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توضیحات منتظری درباره مالحظات حقوق بشری در احکام دادگاه ها

اجرای حدود الهی تعطیل بردار نیست
دادســتان کل کشــور بــا تأکیــد بــر اینکــه
حــدود الهــی کــه در قــرآن کریم بــه آنها
تصریح شده تعطیل بردار نیست ،گفت:
مــا نبایــد بــه علــت فشــارهای مدعیــان
دروغیــن حقوق بشــری که با پنــدار غلط
خود حــدود الهی را مغایــر آن میدانند،
اجــرای ایــن حــدود را تعطیــل
کنیــم .بهگــزارش میــزان،
پس از اظهارات دادستان

کل کشــور در همایــش رؤســا و مســئوالن
مبــارزه با ســرقت در نیــروی انتظامی در
رابطــه با اجــرای حــد ســرقت ،برخی در
داخــل و همچنیــن معاندیــن بــا نظــام
و احــکام اســامی بــه فضاســازی در این
رابطه پرداخته و برداشــتهای مختلفی
از این سخنان حجتاالسالم والمسلمین
منتظری داشــتند تا به ایــن طریق حدود
الهی را زیر ســؤال ببرنــد .منتظری درباره

ایــن بازخوردها گفــت« :پــس از اینکه در
آن همایــش در خصوص حــدود الهی از
جملــه حد ســرقت «قطع ید» با شــرایط
 ۱۴گانــهای که در قانون مجازات اســامی
بــه تفصیل آمــده مطالبی را بیــان کردم،
برخــی رســانههای مکتوب و شــبکههای
فضای مجــازی بویژه عدهای از معاندین
بــا احــکام نورانــی اســامی بــا هــدف و
برداشــت ناصواب یــا انتخــاب تیترهایی

بــه ســلیقه خــود به تفســیر ایــن موضوع
پرداختند».
وی بــا بیــان اینکــه تأکید مــا بر ایــن بوده
کــه حدود الهی که در قــرآن کریم به آنها
تصریح شده تعطیل بردار نیست ،گفت:
مــا نبایــد بــه علــت فشــارهای مدعیــان
دروغیــن حقوق بشــری که با پنــدار غلط
خود حــدود الهی را مغایــر آن میدانند،
اجرای این حدود را تعطیل کنیم.

دادســتان کل کشــور با بیان اینکه عدهای
متأســفانه بــه بهانــه اینکــه در مجامــع
بینالمللی از باب مســائل حقوق بشری
مــورد هجمــه و محکومیت قــرار نگیریم
بهدنبــال تعطیلــی حدود الهی هســتند،
خاطرنشــان کــرد :نکتــه اخیــر ،نــه اینکه
نظــر اینجانب بوده بلکه تخطئه کســانی
است که دارای این اندیشه و نظر حقوقی
میباشند.

