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استعفای ظریف؛ یک شایعه و چندین هدف

رئیسی :سکوالریسم حوزه های علمیه را تهدید می کند

تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت :آســتان قدس رضــوی در قبــال حل
مشــکالت مردم حاضــر به هر نوع همکاری با بخشهای مختلف کشــور از
جمله دولت و مدیریت استان بوده و خواهد بود.
به گزارش تســنیم ،حجتاالسالم والمسلمین ســیدابراهیم رئیسی در
دیــدار با اســتاندار جدید خراســان رضوی اظهار داشــت :بحمداهلل ســابقه
مدیریتی شــما نشــان میدهد که بهموضوع رفع محرومیت و گرهگشایی از
مردم اهتمام داشــته و این موضوع برای این استان و مردم آن امیدآفرین
است.
تولیت آســتان قدس رضوی همچنین پنجشــنبه شــب در درس اخالق
عمومی از سلســله جلســات «اخالق و ســلوک انقالبی» گفت :سکوالریسم
ارادی و اجتماعــی حوزههــای علمیــه را تهدیــد میکنــد ،بــه ایــن معنا که
جامعه مشغول کار خود و ما حوزویها نیز مشغول کار خود باشیم .این در
حالی اســت که بر ما واجب اســت جامعهای برای رســیدن به تزکیه تربیت
کنیم و رویکرد انقالبی را در آن رشد دهیم.

رزمایش «فدائیان حریم والیت» پایان یافت
هشــتمین رزمایــش اقتــدار هوایی «فدائیــان حریم
والیت» با دستیابی به تمامی اهداف از پیش تعیین
شده ،روز گذشــته پایان یافت .بهگزارش ایسنا ،امیر
خلبان علیرضا انگیزه سخنگوی هشتمین رزمایش
اقتدارهوایــی بــا بیــان اینکــه بــه اهــداف رزمایــش
دســت یافتیم ،افزود :هشــتمین رزمایــش فدائیان
حریــم والیــت با بهرهگیــری از تجربیــات خلبانان و
پیشکســوتان  ۸ســال دفــاع مقــدس ،خودبــاوری و
ایمــان بــه توانمندی نســل جــوان ،انجام شــد .این

رزمایش بر اساس صحنه واقعی جنگ و با استفاده
از تسلیحات ساخت داخلی انجام شد .بهگفته وی،
در این رزمایش انواع موشکهای لیزری ،تلویزیونی
حرارتی ،راداری و انواع راکتها و بمبهای هوشمند
و ســامانههای ارتباطی و جنگالی تولید شــده توسط
متخصصان صنعت دفاعی کشــور مورد استفاده و
تســت عملیاتی قرار گرفت .بر اســاس ایــن گزارش
دو فرونــد هواپیمــای ترابــری  C130بــا پــرواز بر فراز
میدان تمرین جنگ الکترونیک شهید علی ابوعطا

منطقه انــارک ،اقــدام به انجــام عملیــات بارریزی
تاکتیکی و بمباران هوایــی کردند .طی این عملیات
یــک فروند از این هواپیماها اقدام به بارریزی برخی
اقالم و تجهیزات مورد نیاز صحنه نبرد از جمله یک
خــودروی تاکتیکی از ارتفاع بــاال در منطقه رزمایش
کرد .یک فروند هواپیمــای  C130دیگر نیز بمبی دو
هزار پوندی به سمت اهداف از پیش تعیین شده در
منطقه رزمایش پرتاب کرد .گفتنی اســت در جریان
برگــزاری مرحلــه اصلی و فــاز عملیاتی هشــتمین

رزمایشاقتدارهوایی«فدائیانحریموالیت»نیروی
هوایی ارتش ،جمعی از نظامیان عالی رتبه نیروهای
مسلح جهت ارزیابی سطح آمادگی نیروهای فعال
در این رزمایش در پایگاه هوایی انارک حضور یافتند.
مرحلــه اصلــی و فــاز عملیاتی هشــتمین رزمایش
اقتــدار هوایــی «فدائیان حریم والیت» نهاجــا از روز
پنجشنبه با مشارکت همه پایگاههای هوایی ارتش با
محوریتپایگاههشتمشکاریشهیدباباییاصفهان
به مدت دو روز برگزار شد.

