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جهانگیری مطرح کرد

تحریم فرصتی برای تأمین نیازها از تولید داخل

معــاون اول رئیــس جمهــوری
بــا اشــاره بــه شــرایط تحریــم
و محدودیتهــای ناشــی از
آن ،گفــت :همــان گونــه کــه
مقــام معظــم رهبــری و رئیــس
جمهــوری بارها تأکیــد کردهاند،
در ایــن شــرایط فرصــت بــرای
تأمیــن نیازهــای کشــور از طریق
تولیــد داخــل و ظرفیتهــای
موجــود فراهــم شــده اســت .به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی معــاون اول
رئیــس جمهوری ،اســحاق جهانگیری در شــورای عالــی علوم،تحقیقات و
فناوری ،با اشاره به اینکه به هر میزان که در زمینه پژوهش و تحقیق هزینه
و ســرمایهگذاری کنیم ضرر نکردهایم ،خاطرنشان کرد :یکی از دغدغههای
جــدی میزان بازدهی اعتبارات پژوهشــی و تحقیقاتی بوده اســت .باید این
بــاور در جامعــه ایجاد شــود کــه اعتبــارات هزینه شــده در بخــش پژوهش
میتواند برای کشور بازدهی داشته و گرهی از مشکالت پیش روی باز کند.
وی از سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات
و فناوری خواست با قرار دادن این موضوع در دستور کار خود ،راهکارهایی
تدویــن کننــد تــا پژوهــش و تحقیقــات در کشــور بــا رویکــرد حل مســائل و
چالشهای پیش روی توسعه دنبال شود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه بخــش خصوصــی و
بنگاههای اقتصادی نیز باید به موضوع تحقیق و پژوهش و ســرمایهگذاری
بــرای آموزش نیروی انســانی خــود توجه کننــد ،گفت :آمــوزش و پژوهش
نقش مؤثری در بهبود عملکــرد بنگاههای اقتصادی و افزایش درآمدزایی
آنها دارد و باید با اســتفاده از راهکارهایی نظیر اعطای امتیازات و حمایت
از بنگاههایــی کــه در امــر پژوهش ســرمایهگذاری میکنند ،ســایر بنگاههای
اقتصادی را نیز به این موضوع مهم تشویق و ترغیب نماییم.
در ایــن جلســه کــه وزیر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،سرپرســت وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و رئیس
دانشــگاه تهــران نیــز حضور داشــتند ،دبیر شــورای عالی عتف ،گزارشــی از
برگزاری نمایشــگاه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری ارائه کرد و گفت :این
نمایشــگاه در تاریخ ســوم تا ششــم دی برگزار شــد و برای نخستین بار 900
تقاضا و درخواست فناورانه جمعآوری و مستندسازی شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  70شــرکت فعــال در زمینههای مختلــف نظیر
صنایــع دفاعی ،خــودرو ،صنایع فلزی ،فناوری اطالعات و ســایر صنایع در
این نمایشــگاه حضور داشــتند افــزود 89 :توافقنامه بــه ارزش  120میلیارد
تومان در این نمایشگاه به امضا رسیده است.