ارزیابی الیحه جامع انتخابات در گفت و گو با مرتضی مبلغ

بازنگری در معنا و محدوده نظارت بر انتخابات
رضوانه رضاییپور
خبرنگار

ëëبررسی الیحه جامع انتخابات در دستور
کار دولت اســت و سخنگوی وزارت کشور
جزئیاتــی از آن را اعالم کرده اســت .قبل
از ورود بــه جزئیات ایــن الیحه ،مهمترین
ایراداتــی را کــه بــه وضعیــت برگــزاری
انتخابــات در ایــران وارد میدانیــد چــه
مواردی است؟
در حــال حاضــر چنــد ایــراد اساســی
بــه فرآینــد برگــزاری انتخابات در کشــور
وجــود دارد .اولین و مهمتریــن ایراد ،به
نحوه رسیدگی و بررسی صــــــــــالحیتها
ی گردد .این اشــکال ،رونــد انتخابات
بازمــ 
را آنچنــان ســلیقه  ای کــرده کــه تبعیــض
مشــخص و واضحــی در تأییــد صالحیت
کاندیداهــا بــا عنــوان نظــارت اســتصوابی
کــه هیچ حد یقفــی بــرای آن وجود نــدارد،
مشاهدهمیکنیم.بایدتکلیفاینموضوع
روشــن شــود؛ تا زمانــی که نهــاد نظارتی به
خــود اجــازه میدهــد که بــه هر نحــوی که
میخواهدبهفرآیندانتخاباتورودپیداکند
و پاســخگوی هیچ مرجعی هم نباشد و به
یکمعنیانتخاباترادومرحلهایمیکند،
ایناشکاالتادامهخواهدداشت.
مشکل اساسی دیگر به فقدان نسبت
ارگانیــک و حقوقــی احــزاب و انتخابــات
مربــوط اســت .در یک نظام مردمســاالر
احــزاب از لوازم ضــروری و تفکیکناپذیر
آن نظــام هســتند .طبیعــی اســت کــه
عملکرد و کنش اصلــی احزاب در فصل
انتخابات به منصه بروز میرسد .اگر این
نقش ارگانیک وجود نداشته باشد ،نشان
دهنــده جایــگاه تضعیــف شــده احــزاب
اســت .انتخابــات در ایــران چــه با حضور
احزاب چه بدون حضور احزاب ،باالخره
برگزار میشود .احزاب نهایتاً لیستهایی
را بــه مــردم معرفــی میکنند تــا تنها به
همان افراد رأی بدهند .اگر سهمیه حزبی
در انتخابات وجود داشته باشد دیگر شاهد
چنین حرکاتی نخواهیم بود .این موضوع
جزو امور ضروری انتخابات است که باید
برای آن چاره اندیشــی شــود ،کــه تاکنون
قانون انتخابات مــا فاقد چنین ضرورتی
بود .مشــکل دیگــر انتخابــات در ایران به
ایــن برمیگردد کــه ثبتنام مــردم برای
رأی دادن و رأی دادنشــان در یــک زمان
انجام میشــود که منشأ مشکالت زیادی
اســت .در حالــی کــه تجــارب کشــورهای
باســابقه دموکراسی طوالنی نشــان داده
که مــردم در یک زمان تعیین شــده باید
ثبتنــام کــرده و برگــه رأی دریافت کنند
و در زمــان دیگــری با فاصلــه یک یا چند
هفته رأی خود را بدهند.
 ëëاین اتفاق چه تأثیری دارد؟
ایــن فرآینــد باعث میشــود کــه یک
تناســب بســیار ســازنده و مناســبی در
حوزههــای انتخابیــه بــه وجــود بیایــد و
هیــچ فردی نتوانــد رأی دوگانــه بدهد .یا
به جای فــرد دیگری رأی بدهــد .ازدحام
در صندوقهــا به وجــود نمیآید و توزیع
مناســبی در جمعیت صندوقهــا اتفاق
میافتد و مشــخص میشــود هرکسی در
چــه صندوقــی رأی میدهــد .در واقــع با

روزنامه اعتماد

الیحــه جامــع انتخابــات پــس از کــش و
قوسهــای فراوان حاال بــه مراحل پایانی
خود نزدیک شــده است .اما آنچه در این
میان مورد اســتقبال قــرار گرفته و اقدامی
قابــل تقدیر به نظــر میرســد ،موقعیت
ویژه ای اســت کــه در این الیحــه به هیأت
اجرایی انتخابات داده شده است .سلمان
ســامانی ســخنگوی وزارت کشــور بــا بیان
جزئیاتی از الیحه جامع انتخابات به نکات
مهمی در مورد آن اشــاره کرده که به شرط
تصویب مجلس و تأیید شــورای نگهبان،
به شــکل محسوســی از نقشآفرینی نهاد
نظارتیدرعرصهانتخاباتکمخواهدکرد.
برایبررسیالیحهایکهتنهاجزئیاتیازآن
از سوی سخنگوی وزارت کشور علنی شده،
با مرتضــی مبلغ معــاون سیاســی وزارت
کشــور در دولــت اصالحــات گفتوگویــی
انجــام دادیــم کــه مشــروح آن را در ادامــه
میخوانیم:

