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پرونده

كليات طرح تقويب بسيج پيش تر 
در كميسيون امنيت ملي و صحن 
علني مجلس شللوراي اسللامي 
تصويب شللده بللود اما شللوراي 
نگهبللان ايراداتي بلله آن گرفت. 
مسللاله مورد نظر شوراي نگهبان 
اين اسللت كه برخي از موارد ذكر 
شده در طرح مذكور جزو شؤونات مقام معظم رهبري است. 
به همين خاطر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
يك بار ديگر طرح را مورد بررسي قرار داده است و يك بار 
ديگر به صحن علني ارايه خواهد كرد. در بررسي هاي مجدد 
نيز اعضاي كميسيون امنيت ملي بر نظر قبلي خود اصرار 
كردند و معتقد هسللتند كه بند هاي مللاده يك اين طرح، 
همان اقداماتي است كه بسلليج از ابتداي انقاب تاكنون 
انجام داده اسللت. در اين طرح نيز تاكيد شللده كه بسيج 
براي رسلليدن به اهداف خود بايد از روش هايي همچون 
كمك رسللاني در مواقع اضطراري مانند باياي طبيعي، 
نقش آفريني در عرصه سللازندگي، آموزش هاي عقيدتي، 
نظامي و... اسللتفاده كند. به عنوان مثال بسلليج مي تواند 
در صورت نياز با ارگان ها و سللازمان هاي ديگر در مقاطع 
زماني خاص و كوتاه مدت در حوزه برگزاري رزمايش ها و 

آموزش هاي نظامي و... همكاري كند. 
بنا بر نظر اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
اين وظايف در ذات بسيج است و در همه سال هاي گذشته 
انجام مي شللده اسللت. اكنون نيز در اين طرح آورده شده 
تا قانوني و مسللتند باشللد. اين در صورتي اسللت كه نظر 
شللواري نگهبان چيز ديگري اسللت و به هميللن خاطر از 
طرح ايراد گرفته است. اگرچه يكي از پيشنهادات شوراي 
نگهبان براي جلب نظر اين شللورا پذيرفته شللده اسللت 
اما اصللرار نمايندگان بر نظر خود موجب خواهد شللد كه 
سرنوشت طرح تقويت بسلليج به دست مجمع تشخيص 
مصلحت نظام معين شللود. به عبارتللي تاييد اين طرح از 
سوي شوراي نگهبان و پذيرش نظر شوراي نگهبان توسط 
نماينللدگان را بعيد مي دانم؛ لذا بايد منتظر ماند و ديد كه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام استدالل هاي نمايندگان 

مجلس را مي پذيرد يا با شوراي نگهبان هم نظر است. 
*دبير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

محمدجواد جمالي نوبندگاني

نگاه 

شايد عضويت يك زرتشللتي در شوراي شهر يزد مسبوق به 
سابقه باشد اما ماجراي پيچيده سپنتا نيكنام قريب به دو ماه 
است به معضلي تبديل شده كه سران قوا براي حل و فصل آن 
پا پيش گذاشته اند؛ معضلي كه چپ و راست سياسي در مورد 
آن اظهارنظر مي كنند و حتي در اين ميان اصولگراياني چون 
حميدرضا حاجي بابايي در مذمت اين اتفاق مي گويد» نبايد 
اين موضوع ملي به معضلي ملي تبديل مي شد و كار به اينجا 
مي رسيد. « به هر روي همه منتظرند تا مشخص شود سپنتا 
نيكنام به سرنوشتي مشابه مينو خالقي، منتخب اصفهان دچار 
مي شللود يا نه. شهريور بود كه دستور تعليق سپنتا نيكنام از 
عضويت در شللوراي شهر صادر شد و سلله روز پيش باالخره 
پس از حرف و حديث هاي بسيار محمود واعظي، رييس دفتر 
رييس جمهوري خبر داد كلله نيكنام فعا مي تواند همچون 
دوره گذشته در جلسات شورا حضور يابد. در حالي كه به نظر 
مي رسيد با اين اظهارنظر درخواست استمهال از سوي مجلس 
موثر افتاده و مشكل عجيب نيكنام در حال حل شدن است اما 
روابط عمومي ديوان عدالت اداري اعام كرد دسللتور موقت 
صادره در خصوص تعليق عضو شوراي شهر يزد به قوت خود 
باقي است.  محمود واعظي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه 
هيات دولت به خبرنگاران گفللت با توجه به اينكه نظارت بر 
برگزاري انتخابات شللوراها بر عهده مجلس شوراي اسامي 
اسللت، مجلس از ابتدا ماجراي سپنتا نيكنام را دنبال كرده و 
توانسته با قوه قضاييه به توافق برسد؛ توافقي كه بر مبناي آن 
تا زماني كه قانون تغيير نكند، سپنتا نيكنام مي تواند مانند دوره 

