��اني دانش��گاه تهران 1۰ميليون و 8۰۰هزار تومان، يعني 
مابه التف��اوت آموزش طلبه با دانش��جوي دانش��گاه ته��ران در دوره 

كارشناسي رشته علوم انساني منفي ۹1 است. 
هزينه آموزش ساالنه يك طلبه در دوره ارشد 2ميليون و 2۰۰هزار تومان 
در نظر گرفته شده و براي دانشجوي ارشد رشته انساني دانشگاه تهران 

16ميليون و ۴۰۰هزار تومان كه مابه التفاوت منفي 1۴2 است. 
هزينه آموزشي ساالنه يك طلبه در دوره دكتري 2ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان در نظر گرفته شده است و براي دانشجوي دكتري انساني دانشگاه 
تهران ۳1ميليون و 2۰۰هزار تومان كه مابه التفاوت منفي 288 مي باشد. 
بدين گونه عدالت بين دو شهروند در حال تحصيل اين كشور رعايت شده 
و از عدالت طلبي معكوس اين اس��ت كه عده اي محدود در شبكه هاي 

اجتماعي به هزينه تحصيلي يك طلبه اعتراض مي كنند!

در حالي كه قرار اس�ت به زودي ماهواره هاي 
جدي�د ايران�ي در فضا ق�رار گي�رد، مقامات 
امريكاي�ي ب�ار ديگ�ر ش�روع ب�ه اتهام زني 
فضاي�ي  برنام�ه  ماهي�ت  خص�وص  در 
كرده ان�د و اي�ران را مته�م ب�ه »ب�ه خط�ر 
انداخت�ن امني�ت بين الملل�ي« مي كنن�د. 
اين روزها اخباری در خصوص پرتاب ماهواره هاي 
جدي��د ايراني ب��ه فضا منتش��ر مي ش��ود. روز 
پنج شنبه حسن روحاني رئيس جمهور اسالمي 
ايران از پرت��اب دو ماه��واره به فض��ا در آينده 
نزديك خب��ر داد. پيش از اين ني��ز محمدجواد 
آذری جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
از آماده ش��دن ماهواره هاي ساخت ايران و طي 

شدن مراحل تست آنها خبر داده بود. 
از سوي ديگر جانشين وزير دفاع نيز از پرتاب سه 
ماهواره به فضا در آينده نزديك خبر داده است. 
به نظر مي رس��د تمام اين پرتاب ها با استفاده از 
ماهواره بر س��يمرغ انجام خواهد ش��د كه نسل 

جديد پرتابگرهای ماهواره بر ايراني است. 
اين ماهواره بر جديد قرار است جايگزين ماهواره بر 
س��فير ش��ود كه اولين ماهواره ايراني را در س��ال 
۷8 در مدار ق��رار داده بود. به اي��ن ترتيب پس از 
مدت ها ركود در برنام��ه فضايي اي��ران، بار ديگر 
پرتاب ماهواره هاي ايراني به فضا آغاز مي شود، البته 
اين در حالي است كه برخي رقباي منطقه اي ايران 
همچون امارات متحده عربي و عربستان سعودي 
به دنبال دس��تيابي به فض��ا و با اس��تفاده از توان 

كشورهايي همچون چين و ژاپن هستند. 
   سيمرغ كجاست 

نگاهي به اخبار منتش��ر شده از س��وي رسانه هاي 
غربي و صهيونيستي نش��ان مي دهد مراكز امنيتي 
و اطالعاتي غرب نيز ب��ه دقت در حال دنبال كردن 
برنامه فضايي ايران هستند. يكي از مراكزي كه بارها 
و بارها نام آن در سايت ها و رس��انه هاي غربي ذكر 