بر اساس الیحه جامع انتخابات

«خوداظهاری» مالک وفاداری نامزدها به نظام است
دســتکم در  6مــاه گذشــته ،در واکنــش بــه آنچه
رســانهها نواقــص انتخابــات میخواندند ،پاســخ
ســخنگوی شــورای نگهبــان تنهــا یک جملــه بود:
«قانــون اصــاح شــود ».عباســعلی کدخدایی در
واکنش به این پرســشهای مکرر ،در «توئیتر» هم
نوشت که «اصالح فوری قانون انتخابات ضرورتی
اســت انکارناپذیر ».منظــور از «اصالح فــوری» در
دیدگاه کدخدایی ،شاید نزدیکی به زمان انتخابات
مجلس یازدهم باشــد ،رقابتی تعیین کننده برای
همه کنشگران سیاسی و جامعه ایرانی .حاال دولت
دست به اصالح فراگیر قانون انتخابات زده است.
جمعه گذشــته سیدســلمان ســامانی ،سخنگوی
وزارت کشــور ،وجوهی از الیحه درحال بررســی در
دولت را منتشر کرد .دیروز هم حسینعلی امیری،
معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــوری ،زوایای
دیگــری از ایــن الیحــه را تشــریح کــرد ،زوایایی که
نشــان میدهــد الیحــه جامــع انتخابات ،تالشــی
متقن برای پرکــردن خألهای قانونی و گامی مهم
بــرای ابهامزدایی از فرایندهــای انتخاباتی ،از ابتدا
تا انتها است.
عصــر دیــروز هــم کدخدایــی ،ســخنگوی شــورای
نگهبــان در اســتقبال از ایــن الیحــه و درواکنش به
اظهــارات امیــری ،در «توئیتــر» نوشــت« :اگــر چه
کمــی دیر ،لیکــن خبر خوبی اســت .ان شــاءاهلل با
همکاری مجلس ،قانون جامع انتخاباتی موثر و در
تراز نظام جمهوری اســامی ایران داشــته باشیم.
موضوعاتی چون شایسته گزینی ،تبلیغات ،هزینه
انتخاباتی ،زمان رسیدگی ها و ...از جمله اشکاالت
قانون فعلی است که انتخابات را از اهداف اصلی
دور می سازد».

ëëمسألهپرمناقشهتأییدصالحیتها
از جمله مباحث پرمناقشه ادوار گذشته ،نحوه
احــراز صالحیتها و هم نحوه اعالم آن به فرد رد
صالحیت شده بود .پاسخ شــورای نگهبان به این
پرسشها ،همواره ثابت بود :قانون این گونه است.
حــاال امــا در الیحه دولت برای رفع این مســأله راه
حلی پیشــنهاد شده اســت؛ این راه حل هم شامل
احصــای شــاخصهای تعییــن صالحیــت و هــم
نحوه اعالم آن به نامزدها است.
حسینعلی امیری در این باره به «فارس» گفت
که «مــاک وفاداری بــه نظام ،پذیــرش و تبعیت
از قانون اساســی در داوطلبــان نمایندگی مجلس
شــورای اســامی «خوداظهــاری فــردی» تعییــن
شــده اســت» امــری کــه میتــوان آن را به تالشــی
برای تحدید مفهوم موسع «التزام عملی به قانون
اساسی» قلمداد کرد.
از ســوی دیگــر ،کلــی بــودن شــاخصهای
نامزدهــای ریاســت جمهــوری ،یکــی از خألهــای
انتخابــات بــود ،تا جایــی که رهبر معظــم انقالب
نیز در سیاســتهای کلی انتخابــات بر تعیین این
شــاخصها ،البته از ســوی شــورای نگهبان ،تأکید
کردنــد .در الیحــه دولــت ،نه تنها این شــاخصها
احصا شــده اســت ،بلکه مســأله «معرفی از سوی
احــزاب ملی» هم گنجانده شــده تا زین پس ،تنها
افــرادی کــه بــه واقــع دارای صالحیت هســتند در
انتخابات ثبت نام کنند و دیگر مانند گذشته ،شاهد
مراجعــه افــراد عادی به ســتاد انتخابات ریاســت
جمهورینباشیم.
در ایــن رابطــه ،معــاون امــور مجلــس رئیــس
جمهــوری ،یکــی از نکات الیحه دولــت را احصای
شــرایط اختصاصــی بــرای داوطلبــان نامــزدی
انتخابــات ریاســت جمهــوری برشــمرد و گفــت:
«ماده  62عالوه بر شرایط موضوع اصل  115قانون