ایــن اتفاق هرگونــه تخلــف انتخاباتی به
صفر میرسد .موضوع دیگر شفافسازی
فرآیندهــای انتخاباتی اســت کــه عمدتاً
از ســوی سیســتمهای دیجیتالــی ،قابــل
تحقق اســت که البتــه در ایــن زمینه هم
با مشــکالتی مواجه هســتیم .البته قانون
مربوط بــه آن وجود دارد اما به این دلیل
که شورای نگهبان در برخی از فرآیندها تا
ایــن لحظه اجازه نــداده که صددرصد به
طور ماشــینی برگزار شــود تبعات خاص
خــود را در پــی دارد .در یــک مــورد دیگــر
مشــکل اساســی دیگــری داریم کــه فراتر
از مســائل مربــوط بــه قانــون انتخابــات
اســت و آن تبعیضهای جــدی و ناروای
سیاســی و تبلیغاتــی بیــن جناحهــای
سیاســی کشــور اســت .به نحــوی که یکی
از جناحهــای کشــور از حداکثــر امکانــات
سیاسی برخوردار است و یک جناح دیگر
نه تنهــا برخــورداری حداقلی هــم ندارد
بلکه بهطور گســترد ه ای هم مورد هجمه
برخی از دســتگاههای تبلیغاتی منتسب
بــه حکومــت کــه از بیتالمــال ارتــزاق
میکنند ،واقع میشوند.
 ëëشــما از نبــود نقــش پررنــگ احــزاب
در انتخابــات بهعنــوان یکــی از نواقــص
قانــون فعلــی انتخابات یــاد کردهایــد .از
مهمتریــن محورهای ایــن الیحه ترکیب
هیأت اجرایی انتخابات اســت کــه در آن
نمایندگانــی از احــزاب ،وکال ،تشــکلهای
مدنــی و رســانهها حضــور دارند .بــه نظر
شــما این امــر میتوانــد در رونــد برگزاری
انتخابــات تأثیرگــذار باشــد؟ و حضــور
نمایندگان قشرهای یاد شــده آیا میتواند
اعتماد بخشی به فرآیند انتخابات را بیشتر
کند؟
تــا جایی کــه ب ه شــکل اجمالــی از این
الیحــه خبــر دارم ،دو نکتــه جدیــد در
خــود دارد؛ نخســت جنبــه شــکلی و دوم
جنبه محتوایی آن اســت .بــه هرحال این
الیحه چند قانون انتخابــات را تحت یک
عنــوان جمع کــرده و آن تبصرههــا و مواد
پراکنــدهای کــه بــه مــرور زمان هــر یک از
آن بــه قوانیــن وارد شــده را در قالــب یک
قانون جامع شــکل داده اســت .این اتفاق
گام مثبتــی اســت .اما جنبــه محتوایی آن
به مســائل مربوط به شــفافیت انتخاباتی
بازمیگردد که به ضعف جدی آن اشــاره
کــردم .اظهارات ســخنگوی وزارت کشــور
بخشــی از موضــوع را پوشــش مــی دهــد.
اضافه شدن نمایندگان احزاب و نهادهای
مدنــی و روزنامــه نــگاران و وکال بــه ایــن
هیأت اتفاق خوبی اســت امــا قبالً هم ما
هیچ منعی در این خصوص نداشتهایم.
هرچنــد در مــورد ایــن حضــور تصریحی
در قانــون وجــود نداشــت .در حال حاضر
هیأتهــای اجرایــی از بیــن معتمدیــن
محلــی انتخــاب میشــوند کــه میتوانند
از جامعــه روزنامــه نــگاران و وکال و ...هم
باشند.
 ëëیعنــی این افــراد قبالً هــم در هیأتهای
اجرایی حضور داشتند و به نظر شما اتفاق
خاصینیست؟
تاکنون هیــچ منعی برای حضور آنان
وجود نداشت .اما اینکه در اینجا تصریح
شــده ،اقــدام خوبــی اســت .با ایــن حال
هیچکــدام از مــواردی کــه درخصــوص
الیحــه جامع انتخابــات مطرح شــد ،آن
چنــد مشــکل اساســی را که اشــاره کردم،
حــل و فصــل نکــرد و بــه آن پرداختــه
نشــد .اینکه در هیأت اجرایی نمایندهای
از احــزاب وجــود داشــته باشــد ،مشــکل
اساســی را حــل نمیکنــد .درخواســت ما
ایــن اســت کــه ســهمیه انتخاباتــی برای
احــزاب داشــته باشــیم .مثــاً  40یــا 60
درصد از منتخبین از میان فهرســتهای
انتخاباتی احزاب باشــند .نحوه و سازوکار
حضور احزاب در انتخابات باید مشخص
شــود .بهطور اصولی قانــون انتخابات ما
فاقد ایــن موضوع مهم اســت .در الیحه
جامــع انتخابــات هــم هیــچ رد پایــی از
آن نمیبینیــم .یــا ســایر ایراداتــی را کــه
در مــورد قانــون فعلی انتخابــات مطرح
کردم در الیحه جدید دیده نشــده اســت.
تجربــه گذشــته نشــان داده که هــر تغییر
اساســی در قانــون انتخابات کــه بخواهد

