
بازداشت ادمين هاي چند كانال تلگرامي 
نزديك به دولت در روزهاي اخير از يك 
سو و همچنين بازداش��ت تعدادي ديگر از خبرنگاران و 
فعاالن رسانه اي موجب نگراني هاي بسياري در روزهاي 
اخير شده اس��ت. نخستين واكنش براي علي مطهري، 
نايب رييس مجلس شوراي اس��امي بود كه خطاب به 
محمود علوي، وزير اطاعات تاكيد كند كه اگر در مورد 
اين موضوع توضيحات مدوني داده نشود وزير اطاعات 
مورد س��وال يا حتي اس��تيضاح قرار خواهد گرفت. در 
روزهاي آخر هفته نيز برخي ديگر از نمايندگان مجلس 
پيگير مرجع بازداش��ت كننده اين افراد بودند كه ناكام 
ماندند. از جمله محمود صادقي، نماينده تهران كه اعام 
كرد با وجود تاش هاي بس��يار نتوانس��ته است مرجع 
بازداش��ت كننده اين افراد را شناس��ايي كند. ديروز اما 

چهار نماين��ده اصاح طلب مجلس خطاب به حس��ن 
روحاني دست به قلم شدند و از اين روند ابراز نگراني كرده 
و خواهان رسيدگي به اين مساله و خواستار پاسخگويي 
وزراي اطاعات، دادگستري، كشور و ارشاد در اين رابطه 
شدند. آنها حتي هشدار دادند كه ادامه اين مسير باعث 
خواهد شد كه نسبت به انتخابات دلسردي به وجود بيايد. 
در اين ميان حتي حس��ام الدين آشنا، مشاور فرهنگي 
رييس جمهور ني��ز در توييت هايي اين بازداش��ت ها را 
مرتبط با انتخابات دانس��ت. به گزارش ايس��نا، در نامه 
الياس حضرتي، عبدالكريم حسين زاده، بهرام پارسايي 
و محمدعلي وكيلي كه دو تن از آنان از مديران مسوول 

رسانه هاي اصاح طلب هستند آمده است: 
بسمه تعالي

 برادر بزرگوار جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسامي ايران

با سام و احترام

همان گونه كه مستحضريد در چند روز گذشته مسووالن 
ح��دود 12 كانال تلگرام��ي و تع��دادي از خبرنگاران و 
فعالين سياسي اصاح طلب يا حامي دولت دستگير شده 
و كانال هاي تلگرامي مذكور از دس��ترس خارج شده اند 
و هنوز مش��خص نيست چه دستگاهي و بر اساس كدام 
اختيارات قانوني اين اقدام را انجام داده است. اين اقدام 
در آستانه س��ال نو و تعطيلي مجلس شوراي اسامي و 
سفرهاي نوروزي شائبه هاي زيادي درخصوص انگيزه 
اين اقدام را برانگيخته است. در اين زمينه چند نكته مهم 

را به اطاع مي رسانيم. 
اول- اين دستگيري ها معلوم نيست به وسيله كدام نهاد 
يا دستگاه انجام شده است و در اين بين سوال واقعي اين 
است آيا دستگاه مذكور وزارت اطاعات بوده يا غير از آنكه 
در هر دو صورت شما بايد پاسخگو باشيد تا معلوم گردد 
اگر توس��ط وزارت اطاعات يا هر نهاد ديگر چرا فرآيند 

قانوني طي نشده است. 

دوم- دستگيري اين افراد در وضعيتي صورت گرفته كه 
كشور ما در آستانه يكي از مهم ترين حوادث سياسي يعني 
انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسامي 
ش��هر و روس��تا و در برخي از حوزه ها انتخابات مجلس 
شوراي اس��امي قرار دارد و نيازمند آرامش و امنيت و 
برخورد قانوني در همه موضوعات اس��ت. معلوم نيست 
اين اقدام با كدامين منطق صورت گرفته و با چه تحليلي 
دستگيري اين افراد قابل توجيه است و بي گمان چنين 
اقداماتي اسباب ياوه سرايي دشمنان اين آب و خاك را 
مهيا كرده و در اصل فرصت و بهانه به دس��ت دشمنان 

سرزمين مان خواهد داد. 
 سوم- تمامي افراد دستگير شده به نحوي روزنامه نگاران، 
فعالين سياسي- مدني نزديك به دولت يا مسووليت اداره 
كانال هاي تلگرامي اصاح طلب و اعتدال گرا و حاميان 
دولت را برعهده داشتند و اين در حالي است كه مديران 
كانال هاي تلگرامي مخالف دولت كاما آزاد بوده و با انواع 
روش ها و با توس��ل به تهمت و دروغ و جعل و تبليغات 

منفي، در حال تخريب وجهه دولت شما هستند. 
چهارم- آنچ��ه در اين ماج��را انتظار مي توان داش��ت 
اجراي بي كم و كاست قانون اساسي در صورت انجام امر 
توسط وزارت اطاعات، پاسخگويي آن وزارت محترم و 
شفاف سازي الزم براي اذهان ملت شريف ايران مي باشد 
و در صورت انجام آن توسط ساير نهادها بي شك انتظار 
عدم مداخله نهاده��اي ديگر در امور مرتب��ط با وزارت 
اطاعات و تامين حقوق ش��هروندي براي همه فعاالن 
سياسي و رسانه اي است. طبعا ما مطابق قانون اساسي، 
رييس جمهوري را مس��وول اجرا ش��دن قانون اساسي 
مي دانيم و از جنابعالي انتظار داريم كه براي اجراي قانون 
و تامين حقوق افراد و فعاالن رسانه اي وارد عمل شويد 
و ضمن تذكرات الزم به مسببين امر، همه توان خود را 
براي آزادي افراد دس��تگير شده و تامين امنيت آنان در 