شده است، مركز پرتاب شاهرود است.
حاال و در آس��تانه وعده مقامات ايراني براي پرتاب 
ماهواره هاي جديد به فضا رسانه هاي غربی و رژيم 
صهيونيستي از قرار گرفتن موشك هاي ايراني روي 
النچرهاي پرتاب سخن مي گويند، به عنوان مثال 
شبكه تلويزيوني س��ي ان ان در امريكا در گزارشي 
مدعي ش��ده به تصاويري ماهواره اي دس��ت يافته 
كه نشان مي دهد ايران در حال آماده سازي پرتاب 
ماهواره به فضاست. به گفته سي ان ان، »فعاليت در 
مركز فضايي امام خميني« اي��ران واقع در حوالي 
سمنان را نشان مي دهد، البته سي ان ان در گزارش 
خود تأكيد كرده است كه هيچ نشانه و شواهدي از 
اينكه پرتاب اين ماهواره توسط ايران مصارف نظامي 

دارد در دست نيست. 

   وزير خارجه امريكا چه گفت 
بالفاصله بعد از انتش��ار اين خب��ر وزير امورخارجه 
امريكا در مقابل اي��ن گزارش ها موضع گيري كرده 
و خواستار توقف فعاليت ايران روي پروژه هاي فوق 
ش��د. پمپئو در بيانيه اي كه روز 1۳ دي ماه منتشر 
ش��د، با اتهام زني به نظام جمهوري اسالمي ايران 
تصريح ك��رد: »وزارت دفاع ايران ب��ه طور عمومي 
اعالم كرده برنامه دارد س��ه موش��ك حامل پرتاب 
فضايي را در ماه هاي آين��ده راه اندازي كند. چنين 
رفتارهايي بار ديگر رفتار خ��الف ايران با قطعنامه 
22۳1 شوراي امنيت سازمان ملل را نشان مي دهد 
چراكه اين قطعنامه به صراحت از ايران مي خواهد 
هيچ گونه فعاليتي در حوزه موشك هاي بالستيكي 
كه قابليت حمل كالهك اتمي دارند، نداشته باشد. 
فعاليت موشك حامل پرتاب فضايي در همين حوزه 
است چراكه معادل همان فناوري موشك اتمي در 
خانواده موشك هاي بالس��تيك قاره پيماست. يك 
موش��ك قاره پيما با برد 1۰هزار كيلومتر، توانايي 
رسيدن به اياالت متحده را دارد.« ادعاهای خالف 
واقع وزير امور خارجه امريكا درباره فعاليت موشكی 
ايران در حالی است كه اين كش��ور به دليل خروج 

از برجام و نقض قطعنام��ه 22۳1 عماًل صالحيت 
اظهارنظر در اين باره ندارد.

 اين س��خنان پمپئو در حالي بيان مي ش��ود كه بر 
اساس نظر كارشناس��ان فعاليت هاي فضايي ايران 
هيچ ارتباطي به فعاليت هاي نظام��ي ندارد و تنها 
براي پرتاب محموله ها به فضا اس��تفاده مي ش��ود. 
نگاهي به ادعاه��اي مقامات امريكايي نيز نش��ان 
مي دهد حت��ي مقام��ات نظامي امريكاي��ي نيز به 
صراحت به اين نكته اشاره كرده اند كه هيچ مدركي 
ندارند كه نشان دهد موشك هاي ماهواره بر ايراني 
مي تواند ب��راي پرتاب محموله ه��اي نظامي مورد 

استفاده قرار بگيرد. 
    ادعايي كه پوچ است

شايد مهم ترين دليل براي رد كردن ادعاي مقامات 
امريكايي اين باش��د كه فرآيند پرت��اب ماهواره با 
رساندن يك پرتابه به هدفي زميني بسيار متفاوت 

است. 
اساس ادعاهاي امريكا در خصوص برنامه موشكي 
ايران روي اين مسئله قرار مي گيرد كه پرتابگرهای 
ماهواره بر ايراني اساس��اً يك موش��ك بالس��تيك 
هستند. بر اس��اس ادعاي امريكايي ها موشك هاي 

