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چرا تغيير قانون اساسي
اولويت نيست؟

پيشنهاد نماينده تهران به جهانگيري براي 
پيگيري وفاق ملي: 

با توجه به اعتماد رهبري و روحاني 
وظيفه مهمي داريد

مش��اركت مردم در اداره حكومت سابقه اي 
طوالني دارد و از يونان باستان تاكنون دخالت 
مردم در نحوه اداره حكومت ها آنقدر مورد اصالح و تغيير قرار 
گرفته تا امروز دست كم دو شيوه پارلماني و رياستي در ميان 
كشورهايي كه مي خواهند در مسير دموكراسي گام بردارند، 
پذيرفته شده باش��د. در ايران نيز ما تجربه هر دو شيوه اداره 
كش��ور را داريم و امروز كه برخي در مجلس شوراي اسالمي 
زمزمه تغيير س��اختار فعلي به س��اختار پارلماني را مطرح 
س��اخته اند مي توان تجربه گذش��ته و حال را ارزيابي كرد. 
از س��وي ديگر نيم نگاهي به كشورهايي كه با مدل پارلماني 
دولت شان انتخاب مي شود، نش��ان مي دهد مهم ترين پايه 
براي چنين نظامي دارا بودن احزاب قدرتمند، موثر و پاسخگو 
است. احزاب قدرتمند نيز تشكيل نمي شوند مگر با مشاركت 

مردم و بسط آزادي هاي سياسي و مدني. 
اما آيا اين زيرساخت در ايران فراهم است؟ 

براي پاس��خ به اين پرس��ش خوب اس��ت ابتدا ببينيم چند 
درصد مس��ووالن كش��ور س��ابقه فعاليت حزبي دارند و از 
ميان آنها چند نفر حاضرند س��ابقه حزب��ي خود را به عنوان 
يك نقطه قوت معرفي كنند؟ بارها در موضع گيري روساي 
قوا، مديران اجرايي و س��اير مديران دستگاه هاي حاكميتي 
ديده اي��م كه گفته اند افتخارش��ان عدم حض��ور در احزاب 
اس��ت و اين را نمادي براي معرفي خود به عنوان يك چهره 

فراحزبي دانسته اند. 
متاسفانه حضور در احزاب و فعاليت حزبي امروز يك ارزش 
شناخته نمي شود و بعضا ضد ارزش تلقي مي شود. عضويت 
در اح��زاب و گروه ه��اي سياس��ي اگرچه يك��ي از بندهاي 
پرسشنامه هاي استخدامي است اما در عين حال نوشتن نام 
يك حزب در آن پرسش��نامه مي تواند منجر به ردصالحيت 
فرد مذكور براي تصدي يك سمت دولتي يا حاكميتي باشد. 
بنابراين در گام اول ما زيرساخت الزم براي حركت به سمت 
نظام پارلماني را نداريم. از سوي ديگر نوع پذيرش كانديداها 
براي حضور در مي��دان انتخابات مجلس همواره با نقدهاي 
جدي مواجه بوده كه اين نيز به عنوان دومين دغدغه فعالين 
سياسي براي حركت به س��مت نظام پارلماني بروز و ظهور 
يافته است. اگر منصفانه و دقيق به اعضاي رسمي احزاب در 
كشور بپردازيم، خواهيم ديد كه عضويت در احزاب از سوي 
مردم حتي آنان كه دغدغه سياس��ي دارند نيز به عنوان يك 
انتخاب اصلي ش��ناخته نمي ش��ود. بنابراين ما در وضعيتي 
سخن از نظام پارلماني مي گوييم كه اصلي ترين پايه آن يعني 
احزاب قدرتمند به داليل متعدد فراهم نيست. از سوي ديگر 
تجربه اداره كشور با نخست وزير نشان داد در بن بست هايي كه 
ميان نخست وزير و رييس جمهور پديد مي آيد يا اختالفاتي 
كه نمايندگان مجلس با نخست وزير داشته اند كارنامه موفقي 
از جهت حل و فصل موضوع با توسل به قوانين نداشته ايم و در 
نهايت حضرت امام خميني)ره( با ورود به موضوع، اختالفات 
را ح��ل مي كردند. در كنار نقايصي ك��ه نظام پارلماني براي 
اجرايي ش��دن در ايران دارد خوب اس��ت ب��ه تجربه نظام 
رياس��تي نيز توجه كنيم. مهم ترين مزيت اي��ن نوع از اداره 
كشور دخالت اراده مستقيم مردم در تعيين رييس دستگاه 
اجرايي اس��ت. براي ايران كه مردمس��االري ديني را تجربه 
مي كند انتخاب رييس جمهور از طريق مراجعه مس��تقيم 
به راي مردم تاكنون تجربه خوبي بوده اس��ت. از س��ويي در 
اين نوع از تعيين رييس قوه مجريه چرخش قدرت ميان دو 
جريان اصلي كش��ور نيز با وجود برخي مشكالت، عموما به 
شكل مطلوبي اتفاق افتاده است. برآورد اكثر نيروهاي فعال 
سياسي، دولت محترم و حتي نمايندگان مجلس اين است 
كه در حال حاضر ضرورت تغيير نظام از رياستي به پارلماني 
فعال احساس نمي شود اگرچه همان طور كه رهبري معظم 
انقالب فرموده اند اگر روزي اين ضرورت احساس شود نظام 
جمهوري اسالمي مي تواند خط هندسي خود را تغيير دهد 