گذشته در جلسات شوراي شهر حضور يابد. 

او همچنيللن بار ديگر مواضللع دولت را تكللرار و تاكيد كرد 
رييس جمهوري در مورد ماجراي عضويت يك زرتشللتي در 
شوراي شللهر يزد به رهبري هم نامه نوشته و موضع دولت را 
مطرح كرده است. گرچه خبر محمود واعظي در مورد نيكنام 
از سوي ديوان عدالت اداري تكذيب شد اما محمود صادقي، 
عضو فراكسيون اميد كه روز پنجشنبه در نشست »اقليت ها 
در انديشه امام حسين )ع(« سخنراني كرد و خبر داد »بعد از 
نقل هايي كه صورت گرفت، گويا قرار است از طريق قوه قضاييه 
اجراي اين راي به تعويق بيفتد تا راه حلي براي اين مساله پيدا 
شود.«اما رايزني براي اين حضور موقت تا حل و فصل كامل 
ماجرا از رايزني هاي دولت و مجلس آغاز شد. علي الريجاني 
روز راي اعتماد به دو وزير باقي مانده دولت دوازدهم صراحتا 
اعام كرد با فقهاي شوراي نگهبان هم نظر نيست. پس از آن 
محمد جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي 

مجلس را مامور بررسي اين ماجرا كرد. 
كوليوند نخسللتين بار نهم آبان در گفت وگللو با »اعتماد« از 
مذاكرات مجلس با شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري خبر 
داد و در مورد روزنه هاي اميد بازگشت نيكنام به شوراي شهر 

يزد صحبت كرد. 
كوليونللد توضيللح داد كه مجلللس از ديوان عدالللت اداري 
درخواست استمهال كرده اسللت تا در اين فاصله مجلس با 
اصاح تبصره يك ماده 26 براي حضور قطعي و قانوني اقليت ها 
در شوراهاي شهر و روستا تمهيدات الزم را فراهم كند و حتي 
در صورتي كه شللوراي نگهبان با اين اصاح  موافقت نكند به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود؛ اصاحيه اي 

كه اين امكان را فراهم مي كند در مناطقي كه اقليت ها حضور 
چشمگيري دارند بتوانند به كانديداي خودشان راي بدهند. 
در ايللن ميان قللوه قضاييه هم گرچه چنللدان با نظر فقهاي 
شللوراي نگهبان موافق نبود اما تاش مي كرد تا اين هم نظر 
نبودن تلويحي و در لفافه باشد. چه آنكه هادي صادقي، معاون 
فرهنگي قوه قضاييه در گفت وگو با ايران توضيح داده بود كه 
گرچه شوراي نگهبان حق ورود به مساله حضور يك زرتشتي 
در شللوراي شللهر يزد را دارد اما نظر اين نهاد نظارتي خاف 
مصلحت و نظر درستي نبوده اسللت چون »ورود يك نفر در 
جمع زيادتري در شوراي شهر يزد، به عنوان »سبيل« نيست 
كه اين يك نفر بشود سبيل كفار بر مسلمين. « اين اظهارنظر 
در حالللي بود كه پيش از آن صللادق آملي الريجاني، رييس 
دستگاه قضا گفته بود رسيدگي دستگاه قضايي و ديوان عدالت 