فضايي ايران، در رده موش��ك هاي بالس��تيك قرار 
مي گيرند، يعني موش��ك هايي كه ي��ك محموله 
را با نيروي موتورهايش��ان به ارتف��اع باال مي برند و 
بعد روي زمين س��قوط آزاد مي كنند. موشك هاي 
بالستيك يك مسير منحني را طي مي كنند و هرچه 
موتورهاي قوي تري داشته باشند و باالتر بروند، روي 

زمين، برد بيشتري خواهند داشت. 
بر اين اساس اگر كشوري بتواند موشك هايي با توان 
خروج از جو توليد كند - يعني با برد عمودي بيش 
از 2۰۰ كيلومتر - مي تواند با كم كردن زاويه پرتاب، 

هدف هايي را در چند هزار كيلومتري بزند. 
از دي��د غ��رب و رژي��م صهيونيس��تي، آزماي��ش 
موشك هاي ماهواره بر، به معني آزمايش موشك هاي 
دوربرد اس��ت و از ديد آنها تهديد امنيتي است. با 
اين حال نكته اساس��ي اين اس��ت كه سالم ماندن 
يك كاله��ك و محموله اش در س��فر ب��ه خارج از 
جو و بازگش��ت به زمي��ن، تكنول��وژي پيچيده اي 
دارد. اي��ن پيچيدگي ها كه اولين محاس��باتش را 
مهندسان آلمان نازي انجام داده بودند، حدود يك 
دهه بع��د از پايان جنگ جهان��ي دوم كاماًل عملي 
شد كه حاصلش ساخت موش��ك هاي قاره پيما با 

كالهك هاي هسته اي بود. 
براي اين كار بايد كالهك از جو زمين خارج شود و 
اين يعني تحمل فشار پرتاب، تحمل تغييرات شديد 
دما در اليه هاي جو، ماندن در خأل و تحمل تغييرات 
ش��ديد دما در خارج جو و در پاي��ان، تحمل تنش 
بازگشت به محيط چگال جو زمين و حرارت ناشي 
از اصطكاك با هوا كه همگي تكنولوژي جداگانه اي 
دارد. ايران نيز تنها روي فناوري برگشت به فضا كار 
كرده است و اساساً س��اختار محموله هاي فضايي 
ايران قابليت بازگش��ت به زمين را ندارند. از سوي 
ديگر س��اختار و نوع محموله ه��اي فضايي ايران با 
محموله هاي نظامي تفاوت بس��يار دارد و اساس��اً 
موش��ك هاي ايراني قادر به حمل اي��ن تجهيزات 

نيستند. 
    چرا سيمرغ 

شايد نكته ديگري كه در خصوص پرتاب هاي اخير 
و ماهواره بر سيمرغ بايد به خاطر سپرد اين است كه 
ماهواره بر سيمرغ در ش��رايط تحريمي سنگين در 
ايران ساخته شد.  پايگاه ملي فضايي امام خميني)ره( 
در سمنان از نظر فناوري مطابق استانداردهاي روز 
دنيا طراحي و ساخته شده و قادر است در فاز نهايي 
همه نيازهاي كش��ور در مدار LEO را نيز پوشش 
دهد. ماهواره بر سيمرغ نيز قادر است ماهواره هايي 
تا وزن 2۵۰ كيلوگرم را در م��دار ۵۰۰ كيلومتري 
زمين قرار دهد. ماهواره بر سيمرغ قرار است ماهواره 
هاي جديد ايراني ك��ه نزديك ب��ه 2۰۰ كيلو وزن 
دارد و ي��ك ماه��واره تصوير برداري اس��ت در فضا 
قرار دهد. اي��ن ماهواره بر در نمايش��گاه هوافضاي 
ماكس 2۰1۷ روس��يه هم در غرفه ايران به نمايش 
درآمد و بزرگ ترين پرتابگر  ماهواره بر ايران اس��ت 
كه سازمان هوافضاي وزارت دفاع آن را ساخته است. 
ماهواره بر سيمرغ پس از ماهواره بر اميد، نسل دوم 
ماهواره بر هاي ايراني است كه نتيجه سال ها تحقيق 
در اين حوزه است، البته اين ماهواره بر سال هاست در 
اين حوزه منتظر پرتاب است كه به نظر مي رسد، حاال 