و مشكلي در اين تغيير نيست. 
همچنين تلقي نگارنده به عنوان يكي از نمايندگان مجلس 
اين اس��ت كه در ش��رايط فعلي تغيير قانون اساس��ي جزو 
اولويت هاي كشور نيست و مشكالت و چالش هاي بزرگ تري 
داريم كه بايد با توجه به منابع و دغدغه ها به رفع آنها بپردازيم. 
نكته پاياني در اين خصوص اين است كه بناي مردمساالري 
ديني در ايران به همت امام راحل و كارگزاران صديقش در 
طول اين سال ها به گونه اي نهاده شده كه هر تغييري در اين 
سطح بايد به تاييد ملت بزرگ ايران برسد و هرگونه تغييري 
در قانون اساسي نيازمند همه پرس��ي است. بنابراين حتي 
اگر كليه مراحل اين تغيير كه م��ورد نظر تعداد معدودي از 
همكاران ما در مجلس است نيز طي شود در نهايت اين مردم 
هستند كه تصميم نهايي را مي گيرند. در آن صورت هرچه از 

صندوق راي بيرون  آيد براي همه الزام آور است. 

نماين��ده اصالح طل��ب مجل��س در نط��ق 
ميان دستور خود خطاب به جهانگيري گفت: 
فرمانده اقتصاد مقاومتي! روي سخنم با شماست. با توجه به 
اعتماد رهبري و رييس جمهور ش��ما وظيفه اي مهم داريد؛ 
وفاق ملي براي ايران!محمدرضا نجفي نماينده مردم تهران 
در مجلس، نطق خود را به موضوع وفاق ملي اختصاص داد. 
اين نماينده اصالح طلب مجلس در ادامه گريزي به تحوالت 
منطق��ه و ايجاد ناامني منطق��ه اي زد و تاكيد كرد: اوضاع 
بين المللي در حال تغيير است. محيط منطقه اي ما نا امن 
شده است. تبعات همه پرسي كردس��تان عراق و دخالت 
رژيم صهيونيس��تي و عربس��تان، احتمال تشديد جنگ 
در سوريه، احتمال ورود اس��راييل به منازعه اي جديد در 
لبنان و... همه نشان از آن دارد كه بخشي از منابع ما درگير 
اين منازعات خواهد شد و حفظ رشد اقتصادي مشكل تر 
و چالش هاي دروني تقويت خواهد ش��د، مگر اينكه وفاق 
كنيم. نجفي معتقد اس��ت: »ما در حيطه تاريخي خاصي 
ايستاده ايم. بياييد وفاق كنيم. همكاري و تقسيم كار براي 
حل بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي و برنامه ريزي 
مشترك براي حفظ ايران، وفاق بر سر ساختن آينده ايران 
اس��ت. من مطمئنم اي��ن وفاق ملي راه را براي گش��ايش 
سياس��ي نيز خواهد گش��ود. آقاي جهانگي��ري فرمانده 
اقتصاد مقاومتي، بايد ط��رح عظيمي در چند محور براي 
زيرساخت ها و نوسازي تكنولوژيك تهيه كند و آن را مبناي 

مذاكره با اركان حاكميت قرار دهد. 

   علي ش�كوري راد، دبي�ركل حزب اتح�اد ملت ايران 
اسالمي با صدور پيامي درگذشت مادر محمد نعيمي پور 
از اعضاي ش�وراي مركزي و ريي�س هيات اجرايي حزب 

اتحاد ملت را به وي تسليت گفت. ايلنا
   مجيد محتش�مي، دبيركل حزب آزادي: افراد حقوقي 
ش�وراي عالي سياس�تگذاري مي توانند ب�ه نمايندگان 
احزاب ملي و سراسري اصالح طلب اختصاص يابد و افراد 
حقيقي به عنوان مشاورين رييس دولت اصالحات حضور 

داشته باشند. باشگاه خبرنگاران جوان
   به پيشنهاد كميته تشكيالت نداي ايرانيان و تصويب 
هي�ات اجرايي، اعضاي كميت�ه آموزش ن�داي ايرانيان 
انتخاب ش�دند كه رياس�ت اين كميته بر عه�ده هادي 