اداري به هيچ عنوان ابتناء به اصاح قانون ندارد. 
چندي بعد عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشللور كه براي 
شركت در مراسللم معارفه اسللتاندار يزد به اين استان سفر 
كرده بود در ميان سللخنراني اش اعام كرد در ماقاتي كه با 
رييس قوه قضاييه داشته نظر آملي الريجاني از باب سياسي و 
اجتماعي با وزارت كشور يكي بوده و رييس قوه قضاييه گفته 
اسللت »من با نظر شللما در اين حوزه موافقم و بايد پيگيري 
كنيم.«روابط عمومي قوه قضاييه اما به سللرعت با انتشللار 
اطاعيه اي مطالب منتشرشده منتسب به رييس قوه قضاييه 
راجع به بحث مربوط به عضو شوراي شهر يزد را نادرست خواند 
و حرف هاي وزير كشور را تكذيب كرد. البته در اين اطاعيه 
تاكيد شده بود كه صحبت هاي وزير كشور همچون اظهارنظر 

معاون فرهنگي قوه قضاييه كه در رسانه ها نقل شده غيردقيق 
است. اين اطاعيه ها نشان داد كه قوه قضاييه برخاف دو قوه 
ديگر ترجيح مي دهد صراحتا با نظر شوراي نگهبان مخالفت 
نكند. با وجود همه اين اظهللارات ضد و نقيض محمد جواد 
كوليوند در نشست خبري كه با اصحاب رسانه داشت بار ديگر 
اعام كرد نامه اي به رييس قوه قضاييه براي اسللتمهال راي 
ديوان عدالت اداري در موضوع سپنتا نيكنام نوشته شده است 
كه در صورت موافقت، نيكنام مي تواند تا زمان اصاح قانون 
انتخابات در جلسات شوراي شهر يزد شركت كند. پس از اين 
اظهارات بود كه بافاصله خبر لغو تعليق عضويت سپنتا نيكنام 
منتشر شد. با اين حال اطاعيه ديوان عدالت اداري مبني بر 
اينكه دسللتور موقت صادره از شعبه 45 ديوان عدالت اداري 
به قوت خود باقي است و در اين خصوص از ناحيه رياست قوه 
قضاييه نيز دستوري صادر و اباغ نشده است، نشان داد هنوز 

وضعيت تعليق نيكنام تعيين تكليف نشده است. 
اخبار ضد و نقيض در مورد سللپنتا نيكنام تمامي ندارد. يك 
نهاد اميدوارانه از بازگشت اين عضو زرتشتي به شورا مي گويد 
اما بافاصله بعد نهادي ديگر لغو تعليق را برداشللت نادرست 
رسللانه ها توصيف مي كند. 17 آبان ديوان عدالت اداري خبر 
محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهوري را تكذيب كرد 
تا سرنوشت سپنتا همچنان در ابهام باقي بماند و دو روز بعد 
محمود صادقي خبر داد كه قرار است اين ماجرا از سوي قوه 
قضاييه حل و فصل شده و اجراي راي در مورد نيكنام به تعويق 
بيفتد، گرچه به نظر مي رسد دستگاه قضا چندان تمايلي ندارد 

كه شفاف به موضوع اين اقليت يزدي ورود كند. 

گزارش روز

ضد و نقيض ها درباره معضل اقليت يزدي
ديوان عدالت اداري خبر لغو تعليق عضويت نيكنام در شوراي شهر يزد را تكذيب كرد

طرح تقويت بسلليج كلله روزهاي پاياني مجلللس نهم و با 
عجله تعدادي از نماينللدگان نزديك به جبهه پايداري به 
تصويب رسيد و با ايراد شوراي نگهبان به مجلس برگشته؛ 
حاال اين هفته در دسللتور كار مجلس قرار گرفته اسللت. 
شللوراي نگهبان در بررسللي خود دو ايللراد را متوجه اين 

مصوبه مي داند.
 