جزئیات اصالح قانون انتخابات

طبق الیحه جدید ،نمایندگان احزاب ،وکال ،رسانه ها و تشکل های مدنی عضو هیأت اجرایی انتخابات می شوند
پایانــی بــر «ان قلت»هــای انتخاباتــی.
الیحه جامــع انتخابــات که در دســتور کار
دولت است ،با اصالح بسیاری از ابهامات
قوانیــن موجــود ،راه نهادینه شــدن مردم
ســاالری در ایــران را همــوار میکنــد .هــم
نظارت که تاکنون امری پیچیده مینمود،
شــفاف و کانالیزه درنظر گرفته شــده ،هم
شــاخصهای تعیین صالحیــت نامزدها
و نحــوه تامین مالی آنان مشــخص شــده
و هم چارچــوب کاری هیأتهای اجرایی،
شــفاف تر و صریح تر شــده است .مطابق
اظهارات سیدسلمان سامانی ،سخنگوی
وزارت کشــور کــه جزئیــات ایــن الیحــه را
منتشــر کرده ،درصورت نهایی شــدن این
الیحــه و تصویــب آن در مجلــس ،نــوری
روشــن و صریح بر همه ابعــاد انتخابات،
از آغــاز تــا پایان تابانده میشــود .چراکه از
نظام مند کــردن نظارت ،تا تغییر ترکیب
هیــأت اجرایــی ،ضابطــه ســازی احــراز
صالحیتها و شــفاف ســازی منابع مالی
نامزدهــا ،در ایــن الیحــه برای بســیاری از
مســائل بحث برانگیز انتخابــات راه حلی
پیشــنهاد شــده اســت .ایــن راه حلهــا ،با
بررسی تجارب انتخابات  40ساله گذشته،
شناســایی نقــاط ضعــف و تجمیــع نقاط
قــوت قوانین انتخاباتی موجود به دســت
آمده است .درصورت تصویب نهایی این
الیحه ،جمهوری اسالمی ایران ،یک قانون
بــرای همه انتخاباتهــا ،اعم از مجلس و
ریاست جمهوری و شوراها خواهد داشت،
قانونــی که تــاش میکند انتخابــات را به
مســألهای عــادی و شــفاف ،نــه معضلی
پیچیده و گاه امنیتی و پرابهام ،بدل کند.
ëëاصالحقانونانتخابات،
دغدغهایکالنوملی
اصالح قوانین انتخابات ،نه دغدغهای
مربــوط به امــروز و دیروز ،بلکه مســألهای
دیرپــا و مرتبــط با اکثر حوزههای سیاســی
و اجتماعــی کشــور بــوده اســت .مســیر
اصلــی این اصــاح 27 ،ماه پیش گشــوده
شــد؛ هنگامــی کــه در  24آبان مــاه 1395
سیاســتهای کلی انتخابات از سوی رهبر
معظم انقالب به رؤســای قوای سهگانه و