شفيعي  است. ايسنا
   محمدمهدي اسالمي:  بايد در رقابت هاي سياسي شاهد 
حضور احزاب قوي باش�يم كه در درازمدت كادرسازي و 

براي كشور برنامه ريزي كرده باشند. باشگاه خبرنگاران

الياس حضرتي، عضو هيات رييس��ه 
فراكسيون اميد معتقد است كه بايد 
دبيرخانه برگزاري جلسات مشترك 
سران س��ه قوا تش��كيل ش��ود تا با 
برگ��زاري مرتب و ب��ا برنامه از پيش 
تعيين شده اين جلسات تنش ها و موضوعات اختالفي بين قوا 
كمتر شود. اين فعال سياسي اصالح طلب اظهار داشت: علت 
اينكه چرا جلسه سران قوا به صورت مرتب تشكيل نمي شود 
را نمي دانم، آن هم در ش��رايطي كه بايد اين جلسات در روز و 
ساعت معين به صورت هفتگي و ثابت برگزار شود. وي افزود: 
طبيعتا با برگزاري اين جلس��ات به ص��ورت منظم اختالف 
برداشت، نظرات، ديدگاه ها و حتي اعتراضات نسبت به كاركرد 
و عملكرد يكديگر رفع مي ش��ود چون قواي سه گانه داراي 
مسائل و ماموريت مختلف و در عين حال اشتراكاتي هستند 
كه الزم اس��ت با تش��كيل دبيرخانه اي تمامي اين موارد در 
جلس��ات س��ران قوا مورد گفت وگو قرار گيرد. اين نماينده 
اصالح طلب مجلس تاكيد كرد: طبيعتا بايد فردي به عنوان 
سخنگو براي چنين جلس��اتي وجود داشته باشد تا در پايان 
جلسه موارد مطروحه اعم از اختالف برداشت ها، اعتراضات و 
نقطه نظرات مشترك و راه حل هاي پيدا شده براي مشكالت 
را ب��راي مردم توضي��ح دهد تا م��ردم بدانند س��ران قوا در 
جلسات شان در چه مواردي صحبت مي كنند. به گفته او در 
چنين شرايطي بخشي از پتانس��يل نهفته جامعه كه داراي 
ابهامات و اعتراضاتي اس��ت خود به خود تخليه مي شود، لذا 
ضروري ترين موضوع تشكيل جلسات هفتگي منظم با وجود 
دبيرخانه مشخص و دستورات معين است. نماينده تهران در 
پايان و در جمع بندي گفت: اگر جلس��ات به صورت منظم، 
مرتب و با دبيرخانه اي ثابت تشكيل شود ديگر در تريبون ها 
موضوعات اختالف برانگيز كمتر مطرح شده و تنش ها پايين 

مي آيد. ايسنا

نگاه روز

تشكيل دبيرخانه برگزاري 
جلسات مشترك سران سه قوا

گفت وگوي روزنگاه روزسرخط خبرها

با نظام پارلماني مخالفم
تعبير زيباكالم از تغيير نظام رياستي به پارلماني در گفت وگو با »اعتماد«:

روز گذش��ته 4 اس��تاندار جدي��د دول��ت 
دوازده��م مش��خص ش��دند ت��ا ش��مار 
اس��تانداران تعيين ش��ده تا اينجا به عدد 17 برس��د. بنا 
به گفته س��يد سلمان ساماني، س��خنگوي وزارت كشور 
در جلسه ديروز هيات دولت محمدمهدي شهرياري، به 
عنوان استاندار آذربايجان غربي، بهمن مرادنيا، به عنوان 
استاندار كردستان، سيد مناف هاشمي به عنوان استاندار 
گلس��تان و س��يد علي آقازاده به عنوان استاندار مركزي 
تعيين شدند.  انتخاب اين استانداران نشان مي دهد وزير 
كش��ور همچنان به سنت انتخاب اس��تانداران غير بومي 
و همچنين جابه جا كردن اس��تانداران س��ابق پايبندتر 
اس��ت. هر چند چهار اس��تاندار تازه معرفي شده قبال در 
دولت يازدهم اس��تاندار نبوده اند اما س��ه نفر از آنها غير 
بومي محسوب مي شوند. از ميان ساير استانداران معرفي 
شده تا اينجا هم بيش از نيمي از آنها صرفا در استان هاي 

مختلف جابه جا شده اند. 

