پنجشنبه  31فروردين  22 ،1396رجب  20 ،1438آوريل  ،2017سال چهاردهم ،شماره 3787

سياست

siasat@etemadnewspaper.ir

3

سامانه تبليغات انتخاباتي نهايي شد
رييس كميته امنيت ستاد انتخابات كشور گفت :اطلس انتخابات رياستجمهوري و شوراهاي شهر تهيه و براي تكتك استانها ارسال شده است .به گزارش ايلنا ،حسين ذوالفقاري گفت :سامانه تبليغات انتخاباتي روز
گذشته تصويب نهايي شد بر همين اساس هر يك از نامزدها و طرفداران آنها بايد از طريق اين سامانه براي انجام تبليغات مراجعه و ثبتنام كنند .او افزود :ستاد تامين امنيت انتخابات از شهريور ماه سال گذشته آغاز شده
است ،در اين ستاد نمايندگان ستاد كل ،سپاه ،ارتش ،ناجا ،وزارت اطالعات ،دستگاه قضايي و رسانه ملي حضور دارند .اطلس انتخابات رياستجمهوري و شوراهاي شهر تهيه و براي تكتك استانها ارسال شده است.

گزارش روز

«نه»مجلس بهردصالحيتاقليتها

موضوع مورد رس��يدگي ق��رار گيرد .علي
مطهري ،نايبرييس مجلس هم در پاسخ
به او گفت :اين موضوع مقداري مبهم است
ما منتظر توضيح سخنگوي شوراي نگهبان
در اين باره هستيم .چون وقتي مصوبهاي به
تصويب مجلس ميرسد و شوراي نگهبان
ني��ز آن را تاييد ميكن��د نميتواند ،دوباره
اظهارنظر كن��د .به نظرم اس��تناد به اصل
چهارم قانون اساس��ي در اين باره به دليل
اعالم نظر شورا نافذ نيست و منتظر توضيح
شوراي نگهبان هستيم .مثل اينكه رييس
مجلس نيز اقدامي انجام داده كه انشاءاهلل
مطلب روشن شود.

دستور علي الريجاني به هياتهاي نظارت بر انتخابات شوراها در پي نامه
آيتاهلل جنتي :مالك ،قانون كنوني است

دستور رييس مجلس براي رد ابالغيه

خبرگزاري مهر

زينب صفري
ابالغيه تازه شوراي نگهبان
انتخاب��ات آرام ش��وراهاي
شهر و روستا را با حاشيههايي همراه كرده
اس��ت .ماجرا از سهشنبه ش��ب و با انتشار
تفسير جديد ش��وراي نگهبان از تبصره 1
ماده  26قانون انتخابات ش��وراها آغاز شد
و ديروز به صحن و بيرون مجلس كش��يده
ش��د و با اعتراض نماين��دگان و در نهايت
رييس مجلس همراه بود .ش��وراي نگهبان
«كانديدات��وري اف��راد غيرمس��لمان» در
مناطقي كه مسلمانان بيشترين جمعيت
را دارند خالف موازين شرع شناخته است.
تبصره يك ماده  26قانون انتخابات شوراها
ذيلشرايطكانديداهاميگويد«:اقليتهاي
ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي
اسالم بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام
عملي داشته باشند ».اما شوراي نگهبان به
استناد س��خنان امام خميني در سال 58
كه در صحيفه نور (جل��د  ،۶چاپ ،۱۳۷۱
صفحه  )۳۱آمده اس��ت اين تبصره را مورد
تفس��ير جديدي قرار داده و كانديداتوري
غير مس��لمانها در مناطقي كه در اقليت

هستند را خالف شرع دانسته است .قانون
انتخابات ش��وراها اگرچه مصوب سال 75
است اما از آن موقع چندين بار در سالهاي
 92 ،86 ،82 ،76و آخرين بار هم ارديبهشت
ماه  95مورد بازبيني و تصحيح قرار گرفته
اس��ت اما هيچ زمان با چنين تفس��يري از
سوي ش��وراي نگهبان مواجه نشده بود .در
قانون اساس��ي هم يكي از مهمترين حقوق
سياس��ي اقليتها ،حق حضور در مجلس
به عنوان نماينده اس��ت .اين حق در اصل
 64قانون اساس��ي به رس��ميت ش��ناخته
شده اس��ت .مطابق اين اصل ،زرتشتيان و
كليميان هركدام يك نماينده ،مسيحيان
آش��وري و كلداني مجموعا يك نماينده و
مسيحيان ارمني جنوب و شمال نيز هركدام
يك نماينده ميتوانند در مجلس ش��وراي
اسالمي داشته باش��ند .اما شوراي نگهبان
در حالي بر مبناي سخنان امام خميني در
سال  58كانديداتوري اقليتهاي ديني در
شوراي شهر (در مناطقي كه اقليت هستند)
را خالف شرع دانسته كه عالوه بر مجلس،
نماين��دگان اقليتهاي دين��ي در مجلس
خبرگان قانون اساسي هم حضور داشتند.
حضور نمايندگان مس��يحي ،زرتش��تي و