اساســی ،شــمول عنوان شخصی برجســته ملی و
کشوری ،شناخته شدن بودن را نیز در زمره شرایط
داوطلبــان ریاســت جمهــوری ذکــر کرده اســت».
وی اضافه کرد« :ضمن آنکه به دارا بودن شــرایط
مندرج در بندهای 1و  2مانند داشــتن ســمتهای
مدیریتــی موضوع بندهــای (الــف)( ،ب) و یا (ج)
مــاده  71قانون خدمات کشــوری یا شــرط مندرج
در بند  2موضوع معرفی از ســوی احزاب ملی نیز
اشــاره شــده اســت که این امر از کثــرت داوطلبان
خواهد کاست».
امیری بــا بیان اینکه ویژگیها و شــرایط رئیس
جمهــوری بســیار کلــی اســت و بــه همیــن دلیل،
در انتخابــات دوره نهــم ریاســت جمهــوری ،هزار
و  ۱۴نفــر داوطلــب نامــزدی ریاســت جمهــوری
شــدند که این امر هم وقت دســتگاه اجرایی و هم
وقــت دســتگاه ناظــر را میگیــرد ،ادامــه داد« :در
ایــن الیحه ،شــرایطی را که در قانون اساســی آمده
به صــورت تفصیلی و تاحدودی عینی بیان شــده
اســت و مشــابه بســیاری از قوانیــن انتخاباتــی در
کشــورهای دیگــر بــرای اینکه مشــخص شــود چه
کســانی باید تشــخیص دهند که افــراد صالحیت
داوطلبــی را دارنــد ،بــه این معنی کــه هیأتهایی
تعیین شــدهاند که این افــراد باید گواهی کنند فرد
داوطلب با مسائل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی آشنا است و توانایی اداره کشور را دارد .اگر
فردی توانست چنین تأییدیههایی را داشته باشد،
میتوانــد بــرای انتخابات ریاســت جمهوری ثبت
نــام کند و ایــن امر موجب میشــود روند ثبت نام
داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری،
قاعده مند و حساب شده باشد .البته بدیهی است
شورای نگهبان تأیید صالحیت کلی داوطلبان را به
عهده دارد».
وی اضافــه کــرد کــه «در شــرایط داوطلبان زن
و مــرد نامزدی مجلس شــورای اســامی ،حداقل
تحصیــات کارشناســی بــرای زنــان تعیین شــده
لکــن درخصــوص مــردان شــرایط تعییــن شــده
داشتن کارشناسی ارشد یا مدرک کارشناسی برای
افــرادی کــه پنج ســال ســابقه مدیریت دارنــد و یا
حداقل یک دوره ســابقه نمایندگی (وجود تفاوت
در شــرایط داوطلبان زن و مرد در راســتای تسهیل
کاندیداتوری زنان) مقرر شده است».
امیــری همچنیــن اظهــار داشــت :در تعییــن
حوزههای انتخابیه عالوه بر مختصات جمعیتی و
جغرافیایی« ،شناخت مردم از داوطلبان» نیز مد
نظر قرار گرفته اســت ،که این امر به نظر میرســد
فاقــد ارتبــاط موضوعی بــا تعیین حــوزه انتخابیه
باشد .الزام به انتخاب یک نفر از منتخبین از میان
زنــان نامــزد کــه بیشــترین میــزان رأی را در حوزه
انتخابیــه کســب کردهاند از ویژگیهــای این الیحه
است.
معــاون رئیس جمهــوری درعین حــال درباره
مراجــع اســتعالم صالحیتها ،تأکید کــرد که «در
مــاده  111صراحتــاً مراجع رســیدگی به صالحیت
داوطلبــان احصــا گردیــده» و دربــاره نحــوه
اطالعرســانی به نامزدها نیز گفت که «بر موضوع
صورتجلســه شــدن مذاکرات مربوطه تأکید شــده
اســت ،ضمــن آنکــه امکان دسترســی بــه صورت
جلســات در صورت درخواست داوطلبان از نکات
مثبت این الیحه است».
امیــری «تعریــف مراجــع پنجگانه بــه منظور
تأییــد شــرایط اختصاصــی و عمومــی داوطلبــان
از حیــث آشــنایی بــا مســائل حقوقــی ،اجرایــی،
مدیریتــی ،علمــی و قوانیــن و مقــررات کشــور بــه
جهت شناسایی ،انتخاب و تأیید داوطلبان کارآمد