استانداران معرفي شده چه سوابقي دارند؟
محمدمهدي ش��هرياري از فرانكفورت آلمان راهي اروميه 
خواهد شد تا به عنوان يك استاندار غيربومي جاي قربانعلي 
سعادت س��كان اس��تانداري آذربايجان غربي را در دست 
بگيرد. او از س��ال 93 سركنس��ول وزارت امور خارجه در 
فرانكفورت بوده است. ش��هرياري متولد مانه و سملقان از 
شهرهاي استان خراسان شمالي و 53 ساله است. شهرياري 
از سال 73 به عنوان كارشناس در دفتر مطالعات سياسي و 
بين المللي وزارت امور خارجه مشغول به كار شد و سال 86 
در جريان انتخابات مجلس هشتم به عنوان نماينده بجنورد 
وارد مجلس ش��د هرچند براي دو دوره بعدي ردصالحيت 
شد. او سال 65 در جريان استفاده عراق از سالح شيميايي 
در منطقه شلمچه مجروح شده و جانباز محسوب مي شود.  
بهمن مرادنيا، استاندار كردستان متولد سال 44 در بيجار 
بوده و مدرك فوق ليسانس مديريت دولتي دارد. او نماينده 
حوزه انتخابيه بيجار در دوره هش��تم بود كه حاال به عنوان 

استاندار كردس��تان جانش��ين عبدالمحمد زاهدي شده 
اس��ت. مرادنيا از حاميان محمود احمدي نژاد و از نزديكان 
محمدرض��ا رحيمي معاون اول دولت او اس��ت كه حاال در 
دولت تدبير و اميد كليد اس��تانداري كردس��تان را تحويل 
گرفته است.  س��يد مناف هاشمي استاندار گلستان متولد 

سال 46 در ملرد هزارجريب نكا است. 
او ف��وق ليس��انس و دكت��راي خ��ودش را در انس��تيتوي 
كارولينسكا س��وئد در رشته شهرس��ازي به پايان رسانده 
اس��ت. هاش��مي پيش از اين معاونت توسعه و پشتيباني و 
جانش��يني وزارت ورزش و جوانان بود ك��ه براي انتخابات 
شوراي شهر از س��متش اس��تعفا داد. او در دوره مديريت 
محمدباقر قاليباف در ش��هرداري تهران مس��ووليت هايي 
مانن��د معاونت برنامه ريزي و توس��عه ش��هري، قائم مقام 
معاونت خدم��ات ش��هري، مديركل تش��خيص و وصول 
درآمد را بر دوش داش��ته اس��ت و با روي كار آمدن حسن 
روحاني به معاونت وزارت ورزش و جوانان منصوب ش��د و 

پس از استعفاي محمود گودرزي، سرپرست وزارت ورزش 
و جوانان شد. او همچين در دولت اصالحات مديركل دفتر 
برنامه و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
بود.  سيد علي آقازاده، استاندار مركزي هم از وزارت ورزش 
و جوانان آمده اس��ت. رياس��ت اداره در معاونت امنيتي و 
انتظامي وزارت كش��ور در سال هاي 81 - 1377 از سوابق 
اجرايي آقازاده بوده و همچنين در س��ال هاي 85 - 1381 
فرماندار شهرس��تان بندرانزلي، در سال هاي 87- 1385 
فرماندار شهرس��تان ش��ازند و در س��ال هاي 88- 1387 
معاون خدمات شهري ش��هرداري كرج و نيز در سال هاي 
92- 1388 ش��هردار كرج بوده اس��ت. مديرعامل و عضو 
هيات مديره ش��ركت مادر تخصصي توس��عه ايرانگردي و 
جهانگردي در اس��فند 1392 از ديگر س��مت هاي آقازاده 
بوده اس��ت. او در حكمي از س��وي وزير ورزش و جوانان به 
عنوان معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان انتخاب 

شده بود. 

4 استاندار جديد انتخاب شدند
تداوم سنت انتصاب استانداران غير بومي در دولت دوازدهم

سوژه روز

اين روزه�ا صحب�ت از تغيي�ر قانون 
اساس�ي در بين كنشگران سياسي به 
گوش مي رس�د؛ تغييري كه البته قدرت قوه مقننه 
و پارلمان را افزايش خواه�د داد و به نوعي مجلس 
را مامور مي كند تا نخست وزير انتخاب كند. در رد 
و تاييد كارآمدي اين نظام انتخاباتي در جغرافياي 
كشور بسياري از فعاالن سياس�ي سخن گفته اند. 
برخي از آنها بر نبود بستر مناسب حزبي و انتخاباتي 
براي ش�كل گيري نظام پارلماني تاكيد داشته اند و 
برخي ديگر ه�م همچون صادق زيباكالم، اس�تاد 
دانش�گاه و فعال سياس�ي اصالح طلب كه هشدار 
داده اس�ت كه اجرايي ش�دن آن سياسي در واقع 
شكل گيري اين نظام را آسيب زننده به روند تكامل 