شوراي نگهبان نميتواند توصيه داشته باشد
قاسم ميرزايينكو

عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات

ديدگاه تازه ش�وراي نگهبان نه تنها خالف حقوق شهروندي كه
برخالف قانون اس�ت .قوانين مصوب مجلس براي نهايي شدن به
شوراينگهبانميروند،درآنجارسيدگيميشوندواگربااشكالي
مواجه بودند تصحيح شده و به مجلس برميگردند و دوباره بعد از
تصويب مجلس به شوراي نگهبان ميروند .اما در نهايت اگر باز هم
شوراي نگهبان آنها را تصويب نكند مجمع تشخيص مصلحت به
آنها رسيدگي خواهد كرد .در حال حاضر قانون انتخابات شوراهاي
شهروروستامصوبشدهواينمراحلراطيكردهاست.اماشوراي
نگهبان به تازگي ابالغ كرده تبصره  1ماده  26اين قانون را به شكل
تازهاي تفسير ميكند و اقليتهاي ديني نبايد كانديدا شوند و از
هياتهاي نظارت خواسته آنها را رد صالحيت كند .اين قانون سال

يهودي(چهرههاييهمچونهرايرخاالتيان
و سرگن بيتاوشانا كوگتپه) در مجلسي
كه قرار بود براي كل كش��ور قانون اساسي
تدوين كن��د هيچگاه با مخالف��ت مراجع
تقلي��د از جمله امام خميني مواجه نش��د.
دقيقا به همين داليل است كه روز گذشته
نماين��دگان به اي��ن نگاه ش��وراي نگهبان
اعتراض كردند .قاس��م ميرزايينكو ،عضو
هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي
ش��هر و روس��تا و نماينده دماوند در اخطار
قانون اساسي گفت :اين اظهارنظر شوراي
نگهباندرحالياستكهطبققانون،نظارت
برانتخابات شوراها بر عهده مجلس است و
اصالحيههاي قوانين در سالهاي 86 ،75
و  92چندي��ن بار به ش��وراي نگهبان رفته
است .برخي خالف موازين شرعي تشخيص
داده ش��ده و در مجموع اين قوانين به تاييد
ش��وراي نگهبان رسيده اس��ت .او اعتراض
خودش به اين رويكرد ش��وراي نگهبان را
اينطور ادامه داد كه :در حال حاضر نظارت
استصوابي از ميزان احواالت افراد به قوانين
تس��ري پيدا كرده كه اين يك بدعت است.
قطعا با اين روند ممكن است هر روز قوانين
مصوب مجلس ملغي ش��ود ك��ه بايد اين

 75تصويب شده و سال 86و 92و 95اصالح شده است .اگر خالف
شرع بود در اين مدت چرا مشكلي نداشت؟ ظاهرا شوراي نگهبان
دراين مورد هم مانن�د نظارت اس�تصوابي ميخواهد عمل كند.
شوراي نگهبان ميخواهد همانطور كه نظارت استصوابي درباره
افراد جاري ميداند درباره قوانين هم جاري كند .اين امر خطرناكي
است كه هر وقت عدهاي احساس كردند بگويند قانون ملغي است،
آن ه�م قانون مصوب .به عالوه با توج�ه به اينكه مرجع نظارت بر
انتخابات ش�وراها مجلس است لذا ش�وراي نگهبان نميتواند به
هيات نظارت بر انتخابات ش�ورا توصيهاي داش�ته باش�د .همان
اختياراتي كه ش�وراي نگهبان براي انتخابات رياس�تجمهوري
و مجلس و خب�رگان دارد هيات نظارت بر انتخابات ش�وراها هم
براي اين انتخابات دارد .لذا ما طبق روال گذش�ته كارمان را ادامه
ميدهيم .ضم�ن اينكه كار هياتهاي اجرايي به پايان رس�يده و
طبققانونهياتهاينظارتهمنميتوانندپروندههايتاييدشده
كانديداها را دوباره بررسي كنند و تغيير بدهند.

ابالغيه شوراي نگهبان ناقض حقوق شهروندي
پروانه مافي

اش��اره مطهري به اقدام الريجاني ساعاتي
بعد روشن شد .جايي كه اسفنديار اختياري،
نماينده زرتشتيان در مجلس در گفتوگو با
ايسنا از دستور رييس مجلس براي رعايت
قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در
انتخابات ش��وراها خب��ر داد .او گفت صبح
ديروز نامهاي در اين خصوص به الريجاني
رييس مجلس نوشته و او مستقيما به هيات
نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده است
تا مطابق قانون اقدام كنند .به گفته اختياري
پس از دستور الريجاني ،اعضاي هياتهاي
نظارت بر انتخابات شوراها تصميم گرفتند
قانون فعلي اجرا ش��ده و دقيقا مر قانون در
اين زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت
نگيرد .ميرزايينكو ه��م در اين باره به ايلنا
گف��ت :ريي��س مجلس به ص��ورت كتبي
دس��تور دادند ك��ه ُم ّر قان��ون در برگزاري
انتخابات ش��وراها انجام شود .ابالغيه دبير
شوراي نگهبان خواستهاي غيرقانوني بود؛
چرا كه نظارت بر انتخابات شوراها برعهده
مجلس است و اين مساله ارتباطي به شوراي
نگهبان ندارد .به گفته ميرزايينكو الريجاني
قصد داشته در جريان نشست علني مجلس
در اين رابط��ه تذكر داده و صحبت كند كه
در نهايت باتوجه به موضوعاتي كه در صحن
مطرح شد ،فرصت به اين موضوع نرسيد اما
رييس مجلس با جديت پيگير مساله بوده
و ب��ا اين اتفاق مخالفت كرده اس��ت .اما آيا
چون قانون انتخابات ش��وراها پيش از اين
از تصويب شوراي نگهبان گذشته است اين
شورا نميتواند راسا دست به تفسير دوباره
آن بزند؟ماده  19آيين نامه داخلي شوراي
نگهبان اي��ن مجوز را به فقهاي اين ش��ورا
داده تا در هر زمان مقتضي مغايرت قوانين
با «ش��رع» را اعالم كنند« :اعال م مغايرت
ي از آنها با ش��رع
ت يا مواد 
ن و مقررا 
قواني�� 
ن اساس��ي ،در
ل چهار م قانو 
با توج ه ب ه اص 
ط اكثريت
ي باش��د توس 
ن ك ه مقتض 
هر زما 
ن انج��ا م مييابد و
ي نگهبا 
ي ش��ورا 
فقها 