ایرنا

حضرت آیــتاهلل خامنهای در پیامی به پنجاه و ســومین
نشســت اتحادیــه انجمنهــای اســامی دانشــجویان در
اخبــار اروپــا ،تأکیــد کردنــد :پیوســتن دانشــجویان ایرانــی در هر
نقطــه از جهــان بــه حرکــت پیشــرفت و بینیــاز کــردن کشــور از بیگانگان،
جهاد فی ســبیلاهلل اســت .متن پیام رهبر انقالب اســامی که صبح دیروز
حجتاالســام جواد اژهای آن را در مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد ،به
این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
جوانان عزیز
همــه میدانیم که شــما دانشــجویان در شــمار برترین امیدهــای آینده
کشــورید .آنچــه همــه بایــد بدانند این اســت که بــه توفیق الهــی هماکنون
خیل عظیمی از دانشــجویان دیروز ،در کشــور به کارهای بزرگ ســرگرمند و
لــذت خدمت به پیشــرفت دانش و فناوری در میهن خــود را با همه وجود
حــس میکنند .دانشــجویان امروز ما  -در هر نقطه جهــان -این فرصت را
خواهنــد داشــت که به این مجموعههــای مؤمن و خدوم بپیوندند و کشــور
را از بیگانــگان کامــاً بینیــاز کنند .این حرکــت آنگاه که با نیــت صادقانه و
خدایی انجام گیرد ،جهاد فی ســبیلاهلل اســت .شــما جوانــان انجمنهای
اســامی میتوانید پیشــگامان و راهبران این جهاد باشید .توفیق روزافزون
شما را از خداوند خواهانم.
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 ëëدر الیحــه دولــت هیأتهایی تعیین شــدهاند کــه باید گواهــی کنند فرد
داوطلب ریاســت جمهــوری با مســائل سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصادی و
نیم نگاه فرهنگی آشنا است و توانایی اداره کشور را دارد.
ëëمعرفی نامزدهای ریاست جمهوری از سوی احزاب ملی هم مورد اشاره قرار گرفته است.
ëëدر مــاده  111صراحتــاً مراجع رســیدگی به صالحیت داوطلبــان احصا گردیــده ،درباره نحوه
اطالع رسانی به نامزدها بر صورتجلسه شــدن مذاکرات تأکید شده و امکان دسترسی به صورت
جلسات در صورت درخواست داوطلبان فراهم است.
ëëامکان رأی به احــزاب در حوزههایی که حزب یا ائتالفی از احــزاب نامزدهایی را انتخاب کرده
باشند ،در الیحه پیشبینی شده است.
ëëدر ماده  78به منظور تأمین سالمت انتخابات برای نخستین بار «تشکیل دفاتر ثبتنام رأی
دهندگان» پیشبینی شده است.
ëëدر الیحــه جدیــد زمان بررســی صالحیــت نامزدهای ریاســت جمهــوری و مجلــس و زمان
تبلیغات داوطلبان افزایش یافته است.
و برتر متناسب با اقتضائات و حساسیتهای مقام
ریاســت جمهــوی و تعریــف شــرایط اختصاصی
(عــاوه بر شــرایط عمومی) برای همــه داوطلبان
انتخابات شــورای اسالمی شهر و روستا» را از دیگر
ویژگیهای این الیحه عنوان کرد.
ëëتقویتنقشنهادهایمدنیدرانتخابات
آنچــه امیــری «هیاتهایی برای گواهــی دادن
به نامزدهای ریاســت جمهوری» عنــوان میکند،
نشــان دهنــده جایگاه مهــم احزاب و تشــکلهای
مــردم نهــاد در الیحــه دولت اســت .اما ایــن تنها
باری نیست که مطابق الیحه دولت ،این تشکلها
یــا احزاب بایــد در انتخابــات نقش آفرینــی کنند.
تعریف نقش آفرینی تشکلهای غیردولتی در این
الیحــه ،میتواند گامی مهم به ســمت غیردولتی
کردن و تضمین اعتماد به انتخابات قلمداد شود.
معــاون رئیس جمهــوری ،اضافه کرد کــه «امکان
رأی بــه احزاب در حوزههایی که حزب یا ائتالفی از
احــزاب نامزدهایی را انتخاب کرده باشــند .در این
الیحه پیشبینی شده است».
او همچنیــن گفــت کــه «بــرای سیاســتگذاری
کالن انتخابــات هیــأت عالی انتخابــات با ترکیب
وزیر کشــور به عنوان رئیس هیــأت ،وزیر اطالعات
دادســتان کل کشــور و  4نفــر از شــخصیتهای
فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی شــامل یــک نفر به
انتخاب خانه احــزاب  ،یک نفر حقوقدان از کانون
وکالی مرکز ،یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات
و خبرگزاریهــا و یــک نفــر نماینده از تشــکلهای
مردمــی پیــش بینی شــده اســت ».مطابــق گفته
امیری ،تشکلهای غیردولتی در فرآیند انتخابات
شوراها هم نقش دارند« :پیشبینی هیأت مرکزی
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
با ترکیــب دو نفر از کمیســیون شــوراهای مجلس