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام
ابالغ شــد .در این سیاســتها کــه از آن به
عنوان نقشــه راه کالن انتخاباتی نظام نام
بــرده میشــود ،بــر نکاتی ماننــد «تعیین
حــدود و نــوع هزینههــا و منابــع مجــاز و
غیرمجــاز انتخاباتی ،شفافســازی منابع
و هزینههای انتخاباتی داوطلبان ،تعیین
چارچوب برای فعالیت قانونمند احزاب
و تشکلهای سیاســی و اشخاص حقیقی
در انتخابات ،تعیین دقیق شــاخصهای
داوطلبــان و بهرهگیــری از فناوریهــای
نوین» تأکید شد.
زین پــس ،بر عهده نهادهای تصمیم
ســاز بود که برای اجرایی و عملیاتی کردن
ایــن چارچوبهــای کلــی گام بردارنــد؛
چارچوبهایــی کــه رئیس جمهــوری نیز
این طور به آنها اشاره کرد .حسن روحانی
در ســخنرانی ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی ســال گذشــته خود ،انتخابــات را
اصلی ترین راه برای حفظ نظام و انقالب
خوانــد و خواســتار ســهل کــردن انتخــاب
مردم شد .رئیس جمهوری گفت« :احراز
صحت و ســامت و شایستگیها را سهل
کنیــم .مــردم را در این احرازها مشــارکت
دهیــم و اگــر کمبود قانــون داریــم ،قانون
را اصــاح کنیــم و راه را باز کنیــم ،با مردم
مــدارا کنیــم .بگذاریــد همــه ســلیقهها و
جناحهــا در انتخابات حضور پیــدا کنند و
در انتخابــات مجلس ،شــوراها ،خبرگان و
ریاســت جمهــوری همه بیایند و شــرکت
کنند ».در این میان هرچه زمان تا رسیدن
موعــد انتخابــات مجلــس یازدهــم کمتر
میشــد ،سخنگوی شــورای نگهبان هم با
فاصلههــای کمتــری بر ضــرورت اصالح
قانون انتخابات تأکید میکرد .عباســعلی
کدخدایــی ،چــه در نشســتهای خبری و
چه در «توئیتر» با اشــاره به انتقادهایی که
نســبت به نحوه تأیید صالحیت نامزدها
یــا نحوه نظــارت شــورای نگهبــان مطرح
میشــد ،مســئولیت را بــر شــانه دولــت و
مجلــس میانداخــت کــه چــرا قانــون را
اصــاح نمیکننــد .کدخدایــی مهرمــاه
گذشته در «توئیتر» نوشت« :دو سال پیش

نپیوستن به FATFکمین دشمن برای کشور است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی گفت:
ایامــی که دشــمن برای ما کمین گذاشــته اســت باید احتیاط کنیم کــه در کمین
دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به  FATFکمین دشمن برای کشور است.
بهگزارش ایســنا ،حشمتاهلل فالحتپیشــه با اشــاره به برگزاری جلسهای با
مدیران عامل کلیه بانکهای کشور درباره  ،CFTقفل شدن سیستم بانکی کشور
را پیامد نپذیرفتن این معاهده دانســت و خاطرنشــان کرد ۷۳ :کشــور دنیا برای
اجرای این طرح شــرط گذاشــتند و ما نیــز در  CFTیک بند اضافــه کردیم که اگر
ماده شش مانع ما بشود ما نپذیریم ولی دوباره گفتند این طرح استعماری است.