ايرادات شوراي نگهبان به طرح تقويت بسيج
نخستين ايراد شوراي نگهبان متوجه بند اول اين مصوبه 
اسللت. اينكه »كليه بندهاي ماده يللك بايد در چارچوب 
تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست هاي كلي نظام و 
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد واال مغاير 
اصول 110 و 176 قانون اساسللي خواهد بللود.« در واقع 
مطابق با اين ايراد شوراي نگهبان ماده يك اين مصوبه بطور 
كامل در چارچوب وظايف و اختيارات رهبري )اصل 110 
قانون اساسللي( و همينطور در چارچوب وظايف شوراي 

عالي امنيت ملي )اصل 176( قرار نمي گيرد. 
به عاوه شللوراي نگهبان تبصره دو ماده 4 اين طرح را هم 
مغاير اصل 75 قانون اساسي شللناخته است. اصل 75 در 
واقع ناظر به عدم اعمال بار مالي براي دولت بدون در نظر 
گرفتن راه آن از سللوي نمايندگان مجلس است. بر اساس 
اين اصل طرح هاي قانوني و پيشللنهادها و اصاحاتي كه 

نمايندگان در خصللوص لوايح قانوني مطرح مي كنند و به 
تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي انجامد 
در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن راه جبران 
كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد هم معلوم شده باشد. 
در حالللي كه تبصره دو مللاده 4 دولللت را موظف كرده تا 
زمين هاي مناسبي را در هر شهرستان براي آموزش نظامي 
و اجراي رزمايش ها در اختيار بسلليج قرار دهد بدون آنكه 
فكري براي تامين هزينه هاي بار شده بر دولت كرده باشد. 

دو ماده مناقشه برانگيزي كه حذف شدند
هرچند ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح ايرادات ماهوي 
و غيرقابل رفع نيستند اما به نظر مي رسد با توجه به تركيب 
مجلس دهم، اين طرح كه سللاخته و پرداخته اصولگرايان 
نزديك به جبهه پايداري در مجلس قبل بود راه دشوارتري 
براي تصويب داشللته باشللد. طرح تقويت بسيج در زمان 
بررسللي هم با حواشي زيادي همراه بود و مواد دو و سه آن 
آنقدر مناقشه برانگيز شد كه در نهايت نمايندگان چاره اي 
جز حذف آن نديدند.  در ماده دوم اين طرح كه نمايندگاني 
همچون كريمي قدوسي طراح آن بودند ديده شده بود تا 
پايگاه بسيج در طيف گسترده اي از اماكن از شهرك هاي 
مسكوني و مجتمع هاي تجاري تا مدارس ايجاد شود: »در 
راستاي ايفاي وظايف سازمان بسيج مستضعفين رده هاي 

مقاومت بسيج در سراسر كشللور شامل شهرها، بخش ها، 
شللهرك هاي مسللكوني و مجتمع هاي تجاري، روستاها، 
مساجد و محات، وزارتخانه ها، ادارات، مدارس، دانشگاه ها، 
حوزه هاي علميه و مراكز علمي، فدراسيون ها و باشگاه ها و 
مراكز ورزشي ايجاد مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي و 
نهادهاي عمومي موظف به همكاري هستند.« به عاوه در 
تبصره1 اين ماده ديده شللده بود كه »در كليه كارخانه ها، 
كارگاه ها، موسسللات و شللركت هاي توليدي و خدماتي، 
 پايگاه مقاومت بسلليج تشكيل شود.« يا در تبصره دوم آن 
»كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت 
خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 موظف بودند تا نسبت 
به راه اندازي رده هاي مقاومت و اجراي برنامه هاي بسلليج 
همكاري و اقدامات الزم را براي تامين مكان، تجهيزات و 
نيروي انساني با استفاده از امكانات موجود، معمول دارند.« 
موضوعي كه با مخالفت هللاي صريح چهره هايي همچون 
علي مطهري در مجلس مواجه شد كه اين شرايط را منجر 
به امنيتي شدن بيشتر فضاهاي عمومي قلمداد مي كردند. 
در روز بررسي اين بند هم در مجلس علي مطهري پيشنهاد 
حذف عبارت شهرك هاي مسكوني و مجتمع هاي تجاري 
در اين ماده را داد. به عاوه چهره هايي مانند نادر قاضي پور، 
جللواد جهانگيللرزاده، احمللد توكلي و مهللرداد بذرپاش 
در تذكرهللاي جداگانلله اعام كردند كه ايللن ماده باعث 