دورخیز جدی مجلس و دولت برای اصالح نظام انتخابات
در شــرایطی کــه نماینــدگان در
تکاپــوی تغییــر ســازوکار انتخابــات
گزارش
مجلس و اســتانی کردن آن هستند،
معــاون پارلمانــی دولــت گفتــه اســت کــه الیحــه جامع
انتخابــات تــا دو هفتــه دیگر تقدیم بهارســتان میشــود.
الیحــهای کــه میتوانــد بخشــی از آن در تداخــل بــا طرح
مجلســیها برای اســتانی کردن انتخابات باشــد ،طرحی
که البته به نظر میرســد در مجلس هــواداران زیادی هم
دارد .اینکه آیا تقدیم الیحه جامع انتخابات میتواند این
طــرح را به حاشــیه بــرده و آن را از دســتور کار خارج کند؟
در روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس در پاســخ به
همین سؤال اصرار داشتند که بررسی طرح استانی شدن
انتخابات مغایرتی با الیحه دولت ندارد.
حســینعلی امیری دربــاره الیحه جامــع انتخابات به
خبرگــزاری ایرنا گفته اســت :کلیات این الیحــه در هیأت
دولت تأیید شــده اســت و اکنون در حال بررسی جزئیات
آن هســتیم .معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری اعالم
کرده که «بهنظر میرسد پس از پایان بررسیها در هیأت
دولــت الیحــه جامــع انتخابــات دو هفتــه آینده از ســوی
هیــأت دولت بــه مجلس ارائه شــود ».دولت قبــاً اعالم
کرده بود که این الیحه حاصل تجربیات بیش از  37دوره
برگزاری انتخابات ،نظــرات صاحبنظران و نیز منطبق با
سیاســتهای کلی انتخابات ابالغی رهبرمعظم انقالب
اســت .برهمین اســاس فراگیــری ،شــفافیت هزینههای
انتخاباتــی ،برگــزاری انتخابــات الکترونیــک و تدویــن
مجازاتهای متناسب با جرایم انتخاباتی از نکات متمایز
این الیحه عنوان شــدهاند .آنطور که قبالً مقامات دولت
نظیــر وزیر کشــور گفته بودنــد در الیحه جامــع انتخابات
مجموعه قوانین انتخابات ریاســت جمهوری ،مجلس و
شــورای اسالمی شهر و روســتا بهمنظور سامان بخشیدن
به قوانین پراکنــده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع
شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حالی خبر نهایی
شدن این الیحه را اعالم کرد که همزمان رئیس کمیسیون
امور داخلی کشــور و شــوراهای مجلس عنوان کرده است
که «طــرح اصالح قانون انتخابات آماده ارجاع به صحن
مجلس شد ».محمدجواد کولیوند به ایرنا گفته است که
اینطرحدرجلسهکمیسیونشوراهاوباحضورنمایندگان
دولت ،وزارت کشور ،مرکز پژوهشهای مجلس و شورای
نگهبان نهایی شده است .مجلسیها در جلسه روز  19دی
ماه بــا  155رأی موافــق 64 ،رأی مخالف و دو رأی ممتنع
از مجموع  231نماینده حاضر کلیات طرح استانی شدن
انتخابــات مجلس را تصویب کرده بودند اما این طرح به
درخواســت کولیوند و با موافقت نمایندگان برای بررسی
مجدد به کمیســیون برگشــت داده شــد .موضوع استانی
شــدن انتخابات تاکنون پنج بار در ادوار مختلف مجالس
مطرح شــده اما شــورای نگهبان در ســه دوره یعنی ادوار
ششــم ،هفتم و نهــم ،مصوبه مجلــس در این خصوص
را رد کرده اســت .شــورای نگهبان در این دفعات بهدلیل
آنچه «مغایرت با موازین شــرع و قانون اساســی» نامید٬
این مشــکالت جدی را رفع کند با شورای
نگهبــان روبــه رو میشــود .اخیــراً هــم
ســخنگوی شــورای نگهبــان یــک طرفــه
و بــدون اینکــه کســی بخواهد بــا او بحث
کرده و پاســخش را بدهد اعــام کرده که
نظارت اســتصوابی در قانون آمده است
و اگر نباشــد ما هــم نمیخواهیم .همین
نظارت اســتصوابی باید در قانون شفاف
شــود و شــورای نگهبان روند پاسخگویی
را در پیش بگیرد .به همین دلیل شورای
نگهبــان بشــدت بــا آن مخالفــت و آن