فعاليت رسانه اي به كار بگيريد. 
پنجم- اينجانبان به عنوان نمايندگان مجلس شوراي 
اسامي كه در راس امور است، در مرحله اول از جنابعالي 
انتظار حل اين مشكل را داريم و اگر در اين زمينه اقدامي 
نش��ود قطعا در هنگام بازگشايي مجلس در سال جديد 
وزراي مرتبط با اين ماجرا )از جمله وزير اطاعات، وزير 
دادگستري، وزير كشور و وزير فرهنگ و ارشاد اسامي( 
را به مجلس دعوت خواهيم كرد و ماجرا را تا روشن شدن 
حقايق و تامين حقوق بازداشت شده ها پي خواهيم گرفت 

حتي اگر نيازمند استيضاح وزراي مربوطه باشد. 
در پاي��ان تاكيد مي كنيم برگ��زاري انتخابات رقابتي و 
پرش��ور و تهييج كننده به وجود امنيت و آزادي و امكان 
نقد عملكرد همه مس��ووالن نياز دارد و با بستن فضاي 
سياسي و تعطيلي رسانه هاي اصاح طلب و اعتدال گرا 
در تلگ��رام و فضاي مجازي، انگيزه مش��اركت مردم در 

انتخابات كاهش خواهد يافت.
 الي��اس حضرت��ي- عبدالكري��م حس��ين زاده- بهرام 

پارسايي- محمدعلي وكيلي

براي تامين حقوق افراد و فعاالن رسانه اي 
وارد عمل شويد

4 نماينده اصالح طلب مجلس در نامه اي خطاب  به رييس جمهور 

تا به حال تنشي در شوراي نگهبان نداشته ايم
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه فكر مي كنيد شوراي نگهبان سال آينده چقدر بتواند بدون تنش به وظايف خود بپردازد؟ اظهار كرد: ما تا به حال تنشي در شوراي نگهبان نداشته ايم و از اين به بعد هم تالش 
مي كنيم كه در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كنيم. سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: اگه همه افراد در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كنند، تنشي نخواهيم داشت. وي اضافه كرد: بايد بدانيم كه 
جايگاه مان چيست، در چه مقامي هستيم و چه اختياراتي داريم و بر اساس آن عمل كنيم. 
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ادب نماز با زبان محاكات ندارد

فائزه هاشمي دوباره به حبس 
محكوم شد

استاندار تهران: 
اجازه ندهيم وحدت و انسجام 

كشور خدشه دار شود

نماز خواندن پيرمردي به زبان پارس��ي 
اي��ن روزها محل بحث در ش��بكه هاي 
اجتماعي است. دوست عزيز ما، جناب علي شكوهي نيز 
در اين باره در روزنامه اعتماد يادداشت خوبي نگاشته 
است اما بايد دانست نماز را به فارسي خواندن دعوي تازه 
نيست. در »تاريخ بخارا« آورده است كه: »مردم بخارا در 
اول اسام، در نماز، قرآن به فارسي مي خواندندي و عربي 
نتوانستندي آموختن و چون سجده خواستندي بانگ  
كردي: نگون با نگون كنيت.« اهل تحقيق البته مي دانند 
كه نخستين بار ابوحنيفه كابلي در قرن اول هجري فتوا 
و جواز نماز به فارس��ي را صادر كرد. امام سرخسي هم 
در كتاب »المبس��وِط« خود آورده است كه اهل فارس 
از سلمان فارسي خواستند سوره فاتحه را براي آنها به 
زبان فارس��ي ترجمه كند تا در نماز بخوانند. سلمان از 
حضرت پيامبر اجازه خواس��ت. پيامبر اجازه فرمود تا 
زماني كه كلمات عربي را نياموخته اند به فارسي بگويند. 
اما چنين رواداري پيامبر كه درود خدا بر او باد به تدريج 
توس��ط حاكمان بي كفايت و مفسده جوي بني اميه و 
مفتيان ژاژگوي دربار ايشان به چنان قهقهرايي رسيد كه 
جملگي ايران و ايراني را مجوس و زندقه و موالي خواندند 
و زبان به ناپاكي گشودند و اين قوم نژاده را زشت گفتند تا 
آنجا كه ابن تيميه مي نويسد: سخن زدن به زباني جز زبان 

عربي، مكروه است و »تشّبه به اعاجم« است!
اما بايد دانس��ت ايرانيان با اشتياق بر آيين محمد)ص( 
گردآمدن��د و هرگز اين دي��ن مبين را ناق��ض زبان و 
فرهنگ ديرپاي خود ندانستند و مگر نه اينكه به تحقيق 
قرآن پژوه بزرگ معاصر، استاد خرمشاهي، بيش از 30 
واژه قرآن به فارسي است و مگر نه اينكه سهم بزرگي از 
تفس��ير قرآن و معارف ديني اسام به زبان فارسي يا به 