ل نودوچهار م
ي مذكور در اص 
تاب ع مدتها 
ي فقهي
ي نيست .س��والها 
ن اساس�� 
قانو 
ت دربار ه مغايرت
ي و قضا 
ت ادار 
ن عدال 
ديوا 
ب مورد از
ت با ش��ر ع حس�� 
ن و مقررا 
قواني 
س قو ه قضايي ه به
ن و ريي 
س ديوا 
ق ريي 
طري 
ل ميشود ».اما نكتهاي
ن ارسا 
ي نگهبا 
شورا 
كه كمتر به آن توجه شده اينجاست كه اوال
شوراي نگهبان اين تفسير جديد را به استناد
صحيفه نور و سخنان امام خميني در سال
 58خالف شرع ش��ناخته كه كمتر سابقه
داش��ته اس��ت و دوم آنكه اين شورا اگرچه
تفسير جديد خودش را از همان ابتدا طبق
مواد  19و  21آيين نامه داخلياش مستند
كرده اس��ت اما در عمل بر اساس ماده 21
اقدام نكرده است.
شوراي نگهبان چگونه اين تفسير را
ابالغ كرد؟

طبق م��اده  21آييننامه داخلي ش��وراي
ن با
ت قواني 
نگهب��ان« ،در م��وارد مغاي��ر 
ت فقهاي
شر ع موضو ع ماد ه  ۱۹نظر اكثري 
ي اعالم
ن ب ه رييسجمهور 
ي نگهبا 
ش��ورا 
ي اق��دا م الز م به
فو 
ميش��ود ت��ا از ط��ر 
عمل آيد ».با اين حال اما ظاهرا ش��وراي
نگهبان براي ابالغ اين تفس��ير نه از طريق
رييسجمهور كه راس��ا وارد عمل شده و
صبح ديروز آن را براي انتش��ار (در روزنامه
رس��مي) به روزنامه جمهوري اس�لامي
ارس��ال كرده اس��ت .در حالي كه اگر اين
ش��ورا قرار بود طبق روال ابالغ اين تفسير
را به رييسجمهور بسپارد؛ رييسجمهور
از تاريخ  23فروردين كه جلس��ه ش��وراي
نگهبان براي بررس��ي تبصره يك ماده 26
برگزار شد (طبق مواد  1تا  3قانون مدني)
ظرف مدت پنج روز بايد آن را امضا و ابالغ
ميكرد .بعد هم دستور انتشار آن را صادر
ميكرد و روزنامه رس��مي هم موظف بود
حداكثر تا  72س��اعت بعد آن را منتش��ر
كند .پس از اين مراحل هم اين قانون بعد
از  15روز (پس از انتش��ار) در كل كش��ور
الزماالجرا بود .حتي اگر ش��وراي نگهبان
اين تفس��ير را به رييسجمهور ابالغ كرده
باش��د و رييسجمهور مراح��ل قانوني را
انجام نداده باش��د باز هم طبق قانون اين
وظيفه بر عهده رييس مجلس خواهد بود.
حاال معلوم نيس��ت شوراي نگهبان چطور
ابالغ اين تفسير از طريق انتشار در روزنامه
رسمي را مستقيما انجام داده است .هر چه
هست اما با تصميم رييس مجلس و ادامه
كار هياتهاي نظارت بر انتخابات شوراها بر
همان روال گذشته بايد ديد شوراي نگهبان
از تصميم خودش عقب خواهد نشست يا
دور تازهاي از كشمكشها ميان مجلس و
شوراي نگهبان آغاز خواهد شد؟

نظر شوراي نگهبان صرفا مشورتي است
عليرضا رحيمي

رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراها

در چارچ�وب قانون اساس�ي و قانون انتخابات ش�وراها هيچ
منعي براي حضور اقليتهاي ديني در انتخابات وجود ندارد.
نه تنها منعي وجود ندارد بلكه ش�رطي هم وج�ود ندارد .لذا
حضور آنها در انتخابات بر اساس قانون اساسي به عنوان حق
داوطلبي آزاد است و يك حق غيرمشروط محسوب ميشود.
اقليتهاي ديني هم ش�هروند عادي محس�وب ميشوند و از
همه حقوق شهروندي برخوردارند .جمهوري اسالمي مفتخر
به رعايت حقوق بشر اس�ت و رعايت حقوق اقليتهاي ديني
نماد رعايت حقوق بشر است.
در حال حاض�ر م�ا ميبينيم نماين�دگان اقليته�اي ديني
در مجلس ش�وراي اسلامي كه ب�ه مراتب جاي�گاه مهمتر و