مي شود كه حتما در شهرك هاي مسكوني و همچنين در 
مجتمع هاي تجاري پايگاه بسيج ايجاد شود و چنين الزامي 
را نمي توان براي همه سللاختمان ها يا نهادهاي عمومي و 
اداري يا تجاري در نظر گرفت كه در نهايت اين مخالفت ها 
باعث شد تا با پيشنهاد محمد حسين فرهنگي، عضو هيات 
رييسه مجلس موضوع به كميسيون امنيت ارجاع شود كه 
در نهايت هم اين كميسيون تصميم به حذف آن گرفت و 
نمايندگان هم با آن موافقت كردند.  اما در ماده سللوم اين 
طرح هم آمده بود: »سازمان بسيج مستضعفين پايگاه هاي 
مقاومت بسيج را با همكاري دستگاه هاي دولتي، خصوصي 
و مردم در سطح كشور احداث مي كند« و بعد در تبصره يك 
آن ديده شللده بود: »وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن 
انقاب اسامي، شللهرداري ها و ساير نهادها موظف اند در 
طراحي و اجراي طرح هاي جامع تفصيلي شهري و هادي 
روستايي، شهرهاي جديداالحداث، شهرك هاي مسكوني 
و صنعتللي و مجتمع هللاي تجاري و مناطللق آزاد، اراضي 
مناسبي را براي احداث رده هاي مقاومت بسيج پيش بيني 
كنند و پس از آماده سللازي بدون دريافت هزينه و با حفظ 
مالكيت عمومي و دولتي در اختيار بسيج مستضعفين قرار 
دهند.« همچنين در تبصللره2 اين بند هم قرار بود تا »در 
كليه اماكن مذهبي كشللور از قبيل مساجد و حسينيه ها 
مكان مناسبي براي ايجاد پايگاه مقاومت بسيج پيش بيني 

آيابسيجمستضعفينتقويتميشود؟
طرح دقيقه نودي مجلس نهم براي افزايش اختيارات بسيج روي ميز نمايندگان مجلس دهم

افق پيش رو اميدبخش است
مقام معظم رهبري: 

در اربعين شهادت سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل 
الحسين عليه السام و اصحاب باوفاي ايشان، حسينيه امام 
خميني )ره( ميزبان هيات هاي دانشجويي از سراسر كشور 
بود و دانشللجويان و دانشللگاهيان در حضور رهبر معظم 

انقاب اسامي به عزاداري پرداختند. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني رهبري، در اين مراسم مقام 
معظم رهبري در سللخنان كوتاهي در جمع دانشجويان، 
ضمن تجليل از مراسم پرشللور عزاداري اربعين حسيني 
گفتند: اين اجتماعات بايد عزم همگان را ثابت و اسللتوار 
كند و مهم است كه در اين مسير همواره ثبات قدم داشته 
باشيم و تحت تاثير ناهمواري ها و دشواري ها قرار نگيريم. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: تاش در راه خدا، اقامه 
حق و عدل و راه رسلليدن به تمدن و جامعه اسامي مسير 
دشوار و پرفراز و نشيبي است اما مشاهده مسير طي شده در 
انقاب اسامي و همچنين افق پيش رو، نشانه هايي كاما 

اميد بخش، موفقيت آميز و خوش عاقبت را نشان مي دهد. 
همچنين در ابتداي اين مراسم حجت االسام والمسلمين 
پناهيان بللا تبيين مفهوم »نصرت ولي خدا« آن را عبارتي 
عميق و برجسته خواند و گفت: در پناه نصرت ولي خداست 

كه ايمان و تقواي الهي ظهور و بروز مي يابد. 
وي زيارت اربعين را اوج محبت مردم به ولي خدا دانست و 
افزود: پياده روي اربعين تمدن ساز و تجلي محبت و ايمان 

مردم و موجب اقتدار حق است. 
حجت االسام پناهيان با اشاره به پياده روي بزرگ اربعين 
خاطرنشللان كرد: فرهنگ پياده روي اربعين بايد در همه 

شؤون زندگي و توليدات فرهنگي جامعه ما تجلي يابد. 
در اين مراسللم، آقاي ميثم مطيعي نيز به مرثيه  خواني و 

نوحه سرايي پرداخت. 
در پايان اين مراسم دانشجويان نماز ظهر و عصر را به امامت 

رهبر انقاب اسامي اقامه كردند.