ایــن طــرح را به مجلــس بازگرداند .در ایــن مقاطع چهار
مورد «تشــدید اختالفهــای محلی ،قومــی و قبیلهای»،
«کاهش مشـارکت مـردم در انتخابـات»« ،افزایش هزینه
عمومی» و «ایجاد تبعیض ناروا» دالیل اصلی مخالفت
شورای نگهبان با این طرح اعالم شد.
اکنــون اما دولت پیام موافقت خــود با این کار را پیش
از ارســال الیحــه نظام جامع انتخابات بــه مجلس اعالم
کــرده تــا حداقل نگرانــی چندانی بابــت مخالفت دولت
در این موضوع وجود نداشــته باشــد .حســینعلی امیری
روز  23دی گفتــه بــود که «هیــأت دولت با طرح اســتانی
شــدن انتخابات مجلس شورای اســامی ،موافق است».
همان روز احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیأت رئیســه
مجلس با تأکید بر عدم مغایرت طرح اســتانی شــدن با
الیحــه جامع انتخابات ،گفت« :نماینــدگان نظر دولت و
کمیته تخصصی را در طرح استانی شدن انتخابات لحاظ
کردنــد ».با وجود ایــن امیرآبادی فراهانی در شــرایطی از
موافقت دولت با استانی شدن انتخابات خبر داده بود که
تأکید داشت این مورد در الیحه دولت مطرح نشده است.
آخرین بار در مجلس نهم در ســال  ،94موضوع اســتانی
شدن انتخابات در شرایطی رأی آورده بود که دولت حسن
روحانی با این طرح مخالف بود .حاال اما به نظر میرسد
سر و شکل طرح نمایندگان آنقدرها نسبت به قبل تغییر
کرده که توانسته حمایت دولت را بربینگیزد .حمایتی که
احتماالً بر تصمیم شــورای نگهبــان هم بیتأثیر نخواهد
بــود .اما مهمتــر از ایــن ،هماهنگی نمایندگان با شــورای
نگهبان است؛ چه آنکه کولیوند ،رئیس کمیسیون شوراها
از هماهنگی با نماینده شورای نگهبان خبر داده بود و این
هم میتواند در آینده طرح یاد شده تأثیرگذار باشد.
هنــوز هــر چنــد از جزئیــات محتــوای الیحــه جامــع
انتخابات اطالعات دقیقی در دســترس نیست اما برخی
نماینــدگان درباره کلیات آن اطالعاتی را مطرح کردهاند.
از جمله احمد امیرآبادی که گفته است« :در الیحه جامع
انتخابــات شــفافیت هزینههــا ،تبلیغــات و ارتقای کیفی
انتخابــات مــورد توجه جدی قــرار گرفته ،ایــن اصالحات
قطعــاً به ارتقای کیفیت انتخابات کمــک خواهد کرد لذا
امیدواریــم ســریعتر به مجلــس بیایــد ».کولیونــد هم از
پرداختن به ســرفصلهایی چون «تبلیغات ،هزینههای
انتخاباتــی و جرایــم انتخاباتــی» در این الیحه خبــر داده
است .قبلتر هم سامانی ،ســخنگوی وزارت کشور درباره
برخی جزئیــات این الیحه اطالعاتی را مطــرح کرده بود.
مهمتریــن ایــن موارد شــامل حضور یــک نفــر از دبیران
کل احــزاب به انتخاب خانــه احزاب ،یک نفــر از اعضای
کانــون وکال بــه انتخــاب اتحادیــه سراســری کانونهــای
وکالی دادگســتری ،یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات
و خبرگزاریهــا به انتخاب خودشــان و یــک نفر بهعنوان
نماینده تشــکلهای مردمنهاد در هیأت اجرایی مرکزی
انتخابات میشود .به گفته ســامانی برگزاری الکترونیک
انتخابات ،شفافســازی منابع مالی نامزدها و پیشبینی
جرایم انتخاباتــی برای اولین بار از دیگــر موارد مهم این
الیحههستند.