تفسير جديد شوراي نگهبان به همبستگي ملي آسيب ميزند
عبدالكريم حسينزاده

عضو كميسيون شوراها

نايبرييس فراكسيون اميد

ابالغيه شوراي نگهبان يك امر جديدي است و تا به حال چنين نگاهي معمول نبوده است
و اقليته�اي ديني همواره در انتخابات حضور داش�تهاند .ما نبايد خ�ارج از اصول قانون
اساس�ي حرفي بزنيم يا قانوني وضع كني�م و آن را اجرا كنيم .قانون اساس�ي اقليتهاي
ديني را پذيرفته و حقوق مصرحي براي آنها در نظر گرفته است .اين حقوق همواره در اين
س�الهاي بعد از انقالب همواره اجرا شده است و بر همين اساس هم در ميان مردم زندگي
كردهاند .بايد از ش�وراي نگهبان پرسيد بر چه اساس�ي چنين نگاهي را عنوان ميكنند.
حقوق اقليتها در قانون كامال مشخص اس�ت .ما در اين سالها اين رويه را داشتهايم و تا
االن ورود آنها به انتخابات با هيچ مانعي مواجه نبوده اس�ت .اين نگاه تازه شوراي نگهبان
ناقض حقوق شهروندي محسوب ميشود چرا كه حقوق مصرح اقليتهاي ديني در قانون
اساسي را نقض ميكند.

اقليتهاي ديني همه شهروند ايراني هستند و اعتقاد دارم بايد درباره آنها نص قانون
رعايت ش�ود .آنچه اهميت دارد اجراي دقيق قانون است .من معتقدم اگر قرار است
قانوني تغيير كند ش�أن تغيير آن از طريق مجلس است .تفس�ير قانون حق شوراي
نگهبان است اما وقتي موضوع به حذف بخشي از قانون ميرسد اين موضوعي است كه
بايد از طريق مجلس انجام شود .از طرف ديگر يكي از موضوعات اساسي ايران تقويت
حس همبستگي و هويت ملي اس�ت كه بايد همه قدمهاي ما در راستاي تقويت اين
احساسات ملي باشد .جمع كردن آحاد ملت ايران زير چتر ايران مولفه خيلي مهمي
است و اقداماتي از نوع اين اقدام جديد شوراي نگهبان آن هم در اين برهه زماني است.
درحالحاضرپيرامونماكشورهايمختلفدچاردرگيريهايدرونسرزمينيشدند
و عدم ثبات مولفه اصلي اين كشورها است .لذا نزديك كردن مردم به هم و به گفته امام

اصولگرايان معتدل پشت روحاني

گروهسياسي|انتخاباتها
و رخدادهاي سياس��ي گاه
تغييرات بزرگ��ي را به همراه دارد؛ از آينده
يك كشور و ملت گرفته تا آينده يك جريان
سياسي .تاريخ بعد از انقالب را كه ورق بزنيم
به راحتي ميتوان اين تغييرات را مشاهده
كرد و گاه برخي از آنها مبدا جريانات مهمي
شدند .جريان اصولگرا فكرش را نميكرد
مردي كه س��ال  84از روي شانههاي آنها
به بام قدرت رسيد ،بعدها مهمترين دليل
چند پاره شدن اين جناح سياسي شود ،تا
جايي كه بنامترين چهرههاي اصولگرا را در
اردوگاه نامزد مورد حمايت اصالحطلبان
قرار دهد .بهروز نعمتي يك��ي از نزديكان
علي الريجاني از تشكيل ستاد اصولگرايان
حامي روحاني در هفته آين��ده خبر داده
است .او به ايسنا گفت :طيفهاي مختلفي

از اصولگرايان از جمله اصولگرايان معتدل،
معتدلي��ن و مس��تقلين به غي��ر از جبهه
مردمي نيروهاي انق�لاب از كانديداتوري
آقاي روحاني در انتخابات رياستجمهوري
دوازدهم حمايت ميكنن��د .او همچنين
اضاف��ه كرده :س��تاد اصولگراي��ان حامي
آقاي روحاني ك��ه برخي از نمايندگان هم
در آن عضويت دارند هفته آينده تش��كيل
خواهد ش��د .حاميان اصولگراي حس��ن
روحاني تركيب جديدي نيست .سال 92
هم چهرهه��اي ش��اخصي از اصولگرايان
از حس��ن روحان��ي در براب��ر چهرههاي
اصولگ��راي حاض��ر در مي��دان انتخابات
حمايت كردند ،چهرههايي همچون علي
اكبر ناطق نوري .اينبار اما داستان تفاوت
ديگري دارد .حاميان اصولگراي روحاني در
حالي اعالم موجوديت ميكنند كه جريان