»شليك موشللك انصاراهلل به رياض، هدف بعدي دوبي«، 
تيتللر جنجالللي روز 15 آبان روزنامه كيهللان بود. كيهان 
دوشنبه هفته گذشته در گزارشي از اصابت موشك اسكاد 
دور برد ارتللش و كميته هللاي مردمي يمن بلله فرودگاه 
بين المللي پايتخت عربسللتان نوشللته بود اما نگارنده در 
اين گزارش صرفا به شرح ماوقع و تحليل آن بسنده نكرده 
و پيش بيني كرده بللود »در هر صورت، االن اين انصاراهلل و 
انقابيون يمن هستند كه تعيين مي كنند كجا بايد هدف 
موشك بالسللتيك دوربرد قرار بگيرد؛ شايد رياض، جده، 
طائف و آرامكو هدف بعدي باشللد يا شايد هم انصاراهلل سر 
موشك را به سمت بندر شيشه اي تر و تميز دوبي بچرخاند. 
در هر حال، اختيار در دسللت انقابيون يمن است كه چه 
بكنند!« از دل همين جمات پايانللي كيهاني ها تصميم 
گرفتنللد كه پيش بيني خللود را تيتر يللك روزنامه كنند؛ 
پيش بيني كه خاف مصالح و منافع ملي تشخيص  داده شد 
و واكنش هاي رسانه اي گسترده اي به دنبال داشت. البته 
حاميان و همفكران شللريعتمداري در تقبيح اين توقيف 
دست به كار شللدند و با كمك رسانه اي مانند خبرگزاري 

فارس عليه اين تصميم واكنش هاي تندي بروز دادند. 
عزت اهلل ضرغامي، رييس پيشللين صدا و سيما در توييتر 
خود نوشت: تخم دو زرده امنيت ملي ها در توقيف دو روزه 
كيهللان مبارك! و مهدي محمدي، عضللو جمنا در كانال 
تلگرامي اش در واكنش به توقيللف دو روزه كيهان گفت: 
»اشكالي ندارد كه يكي دو روزي كيهان را تعطيل كنند. 
فداي سر حاج حسين. يكي دو روز استراحت مي كند...« 
و البتلله كيهاني ها هم در واكنش بلله خبر توقيف دو روزه 
به جاي دفللاع راه حمله و اتهام زني پيش گرفتند از جمله 
مازيار بيژني كارتونيست اين روزنامه كه نوشت: »آقايان 
دست شان نمي رسد وگرنه به جاي كيهان شريعتمداري 
خللود عبدالملك حوثللي را توقيف مي كردنللد به جهت 

رضايت شيوخ دوبي.«
پيش از اين امللا محمدباقر نوبخت، سللخنگوي دولت در 
نشست خبري خود با اصحاب رسانه اين تيتر را يك تخلف 
آشكار رسانه اي دانسللت و خبر داد »برخورد قانوني با اين 
تخلف در حال اجرا اسللت كه آرزو مي كنيللم با قاطعيت 
بيشتري انجام شود. هيچ چيز براي ما مهم تر از منافع ملي 
نيست. البته برخي افراد مواضع شخصي خود را مي نويسند 
تا آن را به جاي مواضع نظام جا بزنند، درحالي كه نظام طبق 
قوانين بين المللي عمل مي كند، بنابراين با اينگونه اقدامات 