را رد کــرده اســت؛ نمیشــود کــه از یــک
طرف گفته شــود چون در قانون است ما
عمــل میکنیم و همین قانون که اصالح
میشــود اجازه تصویب آن را نمیدهند.
بنابرایــن بــا وجود ایــن شــورای نگهبان،
قانــون انتخابــات با همین شــکل فعلی
تــداوم پیدا خواهد کــرد .این حرکتهای
جزئی و شــکلی هــم گرچــه گامی مثبت
اســت ولی پاسخگوی مشــکالت اساسی
نیســت .به هرحــال حضور این افــراد در
هیأتهــای اجرایــی انتخابــات ،بــه هیچ

وجه حالل آن مشکالت اساسی که به آن
اشاره کردم ،نیست .فرض کنید در هیأت
اجرایــی نماینده احزاب باشــد نهادهای
مدنــی و روزنامــه نــگاران هــم باشــند.
خــب در بحث بررســی صالحیتها چه
میتوانند بکنند؟ هر کاری بکنند شــورای
نگهبان کار خــود را خواهد کرد .قانون در
این زمینه الزامی نداشــته است یا فرض
کنیــد در مورد فرآیندهــای انتخاباتی .در
برخی از فرآیندها که شــفافیت الزم پیدا
نشــده و دســتگاه نظارتی شورای نگهبان

موافق آن نباشد طبیعی است که حضور
این افراد کاری از پیش نخواهد برد.
ëëیک ابهــام در صحبتهای ســخنگوی
وزارت کشــور وجود دارد .ســامانی با بیان
اینکــه نظــارت بر انتخابــات بجز شــوراها
همچنان بر عهده شــورای نگهبان است،
توضیــح داده کــه «در الیحه مذکــور تأکید
شــده که هرگونه اظهارنظر از سوی شورای
نگهبــان در مقــام نظــارت ،تنها بــر نحوه
اعمــال قانــون حاضــر از ســوی مجــری
انتخابات اســت و باید مستند به عدول یا
تخطی مجری از فرآیندها ،ابعاد و مراحل
قانونــی پــس از اســتماع نظــر و مشــاهده
مستندات وزارت کشــور باشد ».برداشت
شــما از این بخش چیســت؟ آیا میتوان
گفــت در الیحه جدید جایــگاه هیأتهای
اجرایی به نســبت گذشــته تقویت شــده
است؟
البتــه ایــن نکتــهای را کــه ســخنگوی
وزارت کشــور مطــرح کردنــد در متــن
ایــن الیحــه به چنیــن صراحتــی ندیدم.
البتــه ممکن اســت جدیداً بــه آن اضافه
کرده باشــند و من در جریان نباشــم .اگر
چنیــن چیــزی در الیحــه وجــود داشــته
باشــد ،موضوع خوبی اســت .امروز یکی
از مشــکالت قانــون انتخابات این اســت
کــه مقام ناظــر که بایــد بر رونــد اجرایی
مجریــان نظــارت کنــد و اگــر تخلفــی
ل
براســاس قانون دید ،گوشزد کرده تا ح 
وفصل شــود .این مقام ناظــر انتخابات،
بــه خود اجازه میدهد کــه هرگونه دخل
و تصرفــی را در امــور داشــته باشــد .مثالً
در تأییــد یــا رد صالحیتها نظــر نهایی
را اعــام میکنــد بــدون اینکــه از چرایی
آن چیــزی بگوید .یــا اینکه بگوید خطای
هیأت اجرایی در کجا واقع شــده اســت؟
یــا اینکه درخصــوص باطل کــردن آرای
یک حــوزه انتخابیــه خود شــخصاً عمل
میکنــد ،به جای اینکــه اعالم کند کجای
کار هیــأت اجرایــی یــا مجریــان مربوطه
ایــراد داشــته کــه منجــر به ایــن تصمیم
شده اســت .معنی این عبارت این است
که شــورای نگهبان از این پس تنها بر کار
مجریــان بایــد نظارت داشــته باشــد .اگر
تخلفی در روند کار آنان دید اعالم کند تا
اصالح شود .همه این موارد خوب است
امــا همه بایــد به تأییــد شــورای نگهبان
برســد .اگر شــورای نگهبان آن را رد نکند
میشــود از آن بهعنــوان اقــدام خوب در
قانون انتخابات یاد کرد.
 ëëیعنیطبقبرداشــتشماازاینبخشاز
الیحه،شــوراینگهباننمیتوانداقداماتی
برخــاف تصمیــم هیأتهــای اجرایــی
انتخاباتی ماننــد ابطال برخــی صندوقها
انجامدهد؟
اگــر اینگونــه کــه ســخنگوی وزارت
کشــور گفته ،باشــد و این الیحــه به همین
شــکل به تأیید شــورای نگهبان هم برسد
بــه ایــن معنــی خواهــد بود کــه این شــورا
ت
نمیتوانــد لیســت تأییــد و رد صالحیــ 
هــا را از هیأتهای اجرایــی بگیرد و بعد
خــود هــر لیســتی را بخواهد اعــام کند.
نمیتوانــد بگویــد کــه از این لیســت این
افــراد را انتخاب میکنم یــا اینکه تعداد
زیادی از اسامی را اعالم کرده و بگوید که
صالحیتشــان احراز نشده است .بحث
عدم احــراز صالحیت مســألهای بود که
از همان اول شــورای نگهبــان از مجلس
چهــارم و پنجــم و بخصــوص مجلــس
هفتــم به شــکل گســترده از آن اســتفاده
کردنــد .تصویــب ایــن الیحه یعنــی این
کارها را دیگر شــورای نگهبــان نمیتواند
انجــام دهد .شــورای نگهبــان باید اعالم
کنــد این فرد کــه در هیــأت اجرایی تأیید
شــده بنــا بر ایــن دالیل مســتند و قانونی
و اعــام شــده از مراجــع چهارگانــه باید
رد میشــده و هیــأت اجرایــی انتخابــات
بــه اشــتباه او را تأیید کرده اســت یا اینکه
این فرد در هیأت اجرایی رد شــده اما به
این دلیل یا دالیل نباید رد میشــد .مثالً
در بحــث ابطــال صندوقهــا باید بهطور
دقیق اعالم شود که این خطاها متناسب
بــا بندهای قانونی دقیقاً چه بوده اســت.
چــه اتفاقــی افتــاده کــه دســتگاه مجری
نتوانسته آن را تشخیص دهد.