اصولگرا تمام تالش خود را به كار بس��ت تا
در انتخابات پيش رو وحدت را رويه كار قرار
دهد و از همين رو جبهه مردمي نيروهاي
انقالب را با سر و صداي فراواني تشكيل داد
تا رفتار انتخاباتي خ��ود را اصالح كند .اما
جمنا هم نتوانست وحدت را به آشفته بازار
اصولگرايي بازگرداند .حقيقت اين اس��ت
كه شكاف و فاصلهاي كه ميان اصولگرايان
پديدار گش��ته عميقتر از اينهاس��ت كه
با تش��كيل ي��ك جبهه پر ش��ود .در تمام
س��الهاي اخير مي��ان اصولگرايان تنها
علي الريجاني بود ك��ه به طور علني همه
نظراتش را بيان ميكرد و همين امر سبب
شد تا يكشنبه سياه مجلس در سال  90و
در جريان استيضاح وزير كار احمدينژاد
رخ دهد و اخت�لاف در جريان اصولگرايي
از پسپرده بيرون بيفت��د .از همان موقع

اقدام تازه
شوراي نگهبان

نكتهاي ك�ه كمتر به آن
توجه ش�ده اينجاس�ت
كه اوال ش�وراي نگهبان
اين تفس�ير جديد را به
اس�تناد صحيف�ه نور و
سخنان امام خميني در
س�ال  58خالف ش�رع
شناخته كه كمتر سابقه
داشته است و دوم آنكه
اين شورا اگرچه تفسير
جديد خودش را از همان
ابتدا طبق م�واد  19و 21
آيي�ن نام�ه داخلياش
مس�تند كرده اس�ت اما
در عمل بر اساس ماده 21
اقدام نكرده است.

خميني «ملت خواندن مردم» از هر چيزي در اين گذار سنگين تاريخي براي ما مهمتر
از موضوعات حاش�يهاي است كه يك نفر از اقليتهاي ديني در شوراي شهر باشد يا
نباشد .همه اقليتهاي ديني هم شهروند اين كشور هستند و تعلق سرزميني دارند.
بر اساس همين تعلق سرزميني هم خيلي از اينها در دوران جنگ به جبههها رفتند و
شهيد دادند يا در دوران انقالب در ميدان حاضر بودند .اگر قرار باشد اقداماتي انجام
بدهيم كه به ذهن اقليتهاي ديني اينگونه خطور كن�د كه عدهاي در پي حذف آنها
هستند قبل از هر چيزي به تماميت ارضي و همبستگي مليمان آسيب رساندهايم.
لذا عقل سياسي ايجاب ميكند از تصميماتي اينچنيني پرهيز كنيم .به اعتقاد من اين
ابالغ جديد ش�وراي نگهبان برخالف منافع ملي است .اينكه ما بخواهيم شهروندان
ايراني را از بخشي از حاكميت جدا كنيم به همبستگي و حس تعلق سرزميني آسيب
وارد ميكند .به عالوه با توجه به اينكه صفر تا صد نظارت بر انتخابات ش�وراي شهر و
روستا بر عهده مجلس است بايد مرجع اعالم نظر هم خود مجلس باشد .البته رييس
مجلس حتما در تعامل با شوراي نگهبان اين موضوع را برطرف خواهد كرد تا تبديل به
يك چالش و موضوع حاشيهساز براي كشور نشود.

ستاد اصولگرايان حامي روحاني هفته آينده تشكيل ميشود

براي همه مشخص ش��د كه اصولگرايان
سنتي حساب كار خود را جدا كردهاند .در
انتخابات  92اين موضوع عيانتر ش��د و با
تشكيل دولت حسن روحاني ديگر چيزي
براي پنهان كردن باقي نمانده بود .در اين
ميان چهرههاي��ي همچ��ون ناطقنوري
حمايت معنوي خود از دولت مورد حمايت
اصالحطلبان را قوت ميبخشيد و از سوي
ديگر چهرههاي��ي همچون علي الريجاني
در دس��تگاه قانونگذاري به ي��اري دولت
ميش��تافتند .اگرچ��ه فض��اي انتخابات
فرصتي را براي گفتوگ��و فراهم ميكند
تا برخي فاصلهها كم شود اما هفتم اسفند
 94نه تنها اين فاصله را كم نكرد بلكه كار
به جايي كش��يده ش��د كه علي الريجاني
مهرههايش را با رايزن��ي اصالحطلبان در
ليس��ت اميد جاي دهد تا در بهارس��تان

ياريگرش باش��ند .حضور بهروز نعمتي و
كاظم جاللي در ليس��ت اميد نشانگر اين
ب��ود فاصله در جري��ان اصولگرايي تبديل
ب��ه گرهاي كور ش��ده اس��ت .اگ��ر برخي
اصولگرايان اميد داشتند اين گره با تشكيل
جمنا در انتخابات پيش رو باز شود به بيراهه
رفتهان��د .اصولگراي��ان س��نتي همچنان
حامي حس��ن روحان��ي باق��ي ماندهاند و
اكن��ون ميخواهند س��تاد اصولگرايان را
ه��م در حمايت از او تش��كيل دهند .علي
الريجاني هم چندي پي��ش حمله تندي
به جمنا و از آنها انتقاد كرد و بهروز نعمتي
هم تش��كيلدهندگان جمنا را تندروهاي
جري��ان اصولگراي��ي خوانده ب��ود .با اين
اوصاف اتحاد ،روياي دور از دسترس جريان
اصولگرايي شده اس��ت؛ رويايي كه به نظر
ميرسد راه زيادي تا تحققش باقي مانده.