سعي ايرانيان حاصل شده است؟!
با اين همه زبان پارسي در هزارتوي تاريخ باليده است و 
بسي درود به يعقوب ليث و سامانيان و شاعران پاكروان 
چون رودكي و فردوس��ي كه زبان فاخر پارسي را پاس 
داش��تند و البد ش��نيده ايد كه پس از تص��رف هرات و 
پوشنگ شاعران، امير سيستان را به عربي مدح گفتند. 
يعقوب گفت »چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟« 
از اين رو محمد بن وصيف شروع به سرودن شعر فارسي 

كرد. )تاريخ سيستان، 1381: 215( . 
و البته زبان فارس��ي امروز زبان ديگر اسام است با اين 
همه راز به دامن ايزد بي نياز بردن زبان عاشق مي خواهد 
كه نام »تو« به هر زبان كه گويند خوش است و اتفاقا در 
همين موضوع نماز همه فقهاي شيعه جواز به خواندن 
قنوت به زبان مادري داده اند. يعني در ميانه نماز و در اوج 
تقدس و معنويت مي توان به زبان بي آاليش مادري خدا 
را خواند و از او مدد خواست. دكتر محمد جواد شريعت 
نيز روايت خواندني در اي��ن باره دارد. زماني كه او و 14 
جوان ديگر قصد اقامه نماز به پارسي كرده اند، حضرت 
آيت اهلل حاج آقا رحيم ارباب به ايشان مي گويد اگر بر اين 
امر اصرار داريد، دست از نماز خواندن به فارسى برنداريد؛ 
زيرا خواندنش از نخواندن نماز به طور كلى بهتر است اما 
در ادامه از نخستين جمله نماز يعني »بسم اهلل الرحمن 
الرحيم« چنان تفسير با عظمتي مي كند كه جز به زبان 
عربي معني آن با واژگان »بخش��نده و مهربان« راست 
نمي شود و البته اين جوانان مجاب مي شوند نماز را به 
سنت مالوف بخوانند و راستي را وقتي براي شعر فارسي 
چون غزل حافظ برآنيم قابل ترجمه نيست چگونه كام 

وحي را قابل ترجمه مي دانيم؟
پارس��ي زباني نژاده، پاك، س��توده و بش��كوه اس��ت. 
سخنگويي با ايزد نيز نيازمند هيچ محاكاتي نيست اما 
هرچيز ادبي دارد و ادب نماز سخنگويي به زباني مشترك 
با واژگاني برگزيده در آييني مبين است و اين موضوع 

هيچ مناقشه اي با پاييدن زبان ديرسال پارسي ندارد. 

آي��ت اهلل  فرزن��د  فائ��زه هاش��مي، 
هاشمي رفس��نجاني براي ب��ار دوم به 
شش ماه حبس محكوم شد. دوره محكوميت شش ماهه 
قبلي هاشمي 29 اسفند 1391 به پايان رسيد و او آزاد 
شد. او دي ماه س��ال 1390 به تشويش اذهان عمومي 
محكوم شده بود. طبق گزارش خبرگزاري هاي مختلف، 
فائزه هاشمي بر اساس ماده 18 قانون جرايم رايانه اي به 
حبس محكوم شده است. به گزارش نامه نيوز، فرشيد 
دهقاني، رييس شعبه 10۶0 مجتمع قضايي كاركنان 
دولت، اتهام  هاي هاشمي را نشر اكاذيب به قصد تشويش 
اذهان عمومي نسبت به قوه قضاييه و سپاه و همچنين 

سياه  نمايي عليه نظام اعام كرده است. 

گ�روه سياس�ي|  اس��تاندار ته��ران 
در واپس��ين روزه��اي س��ال 95، از 
موفقيت ه��اي برجام مي گويد و از گش��ايش هايي كه 
به واس��طه آن در اقتصاد كش��ور ايجاد شده بود. تاكيد 
مي كند كه برجام موجب عزت بخشي ملي شده است و 
خطر جنگ از كشور دور شده است. او اما براي منتقدان 
هم توصيه هايي داشت. به آنان گفت كه منصف باشند 
و موجب خدشه دار وحدت كشور نشوند. توصيه هايي 
كه به انتخاب��ات و ابراز اميدواري اس��تاندار به مايوس 
شدن دشمنان در آن نيز ختم شد. به گزارش ايرنا، سيد 
حسين هاشمي در آخرين نشست شوراي اداري امسال 
به موفقيت هاي برجام اشاره كرد و گفت: همين كه در 
يك طرف ميز مذاكره قدرت هاي جهاني داراي حق وتو 
مي نشينند و با ما مذاكره مي كنند نشانه اقتدار و عزت 
مردم ايران اس��ت. وي از منتقدان خواس��ت تا منصف 
باش��ند و با اقتدار دفاعي كه داريم و باعث بازدارندگي 
در مقابل دشمنان ش��ده، اما اجازه ندهيم كه با مطرح 
كردن برخي مباحث به ايجاد شكاف و خدشه دار كردن 
وحدت و انس��جام كشور دامن زده ش��ود. هاشمي در 
پاي��ان اظهار اميدواري كرد كه با حضور پرش��ور مردم 
پاي صندوق ه��اي راي در انتخابات 29 ارديبهش��ت 
رياست جمهوري و شوراهاي اس��امي شهر و روستا، 

بدخواهان و دشمنان نظام مايوس و ناكام شوند. 