به مرحله پرتاب رسيده است. 
   ترس از توسعه علم در ايران 

با نگاهي به تمام موارد ف��وق مي توان به اين نتيجه 
قطعي رسيد كه تمام سخنان دولتمردان امريكايي 
در خصوص برنامه هس��ته اي ايران ناش��ي از ترس 
توس��عه ايران اس��المي اس��ت و ارتباطي با تهديد 
امنيت بين المللي ندارد. اين واقعيت را هم بايد در 
نظر گرفت كه ايران مدت هاست داوطلبانه توسعه 
برد موش��ك هاي خ��ود را در مرز 2ه��زار كيلومتر 

متوقف كرده است. 
به اين ترتيب هيچ بهانه ديگري براي توقف برنامه 
فضايي ايران وجود ندارد و افكار عمومي نيز منتظر 

حركت دولت در اين باره است.

فرمان�ده نيروي دريايي س�پاه     دفاعی
گفت: اگر دشمنان بخواهند در 
خليج فارس محاسبات اشتباهي انجام دهند خليج فارس را 

براي آنها به باتالق تبديل مي كنيم. 
به گزارش واحد مركزي خبر، سردار تنگسيري فرمانده نيروي 
دريايي سپاه اظهار داشت: دش��منان ما در منطقه خليج فارس 
ما را بهتر از خودمان مي شناسند، افكار ما را بررسي مي كنند و 
اشراف دارند و همچنين به ش��جاعت بچه هاي ما آگاه هستند. 
دشمنان چند سالي است كه حضور نامشروعي در منطقه خليج 
فارس دارند و شجاعت سربازان نيروي دريايي سپاه را ديده اند، 
قطعا آنها محاسبات غلطي انجام نمي دهند و اگر هم خطايي از 
آنها سر بزند تو دهني محكمي از ما خواهند خورد و يك بار ديگر 
حادثه خليج خوك ها را براي آنها تكرار مي كنيم و خليج فارس را 

براي آنها به باتالق مبدل مي نماييم كه در خون خود فرو روند. 
وي گفت: اكنون بيگانه در منطقه ما وجود دارد و حضور بيگانه 
در منطقه پيام بدي را براي ملت هاي مس��لمان حاش��يه خليج 
فارس به همراه دارد. كشورهاي حوزه خليج فارس نشان داده اند 
نمي توانند از خانه خود دفاع كنن��د در صورتي كه ما مي توانيم 
اين كار را انجام دهيم. ما مس��لمانيم و امني��ت خليج فارس را 

تأمين كرده ايم. 
امروز خليج فارس در امنيت كامل اس��ت و بيگانگان مخل اين 
امنيت هستند، لذا ما به همه ملت هاي مسلمان اعالم كرده ايم 

آمادگي برقراري امنيت را در خليج فارس داريم. دش��منان هم 
بدانند كه نمي توانند در اين منطقه دائم حضور داشته باشند زيرا 
آنها دنبال منافع خود هستند و بارها اعالم كرده اند مي خواهند 
ملت هاي مس��لمان ضعيف را بدوش��ند و وقتي ك��ه منطقه را 

دوشيدند، مي روند. 
دريادار تنگس��يري با بيان اينكه حضور برخي شناورهاي دشمن 
به دليل آنكه سوختشان هسته اي است مي تواند در خليج فارس 
فاجعه زيس��ت محيطي ايجاد كند، گفت: خليج فارس 2۵۰هزار 
كيلومتر وسعت دارد و يك خليج بس��ته است. آنها در كشورهاي 

خود كه خليج بسته اي دارند حضور پيدا نمي كنند زيرا به لحاظ 
زيست محيطي سوخت هس��ته اي مش��كالتي را برايشان ايجاد 