كه منافع ملي را هدف قرار مي دهد، برخورد مي شود.«
اما ماجراي كيهان از ابتدا با توقيف گره نخورده بود. همان 
روز انتشللار سلليد عاالدين ظهوريان، دبير هيات نظارت 
بر مطبوعات اعام كرد در نشسللت اين هيات مقرر شللد 
به روزنامه كيهان بابت تيتر »شللليك موشك انصاراهلل به 
رياض، هدف بعدي دوبي«، كه خاف مصالح و امنيت ملي 

تشخيص داده شد، تذكر داده شود. 
ايللن تيتر البتلله همزمان بود بللا واكنش دونالللد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا كه در سللفر آسلليايي خود به سر 
مي برد و در ادامه اتهام زني بلله ايران عنوان كرد كه حمله 

موشكي به فرودگاه رياض كار ايران بوده است. 
كيهان اما همچنان بر پيش بيني هاي پرهزينه خود تاكيد 
داشت تا آنجا كه روز بعد از تذكر هيات نظارت بر مطبوعات 
عبارت »مصالح ملي در حمايت از مظلومان يمن است نه 
نگراني براي برج هاي دوبي« را به عنوان تيتر يك روزنامه 
انتخاب كرد و گزارش روز قبللل خود را »پيش بيني« و نه 
»خبر« توصيف كرد كه »بر اسللاس مواضع قبلي مبارزان 
يمني« صللورت گرفته. البته نگارنده بللر اي باور بود »اين 
تيتر بلله مذاق عده اي خوش نيامد و برخي مدعي شللدند 

تيتر كيهان خاف مصالح و منافع ملي است!«
روز بعللد اما تذكر كيهللان به توقيف دو روزه مبدل شللد. 
دادسللتاني تهران، بر اسللاس شللكايت دبيرخانه شوراي 
عالي امنيت ملي مبني بر اقللدام روزنامه كيهان بر خاف 
سياسللت هاي اصولي و بين جمهوري اسللامي ايران در 
مسائل و امنيت منطقه اي، اين روزنامه را براي دو روز )شنبه 
و يكشنبه( توقيف كرد. اين خبر نخستين بار از سوي سايت 
معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي منتشر 
شد. پس از آن فارس مدعي شد اين پايگاه خبري رسمي 
معاونت مطبوعاتي اين خبر را از روي خروجي خود حذف 
كرده اسللت اين در حالي اسللت كه خبر توقيف كيهان به 
دستور دادسللتاني تهران در تاريخ 17 آبان ساعت 15:08 
دقيقه منتشر و تاكنون از روي خروجي حذف نشده است. 
با اين حال پس از انتشار خبر توقيف دو روزه كيهان حسين 
شريعتمداري، مدير مسللوول اين روزنامه مدعي شد كه 
اين خبر را از رسللانه ها شللنيده  و حكمي به روزنامه اباغ 

نشده است. 
پيش از اين يك بار سال 88 شايعه توقيف روزنامه كيهان از 
سوي برخي رسانه ها مطرح شد كه البته بافاصله از سوي 
مشاور حقوقي مدير مسوول كيهان تكذيب شد. همچنين 
بر اساس آنچه پايگاه خبري فرارو منتشر كرده كيهان يك 
بار در سللال 82 نيز توقيف موقت شده است. فرارو به نقل 
از جواد قدمي، قاضي سللابق دادگستري نوشته است كه 
»كيهان به دليل انتشار مطلبي كه مربوط به مجلس ششم 
مي شد و اگر اشللتباه نكنم مقارن با تحصن نمايندگان در 
مجلس ششللم بود توقيف شده بود. اين مطلب به گونه اي 
نادرست القا مي شد كه اين موضوع مورد اعتراض بسياري 
از نمايندگان، دولتي ها و افراد ديگر قرار گرفت كه روزنامه 

هم به همين دليل توقيف شد.«
قدمي توقيللف روزنامه كيهان در آن زمللان را هم موقتي 
خوانده و اينكه بعد از سللپري شدن مدت آن، روزنامه رفع 

توقيف شد. 