 سردار پاكپور، فرمانده نيروي زميني سپاه: سال 
1395 به بركت ايمان و تالش مخلصانه پاس�داران 
و بس�يجيان جان بركف، براي نيروي زميني سپاه 
از جه�ات متعدد، س�الي ب�ه يادماندني و ت�وام با 

موفقيت هاي چشمگير بود. فارس
  هماي�ش توجيهي اعضاي هيات ه�اي نظارت بر 
انتخابات ش�وراها در اس�تان تهران ف�ردا برگزار 

مي شود. ايسنا
  فرمانده منطقه يكم نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران، از برگزاري تمرين مشترك دريايي 

اين نيرو با نيروي دريايي پاكستان خبر داد. مهر
  محس�ن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام: جن�گ صدام، تهدي�دات داعش و جنگ33 
روزه را ديپلماسي انقالبي خاموش كرد؛ اين ليبرال ها 
و محافظه كارها هستند كه شعله جنگ را در منطقه 

روشن كرده اند. ايلنا

وكيل پيشين مراد ثقفي با بيان اينكه به علت تعطيلي 
دادس��را هنوز موفق به اعام وكالت ب��راي اين پرونده 
نش��ده، از بازداشت اين نويس��نده و روزنامه نگار خبر 
داد. به گزارش ايلنا، عباس زرگر با اش��اره به بازداشت 
مراد ثقفي اظهار كرد: متاس��فانه تا اين لحظه توضيح 
مشخصي درباره علت بازداشت آقاي ثقفي به خانواده 
ايشان اعام نشده اما روز گذشته ماموران با مراجعه به 
منزل آقاي ثقفي ايشان را بازداش��ت كرده اند. وكيل 
پيش��ين مراد ثقفي با بيان اينكه هنوز موفق به اعام 
وكالت براي اين پرونده مشخص نشده، خاطرنشان كرد: 
باتوجه به اينكه ش��نبه آخرين روز كاري دادسرا است 
و كارهاي اداري سپردن وثيقه هم حداقل 48 ساعت 
به طول مي انجامد، به احتمال زياد آقاي ثقفي پيش از 

تعطيات نوروز آزاد نمي شوند. 

نمي توان تصور كرد آقاي مشايي تفاوت فاحش ميان 
ديدگاه اصاح طلبانه آقاي خاتمي با سخنان و حركات 
آقاي احمدي نژاد را درك نمي كند. مش��كل ايش��ان 
اين است كه تصور مي كند با تغيير نام عوام انگيزي به 
اصاح طلبي مي توان مباني مشتركي براي گفت وگو 
دست و پا كرد. آن يكي شير است كه آدم مي خورد / و 
آن دگر شير است كه آدم مي درد / آن يكي شير است 

اندر باديه / و آن دگر شير است اندر باديه
 ايش��ان البته ميان دعوا نرخ هم تعيين كرده اند و پاي 
راي »مردم« را به ميان كشيديد و گريزي به انتخابات 
س��ال 88 زده اند و برآمدن آقاي احمدي ن��ژاد از اين 
انتخابات را نتيجه الزام م��ردم به اصول اصاح طلبي 