«رجال»تنها«مردان»نيستند

 امير قرباني ،فرمانده هواني�روز ارتش جمهوري
اسلامي ايران :بالگرد ملي صبا  248كه در وزارت
دفاعرونماييشد،بهزوديدرهوانيروزرزميخواهد
شد و هم آموزشي و هم عملياتي مورد استفاده قرار
ميگيرد .فارس
 ستاد كل نيروهاي مسلح در بيانيهاي با پاسداشت
دومارديبهشتماهسالروزتاسيسسپاهپاسداران،
اين نهاد انقالبي را سپر دفاعي و سرمايه راهبردي
ملت اي�ران و مقاومت اسلامي برابر نظام س�لطه
دانست .مهر
 نماز عبادي -سياس�ي جمعه اين هفته به امامت
آيتاهلل موحدي كرماني در دانش�گاه تهران اقامه
ميشود .ايلنا
مديرعامل شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران :در
مجموع  200ميليون تعرفه براي سه انتخابات پيش
رو در  29ارديبهشت چاپ شده است .ايرنا

اعظم طالقاني ،تفسير واژ ه « رجل » براي
اعاده حقوق زنان را خواستار شد

حساستري نس�بت به شوراهاي شهر و روس�تا دارد حضور
دارند .ل�ذا در انتخابات ش�وراها هم نماين�دگان اقليتهاي
ديني با افتخار ميتوانند حاضر باشند و تصميم با مردم است
كه راي بدهند يا خير.
برداش�ت من اين اس�ت كه اي�ن ابالغيه محتواي مش�ورتي
اس�ت و هيچ جنبه الزامآوري ندارد .به اين دليل كه ش�وراي
نگهبان با صراحت در قانون اساس�ي تنها نظارت بر انتخابات
رياستجمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان را
بر عهده دارد و نظارت بر انتخابات شوراها هم برعهده مجلس
گذاشته شده است .لذا نظر ش�وراي نگهبان در مورد نظارت
بر شوراها صرفا جنبه مشورتي دارد .البته ممكن است بعدها
طرح يا اليحهاي در مجلس براي محدود كردن يا مشروط كردن
حق كانديداتوري در مجلس مطرح ش�ود كه ممكن است آن
موقع اين نگاه ش�وراي نگهبان اعمال ش�ود .اما فعال اين نظر
جنبه مشورتي دارد.