حضور وکال در فرایند انتخابات حسن الیحه جدید
دیگربار موضــوع اصالح
قانــون انتخابــات مطرح
یادداشت
و ضمــن آن جنبههــای
مختلفــی عنــوان شــده
اســت
است.مســلم
کــه انتخابــات ،شــاید
بهمن کشاورز مهمتریــن رویــداد یــک
رئیس پیشین جامعــه باشــد .زیــرا از
اتحادیه
سراسری طریــق آن اســت کــه کل
کانونهای وکالی
دادگستری ایران مــردم ،کســانی را بــرای
اداره خــود و در واقــع
بهعنــوان خادم خود برمیگزیننــد؛ عنان امور
کشــور را به دســت آنها داده و ثروت ملی را در
اختیار آنها قرار میدهد؛ از همه مهمتر امنیت
ملی ،وابســته بــه تصمیماتی میشــود که این
افــراد در ســطح کالن میگیرنــد .بنابرایــن اگر
در مورد انتخابات هر چه بیشــتر تحقیق شــده
و سعی شــود از آخرین دستاورهای تکنولوژی
و علوم سیاسی اســتفاده شود ،بیهوده نیست.
در متنــی کــه اخیــراً در این مورد تنظیم شــده
 و بایــد اعتــراف کنــم که هنــوز متــن کامل راندیدهام -اتفاقات گوناگونی بهعنوان مســائل
جدیــد روی داده اســت .یکــی بحــث اســتانی
شــدن اســت کــه در جــای خــود قابــل بحث و
بررســی است؛مطلب دیگری که در این الیحه
تازگی دارد ،این اســت که گویا مقرر شده است
افــرادی از وکالی دادگســتری بــا معرفــی و
انتخــاب کانونهای وکال در هیأتهای اجرایی
انتخابات حضور داشته باشند .مطمئناً چنین
رویــدادی را بایــد مثبــت ارزیابــی کــرد؛ زیرا از

چند جنبه قابل مالحظه است.
نخســت اینکه حضور وکیل دادگســتری که
بــا قانون آشناســت و ذهن قانونگرایی داشــته
و عــادت بــه حــل و فضــل مســائل و تجزیــه و
تحلیــل بــر اســاس منطــق و قانــون دارد در
هیأتهــای اجرایــی ،باعــث خواهــد شــد کــه
قوانین موجود و الزم االجرا به طور دقیق اجرا
شود و کسی را یارای عدول از آنها نباشد؛ و اگر
احیاناً چنین رویدادی رخ دهد ،مطمئناً وکیل
حاضــر در ایــن هیــأت ،وظیفه خــود را در حد
ثبت و ضبط مســائل و انعکاس آن به مراجع
و مقامــی کــه بایــد در این خصــوص تصمیم
بگیرند ،انجام میدهد.
دوم اینکه یکی از مســائلی که در انتخابات
از هر نوع مطرح میشــود و گاه موجبی اســت
بهعنوان نقطه ضعف انتخابات بحث حضور
یــا نظــارت افــراد و اشــخاص بیطرف اســت.
زیــرا عــدم حضــور ناظــر بیطــرف همیشــه
نتیجــه انتخابــات را در معــرض تشــکیک و
بدگمانی قــرار خواهد داد .وکیل دادگســتری،
فــردی اســت که بــه هیــچ ســازمان دولتــی یا
بخش خصوصی دارای اهداف خاص وابســته
نیســت .تنهــا وابســتگی او بــه کانــون وکالی
دادگستری است که متشــکل از خود وکالست
و کاری صرفاً صنفی میکند و گرایش سیاســی
ندارد و نمیتواند داشته باشد .بنابراین فردی
از کانــون وکال کــه در هیــأت اجرایــی حاضــر
میشــود ،بنابر اصل ،فردی بیطرف و وابسته
به سازمانی بیطرف است .البته ممکن است
این مطلب مطرح شــود که وکیل دادگســتری