مي كند. 
وي در پايان خاطرنش��ان كرد: ما به ملت هاي مسلمان پيشنهاد 
مي كنيم اوالً عزت ملت مس��لمان خود را حفظ كني��د، ثانياً به 
بيگانگان تكيه نكنيد، ثالثاً بدانيد كه ما مسلمانيم، شما تاكنون 
ديده ايد كه جمهوري اس��المي ايران به كش��وري حمله كرده 
باش��د، اگر ما در جايي حضور پيدا مي كنيم به خاطر اين اس��ت 
كه مي بينيم به ملت مس��لمان ديگري ظلم شده و ما براي دفاع 
از مظلوم حاضر مي شويم تا به آنها كمك كنيم، وگرنه ما به هيچ 
كشوري چشم ندوخته ايم زيرا ما به لطف خدا كشور ذوالبحري 
داريم و از جوانان غيرتمندي به��ره مي بريم و همچنين از لحاظ 

منابع طبيعي نيز غني هستيم.

سردار تنگسيري:

دشمنانخطاكنند،خليجفارسرابرايشانباتالقميكنيم

ريشه های اتهام افكنی عليه برنامه فضايی ايران حسادت به پيشرفت علمی ايران است

ترس دوباره امریکایی ها از پرواز سیمرغ های ایرانی
مهدی  پورصفا

   گزارش  یک

بروجردي:

تعللدراجرايSPVبهتقويتروابطايران
باچينوروسيهكمكميكند

 عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس گفت: بازنده اصلي تعلل در 
اجراي SPV ش�ركت هاي اروپايي هس�تند چراكه در آن شرايط 
روابط ما با كش�ورهاي چين و روس�يه گس�ترده تر خواهد ش�د. 
به گزارش مهر، عالءالدين بروجرودي با اش��اره به طوالني شدن زمان 
اجراي س��از و كار ويژه اروپا SPV، گفت: تاكنون كشورهاي اروپايي 
در اين زمينه نمره قابل قبولي دريافت نكرده اند و نتوانسته اند حداقل 

اقتداري از خود در برابر فشارهاي امريكا نشان دهند. 
وي تأكيد كرد: اگر اين رويه و ضعف اروپايي ها در برابر امريكا ادامه پيدا 
كند قطعاً به ضرر منافع ملي خود آنان خواهد بود پيش از آنكه به ضرر ما 
باشد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: 
ايران همواره در طول ۴۰ سال پس از پيروزي انقالب اسالمي ثابت كرده 
است كه در خأل باقي نمي ماند و همواره در اوج تحريم هاي امريكا، تحريم 
را بر اساس منافع ملي مان مديريت كرده و موفق به عبور از گردنه هاي 
سخت شده ايم. بروجردي خاطرنشان كرد: مهم ترين تحوالت علمي و 
فناوري هاي نوين ما در دوران تحريم صورت گرفته اس��ت و ما همواره 
تحريم را تبديل به فرصت كرده ايم. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس تأكيد كرد: بر اين اس��اس اگر اروپايي ها نتوانند مقابل 
فشارهاي امريكا مقاومت كنند، اولين بازنده اين كار شركت هاي اروپايي 

هستند چراكه روابط ما با چين و روسيه گسترده تر خواهد شد. 
........................................................................................................................

سخنگوي شوراي نگهبان:
فرصتكافيبرايبررسيبودجهرانداريم

س�خنگوي ش�وراي نگهبان گفت: آنطور كه باي�د در بيان و درج 
اعداد و ارق�ام اليحه بودجه ش�فافيت و دقت الزم وج�ود ندارد. 
به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي س��خنگوي شوراي نگهبان در 
حاشيه جلسه شوراي نگهبان با اشاره به بررسي بودجه در كميسيون 
تلفيق مجلس شوراي اسالمي گفت: درباره بودجه متأسفانه اشكاالت 
متعددي وجود دارد، به ويژه آنكه آنطور كه بايد و شايد در بيان اعداد 
و ارقام ش��فافيت الزم وجود ندارد؛ موضوعي كه اخيراً هم در رسانه ها 
مطرح شده اس��ت. وي با تأكيد بر اينكه وظيفه دولت و مجلس است 
كه ش��فافيت الزم را در بودجه ايجاد كنند، افزود: نكات و ايراداتي كه 
شوراي نگهبان در سال هاي گذشته به اليحه بودجه وارد دانسته، بايد از 
سوي دولت و مجلس برطرف شود و تقاضاي ما اين است كه با توجه به 
اشكاالتي كه در سال هاي گذشته به اليحه بودجه داشتيم، نمايندگان 