امام جمعه اسالم:
تلگرام را رفع فیلتر کنید

خبر اول اینکه،امام جمعه اســالم با تأکید براینکه
دیـــگه
نیروهای ارزشــی و انقالبی توانایــی کنترل فضای
چه خبر
مجــازی را دارند ،به انتقاد از سیاســت فیلترینگ
پرداخت و گفت« :کشوری که توانایی ساخت موشکهای دوربرد را
دارد قطعاً میتواند این فضا را نیز کنترل کند».
به گزارش مهر ،حجتاالســام محمدجــواد باقری در خطبههای
این هفته نماز جمعه با اشاره به کارکردهای مثبت فضای مجازی
و بیانات رهبــر معظم انقالب که «فضای مجازی میتواند ابزاری
بــرای زدن بــر دهــان دشــمنان باشــد» ،ادامــه داد« :فیلتــر کردن
تلگــرام جوانــان آتــش به اختیــار در جنگ نرم را خلع ســاح کرد.
تلگرام باید رفع فیلتر شــود تا جوانان انقالبی با اســتفاده از همین
فضــا بــر دهــان دشــمن بکوبنــد ».باقری ضعــف پیامرســانهای
داخلی را هم از عوامل دیگر اقبال مردم به اســتفاده از فیلترشکن
و دور زدن فیلترها دانســت و گفت« :وقتی نتوانســتهایم جایگزین
و رقیبــی همپای تلگرام ایجــاد کنیم نبایــد آن را فیلترمی کردیم،
بــا ایــن کار اعتمــاد مــردم از رســانههای داخلــی ســلب و متوجــه
رسانههای خارجی شد».

درخواست وزارت خارجه امریکا از مردم ایران

خبر دیگر اینکــه ،وزارت خارجه امریکا در صفحه خود در توئیتر در
آستانه چهلمین سالگرد انقالب ایران ،از مردم این کشور خواسته
تا پرســشها ،امیدهــا و آرزوهای خــود برای آینده را در زیر پســت
ایــن توئیــت بنویســند .مایــک پمپئــو ،وزیر خارجــه امریــکا به این
پرسشها پاســخ خواهد داد .این درخواست در حالی مطرح شده
اســت که پایگاه خبری امریکایی «المانیتور» در گزارشــی محتوای
یــک ارزیابی داخلی دولت امریکا را بازتاب داد که نشــان میدهد
سیاســت فشــار حداکثری علیه ایران به این نتیجهگیری رسیده که
این سیاســت موفق نبــوده و جواب نداده اســت .به گــزارش ایرنا،
بر اســاس گــزارش المانیتور مقامــات دولت ترامــپ از اظهار نظر
دربــاره محتــوای ایــن گــزارش خــودداری کردهاند .کارشناســان بر
مبنــای این گزارش از احتمــال افزایش تالش امریــکا برای همراه
کردن متحدان خود برای تشــدید فشــارها بر ایران با مجاب کردن
ایران به خروج از برجام سخن گفتهاند.