شورای اسالمی ،یک نفر از کانون وکالی مرکز ،یک
نفر از قضات دیوانعالی کشــور ،یک نفر از دبیران
کل احــزاب و یک نفر از شــورای عالی اســتانها در
این الیحه قرار داده شده است».
ëëرأی دادن!
یکــی از نکات جالــب توجه ایــن الیحه ،تالش
بــرای شناســایی رای دهندگان ،پیــش از زمان رای
گیــری و نیــز مقدمه ســازی جــدی بــرای برگزاری
الکترونیکی انتخابات اســت .امیری ،در این باره با
اشاره به اینکه در الیحه پیشنهادی نظام انتخاباتی
تغییر کرده است ،اظهار کرد« :در گذشته هر فرد در
روز رأیگیری میآمد ،شناسنامهای ارائه میکرد و
بر اساس آن برگ تعرفه میگرفت و رای میداد،
اما این روش ،اشکاالت متعددی داشت از جمله
اینکــه راه برای تقلب باز بود و افــرادی بودند که از
شناسنامه افراد فوت شده برای رأی دادن استفاده
میکردنــد یــا افــرادی هم اصــل شناســنامه و هم
المثنــی را داشــتند و دو بــار در رأیگیــری شــرکت
میکردنــد ،اما در این الیحه با در نظر گرفتن ســاز
و کارهــای الزم ،از ایــن قبیــل تخلفات پیشــگیری
شــده اســت ».از جمله اینکه در ماده  78الیحه به
منظور تأمین سالمت انتخابات برای نخستین بار
«تشکیل دفاتر ثبتنام رأی دهندگان» پیشبینی
شــده اســت که اقدامی مهم ،اساســی و بنیادی در
راستای شفافســازی انتخابات و شناســایی احراز
هویــت رأی دهندگان خواهد بــود .او نیز همچون
ســامانی ،برگزاری انتخابات الکترونیک را که یکی
از موارد مورد مناقشه دولت و شورای نگهبان بوده
است ،به عنوان نقطه قوت این الیحه عنوان کرد.
ëëشفافیتمنابعمالی
هزینههای انتخاباتی ،همواره یکی از بحثهای
مبهم و پروندههای ناگشوده در افکارعمومی بوده