میزان

وزیــر امورخارجه هنوز از هند بازنگشــته اســت کــه برنامه
او برای ســفر به عراق اعالم میشــود .واقعیتی که نشــان
بازتاب میدهــد محمدجواد ظریف به همــان قوتی که مدیریت
سیاســت خارجی کشــور را به دست گرفت برای تحقق منافع ملی و مقابله
با تحریمها از طریق رایزنی با کشورهای مختلف تالش میکند.
تنها نکته تعجببرانگیز در چنین شــرایطی انتشــار شایعات عجیبی در دو
روز گذشــته بــود کــه از اســتعفای ظریف به دلیــل خروج از برجــام حکایت
داشــت ،شــایعهای که از شــامگاه چهارشــنبه در شــبکههای مجازی مطرح
شده بود.
نخســتین بار حسن محمدی  ،سردبیر ســایت امید هستهای در توییتر خود
نوشــت «:شــنیدههایى فراتــر از شــنیده ،حکایــت از اســتعفاى محمدجواد
ظریــف دارد کــه دو روز پیــش تقدیــم رئیــس جمهــور کــرده اســت ».ایــن
شــایعه اما عصر پنجشــنبه با توئیتی از ســوی محمود واعظــی رئیس دفتر
رئیــس جمهــوری قویــاً تکذیب شــد .واعظــی در آن توئیت نوشــت« :خبر
اســتعفای دکتر ظریف و خــروج ایران از توافق برجام کــه به طور هم زمان
منتشــر شــدهاند ،هر دو دروغ و مشــتمل بر اهدافی مغرضانه و ضد منافع
ملی هســتند .الزم است رسانهها نســبت به نشر اخبار مشکوک این چنینی
هوشــیار و محتاط بوده و خدای نکرده تریبون و بلندگوی دشــمنان داخلی
و خارجی ملت نشوند».
علیرضــا معــزی دبیر شــورای اطالعرســانی دولت نیــز خروج ایــران از
برجــام و اســتعفای ظریــف را تکذیب کرده و گفت« :یک جریان مشــکوک
بــا یک طراحی پیچیده از غیبت ظریف به ســبب ســفرش در هند برای جا
انداختــن شــایعه خروج ایــران از برجام و اســتعفای وزیر خارجه اســتفاده
کرده است».
کیــوان خســروی ،ســخنگوی شــورای عالــی امنیــت ملــی هــم شــامگاه
پنجشــنبه در ایــن بــاره گفت« :اخبار و مواضع شــورای عالــی امنیت ملی و
دبیرخانــه آن صرفاً از ســوی ســخنگوی این نهاد اعالم میگــردد و هرگونه
اطالعرســانی خــارج از مســیر ذکر شــده ضمن آن کــه مورد تأیید نیســت،
اقدامی خالف قانون محسوب میشود».
بــا وجود ایــن موضعگیریهــا و تکذیبهای انجام شــده جریــان تندرو
مخالف برجام نه تنها بر موج انتشار این شایعه افزودند که به نحو ویژهای
از آن اســتقبال کردنــد .از جملــه حمیــد رســایی در توئیتر خود بــا توصیف
پذیــرش اســتعفای ظریف بــه «تنها شــوک تأثیرگذار» مدعی شــد که اروپا
و امریکا برای برجا ماندن برجام روی ماندن ظریف حساب باز کردهاند.
موضعگیــری و اســتقبال منســوبان بــه جریــان منتقد دولــت و مخالف
برجام از این شایعه به نحوی بود که برخی رسانهها در تحلیلهای خود به
گمانهزنیها درباره آینده سیاســی ظریف اشــاره کردند .گمانهزنیهایی که
بــا محوریت حضور احتمالــی ظریف در انتخابات ریاســت جمهوری 1400
مطرح شده بود و البته با این واکنش قاطع خود او مواجه شد که گفت« :به
سیاست داخلی عالقهای ندارد و حاضر است حتی سند محضری بدهد که
در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد».
ظریــف بــا وجود همــه این شــایعات به وظیفــهاش به عنــوان وزیر امور
خارجــه ادامــه میدهــد .پس از ســفر به هند کــه در رأس هیأت سیاســی –
اقتصادی و با هدف تســهیل مراودات تجــاری از جمله فروش نفت به این
خریــدار عمــده نفت ایران انجام شــد حاال او قرار اســت عازم عراق باشــد
و مأموریتــی مشــابه را انجــام دهد .شــاید بر همین اســاس اســت که طیف
دیگری از تحلیلها نیز شایعه استعفای او و خروج ایران از برجام را تالش
بــرای ملتهب کــردن بازارهای مالی ایران و ایجاد مشــکل پیش پای دولت
ارزیابی کردند.
حســن محمــدی فعــال رســانه ای کــه اولیــن توییــت درباره اســتعفای
ظریف را منتشر کرده بود اما در گفت وگو با «ایران» بر موضع خود اصرار و
این پرســش را مطرح کرد که چرا وزارت امور خارجه به این شــایعه واکنش
نشــان نداده است ،پرسشــی که در پیگیری «ایران» از منبع آگاه وزارت امور
خارجه ضمن تکذیب اســتعفای ظریف ،اینگونه پاســخ گرفت «:به چنین
ادعاهایی به دلیل تکراری بودن و دامن نزدن به هدف هایی که یک جریان
خاص دنبال می کنند واکنش نشان نمی دهیم».
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سیاســتهای کلی انتخابات ابالغ شد .در
بند  ۱۰این سیاســتها آمده است :ارتقای
شایســتهگزینی ،همــراه بــا زمینهســازی
مناســب ،در انتخــاب داوطلبــان تــراز
شایســته جمهوری اســامی ایران و دارای
ویژگیهایــی متناســب با جایــگاه مربوط.
اصــاح فوری قانــون انتخابــات ضرورتی
است انکار ناپذیر».
ëëجزئیاتالیحهدرحالبررسی
اســماعیل جبارزاده ،معاون سیاســی
وزارت کشور  7اسفندماه گذشته اعالم کرد
که الیحه قانون جامع انتخابات در آخرین
نشســت این کمیســیون در اول اسفند ماه
ســال جــاری ،تصویــب و تقدیــم دولــت
شــد .او همچنین اعالم کــرد که این الیحه
پیشنهادی از سوی وزارت کشور ،دست کم
در  27جلســه کمیســیون مربوطه دولت،
بررسی شده اســت .این اعداد و تاریخچه
تدوین این الیحه نشــان میدهد که آنچه
اکنون در دولت درحال بررسی است ،کاری
مربوط به امروز و دیروز نیست ،بلکه فراز و
فرودهــای بســیاری داشــته و چکشهای
بسیاری به این متن خورده است.
از قضا این چکــش کاری یکی از دالیل
طوالنی شــدن فرآینــد تدوین ایــن الیحه
در دولت اســت .هرچند هنوز هم بررسی
جزئیات این الیحه در هیأت وزیران ادامه