دموكراسي در كشور مي دانند. 
ص�ادق زيباكالم نيز بي�ان مي كن�د در صورتي كه 
مجلس دهم بنا بود نخست وزير را در انتخابات 96 
انتخاب كند، آن فرد كسي نبود جز ابراهيم رييسي. 
اين مساله را باتحليل آرايش سياسي مجلس كنوني 
بيان مي كند. او همچنين به مساله تقويت تحزب نيز 
نقبي مي زند و بيان مي كند ك�ه تنها با قانونمداري 

قواي مجريه و قضاييه اس�ت كه مي توان به قدرت 
گرفتن احزاب در كش�ور اميدوار ب�ود. او مي گويد 
كه از قانون به عنوان لوازمي براي تقويت احزاب در 

كشور مي توان استفاده كرد. 

برخي نمايندگان مجلس مايل هس�تند كه نظام 
پارلماني در كشور ش�كل بگيرد. آيا بستر تغيير 
نظام رياس�تي به نظام پارلماني در كشور وجود 
دارد؟ اصوال اصالح و تغيير قانون اساسي به اين 

شيوه چقدر مقدور است؟
اگر در كشوري دموكراسي معقول برقرار باشد و حاكميت 
قان��ون، محدوديت قدرت و حكومت نس��بت ب��ه قانون، 
قوه قضاييه مستقل وجود داش��ته باشد و انتخابات آزاد و 
حكومت پاسخگو باشد، مي توان به اين سيستم روي آورد.

 اينكه ريي��س قوه مجريه را مردم مس��تقيم در انتخابات 
برگزينند، مثل سيس��تم امريكا يا اينكه مردم نمايندگان 
مجل��س را انتخاب كنند و ح��زب، گروه ي��ا جرياني كه 
بيش��ترين كرس��ي ها را در پارلمان به دست آورده است، 
دولت اكثريت را تش��كيل دهد و نخس��ت وزير را تعيين 
كند، مثل انگلس��تان ف��رق چنداني ندارد. پرس��ش اين 
اس��ت كه آيا نظام انتخاباتي انگلستان كارآمدي بيشتري 
دارد يا امريكا؟به نظر من هر دو سيس��تم كارآمد هستند. 

كش��ورهايي همچون هن��د، ژاپن و آلمان ه��م به لحاظ 
كارآمدي سيستم دموكراتيك در كنار دو كشور پيش تر 

گفته شده، قرار مي گيرند.
 ب��ه اين دليل كه مباني دموكراس��ي در اين كش��ورها به 
خوبي رعايت ش��ده اس��ت و بعضا موانعي پيش روي اين 
انتخاب در كشور ما وجود دارد. براي اينكه نظريه پردازي 
نكرده باشيم و بحث را ملموس تر كنيم مي گويم كه مردم 
وقتي در 29 ارديبهش��ت ماه 96 راي دادند، 24 ميليون 
به س��بد راي آقاي روحاني ريخته شد و 16 ميليون راي 
هم به س��بد آقاي رييسي. اين پرس��ش مطرح است كه 
انتخابات رياس��ت جمهوري دوازدهم اگر پارلماني بود و 
همين مجلس كنوني مي خواس��ت ريي��س قوه مجريه را 
انتخاب كند، آيا غير از اين است كه اكثريت باالي مجلس 
يعن��ي بيش از 200 نف��ر از نمايندگان به آقاي رييس��ي 
راي مي دادند؟ آيا غير از اي��ن اتفاق مي افتاد؟ اما مجلس 
شوراي اسالمي ايران در بهترين حالت مجلس دهم است 
كه يك سومش را فراكسيون اميد تشكيل مي دهد و برخي 
نمايندگان مس��تقل و اصولگرا در آن حضور دارند. با اين 
حال اگر همين مجلس قرار بود كه فردي را انتخاب كند، 

آقايان قاليباف يا رييسي را انتخاب مي كرد. 
مجلسي كه در س��ال 98 تشكيل خواهد ش��د نيز از اين 
ويژگي مس��تثني نخواهد بود. يقينا چيزي شبيه مجلس 

ده��م خواهد بود. به ج��اي اينكه آقاي عارف يا اس��حاق 
جهانگيري را به عنوان نماينده اي از اصالح طلبان انتخاب 
كن��د، آقايان ضرغامي ي��ا قاليباف يا رييس��ي را انتخاب 
مي كند. دليلش اين اس��ت كه دموكراس��ي در كشور ما 
ناقص اس��ت. به همين خاطر اس��ت كه من كامال با نظام 

پارلماني مخالف هستم . 
با چنين تغييري در نظام انتخاباتي كشور آيا وزن 
قوا نيز تغيير خواهد كرد و قوه مجريه قدرت خود 