اين اليحه را با دقت بيشتري بررسي و تصويب كنند. 
كدخدايي افزود: يك اش��كال كلي ديگري كه وجود دارد اين است كه 
شوراي نگهبان هميش��ه از لحاظ مدت زمان بررسي اليحه بودجه در 

مضيقه است و فرصت 2۰ روزه براي بررسي و اظهارنظر كافي نيست.

س�خنگوي وزارت كش�ور ضم�ن تش�ريح ويژگي ه�اي 
اليح�ه جام�ع انتخاب�ات، تغيي�ر تركي�ب هيئ�ت اجراي�ي 
مرك�زي انتخاب�ات را از نق�اط ق�وت اي�ن اليح�ه بر اس�اس 
توج�ه وي�ژه ب�ه نق�ش اح�زاب و رس�انه ها عن�وان ك�رد. 
به گزارش مهر، س��يد سلمان ساماني س��خنگوي وزارت كشور با 
اش��اره به روند تهيه اليحه قانون جامع انتخابات، گفت: در اليحه 
جام��ع انتخابات مجموعه قواني��ن انتخابات رياس��ت جمهوري، 
مجلس شوراي اسالمي و ش��وراي اسالمي شهر و روستا به منظور 
سامان بخشيدن به قوانين پراكنده در عرصه انتخابات با يكديگر 
تجميع شده است. س��اماني تغيير تركيب هيئت اجرايي مركزي 
انتخابات را از نقاط قوت اين اليحه بر اس��اس توجه ويژه به نقش 
احزاب و رسانه ها و وكالي دادگستري عنوان كرد و افزود: در اين 
اليحه براي سياستگذاري كالن انتخابات، هيئت اجرايي مركزي 
انتخابات با تركيب وزير كشور به عنوان رئيس هيئت، وزير اطالعات، 
دادستان كل كشور، يك نفر از دبيران كل احزاب به انتخاب خانه 
احزاب، يك نفر از اعضاي كانون وكال به انتخاب اتحاديه سراسري 
كانون هاي وكالي دادگستري، يك نفر از مديران مسئول مطبوعات 
و خبرگزاري ها به انتخاب خودش��ان و يك نف��ر به عنوان نماينده 

تشكل هاي مردم نهاد پيش بيني شده است. 
وي درباره نحوه اجراي بند 11 سياس��ت كل��ي انتخابات مبني بر 
نظارت ش��وراي نگهبان در انتخابات تصريح كرد: در اليحه قانون 
جامع انتخابات آمده اس��ت كه نظارت بر فرآيندها، ابعاد و مراحل 
انتخابات به  جز انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا به  نحوي  كه 
در اين قانون تعريف  شده و توسط وزارت كشور به مورد اجرا گذاشته 

مي شود بر عهده شوراي نگهبان است. 
سخنگوي وزارت كشور ادامه داد: همچنين در اليحه مذكور تأكيد 
شده كه هرگونه اظهارنظر از سوي شوراي نگهبان در مقام نظارت 
تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجري انتخابات است و بايد 

مستند به عدول يا تخطي مجري از فرايندها، ابعاد و مراحل قانوني 
پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت كشور باشد. 