دارد ،امــا جزئیاتــی که ســلمان ســامانی،
ســخنگوی وزارت کشــور به آن اشــاره کرد،
نشان میدهد که این الیحه ،اصول مطرح
شــده در سیاســتهای کلــی انتخابــات را
شامل میشود .نخستین ویژگی این الیحه
که سخنگوی وزارت کشور به آن اشاره کرد،
تجمیع قوانیــن پراکنده انتخابات اســت.
بــه گفتــه او« ،در الیحــه جامــع انتخابات
مجموعــه قوانیــن انتخابــات ریاســت
جمهــوری ،مجلــس شــورای اســامی و
شــورای اســامی شــهر و روســتا به منظور
ســامان بخشــیدن بــه قوانین پراکنــده در
عرصــه انتخابات با یکدیگر تجمیع شــده
اســت ».او درعین حال «نبود انســجام در
قوانیــن انتخاباتی و پراکندگی گســترده در
عرصــه قوانین و مقــّررات ،فقدان وحدت
رویــه در فرآیندهــای اصلــی انتخابــات
مختلــف از جمله نحوه تشــکیل و ترکیب
هیأتهــای اجرایــی و حیطــه اختیــارات
آنها ،نحوه حضور نماینــدگان نامزدها در
شعب اخذ رأی ،سیستم رأیگیری سنتی
و وجــود خــأ قانونــی دربــاره بــه کارگیری
فناوریهای نوین در برگزاری انتخابات» را
از دالیل اصلی تدوین این الیحه برشمرد
و اضافــه کــرد« :همچنیــن فقــدان نظــام
مالــی شــفاف و دقیــق در فعالیتهــای
تبلیغاتــی نامزدهــای انتخابــات و وجــود