را از دست خواهد داد؟
قوه مجريه چون تابع حاكميت خواهد بود و به حاكميت 
و بخ��ش انتصابي نظام نزديك تر خواه��د بود، از قدرتش 
كاس��ته خواهد شد. درست اس��ت كه قوه مجريه االن در 
برخي مس��ائل قدرت زيادي ندارد اما اگر توسط مجلس 
انتخاب ش��ود، قدرتش از اين هم كه هست كمتر خواهد 
شد. ما بايد تالش كنيم تا قدرت هاي بخش هاي انتخاباتي 

در كشور بيشتر شود. 
نخست وزير در ابتداي انقالب هم وجود داشت به 
نظر شما آن زمان اين سيستم كارآمدي داشت؟

بله؛ آن زمان كارآمدي داشت. 
آيا مي توان از طريق وضع قوانيني از اين دس�ت 
يا ديگ�ر قوانيني ب�ر قدرتمند تر ش�دن احزاب 
و ش�كل گيري احزاب فراگير اثر گذاش�ت؟ آيا 
مي ت�وان به صورت دس�توري و از ب�اال به پايين 
تغييراتي ايجاد كرد و حزب فراگير تشكيل داد؟

خير؛ تنها ش��كلي كه مي ت��وان اح��زاب را در جمهوري 
اس��المي قدرتمند كنيد، حاكميت قانون است. تا وقتي 
برخي موانع جدي مرتفع نشود، احزاب نيرومند به وجود 

نمي آيند. 
اينك�ه قانوني وضع ش�ود كه به اح�زاب قدرت 
بيشتري در انتخابات بدهد، مي تواند موثر باشد؟

بله؛ از قانون ب��ه عنوان لوازمي ب��راي پيگيري اين هدف 
مي توان اس��تفاده كرد. خيلي كارها مي ت��وان كرد كه به 

كمك قانون انتخابات آزادتري برگزار شود. 
بستر حزبي اي كه براي تش�كيل نظام پارلماني 
الزم اس�ت را چ�ه مي داني�د؟در كش�ور ما چه 

تغييري بايد رخ دهد كه اين اتفاق بيفتد؟
بزرگ تري��ن تغيي��ري كه باي��د رخ دهد، اص��الح قانون 
انتخابات اس��ت. اصالح اين قانون يعني ش��وراي نگهبان 
طبق قانون ب��راي همه نامزدها با برخورد يكس��ان عمل 
كند. شوراي نگهبان اگر رد صالحيت مي كند در چارچوب 
قانون اين كار را انجام ده��د و داليل را به افراد بگويد. هر 
كس��ي را كه ردصالحيت مي كند بايد طبق قانون بگويد 
كه چرا ردصالحيت مي شود. تا وقتي كه اين مسائل حل 
نشود، نه نظام حزبي به وجود مي آيد و نه خيلي از مسائل 

ديگري كه ملزومات دموكراسي است، شكل مي گيرد. 
تغيير نظام كنوني به نظام پارلماني بيشتر به نفع 

كدام يك از جريان هاي سياسي خواهد بود؟
در حال حاضر و با ش��رايط امروز اگر نظام پارلماني وضع 
ش��ود، به نفع اصولگرايان خواهد ب��ود. در حال حاضر نيز 
اين اصولگرايان هس��تند كه به دنبال اين تغييرند. چون 

قدرت شان در اين صورت زياد تر مي شود. 
تعداد زياد مجوزهايي كه به احزاب داده مي شود، 
در مش�كل تحزب چقدر تاثي�ر دارد؟ دولت چه 

كاري در اين مورد مي تواند انجام دهد؟
دولت و قوه قضاييه بايد ملتزم به قانون باشند و سعي كنند 

تا در چارچوب قانون عمل كنند. 