دانسته اند. 
جناب آقاي مشايي، در اين نزديك به هشت سال، كجا 
بودند و چه مي كردند؟ به گونه اي صحبت  مي كنند كه 
گويا ديروز از خارج به ايران تشريف آورده ايد؟ و به ياد 
نمي آورند ايشان و دوستان شان، در آن هشت سال چه 
بايي بر سر كشور و همين مردمي كه اصاح طلب شان 
مي خوانند و فرزندان و جوانان شان آوردند خدمت شان 
سربس��ته مي گويم و مي گذرم: تخلف كرديد، راضي 
نشديد؛ گرفتيد، كشور را به روز سياه نشانديد و كاري با 
ذخاير مملكت كرديد كه مغول نكرد.مرورش براي خود 
ما هم سخت است اما اينقدر ايشان كم حافظه شده اند 
كه بايد »دختران و پس��ران جواِن نوگرا در سراس��ر 
كشور« كه روانه اوين و كهريزك شدند، قاضي مرتضوي 
را كه پس آن در دولت فخيمه شان ارتقاي مقام يافت... 
»نخب��گان و فرهيختگان ايراني در داخ��ل و خارج از 
كشور« را كه خس و خاشاك شدند و... به يادشان آورد؟  
خاصه اينكه چنين موضوع پرمناقشه اي، نمي تواند 
نقطه خوبي براي آغاز گفت وگو باشد و براي ما جز تازه 
شدن زخم هاي مان؛ نتيجه اي ندارد اما براي ايشان و 
همفكران شان نمي دانم، برخي مي گويند فرصت طلبي 
است و برخي ديگر تحليل مي كنند و تاش براي ماندن 
به هرقيمت پس از پايان تاريخ مصرف و...  آقاي مشايي 
در بخشي از نامه شان اشاره نيكويي داشتند به اين مهم 
كه »مشكل جريانات سياسي آن است كه انتخاب مردم 
را به نام خود مي نويسند و...« به ايشان توصيه مي كنم 
هرگاه به انتخابات س��ال 88 فكر مي كنند به رقبايي 
بينديش��ند كه هنوز در حصر هستند آنگاه اين جمله 
را دايما با خود تكرار كنند تا ش��ايد از توهم درآيند در 
مكتوب شان پرسيده اند: »آيا آقايان ردصاحيت را در 
حق رقيب روا و در حق خود جفا مي پندارند؟!! يا اينكه 
در تاييد صاحيت نامزد خود به اطمينان رسيده اند؟!!« 
نه تنها آقاي خاتمي بلكه پاسخ كليه اصاح طلبان به 
اين سوال نه تنها در حد كام بلكه در عمل هم روشن 
است. كارنامه شان هم روشن. اما چقدر خوب بود پاسخ 
ايشان و همفكران شان را به اين پرسش مي شنيديم و 
شاهدي از پايبندي خود و همفكران شان در مخالفت 
با رد صاحيت هاي كذايي در آن هشت سال نكبت  بار 
ارايه مي كردند تا معلوم شود مردم در مورد ايشان در 
اشتباه بوده اند. به ايشان توصيه مي كنم تاش بيهوده 
نكنن��د جز صدها نمونه خاف هي��چ نخواهند يافت. 
چنان كه گفتم تكليف اصاح طلبان روش��ن اس��ت. 
آقاي بقايي در صورتي كه برخاف ديگر مديران آقاي 
احمدي نژاد كه به اختاس و زندان متهم شده اند اگر 
از اين اتهامات تبرئه شده يا شوند حق شان است كه در 
انتخابات حضور يابند. اما آقاي مشايي به راستي فكر 
مي كنند آقاي بقايي رقيب اصاح طلبان است كه از رد 
صاحيتش خشنود باشيم؟ اما آيا تكليف آقاي مشايي 
و همفكرانشان با اين سوال روشن است؟ آن هشت سال 
كذايي را ناديده مي گيريم به هر حال سرمستي قدرت 
بادآورده هوش از س��ر آدمي مي برد و اصا به صرافت 
نمي افتد كه شايد آنچه اكنون دارد به شايستگي خود 
كسب نكرده، شايد ابزاري است براي هموار كردن راه. 
اما در سه سال اخير كه ايشان و همفكران شان از اسب 
قدرت به زير افتادند و صابون حذف به تن شان خورده 
چرا حتي يك بار در دفاع از حق انتخاب شدن و انتخاب 
كردن افراد زبان نگشوده اند و از حبس و حصر سخني 
نگفته اند؟ وقتي به اين موارد مي انديش��م، در شگفت 
مي مان��م كه ايش��ان به چه رويي ش��خصي همچون 
خاتمي را كه شعارش هميشه زنده باد مخالف من بوده، 
مخاطب چنين سوالي قرار دهد و انتظار پاسخ هم دارد؟ 
اما وقتي به ياد نامه نگاري آقاي احمدي نژاد به ترامپ 
و... مي افتم مي فهمم جاي شگفتي نيست و مهم نيست 
سخن به قاعده بگوييم مهم اين است كه مطرح باشيم. 

پيدا و پنهان

ادامه از صفحه اول

در حاشيه

مراد ثقفي بازداشت شد

پاسخي به يك نامه 

سرخط خبرها يادداشت گزارش روز

هشدار 
نمايندگان

تمامي افراد دستگير شده 
به نحوي روزنامه نگاران، 
فعالين سياس�ي- مدني 
نزدي�ك ب�ه دول�ت ي�ا 
مسووليت اداره كانال هاي 
تلگرام�ي اصالح طل�ب و 
اعتدال گرا و حاميان دولت 
را برعهده داش�تند و اين 
در حالي است كه مديران 
تلگرام�ي  كانال ه�اي 
مخالف دول�ت كامال آزاد 
بوده و با انواع روش ها و با 
توسل به تهمت و دروغ و 
جعل و تبليغات منفي، در 
حال تخريب وجهه دولت 

شما هستند. 

گروه سياس�ي|  انتخابات تمام 
الكترونيك��ي موضوعي بود كه از 
س��ال 93 به طور جدي از س��وي وزارت كشور 
پيگيري شد. مشخص بود كه وزير كشور حسن 
روحاني براي مدرن ك��ردن انتخابات به دنبال 
برداش��تن قدم هاي بلند بود اما با همه تاش ها 
اين قدم ها به انتخابات هفتم اسفند 94 نرسيد. 
با همه اينها اما رحماني فضلي از پاي ننشس��ت 
و بح��ث انتخاب��ات الكتروني��ك را همچنان در 
اولويت پيگيري هايش قرار داد. اگرچه ش��وراي 
نگهبان به عنوان ناظر اصلي انتخابات وس��واس 
زيادي به خرج داد و حساسيت هايش سبب شد 
تا انتخابات الكترونيكي به هفتم اسفند 94 نرسد 
اما در نهايت تا امروز مشخص است كه دست كم 
احراز هويت راي دهندگان به صورت الكترونيكي 
خواهد بود. ب��ه اين ترتي��ب راي دادن يك نفر 
چند بار و با چند شناس��نامه غير ممكن خواهد 
بود و همين موضوع مي تواند جلوي بسياري از 
تخلفات معمول انتخاباتي را بگيرد. اكنون رييس 
ستاد انتخابات كشور درباره سرنوشت انتخابات 
الكترونيك��ي و اينكه آيا اين مدل از انتخابات در 
رياس��ت جمهوري اجرايي خواهد ش��د، گفت: 
ش��وراي نگهبان مخالف برگ��زاري انتخابات به 
صورت الكترونيكي نيس��ت. به گزارش تسنيم، 
علي اصغر احمدي افزود: ش��وراي نگهبان ناظر 
انتخابات اس��ت و هم به لحاظ س��خت افزاري و 
هم به لح��اظ نرم افزاري بايد اطمين��ان الزم را 
داشته باشد، چرا كه امنيت و جامعيت انتخابات 
مورد توجه اين عزيزان اس��ت، البته ما هم تمام 
گواهينامه هاي امنيتي كه مربوط به س��امت 
انتخابات بوده را تقديم ش��ورا كرديم، اما چون 