دست رد عراق به خواستههای ضد ایرانی پمپئو

ظریف  :بهتر است امریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید

امریــکا بــرای اجــرای راهبــرد جدید خود
در منطقــه علیــه ایــران و آنچــه تحــت
عنوان مقابله با اتهــام ادعایی «اقدامات
بیثباتکننــده ایــران در منطقه» مطرح
میکند ،آســتین باال زده اســت .آغاز سفر
منطقــهای مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجــه
امریــکا بــه خاورمیانــه را بایــد در همیــن
راســتا ارزیابــی کــرد .پمپئو که ســفر خود
را سهشــنبه هفتــه گذشــته از اردن آغــاز
کــرده و در ادامــه بــه مصر رفته عــاوه بر
اینها قرار اســت از امــارات متحده عربی،
بحریــن ،عمان ،کویت ،قطر و عربســتان
ســعودی هم بازدید کند .او یک روز پیش
از آغاز این سفر ســرزده راهی عراق شد و
بــا مقامهای مختلــف این کشــور دیدار و
گفت و گو کرد .ســفر غیر رسمی پمپئو به
عراق که بیشتر روی پروندههای اقتصادی
و چگونگی پایبندی عراق به تحریمهای
ضدایرانــی امریکا تمرکز داشــت ،او را در
دســتیابی بــه خواســتههای امریــکا ناکام
گذاشت .چنانکه به گزارش ایسنا ،رسانه
عربی «االخبــار» از منابــع آگاه نقل کرده
که سران دولت عراق در واکنش به تالش
پمپئو برای رعایت تحریمهای امریکایی
از او خواســتند کــه ایــن کشــور را از اجرای
تحریم ها علیه ایــران معاف کنند.عادل
عبدالمهــدی ،رئیــس پارلمان عــراق در
پاســخ به دعوت پمپئو گفته« :موضع ما
واضح است؛ با ایران و کشورهای همسایه
براساس تبادل منافع ،همکاری میکنیم
که تأمین گاز و برق ،مهمترین منفعت ما
در رابطه با ایران هستند».
ëëاتهاماتتکراریدرقاهره
بــا وجــود این وزیــر خارجــه امریکا در
ســومین مقصــد ســفرش در دانشــگاه
امریکایی قاهره یکی از مهمترین اهداف

دولــت امریــکا را مقابله با نفــوذ ایران در
منطقــه توصیــف کــرد و بــا پرداختــن به
اتهامــات تکراری علیه نقــش منطقهای
ایران کوشــید متحدان منطقــه ای امریکا
را بابــت تقویت این هدف به رغم خروج
نیروهای امریکایی از سوریه و افغانستان
اطمینانخاطربخشد.
او همچنیــن در گفتوگــو بــا
«فاکسنیــوز» از برگــزاری کنفرانســی در
 ۱۳و  ۱۴مــاه فوریه (اواخــر بهمن ماه) در
لهســتان و با حضور رهبران دهها کشور از
سراســر جهان خبــر داد که هــدف اصلی
آن تمرکز بر ثبــات خاورمیانه و اطمینان
حاصــل کــردن از اینکــه «ایــران تأثیــر
کارشکنانهایندارد»،میباشد.
ایــن اظهاراتــی بــود که محمــد جواد
ظریــف ،وزیــر امورخارجه ایران ســاعاتی
بعــد بــه آن پاســخ داد و گفت هــر جا که
امریــکا دخالــت میکنــد ،هــرج و مــرج
و ســرکوب ایجــاد میشــود .او در توئیتــر
نوشــت« :هــر جــا و هــر زمــان کــه امریکا
دخالت میکند ،هرج و مرج ،سرکوبگری
و نفــرت ایجــاد میشــود .آن روز که ایران
بخواهد برای تبدیل شــدن به یک کشــور
نرمــال بــه تقلیــد از دولتهــای دســت
نشــانده امریکا و مدلهای حقوق بشری
مایــک پمپئو رو بیاورد -خواه شــاه باشــد
یا ســاخان فعلــی -روزی خواهد بود که
جهنــم یخ ببنــدد( .کنایه از هیــچوقت).
بهتر اســت امریکا با از دســت دادن ایران
کنــار بیایــد ».بهرام قاســمی ،ســخنگوی
وزارت خارجــه هم اظهــارات پمپئو را در
نتیجه خروج امریکا از برجام دانســت که
ناکامیاینکشوردریافتنجایگزینیبرای
آن باعث شــده دچار یــأس و عصبانیت
مزمن شود.

ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی
داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهوری،
مجلس شــورای اسالمی و شوراها ،شفاف
نبــودن مــواد قانونــی مرتبط بــا تبلیغات
انتخابــات و نبــود قانــون و ضوابــط الزم
در زمینــه بــه کارگیــری شــیوههای نویــن
تبلیغات انتخاباتی ،همچنین پیش بینی
مجازاتهایی مؤثر و پیشگیرانه در برخورد
بــا جرایــم انتخاباتــی و متخلفــان از دیگر
دالیــل مهم ضــرورت تهیه قانــون جامع
انتخاباتاست».
ســخنگوی وزارت کشور ،تغییر ترکیب
هیــأت اجرایــی مرکــزی انتخابــات را از
نقــاط قــوت ایــن الیحه بــر اســاس توجه
ویــژه به نقــش احزاب و رســانهها و وکالی
دادگستری برشمرد و افزود« :در این الیحه
بــرای سیاســتگذاری کالن انتخابــات،
هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب
وزیــر کشــور به عنــوان رئیس هیــأت ،وزیر
اطالعات ،دادســتان کل کشــور ،یک نفر از
دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب،
یــک نفر از اعضای کانــون وکال به انتخاب
اتحادیــه سراســری کانونهــای وکالی
دادگســتری ،یــک نفــر از مدیران مســئول
مطبوعــات و خبرگزاریهــا بــه انتخــاب
خودشــان و یــک نفــر بــه عنــوان نماینده
تشــکلهای مــردم نهاد پیش بینی شــده

است ».یکی از بحث برانگیزترین موارد در
هر انتخابات ،نحوه نظارت شورای نگهبان
به ویژه در حوزه تأیید صالحیتها اســت
کــه در دو انتخابــات مجلــس و شــوراهای
اخیــر ،حتی پــس از پایــان رأیگیــری هم
اعمــال شــد .ســامانی دربــاره جایــگاه
نظارت شــورای نگهبان با بیــان اینکه «در
الیحــه قانون جامع انتخابات آمده اســت
که نظــارت بــر فرآیندها ،ابعــاد و مراحل
انتخابات به جز انتخابات شورای اسالمی
شــهر و روســتا به نحوی کــه در این قانون
تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد
اجــرا گذاشــته میشــود ،برعهده شــورای
نگهبــان اســت» اضافــه کــرد« :در الیحــه
مذکــور تأکید شــده که هرگونــه اظهار نظر
از ســوی شــورای نگهبان در مقام نظارت،
تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از ســوی
مجــری انتخابات اســت و باید مســتند به
عدول یا تخطی مجری از فرایندها ،ابعاد
و مراحــل قانونــی پــس از اســتماع نظر و
مشاهده مستندات وزارت کشور باشد».
بــه عبــارت دیگــر ،اظهــارات ســامانی
نشان میدهد که نظارت شورای نگهبان،
«تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی
مجــری انتخابات اســت» کــه آن هم باید
مســتدل بــه قانــون باشــد .در ایــن الیحه،
برای شفاف سازی و قانونمند کردن منابع
مالــی فعالیتهــا و تبلیغــات انتخاباتــی
داوطلبــان منابع مجــاز و غیرمجــاز برای
تبلیغات انتخاباتی احصا شــده است .به
این معنی که داوطلبــان باید منابع مالی
خود را شفاف کنند.
مجموعــه قرائــن و شــواهد حکایت از
آن دارد کــه ایــن الیحه یــک گام مهم و رو
به جلو در زمینه انتخابات اســت ،اما نکته
اینجاســت کــه این الیحــه ،یک پاســخ نه
چندان به موقع به مطالبه عمومی است.
بــه عبارت دیگر ،بســیاری از آنچــه در این
الیحــه بر آن تأکید شــده اســت ،مســائلی
اســت که سالهاســت افــکار عمومــی در
ایران بر آن تأکید دارد .باوجود این ،شــاید
قدری دیر باشد ،اما اغلب زوایای پرابهام
انتخاباتیرادربرمیگیرد.