گروه سياسي

فاطمه سعيدي
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي

خبر

حجت االس��الم محم��د مقدم در هي��ات ع��زاداري بنياد 
امي��د ايرانيان بيان كرد كه امروز دي��ن و دينداري از ناحيه 
افراط گراي��ان و تندروها در خطر اس��ت. وي گفت: حتي با 
نگاه��ي به دنياي غرب مي بينيم كه جوان��ان آن جامعه در 
جست وجوي ديني هستند كه خأل موجود در جامعه غربي 
را پر كند. اما متاسفانه آنها به دنبال قرائتي از دين هستند كه 
نهايتش داعش اس��ت. عضو مجمع روحانيون مبارز با بيان 
اينكه تحول در انديشه ديني الزم است، تاكيد كرد: عده اي 
متحجر هستند و با هر چيز نويي برخورد مي كنند. اين نگاه 
ايجاب مي كند كه ما تغيير و تحول در انديشه ديني داشته 
باش��يم. اگر نگاه ما به دين اصالح شده و عميق نباشد، خود 
آن فاجعه اس��ت. عضو مجمع روحانيون مبارز با بيان اينكه 
وقتي سخنان برخي هم لباسي هايم را در صداوسيما درباره 
دين مي بينم و مي شنوم خجالت مي كشم، اظهار كرد: اگر 
دين انس��اني تفسير ش��د حتي برخي از قواعد و ضوابط آن 
قابل چينش جديد اس��ت. اصول و عقايد در اس��الم ثابت 
اس��ت و برخي از احكام فقهي اس��المي جنبه ثابتات ندارد 
يعني بر اساس شاخص ها تفسير مي شود. وي با بيان اينكه 
نباي��د اراده و آزادي را از انس��ان گرفت، تاكي��د كرد: اگر ما 
مي خواهيم دين را طوري تعريف كنيم كه گيرا باشد، دين 
بايد اخالقي باشد. دين اخالقي آن است كه امام صادق )ع( 
مي گويد كه جز محبت چيزي نيست. تمام فقه ما در دايره 
اخالق معني مي دهد. اگر اخالق را از فقه بگيريم خشونت 

باقي مي ماند. ايلنا

حجت االسالم حسين قيومي درباره اينكه مطرح مي شود 
نظام سياس��ي از رياستي به پارلماني تغيير كند، آيا كشور 
داراي چنين ظرفيتي هس��ت، گفت: ما در گذشته چنين 
نظامي داشتيم و نخست وزير مسند امور را در دست داشت، 
اگر موفق ب��ود چرا آن را كنار گذاش��تند؟وي تاكيد كرد: 
چرا برخي امروز مطرح مي كنند كه نظام كش��ور پارلماني 
باش��د؟ در جايي كه فعاليت حزبي آن طور بايد و شايد جا 
نيفتاده مگر مي شود چنين اقدامي كرد؟ اين تغيير نيازمند 
فعاليت گس��ترده احزاب است؛ بايد زمينه را فراهم كنيم. 
مطرح كردن اين مس��اله ممكن اس��ت فضا را بسته  كند. 
اين عضو شوراي مركزي حزب مردم ساالري با بيان اينكه 
اين گونه اقدامات خالف خواسته مردم است، خاطرنشان 
كرد: بايد به ياد داشته باشيم جهان مانند گذشته نيست هر 
روز خواسته هاي مردم و اجتماع بيشتر مي شود، آنها طلب 
آزادي هاي بيش��تري مي كنند و نمي توانم با مكانيزم هاي 
ظاهري به آنها پاس��خ داد. اين فعال سياسي اصالح طلب 
درباره انتقاداتي كه از س��وي جريان اصالحات به روحاني 
مي ش��ود، گفت: از اول هم مي دانستيم آقاي روحاني يك 
آدم اصالح طلب به مفهومي كه جامعه انتظار دارد، نيست 
اما به جهت اينكه مش��ي اعتدالي دارد، مورد قبول ما بوده 
است. اين عضو شوراي مركزي حزب مردم ساالري تاكيد 
كرد: معتقدم اگ��ر به عقالنيت رس��يديم از نيروهايي كه 
مطمئن هس��تيم براي مردم كار مي كنند و ت��وان اين را 
دارند كه در خدمت مردم باش��ند، بايد اس��تفاده كرد. اگر 
در آس��تانه انتخابات شعارهايي داده ش��ود و مردم با اميد 
راي دهند اما بع��د از آن به مقصد اوليه برگرديم، موفقيت 

محسوب نمي شود. ايلنا

مقدم: دين از ناحيه افراطيون 
در خطر است

بسته شدن فضاي سياسي 
بااجرايي شدن نظام پارلماني

دانيال شايگان/ اعتماد

بيوگرافيگرايش سياسينام / سمت

همتي، استاندار سابق قزوين سابقه مديركلي در صدا و سيماي مراكز لرستان، ايالم و آذربايجان غربي را دارد و نماينده ايالم در مجلس هفتم بوده است. مشاور عالي اعتداليفريدون همتي، استاندار هرمزگان
رحماني فضلي و مسووليت امور استان هاي ديوان محاسبات كشور و معاونت حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات كشور از ديگر سوابق اوست

زاهدي، استاندار سابق كردستان است. از سوابق او مي توان به 2 سال مسووليت امور استان هاي وزارت كشور، 4 سال و 6 ماه معاونت سياسي استانداري سيستان و بلوچستان و اصالح طلبعبدالمحمد زاهدي، استاندار جديد قزوين
نزديك به 7 سال معاونت سياسي استانداري كرمانشاه، استاندار استان مركزي در سال 84 قبل از روي كار آمدن دولت نهم اشاره كرد