ظرفيت سخت افزاري ما در كشور پاسخگوي كل 
كشور نبود، ماحظاتي داشتند كه آن ماحظات 
م��ا را در اين زمينه متوقف كرده كه ان ش��اءاهلل 
برطرف شود. رييس ستاد انتخابات كشور ادامه 
داد: هم اكنون 21 فرآيند انتخابات الكترونيكي 
خواهد بود، اما در اين زمينه بحث صندوق اخذ 
راي و ش��مارش الكترونيكي آن مطرح است كه 
امكانات سخت افزاري كه در اختيار وزارت كشور 
است براي 35 هزار ش��عبه بوده، اما پيش بيني 
مي كنيم ۶5 هزار شعبه اخذ راي داشته باشيم 
كه در اين صورت امكانات موجود پاس��خگوي 
همه شعبه ها نيس��ت. احمدي در پاسخ به اين 
سوال كه وزارت كشور بودجه الزم براي برگزاري 
انتخاب��ات الكتروني��ك فراهم نك��رده و به نظر 
مي رسد همين مساله علت اصلي عدم برگزاري 
انتخابات الكترونيك رياس��ت جمهوري است، 
اظهار داشت: انتخابات رياست جمهوري سال 9۶ 
برگزار مي شود؛ بودجه هم براي سال 9۶ است و 
من االن در پايان سال پولي نداشتم كه براي باقي 
تجهيزات اقداماتي را انجام دهم و اين را همگان 
مي دانند و نقطه ضعف هم نيس��ت و حدود 35 
هزار صندوق الكترونيكي داريم كه در حدود 10 
هزار شعبه براي انتخابات شوراها استفاده خواهد 
ش��د. وي در واكنش به فعاليت ه��اي انتخاباتي 
كانديداهايي كه اع��ام كانديداتوري كرده اند، 
تصريح كرد: اينكه كس��اني در حال ساماندهي 
س��تادهاي انتخابات��ي خ��ود هس��تند از عرف 
انتخابات است، اما اگر فعاليت براي ميتينگ ها 
و تبليغات انتخاباتي باشد يا از روزنامه و سايتي 
خطاب به مردم تقاضاي راي كند، خاف قانون 
است. معاون سياسي وزير كشور تصريح كرد: هر 

كس��ي با رعايت قانون در جهت مشاركت مردم 
اظهار وجود كند، ما استقبال مي كنيم، اما قانون 

را رعايت كنند. 
جزييات فرآيند بررسي صالحيت 

كانديداهاي انتخابات شوراها
اگرچه تعطيات طوالني نوروزي در پيش اس��ت 
و جامعه در سكون خبري پيش از روزهاي شلوغ 
و پرخبر انتخابات فرو مي رود اما از س��ي ام اسفند 
ماه رس��ما زنگ انتخابات به ص��دا در خواهد آمد 
و ثبت نام ه��ا براي انتخابات ش��وراهاي ش��هر و 
روستا آغاز مي ش��ود. در اين ميان نگراني هايي از 
سوي دبير ش��وراي نگهبان درباره نحوه بررسي 
صاحيت ه��ا ابراز ش��ده بود. آي��ت اهلل جنتي در 
افتتاح اجاس��يه خبرگان تاييد صاحيت هاي 
شوراي شهر را مصيبت خوانده بود. اين در حالي 
است كه طبق قانون ش��وراي نگهبان در بررسي 
صاحيت هاي كانديداهاي شوراهاي شهر و روستا 
نقشي ندارد و هيات هاي اجرايي اين نقش را عهده 
دارند. پس از اظهارات جنتي، وزير كش��ور به اين 
نگراني ها پاسخ داد و تاش كرد تا اين اطمينان را 
به دبير ش��وراي نگهبان بدهد كه فرآيند بررسي 
صاحيت ها طبق قانون پيش خواهد رفت. اكنون 
پروانه مافي از اعضاي كميس��يون شوراها و امور 
داخلي درباره جزييات فرآيند بررسي صاحيت ها 
توضيحاتي ارايه داده اس��ت و رعايت مر قانون را 
ماك عملكردش��ان مي داند. به گ��زارش خانه 
ملت، عضو هيات رييسه كميسيون شوراها و امور 
داخلي با اشاره به اينكه مر قانون مد نظر هيات هاي 
نظارت بر انتخابات شوراها قرار دارد، گفت: قانون 
انتخابات و دو قانون فرادستي يعني قانون اساسي و 
سياست هاي اباغي مقام معظم رهبري در جريان 