س��اماني، شفاف س��ازي و قانونمند كردن منابع مالي فعاليت ها 
و تبليغ��ات انتخاباتي داوطلب��ان در تمامی انتخاب��ات را از ديگر 
ويژگي هاي اين اليحه عنوان كرد و گفت: شفاف سازي هزينه هاي 
مالي انتخابات و منابع مجاز و غيرمجاز براي تبليغات انتخاباتي در 

مواد اليحه قانون جامع انتخابات احصا شده است. 
وي با بيان اينكه به منظور تأمين س��المت انتخابات در اين اليحه 
براي نخستين بار تشكيل دفاتر ثبت نام رأي دهندگان در راستاي 
شفاف سازي انتخابات و شناسايي و احراز هويت رأي دهندگان قبل 

از برگزاري انتخابات پيش بيني شده است، افزود: همچنين در اين 
اليحه برگزاري انتخاب الكترونيك و همزماني برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري و ش��وراها و نيز همزماني برگ��زاري انتخابات 
مجلس خبرگان رهبري با يك دوره از انتخابات مجلس مورد توجه 

قرار گرفته است. 
قائم  مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي استان ها درباره 
تعيين حدود آراي فرد پيروز در س��ه انتخابات رياست جمهوري، 
مجلس شوراي اسالمي و ش��وراها گفت: انتخاب رئيس جمهور با 
كس��ب اكثريت مطلق آرا، نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي با 
اكثريت يك چهارم آراي صحيح و شوراهاي اسالمي شهر و روستا با 

كسب اكثريت نسبي كل آرا خواهد بود. 
س��اماني با بيان اينكه در اين اليحه ش��رايط اختصاصي عالوه بر 
شرايط عمومي براي تمامی داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، 
مجلس شوراي اسالمي و شوراي اسالمي شهر و روستا به  منظور 
فراهم كردن زمينه حضور داوطلبان كارآمد تعريف ش��ده است، 
گفت: مراجع پنج گانه به منظور تأييد شرايط اختصاصي و عمومي 
داوطلبان از حيث آشنايي با مس��ائل حقوقي، اجرايي، مديريتي، 
علمي و قوانين و مقررات كشور به جهت شناسايي، انتخاب و تأييد 
داوطلبان كارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و شرايط روز كشور و 
تعيين محدوده اعالم نظر هركدام از مراجع مزبور تعيين شده است. 
وي افزود: حضور نمايندگان نامزدها در ش��عب اخذ رأي و مراكز 
تجميع آرا، همچنين تعيين تعداد، نحوه انتخاب، حضور و فعاليت 
آنان در روز رأي گيري به منظور شفاف سازي بيشتر جريان انتخابات 
و تأمين بيش��تر حقوق داوطلبان در اين اليحه لحاظ شده است. 
سخنگوي وزارت كش��ور با بيان اينكه براي نخستين بار مجموعه 
جامع از جرائم انتخاباتي و مجازات متناسب با آن پيش بيني شده 
است، تصريح كرد: افزايش مهلت بررس��ي صالحيت داوطلبان و 
تبليغات انتخابات كانديداها از ديگر اقداماتي است كه در اين اليحه 

پيش بيني شده است. 
ساماني تأكيد كرد: بر همين اس��اس بررسي صالحيت داوطلبان 
انتخابات رياس��ت جمهوري از 1۰ روز به 2۰ روز، مهلت بررس��ي 
صالحيت داوطلبان انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي از 1۰ روز 
به 2۰ روز، مهلت تبليغات انتخابات رياست جمهوري از حدود 2۰ 
روز به ۳۰ روز و مهلت تبليغات انتخابات مجلس شوراي اسالمي و 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا افزايش يافته است. وي خاطرنشان 
كرد: با توجه به اهميت پيشگيري و برخورد با تخلفات انتخاباتي و 
در راستاي تقويت اين امر، پيش بيني شده كه شعب ويژه اي نسبت 

به رسيدگي به جرائم و شكايات انتخابات ايجاد شود.

با تصويب اليحه جامع انتخابات 

وكالورسانههاهمبههيئتاجراييانتخاباتراهمييابند

گزارش 2