خبری درباره مرگ خاوری نداریم

شــنیدیم کــه ،جانشــین فرمانــده ناجــا دربــاره خبــر مرگ خــاوری
گفت:در مورد مرگ این فرد خبری نداریم.بهگزارش ایســنا ،سردار
ایوب ســلیمانی در مورد انتشــار خبری پیرامون مــرگ محمودرضا
خاوری ،مدیر اســبق عامل بانک ملــی و از متهمان اصلی اختالس
 3000میلیــاردی ،با بیــان اینکه ما هنوز خبر دقیقــی از این موضوع
نداریــم ،گفت«:اینترپــل ایران روی مســأله خاوری حســاس بوده و
برای بازگرداندنشان به کشور فعال است».

افشاگری بعیدینژاد علیه همسر زاغری

دســت آخر اینکه  ،ســفیر ایــران در لندن تأکید کرد :همســر نازنین
زاغــری یــک خارجی و تبعه انگلیس اســت و برای رفتــن به ایران
تضمین داشــت اما نرفت ولی گوش فلک را کر کرده اســت که به
من اجــازه نمیدهند خانــوادهام را ببینم.بهگزارش ایســنا ،حمید
بعیدینژاد در صفحه توئیتر خود نوشــت :همسر زاغری در آوریل
 ۲۰۱۷ایــن امــکان را پیــدا کــرد تا برای دیــدار با همســر و دخترش
بــه ایران ســفر کند .این اتفاق دقیقاً دو ســال پیــش رخ داد .باید از
او (راتکلیــف) پرســید چــرا از این فرصت برای دیدار با همســرش
استفاده نکرد .وزارت خارجه انگلیس چندی پیش سفیر کشورمان
در لندن را بهدلیل اصرار بر آزاد کردن نازنین زاغری باوجود اتهام
جاسوســی وی برای دولــت انگلیس فراخوانده بــود .ایران معتقد
اســت انگلیس با اصرار بر موضوع «زاغری» در امور داخلی ایران
دخالت میکند.

آخرین وضعیت سالمتی آیتاهلل مؤمن

اخبار

یکــی از اعضــای دفتــر آیــتاهلل مؤمــن عضــو فقهــای شــورای نگهبان
آخریــن وضعیــت درمانی وی را تشــریح کــرد و گفت :آیــتاهلل مؤمن
در کما نیســت و در بیهوشــی هستند و وضعیت ایشــان پایدار و تحت
کنترل پزشــکان اســت و امیدواریم هرچه زودتر وضعیت ایشان بهبود
پیدا کند.
بهگــزارش تســنیم ،ایــن عضو دفتــر با بیــان اینکه حــاالت ایشــان تغییر
خاصــی نکــرده و همــان حالت ســابق اســت افــزود :پزشــکان میگویند
زمان نیاز دارد تا مشــخص شــود وضعیت ایشان چطور میشود و ما هم
منتظریــم ولــی تاکنون تغییــر خاص مشــهودی در حاالت ایشــان اتفاق
نیفتاده اســت .از مؤمنین میخواهیم دســت بهدعا بردارند تا انشاءاهلل
وضعیت آیتاهلل مؤمن بهتر شود.

هشدار به ایران در رابطه با اتهام ادعایی جاسوسی

مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ در واکنش به دستگیری یک فرد دوتابعیتی
به اتهام آنچه که جاسوســی برای ایران خوانده شــد ،ادعا کرد که ایران با
چنین رفتارهایی تنها حفظ برجام را سختتر خواهد کرد.
بهگــزارش ایســنا به نقــل از رویترز« ،ولفگانــگ ایشــینگر»مدیر کنفرانس
امنیتی مونیخ و ســفیر پیشین آلمان در واشنگتن در واکنش به دستگیری
یک دوتابعیتی افغانســتانی-آلمانی به اتهام «جاسوســی بــرای ایران»،
فعالیتهای ایران را محکوم کرد.
وی در ادامه با ابراز این عقیده که انتظار داشــتن از ایران و ســایر کشــورها
بــرای دستکشــی از فعالیتهــای جاسوسیشــان تصــوری واهی اســت،
مدعی شــد :ایــران باید آنقدر باهوش باشــد کــه دریابد درحــال خودزنی
اســت؛ چراکــه (کارهایش) باعث لطمه زدن به شــرایط سیاســی پیرامون
برنامــه جامع اقدام مشــترک (برجام) خواهد شــد ...اما بــا این حال این
دلیلی برای از بین بردن توافق نیست.