سوژه روز

خبر روز

سرخط خبرها

گروه سياسي| «مثل دورههاي قبل
جور ديگران را اينبار با عصا كش��يد
تا پيام��ي را به همگان خصوصا مردان و مس��ووالن
برساند كه زنان شايس��ته اين مملكت را نيز ببينيد
و از س��وي ديگر به خود زنان پرت�لاش كنوني اين
مرز و بوم و نس��ل بعدي آنان بگويد كه براي تامين
شايستهساالري در اين كشور از پاي ننشينند» .اين
جمالت را شهيندخت موالوردي در كانال تلگرامي
خود ،پس از اينكه عكسهاي اعظم طالقاني در ستاد
انتخابات كشور منتشر شد ،نوشت.
دخت��ر محمود طالقان��ي پيش از اين ه��م بارها در
انتخاباته��اي ديگر ثبتن��ام كرده بود ام��ا اينبار
به واس��طه ش��بكههاي اجتماعي اين حضور بيشتر
ديده ش��د و به چشم آمد ،حضوري كه سه دهه پس
از پيروزي انقالب اين پيام را به مس��ووالن كش��ور
مخابره ميكند كه هنوز هس��تند زنان��ي كه دنبال
احق��اق حقوقياند كه در پيچ و خم تفس��ير قوانين
گم شده است.
اعظم طالقاني پيش از اين در انتخابات سال  76هم
براي رياستجمهوري ثبتنام كرده بود و پس از رد
صالحيت بيانيهاي نيز منتش��ر كرد و در آن موضوع
رجل سياسي را به چالش كشيد.
در همان سال  76خطاب به احمد جنتي نوشته بود
كه نميتوان چش��م بر مجاهدتها و مبارزات زناني
كه با رژيم ش��اه مبارزه كردهاند بست و آنها را رجل
سياسي نخواند .اكنون براي دومين بار بيانيهاي در
اين مورد منتشر كرده است .بيانيهاي كه چارچوبش
مانند همان بيانيه س��ال  76است .به گزارش ايسنا،
اعظم طالقاني در ابتدا نوش��ته :در ابتداي انقالب با
تصويب پيشنويس اوليه قانون اساسي كه به امضاي
ام��ام خميني نيز رس��يد ،جنس��يت رييسجمهور
مشخص نشده بود.
بعض��ي علما به اين نكت��ه اعتراض ك��رده و گفتند
در قانون بايد تصريح ش��ود ك��ه رييسجمهور مرد
باشد .مرحوم امام فرمودند« :با آقايان علما صحبت
كني��د » ...ولي پس از مذاكره ه��م آنها نپذيرفتند و
اصل « »۱۱۵قانون اساس��ي بدين مضمون تدوين
شد« :رييسجمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي
با ش��رايط زير ...باش��د» .لذا مالحظه ميكنيم كه
حضرت امام در مورد رياس��تجمهوري به جنسيت
خاص��ي عنايت نداش��ته و حت��ي ميخواهند كه با
مذاكره مساله حل شود.
در اصل  ۱۱۵قانون اساسي در باب رياستجمهوري
آمده اس��ت« :رييسجمه��ور بايد از مي��ان رجال
مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند ،انتخاب
ش��ود :ايرانياالصل ،تابع ايران ،مدير و مدبر ،داراي
حسن سابقه ،امانت و تقوي ،مومن و معتقد به مباني
جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور» .او
در ادامه مينويسد :نظر عدهاي بر اين است كه واژه
«رجال» به معناي مردان است و عدهاي ديگر آن را
نخبگان و شخصيتها معنا ميكنند .عدهاي تعبير
اول را پذيرفته و ع��دهاي تعبير دوم را باور دارند .در
همان هنگام از شهيدبهشتي سوال شد كه منظور از
«رجال» در اصل  ۱۱۵قانون اساسي چيست؟ ايشان
پاسخ دادند« :منظور از «رجال»« ،شخصيتهاي»
مذهبي و سياس��ي اس��ت» .اعظم طالقاني سپس
خطاب به مردم ايران پنج نكته را يادآورد شده است.
اول ،باتوجه به فراخوان امام خميني قبل از انقالب از
علماي قم ،نجف و مشهد در حمايت از اسالم ،چگونه
است كه پس از گذشت نزديك به  ۴۰سال از انقالب،
در برابر احقاق اين حقالناس ،كوتاهي شده است و
چگونه بايد جبران شود؟
دوم ،همانطور كه ميدانيم در بحث حقوق عمومي،
حقالناس از موارد مبنايي دين اس�لام و مذهب ما
است ،چرا كه خالق آفرينش ،در عفو از گناهان مربوط
به خود ،آسانگيري ،مسامحه و تسهيل بيشتري به
مراتب نسبت به حقوق انس��انها اعالم كرده است،
اما درمورد حقالناس -كه از مزاياي بينش و بصيرت
آيين اسالمي است -جزا يا پاداش دادن به آن ،طرح
مس��اله كرده و حقالناس را منوط به گذشت طرف
مظلوم بيان ميدارد.
س��وم ،در رابطه با اصل موضوع برابري جنس��يتي
در امور اجتماعي و سياس��ي ،مجم��وع حاكميت و
نهادهايي مانند ش��وراي محت��رم نگهبان و مجلس
خبرگان قانون اساس��ي ،با توجه به مطرح شدن اين
موضوع در سطح جامعه در حدود  ۲۰سال ،كوتاهي
كرده و اكنون پس از گذشت بيش از سي و چند سال
از نظرات و انتقادها در تفسير شوراي محترم نگهبان
در مساله اصل  ۱۱۵قانون اساس��ي ،هنوز تفسير و
تعري��ف دقيق��ي از واژه «رجل سياس��ي ،مذهبي و
مدير» ارايه نداده است.
به راستي ،ش��وراي محترم نگهبان چگونه ميتواند
به بيش از  ۴۰درصد جمعيت ،بهطور عادالنه پاسخ
دهد؟ هرچند شاهديم كه ش��وراي محترم نگهبان
هيچگون��ه اظهارنظر دقيقي در اي��ن خصوص ارايه
نداده است.
چه��ارم ،ميت��وان احتم��ال داد كه اي��ن حق اگر
لحاظ ميش��د ،به پش��توانه آن ،حقوق ديگري هم
باي��د ملح��وظ ميگردي��د ،ل��ذا ناديدهگرفتن آن،
ناديدهانگاري حق��وق نيمي از جمعيت ايران ،يعني
نسوان است.
پنجم ،اينجانب بهعنوان يكي از زناني كه در انقالب
اس�لامي فعاليت داشتهام ،در تفس��ير تبعيضآميز
واژه «رجال» ،نه تنها به داليل قرآني و س��يره ائمه
و عقالني (ب��ا توجه به اهميت ترجم��ه لغات عربي
در متن فارس��ي به صورت اصطالحي ،و اين مساله
كه قانون اساس��ي ما به زبان فارسي است) ،مخالف
هس��تم ،بلكه معتقدم بايد پيوسته اين چالش را كه
در مكتب افتخارآفرين اسالم اصالت دارد ،به عنوان
ن ادا كرد ،زيرا فريضه
حقالناس نيمي از جمعيت ايرا 
عدالت و رفع تبعيض از انسانها مبناي حقوق تساوي
بينالناس است.
اعظ��م طالقاني در انتخابات هفتم اس��فند هم براي
مجل��س خبرگان ثبتن��ام كرده بود تا نش��ان دهد
زنان هم ميتوانند نماينده مجلس خبرگان باش��ند
و ممنوعي��ت قانوني براي حضور آنها در اين مجلس
وجود ندارد.