نظارت س��رلوحه اقدامات اين هيات ها قرار دارد. 
پروانه مافي درب��اره »تاثير عملكرد هيات نظارت 
بر انتخابات در تش��كيل شوراهاي اسامي شهر و 
روستاي مناسب و خدمتگزار «، گفت: روند تاييد 
صاحيت ها در انتخابات شوراها تحت نظر مراجع 
4 گانه انجام مي شود و بعد از ارسال مدارك از سوي 
هيات هاي نظارت به اين مراجع اعام نظر صورت 
مي گيرد و پس از آنكه نس��بت به نداشتن مشكل 
تاييدات صورت گرفت اين افراد مجوز حضور در 
انتخابات را پيدا مي كنند. نماينده مردم تهران با 
اشاره به اينكه مراجع 4 گانه از جايگاه رفيع و باالي 
برخوردار هس��تند و تاييد صاحيت هاي صورت 
گرفته مطمئنا با نظر همه جانبه صورت مي گيرد، 
 اظهار كرد: اين مراكز عبارتند از وزارت اطاعات، 
دادگستري، نيروي انتظامي و ثبت احوال كه فقط 
س��وابق را اعام مي كنند؛ مثا قوه قضاييه اعام 
مي كند كه فردي محكوميت دارد يا نه، چون همه 
نوع محكوميتي دليل رد صاحيت نيس��ت. وي 
افزود: پس از اعام نظ��ر مراكز چهارگانه، پرونده 
كانديداها در هيات اجرايي شهرستان ها بررسي 
خواهد شد و پس از بررسي سوابق در هيات نظارت 
شهرستان ها و فرمانداري ها رد يا تاييد صاحيت 
افراد را اعام خواهند كرد. مافي در خصوص ساز 
و كار نظارت بر انتخابات پيش  رو با اشاره به اينكه 
مر قانون مد نظر هيات ه��اي نظارت بر انتخابات 
شوراها قرار دارد، گفت: قانون انتخابات و دو قانون 
فرادس��تي يعني قانون اساس��ي و سياست هاي 
اباغي مقام معظ��م رهبري در جري��ان نظارت 
سرلوحه اقدامات اين هيات ها قرار دارد. وي افزود: 
عدم سوءاستفاده از امكانات دولتي، جلوگيري از 
رانت خواري، شفافيت در هزينه ها و زمان قانوني 

انجام تبليغات مورد تاكيد است. عضو هيات رييسه 
كميسيون شوراها و امور داخلي، تاكيد كرد: بايد 
كار تاييد صاحيت ها و نظارت بر انتخابات شوراها 
در هيات ه��اي نظارت بر طبق م��ر قانون صورت 
بگيرد و تنها عمل دقيق به قانون مد نظر قرار بگيرد. 

برگزاري دومين جلسه هيات مركزي 
نظارت بر انتخابات رياست جمهوري در 

خارج از كشور
انتخابات سال آينده تنها محدود به مرزهاي ايران 
نيس��ت بلكه ش��هروندان ايران در سراسر كشور 
مي توانند و اين ح��ق را دارند تا پاي صندوق هاي 
راي حاض��ر ش��وند، البت��ه فقط ب��راي انتخاب 
رييس جمهور. با توجه به همين مس��اله دومين 
جلس��ه نظارت هيات مركزي نظارت بر انتخابات 
رياس��ت جمهوري در خارج از كش��ور به رياست 
حسن قش��قاوي، معاون امور كنسولي، مجلس و 
ايرانيان خارج از كشور، در محل وزارت امور خارجه 
برگزار شد؛ جلسه اي كه در آن، تعداد شعب اخذ 
راي، تركي��ب هيات هاي اجرايي و نظارت بحث و 
بررس��ي به عمل آمد. به گزارش ايرنا، در آغاز اين 
نشست، شرح وظايف و دستورالعمل اجرايي هيات 
نظارت بر انتخابات خارج از كشور براي دوازدهمين 
دوره رياست جمهوري بررسي و سپس قائم مقام، 
دبير و مس��وول امور حقوقي اي��ن هيات تعيين 
شدند. دراين جلسه همچنين پيرامون فهرست 
كشورهاي خارجي، تعداد شعب اخذ راي، تركيب 
هيات هاي اجرايي و نظارت بحث و بررسي به عمل 
آمد و تصميمات مقتضي به منظور جلب مشاركت 
گس��ترده هموطنان ايراني در خارج از كش��ور و 
همكاري سازنده كش��ورهاي مربوطه براي ايجاد 
بستري امن و آرام در اخذ آراي ايرانيان اتخاذ شد. 