اســت .چــه زمانی که وزیــر کشــور از ورود پولهای
کثیــف بــه انتخابــات گفــت یــا زمانی کــه معاون
اول رئیــس دولــت دهــم به جرمــی اقتصــادی و
انتخاباتــی راهی زندان شــد ،قانون روشــنی برای
شفاف سازی هزینههای انتخاباتی وجود نداشت.
امــا در الیحه پیشــنهادی دولت ،نخســتین گامها
برای رفع این نقص برداشــته شده است .معاون
امــور مجلس رئیس جمهــوری در این باره گفت:
«به منظور شــفاف ســازی و قانونمند کردن منابع
فعالیتهــا و تبلیغــات انتخاباتــی داوطلبــان در
همــه انتخابــات تدابیــر ویــژهای پیشبینی شــده
است .تدقیق مواد مربوط به تبلیغات انتخابات و
شفاف سازی هزینههای مالی انتخابات ،احصای
منابــع مجــاز و غیر مجاز بــرای تبلیغــات در مواد
 120الــی  143الیحه قانــون جامع انتخابات پیش
بینی شده است ».وی در ادامه« ،ارتقای شفافیت
فرآیندهــای برگــزاری انتخابــات ،پیشبینــی
شــیوههای مؤثــر رصــد منابــع مالــی انتخابــات،
تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای برخورد با
تخلفهای انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود
نظــارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساســی» را
از مهم ترین مختصــات پیشنویس الیحه نظام
جامع انتخابات برشــمرد و تأکید کرد که «وظایف
هیأتهــای اجرایــی ونظــارت به صورت شــفاف
احصا شده است».
«تشکیل کمیته ساماندهی تبلیغات انتخابات
بــه منظــور بررســی تخلفــات ،قانونمندســازی
تبلیغــات و نظــارت بــر هزینههــای تبلیغاتــی،
پرداختــن بــه وظایــف قــوه قضائیــه و نقــش
دادگســتری و تعریــف شــرایط همــکاری نیــروی
انتظامــی در نظــم دهــی بــه انتخابــات» از دیگــر
ویژگیهای این الیحه است.
در ایــن الیحــه ،عالوه بــر لحاظ کــردن حضور
نماینــدگان نامزدهــا در شــعب اخــذ رأی و مراکز
تجمیع آرا ،نامزدشدن همترازان وزرا ،سرپرستان
وزارتخانه و معاونان آنان برای نمایندگی مجلس
شورای اسالمی هم ممنوع شده است.
مطابــق توضیحــات امیــری ،در ایــن الیحــه
افزایــش مهلــت بررســی صالحیــت داوطلبــان
ریاســت جمهوری و مجلــس از ده روز به بیســت
روز و برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست
جمهــوری و نیــز برگــزاری همزمــان انتخابــات
مجلس شــورای اســامی به صورت یــک دوره در
میــان بــا انتخابــات مجلس خبــرگان رهبــری نیز
پیش بینی شده است.
درعیــن حــال ،در ایــن پیــش نویــس ،بــرای
جلوگیــری از اســتعفاهای صوری مقامــات موقع
انتخابات ،آمده است که «جایگزین فرد مستعفی
باید معرفی شده باشد ».همچنین برای اینکه هر
فــردی ،نتواند در هر حوزه ای که میخواهد نامزد
شــود ،در این الیحه در تعیین حوزههای انتخابیه
عــاوه بــر مختصــات جمعیتــی و جغرافیایــی،
«شــناخت مــردم از داوطلبــان» نیز مــد نظر قرار
گرفتــه اســت ».فرصــت تبلیغــات بیشــتر درنظر
گرفتــه شــده اســت تــا فرصــت معرفــی نامزدها
فراهم شود.
به طور کلی ،همان طور که امیری گفت ،با این
الیحــه ،به جای اینکه برای هــر انتخابات مجلس
یــا ریاســت جمهــوری یک قانون داشــته باشــیم،
بــرای همه انتخابات ،یک قانون خواهیم داشــت
و ایــن یعنی وحدت رویه و ایجــاد «همگونی بین
قوانیــن انتخاباتی در همه مراحــل ».و این یعنی
شفافیت همه فرآیندهای انتخابات و ابهام زدایی
در سازوکارهای مردمساالری در ایران.

درمسیرنقشآفرینیبیشترمردم
ممکــن اســت گرایش سیاســی خاص داشــته
باشــد .در پاســخ میتــوان گفــت آری ،امــکان
نــدارد وکیلی بــه نوعی تمایــات گرایشهای
سیاســی خاص نداشــته یا با مســائل سیاســی
آشــنا نباشــد امــا کانــون وکال ،قطعــاً توجه به
این خواهد داشــت کــه کســانی را انتخاب کند
کــه حضــور آنهــا شــائبه گرایشهــا و تمایالت
سیاسی نداشته باشد.
ســومین مطلــب در ایــن خصــوص آن
اســت کــه بــه هرحــال نتیجــه انتخابــات باید
از ســه جهــت مــورد ممیــزی و بررســی قــرار
بگیرد؛یــک رعایــت قانــون انتخابــات؛ دوم
رعایت ضوابط کلی مملکت و ســوم صحت و
سالمت انتخابات .گمان میرود حضور وکیل
دادگســتری در هیأتهای اجرایی بهطور قطع
این ســه مــورد و ســه نیــاز را تأمین یــا حداقل
تحکیم و نمایان خواهد کرد.
بــه هــر حــال وجــود وکالی دادگســتری در
هیأتهــای اجرایی بــه طور کلی کامــاً مثبت
ارزیابی میشــود و امید اســت طلیعهای باشد
برای اســتفاده از این نهاد بیطرف ،مردمی و
دارای بار علمی باال در همه امور.
بهگمان بنده در قســمت مربوط به بررسی
ویژگیهــای کاندیداهــا قطعاً اســتفاده از وکال
و کانــون مقــرون بــه صــاح اســت؛ زیــرا وکال
عــادت دارند به موارد قابــل اندازهگیری که به
طور روشــن قابل بررسی باشد .در این مرحله
حالتــی کــه بــه جهــات غیرقابــل اندازهگیــری
و غیرقابــل محاســبه متصــور میشــود ،قابــل
اصالح است.