در پی حمله به سفارت ایران در الهه مطرح شد

انتقاد ایران به میزبانی اروپا از گروههای تروریستی

ســفیر ایــران در هلنــد به دنبــال حمله
شــماری از عناصــر وابســته بــه گروهک
تروریســتی االحوازیــه به ســفارت ایران
در الهــه هلنــد ،بــر لــزوم حفــظ امنیت
دیپلماتها تأکید کرد.
چهارشنبه گذشته یکی از رسانههای
معروف هلند در صفحات رســمی خود
در شــبکههای مجــازی فیلمــی منتشــر
کــرد کــه عــدهای را در حــال حملــه بــه
سفارت ایران و باال رفتن از نردههای آن
نشــان میداد .یکی از افرادی که در این
فیلم دیده میشــود ،پرچمی به دســت
دارد کــه مربوط به گروهک «االحوازیه»
اســت .آنها با حضور در مقابل ســفارت
ایران و ســر دادن شــعار و پرتاب ســنگ
و بطــری قصــد بــاال رفتن از ســاختمان
مجاور ســفارت را داشــتند که بالفاصله
توســط نیروهــای پلیس هلند دســتگیر
شــدند .به دنبــال این اقــدام هیچ گونه
آسیبی به ســاختمان و کارکنان سفارت
کشــورمان در الهه وارد نشد .در پی این
حمله علیرضا جهانگیری ،ســفیر ایران
در حالی که در تماس با مقامات وزارت
امــور خارجــه هلنــد بــر مســئولیت این
کشور جهت تأمین امنیت ساختمانها
و کارکنان ســفارت ایــران تأکید میکرد،
از اروپــا بــه دلیــل میزبانــی از گروههای
تروریســتی و متهــم کردن ایــران انتقاد
کرد .جهانگیری با اشاره به تحریمهای
جدیــد اتحادیــه اروپــا علیــه ایــران در
صفحه توئیتــر خود نوشــت« :در حالی
کــه غربیهــا بــر اســاس احتمــاالت
اثبــات نشــده و مفروضــات ســاختگی
عمــل میکننــد ،براحتــی واقعیتهای
آشــکار را نادیــده میگیرنــد .واقعیــت
این اســت کــه اتحادیــه اروپــا گروههای

تروریســتی را میزبانــی میکنــد و آنها را
برای فعالیتهای غیرقانونیشــان آزاد
میگــذارد امــا درمــورد ایران بر اســاس
مفروضــات غیرواقعــی و داســتانهای
تأییــد نشــده اقــدام میکنــد ».اشــاره
ســفیر ایــران بــه تحریمهایی اســت که
اخیــراً هلنــد همراه با ســایر کشــورهای
اروپایــی بــه بهانه آنچه دســت داشــتن
ایــران در قتــل دو شــهروند ایرانــی-
اروپایی خوانده ،علیه بخشــی از وزارت
اطالعــات و دو شــخص ایرانی تصویب
کرده است.
در ماههــای اخیــر چنــد مرکــز
دیپلماتیک و سفارتخانههای جمهوری
اسالمی در شــهرهای مختلف جهان از
جملــه در هلســینکی ،پاریــس ،آتــن،
لنــدن و بصــره هــدف حملــه عناصــر
ناشــناخته و وابســته بــه گروههــای
تروریســتی قــرار گرفتــه اســت .حملــه
بــه نمایندگیهــای ایران در کشــورهای
مختلــف که به باور برخی از تحلیلگران
به طور غیر مســتقیم با همدیگر مرتبط
هســتند و توســط یــک گــروه یــا جریان،
ســازمان یافته اســت ،در حالی است که
برخــی کشــورها پس از خــروج امریکا از
توافــق هســتهای انتظــار داشــتند ایران
و کشــورهای اروپایــی هم از ایــن پیمان
خــارج شــوند و عمــاً پرونده هســتهای
ایــران از رونــد دیپلماتیــک خــود خارج
شــود امــا بــا ادامــه رونــد حفــظ برجام
توسط بقیه شــرکا ،این گروهها به دنبال
به چالش کشیدن روابط رو به پیشرفت
ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی
هســتند تا با انزوای هر چه بیشتر فضا را
برای تشــدید فشارها برای تحریم کامل
ایران فراهم کنند».