اصالح طلبموسي خادمي، استاندار جديد لرستان
سيدموسي خادمي متولد 1347 در روستاي سادات امام زاده علي)ع( از توابع شهرستان چرام در استان كهگيلويه و بويراحمد و داراي دكتراي مديريت استراتژيك از دانشگاه 

عالي دفاع ملي است. خادمي در سابقه خود معاونت برنامه ريزي استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد و معاونت برنامه ريزي استانداري استان بوشهر در دولت اصالحات را 
دارد؛ از دولت يازدهم تاكنون استاندار كهگيلويه و بويراحمد بوده است

محمدمهدي مروج الشريعه، استاندار جديد 
خراسان جنوبي

محمدمهدي مروج الشريعه متولد نيشابور و دانشجوي دكتراي جغرافيا )برنامه ريزي و مديريت شهري( است. زمستان 94 با حكم رحماني فضلي، وزير كشور به عنوان معاون 
اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي در دولت روحاني منصوب شد و مديريت كل برنامه ريزي و مدير يت كل اقتصادي استانداري خراسان رضوي را پيش از آن 

به عهده داشت

اسماعيل تبادار، استاندار جديد فارس سوابقي از جمله معاونت عمراني استانداري فارس، استانداري بوشهر، معاونت عمراني استانداري بوشهر و مديريت عامل شركت اسماعيل تبادار، استاندار جديد فارس
فرودگاه هاي كشور را در كارنامه مديريتي خود دارد

 علي محمد احمدي، استاندار جديد
كهگيلويه و بويراحمد

علي محمد احمدي داراي مدرك دكتراي اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران و نمايندگي مردم حوزه جنوب استان ايالم در مجلس نهم را در كارنامه خود 
داشته و هم اكنون به عنوان مشاور عالي وزير نفت مشغول فعاليت است

نجفي، استاندار سابق گيالن بوده متولد 1335 آستانه اشرفيه عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه و داراي مدرك دكتراي مديريت استراتژيك است. از جمله سوابق اعتداليمحمدعلي نجفي، استاندار البرز
محمدعلي نجفي به معاونت طرح و برنامه و اقتصادي سازمان منطقه آزاد تجاري �� صنعتي كيش، مي توان اشاره كرد. داراي مدرك دكتراي برق است. 

خدابخش در سال 69 به آذربايجان شرقي رفته و در دوران استانداري اكبر پرهيزگار و علي عبدالعلي زاده در دولت هاي اكبر هاشمي رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي معاون اصالح طلبمجيد خدابخش، استاندار آذربايجان شرقي
عمراني استانداري بود.

قاسم سليماني دشتكي، استاندار ايالم
قاسم سليماني دشتكي، تا سال 1376 در آموزش و پرورش مشغول بود و پس از آن تا سال 1379 به عنوان مديركل تعاون استان چهارمحال و بختياري انتخال شد. دشتكي 

پس از آن تا سال 1382 در سمت مديركل تعاون استان اصفهان ايفاي نقش كرد و از سال 82 تا 1383 نيز در سمت مديركل كار و امور اجتماعي استان اصفهان بوده است . 
قاسم سليماني از سال 1392 تا 1396 استاندار چهارمحال و بختياري بوده است.

مقيمي، استاندار اسبق مركزي و در دولت سيد محمد خاتمي عهده دار معاونت عمراني وزارت كشور شد. او 1393 معاون سياسي وزير كشور شد و بعد از آن  به عنوان قائم مقام اصالح طلبمحمد حسين مقيمي، استاندار تهران
وزير كشور مشغول به فعاليت بود

هوشنگ بازوند، استاندار كرمانشاه 
 هوشنگ بازوند متولد 1341 در شهرستان نهاوند و استاندار قبلي لرستان است. وي داراي مدرك كارشناسي عمران، كارشناسي ارشد برنامه ريزي گردشگري و دانشجوي 
دكتراي برنامه ريزي شهري منطقه اي است. از سوابق مديريتي بازوند مي توان به معاون هماهنگي امور عمراني استانداري همدان، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
مركزي، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي، رييس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان مركزي اشاره كرد.

اصالح طلبمصطفي ساالري، استاندار گيالن
مصطفي ساالري، جوان ترين استاندار دولت دوازدهم متولد 1355 در روستاي گورشهر است. وي داراي دكتري حقوق از دانشگاه تهران و دكتراي مديريت اجرايي دانشگاه 

بوردو فرانسه است. وي كه در دولت يازدهم جوان ترين استاندار كشور بوده است، داراي مدرك ليسانس حقوق و فوق  ليسانس حقوق عمومي از دانشگاه تهران و فوق ليسانس و 
دكتراي مديريت اجرايي از دانشگاه بوردو فرانسه است و هم اكنون در مقطع دكتراي رشته حقوق در دانشگاه تهران تحصيل مي كند.