الیحه جامــع انتخابات
کــه بخشــی از جزئیــات
گفتـــار آن از ســوی ســخنگوی
وزارت کشــور مطــرح
نویدبخــش
شــده،
اتفاقــات خوبــی در
عرصه انتخابات کشــور
مهدیرحمانیان
فعال رسانه ای اســت .آنچنــان کــه از
صحبتهــای آقــای
ســامانی میتــوان فهمیــد ،رویکــرد و نگاه
درســتی در ایــن الیحــه در پیــش گرفتــه
شــده و امید است که با همین تصمیمات
خــوب ،تبدیــل به قانون شــده و در مســیر
اجــرا قــرار بگیــرد .آنچــه بــا تصویــب این
الیحــه قابــل توجــه خواهــد بــود ،تغییــر
ترکیــب هیأت اجرایــی مرکــزی انتخابات
اســت کــه طبق آن یــک نفر از دبیــران کل
احزاب بــه انتخاب خانه احــزاب ،یک نفر
از اعضــای کانون وکال بــه انتخاب اتحادیه
سراســری کانونهــای وکالی دادگســتری،
یــک نفــر از مدیــران مســئول مطبوعات و
خبرگزاریهــا بــه انتخاب خودشــان و یک
نفر بــه عنــوان نماینده تشــکلهای مردم
نهاد به این جمع اضافه خواهند شــد .این
امر نشانه نقش مشارکتگونهای است که
مســئوالن اجرایی انتخابات برای برخی از
اقشار در موضوع انتخابات داشته و سعی
دارند که نمایندگانی از صنوف مهم کشور
در هیأت اجرایی آن حضور داشته باشند.
ایــن تصمیــم تقریبــاً شــبیه بــه همــان

ترکیبــی اســت کــه در هیــأت منصفــه هــا
شاهد آن هستیم .هرچند در کشور ما هنوز
هیــأت منصفه ،اقشــار مختلــف جامعه را
نمایندگــی نمیکنــد و مانده که بــه نقطه
مطلوب برســیم اما در همــه دنیا نماینده
اقشــار مختلــف جامعــه ترکیــب هیــأت
منصفــهای که در دادگاهها حاضر هســتند
را تشکیل میدهند.
بــه هرحــال الیحــه جامــع انتخابــات
را میتــوان آغــاز خوبــی دانســت تــا در
مســیری حرکــت کنیــم کــه مــردم خــود
هــم برگزارکننــده و هــم ناظر بــر برگزاری
انتخابــات باشــند .در واقــع ایــن الیحــه به
فــرض تصویب ،هم امر اجــرا و هم بحث
نظــارت را به ســمتی میبرد کــه مردم در
آن نقش اصلی را داشته باشند.
تصمیم بر حضور نماینــدگان مدیران
مســئول مطبوعــات و خبرگزاریها در این
هیأت نیــز از آن جهت قابل توجه و تقدیر
اســت کــه این افــراد از قشــری هســتند که
بیشــتر ارتبــاط را بــا بدنــه اجتمــاع دارند.
آنــان بخــش مهمــی از صنوف را تشــکیل
میدهنــد و حســن چنیــن تصمیمــی این
اســت کــه مدیــران مســئول مطبوعــات
و خبرگزاریهــا بــه دلیــل ارتباطــی کــه بــا
جامعــه دارنــد ،میتواننــد واســط خوبــی
بیــن جامعه و حاکمیت باشــند .امیدوارم
تدویــن این الیحه آغاز راهــی برای حضور
مــردم در همــه عرصههایــی باشــد کــه به
سرنوشت آنان وابسته است.