چهرهها  -گفتهها

برخورد با هرگونه اقدام
غيرقانوني كانديداها و مديران
مسوول رسانهها

دادس��تان ته��ران با اش��اره ب��ه برگ��زاري انتخابات
رياستجمهوري در  29ارديبهش��ت سال  96و اعالم
نتايج احراز صالحيت كانديدها از سوي شوراي نگهبان
در هفت��ه آينده ،به بيان نكاتي خط��اب به كانديداها و
هواداران پرداخت و خاطرنشان كرد :جمهوري اسالمي
ايران سالهاست كه شاهد انتخابات مختلفي بوده است
و امسال نيز اين همت وجود دارد كه انتخابات در چهار
حوزه امنيت ،رقابت ،مش��اركت و س�لامت به خوبي
برگزار ش��ود .به گزارش ايسنا ،جعفري دولتآبادي به
همه كس��اني كه در فكر انجام اقدامات غيرقانوني پس
ت كانديدها هس��تند هشدار داد
از اعالم احراز صالحي 
با هرگون��ه تجمع ،فراخوانه��اي غيرقانوني ،اقدامات
ايذايي و اقداماتي كه برخالف قانون توس��ط كانديداها
يا رسانهها صورت گيرد برخورد خواهد شد .دادستان
ته��ران همچنين پلي��س را مكلف كرد ك��ه در زمينه
برخورد با هرگونه قانون شكني تمهيدات الزم را فراهم
كند .دادستان تهران با بيان اينكه عدهاي فكر ميكنند
ميتوانند حوادث تلخ سال 88را تكرار كنند ،خاطرنشان
كرد :دس��تگاه قضايي و ساير مسووالن اجازه نخواهند
داد عدهاي براي برهم زدن امنيت كش��ور و انتخابات،
تالشهاي واه��ي كنند .جعف��ري دولتآبادي ضمن
ابراز اميدواري براي برگزاري انتخاباتي باشكوه همچون
سالهاي گذشته ،يادآور شد :به طور قطع با هماهنگي
مناسببيندستگاهها،انتخاباتيباشكوهخواهيمداشت
تا جهان بداند ايران يك كش��ور بزرگ و با مردمي آگاه
است و نه تهديدات خارجي و نه تالش عدهاي در داخل
نميتواند عزم ملي آنها را در پيشرفت متوقف كند.

نماينده ولي فقيه در سپاه:

سپاه انقالبيترين نهاد
فراحزبي است

نماينده وليفقيه در سپاه گفت :انقالبيزدايي از واژههاي
انقالب ،از نهادهاي انقالبي ،از ش��خصيتها و از مراسم
مذهبي و عزاداريهاي راهبردي است كه امروزه شاهد
دنبال كردن آن از س��وي دشمن هس��تيم .به گزارش
ف��ارس ،حجتاالس�لام عل��ي س��عيدي در همايش
سراس��ري روحانيون شاغل در س��پاه (ميقات  )15با
بيان اينك��ه تقابل امريكا با انقالب اس�لامي در عرصه
بينالمللي و منطقهاي نتيجهاي جز انزوا و به شكست
انجاميدن توطئههاي آنان به همراه نداشته است ،گفت:
از سوي ديگر استكبار جهاني از بدو شكلگيري انقالب
همواره با هدف بران��دازي به تقابل با ما پرداخته كه در
ساليان متمادي در دنبال كردن اين هدف از راهبردها و
رويكردهاي مختلفي استفاده كرده است .وي با تاكيد
بر اينكه خطرناكترين مسالهاي كه از سوي دشمنان
دركشوردنبالميشودايجادتغييردرمحاسباتنسبت
به اهداف ،سياستها و شعارهاي انقالب اسالمي گفت:
انقالبيزدايي از واژههاي انقالب ،از نهادهاي انقالبي ،از
شخصيتها و از مراسم مذهبي و عزاداريهاي راهبردي
است كه امروزه شاهد دنبال كردن آن از سوي دشمن
هس��تيم .نماينده وليفقيه در س��پاه در پايان از سپاه
پاسداران انقالب اس�لامي به عنوان انقالبيترين نهاد
فراحزبي ياد كرد و با اش��اره به نقش روحانيون به ويژه
شاغلين در سپاه گفت :روحانيت ميتواند ايفاگر نقشي
موثر در تقويت جبهه انقالب باشد.

تا انتخابات

تشكيل كميته بررسي
تخلفات انتخاباتي در وزارت
كشور

ايس�نا| وزير كش��ور گفت :كميته بررسي تخلفات
انتخاباتي به منظور بررس��ي تبليغات و فعاليتهاي
انتخاباتي در وزارت كش��ور تشكيل ش��د .عبدالرضا
رحمانيفضلي ،ب��ا بيان اينكه «ما در وزارت كش��ور
همانن��د دورههاي قب��ل انتخابات ،كميته بررس��ي
تخلفات انتخاباتي را تش��كيل دادي��م» ،اظهار كرد:
اين كميته مخصوص بررسي تبليغات و فعاليتهاي
نامزدهاي انتخابات ،حاميان آنها و احزاب و گروههاي
سياسي در رسانههاي مكتوب و مجازي است .وي در
پاسخ به اين پرسش كه آيا تخلفي هم تاكنون گزارش
شده اس��ت ،تصريح كرد :بله گزارشهاي متعددي از
س��وي نامزدها و س��تادهاي آنها به ما رسيده است و
دوستان ما هم در حال بررسي اين گزارشها هستند.

رييسي و قاليباف به
فراكسيون اصولگرايان
ميروند

ايلنا| اس��داهلل عباس��ي با اش��اره به برگزاري جلسه
فراكس��يون نماين��دگان والي��ي ب��ا دو كاندي��داي
اصولگراي انتخابات رياس��تجمهوري در هفتههاي
آتي اعالم كرد :قرار است آقايان رييسي و قاليباف در
هفتههاي آينده با حضور در فراكس��يون نمايندگان
واليي ديدگاهها و نظرات خ��ود را در رابطه با حضور
در انتخاب��ات رياس��تجمهوري ب��راي نمايندگان
تشريح كنند.