رييس ستاد انتخابات كشور: كاند يداها از مردم تقاضاي راي نكنند
دو روز مانده تا آغاز ثبت نام انتخابات شوراهاي شهر

سوژه روز

گروه سياسي

ساسان والي زاده

واكنشدولت

رييس جمهوري با اش��اره به اينكه نظام جمهوري اس��امي از 
مسير سخت و دشواري عبور كرده است، اظهار داشت: جمهوري 

اسامي با رهبري امام )ره( و فداكاري مردم به ويژه شهدا و 
جانبازان از همه سختي ها و مسيرهاي دشوار با پيروزي عبور 

كرد. حس��ن روحاني در ادامه برنامه هاي ديدار صميمي 
خ��ود با خانواده معظم ش��هدا و جانب��ازان، در ديدار 

حيدر بنايي جانباز 70 درصد قطع نخاعي انقاب 
اس��امي كه در س��ال 13۶0 و به دست منافقين 
به درجه جانبازي نايل ش��ده اس��ت، با اشاره به 
اينكه همسران جانبازان، به ويژه جانبازان قطع 
نخاعي با رسيدگي به حال همسران جانباز خود 
فداكاري زياد و عظيمي انجام مي دهند، گفت: 
جانبازان و خانواده معظم آنان مايه افتخار همه 
ما و نظام مقدس جمهوري اس��امي هستند. 
رييس جمهوري با اش��اره به خاطره اي كه اين 
جانباز انقاب اسامي از همراهي اش در سال 
13۶0 ب��راي حفاظت از دكتر روحاني تعريف 
كرد، اظهار داش��ت: اين نظام روزهاي بسيار 

سختي را از سر گذرانده و شايد سال ۶0 يكي از سخت ترين اين 
ايام باشد. در آن ايام هم دشمن خارجي به مرزهاي ما حمله 
كرده بود، هم دشمناني خونخوارتر از داعشيان در داخل، 
مردم و نظام را آماج شديدترين حمات تروريستي خود قرار 
داده بودند و هم در عرصه بين المللي دشمني و توطئه هاي 
متع��دد و متنوعي متوجه جمهوري اس��امي بود. 
روحاني افزود: خداوند مقام ام��ام خميني)ره( را 
متعالي كند كه ب��ا رهبري ايش��ان و فداكاري و 
پيروي مثال زدني مردم از امام امت، توانستيم از 
اين مسير سخت عبور كنيم. شهيدان و جانبازان 
زيادي تقديم راه استقرار و بقاي اين انقاب و نظام 
شده اند تا اين جمهوري اسامي در گذر از اين مسير 
سخت در برابر همه دشمنان پيروز و سرافراز باشد. 
امثال شما جانبازاني كه بيش از 30 سال سختي ها و 
رنج جانبازي را تحمل كرده اند و همسران و خانواده 
ش��ما فقط با توكل بر خدا و اطمين��ان از رضايت 
خداون��د و اجر بزرگي ك��ه در انتظار شماس��ت 

توانسته ايد اين همه سختي را تحمل كنيد.

نماينده رهبر معظم انقاب و دبير شوراي عالي امنيت ملي 
گفت: دولت امريكا وحكام آل سعود نه تنها اقدامي در مسير 
مقابله با تروريسم انجام نمي دهند بلكه با اتخاذ رويكردي 
حمايتي، زمينه توسعه فعاليت آنان را نيز فراهم مي كنند. 

 به گ��زارش ايرنا از اعام دبيرخانه ش��وراي عالي 
امنيت ملي، دريابان علي شمخاني روز جمعه در 
واكنش به اظهارات وزير دفاع عربس��تان افزود: 
اقدامات و اظهارات تبليغاتي و فاقد ارزش برخي 
مقامات تازه كار و بي تجربه سعودي فرار به جلو 
و ش��انه خالي كردن از مس��ووليت حمايت هاي 
گس��ترده اين رژيم از تروريسم تكفيري است. 
وي ادامه داد: آل سلمان فعال ترين كارخانه 
تولي��د تروريس��ت در جهان را در كش��ور 
عربس��تان ايجاد ك��رده و راهبري مي كند. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي دالرهاي نفتي 
سعودي را پش��تيباني كننده آموزه هاي مبتني 
بر نفرت، خشونت و جنايت عنوان كرد و افزود: 
انسان هاي س��رخورده و تحقير شده مخاطب 

اصلي ايدئول��وژي وهابيت هس��تند و در نهايت با تبديل 
شدن به تروريست تكفيري با برند سعودي به جهان 

صادر مي شوند. 
شمخاني خاطرنشان كرد: با وجود آگاهي و انزجار 
اف��كار عموم��ي جهاني نس��بت به ماهي��ت رژيم 
آل س��لمان و نقش��ي كه در ايجاد و توسعه 
تروريس��م تكفيري در جهان دارد، دولت 
جديد امريكا نه تنها سياس��ت هاي دولت 
س��عودي را نفي نكرده بلكه از آن حمايت 
نيز مي كند. وي ورود هرگونه نيروي نظامي 
خارجي به سوريه بدون اجازه دولت اين كشور 
را نماد اشغالگري و معادل حمايت از عناصر 
تروريست توصيف كرد و اظهار داشت: دست 
خالي معارضه در عرصه سياس��ي و ميداني و 
ع��دم مقبوليت مردمي آنان موجب ش��ده تا 
رهبران واقعي و حاميان اصل��ي آنان به رويكرد 
دخالت مس��تقيم و حضور در مي��دان نبرد روي 

آورند. 

روحاني: 
جانبازان و خانواده  آنان مايه افتخار ما و نظام هستند

دبير شوراي عالي امنيت ملي: 
آل سلمان فعال ترين كارخانه توليد تروريست در جهان است