واكنش ها به توقيف دو روزه كيهان
بازتاب

نقش يك اصالح طلب در لغو 
عضويت نيكنام تكذيب شد

قائم مقامي: حجاب، واجب 
شرعي است اما اجباري نيست

موشك ها را از بين ببريم ممكن 
است كشورمان را اشغال كنند

غامعلي سفيد، رييس شوراي شهر يزد شايعه هاي مربوط 
به حضور يك اصاح طلب پشت پرده شكايت اوليه از سپنتا 
نيكنام را رد كرد و گفت اين فرد )سعيده غالبي( كه حقوقدان 
اسللت رسللما اعام كرده بود كه حاضر است وكالت سپنتا 
را برعهللده بگيرد. او مي گويد علي اصغللر باقري كه نفر 45 
انتخابات شوراي شهر يزد است از جانب جناح افراطي مامور 
شكايت از سپنتا نيكنام بود. غامعلي سفيد در گفت وگو با 
اعتماد آناين با بيان اينكه مرخصي استعاجي دو هفته اي 
نيكنام، تمديد شللده اسللت، توضيحاتي را هم درخصوص 
شاكي اين پرونده ارايه كرد. او گفت: شكايت ايشان به خاطر 
خودشللان نبود. ايشللان يكي از اعضاي جناح افراطي يزد 
هستند كه هميشه در نماز جمعه طومار تهيه مي كنند؛ چه 
در زمان دولت اصاحات و همچنين اكنون در زمان دولت 
آقاي روحاني. ايشللان عليه شللخصيت هاي يزدي از جمله 
مرحوم صدوقي نيز در نماز جمعه مطلب پخش مي كند. اين 
آقا چنين سابقه اي در يزد دارد و هميشه دنبال اختاف است. 
ايشللان از طرف جناح افراطي براي شكايت از آقاي نيكنام 

مامور شده بود وگرنه خودش در اين زمينه نفعي نمي برد. 

 امام جمعه سابق مركز اسامي هامبورگ كه مديريت اين 
مركز و همچنين آكادمي اسامي آلمان را بر عهده داشت، 
»آلوده شدن بخش هايي از روحانيت به قدرت« را غيرقابل 
انكار خواند و با تاكيد بر اينكه »قدرت هرگز مقدس نيست«، 
گفللت: از تئوريزه كللردن اخاق حكومتي، بايد ترسلليد. 
قائم مقامللي، عضو جامعه روحانيت مبللارز در گفت وگو با 
خبرآناين بللا تاكيد بر اينكه در اصللل دينداري اجباري 
نيسللت و در فرعش هم نمي تواند باشد، »حجاب« را يك 
ضرورت شللرعي و نوعي »دعوت« خواند به اين مفهوم كه 
اگر كسي مي خواهد ديندار باشد، الزمه آن رعايت چنين 
حدودي اسللت. او گفت: من به عنوان يك روحاني به شما 
مي گويم كه حجاب يك ضرورت شللرعي است. ضرورت 
شرعي هم يك دعوت است يعني مي گويد تو اگر مي خواهي 
ديندار باشي، الزمه اين دينداري رعايت اين حدود است. 
در اصل دينداري اجبار نيست، چطور در فرعش مي تواند 
اجبار باشد؟ اين تناقض را كجا بايد برد؟ قائم مقامي با تاكيد 
بر اينكه نمي گويم زنان بي حجاب باشند، گفت: مي گويم 
حجاب براي يك زن مسلللمان واجب و ضروري است ولي 

مفهوم وجوب و ضرورت با مفهوم اجبار تفاوت مي كند.

نخسللتين وزير سللپاه پاسللداران در مورد توان موشللكي 
ايران اظهار كرد: خوشللبختانه االن همه مردم، مسللووالن 
و جناح هاي سياسللي در مورد اينكه توان موشللكي ما قابل 
مذاكره نيست به اجماع رسيده اند. اگر كساني مي گويند بايد 
نظر آنها را جلب كنيم يا نمي فهمند يا خداي ناكرده چيزي 
در سر دارند. به گزارش جماران، محسن رفيق دوست تاكيد 
كرد: هرچه از نظر نظامي قوي تر شويم روابط بين المللي ما 
قوي تر مي شود. مطمئن باشيد جايي به شما زور مي گويند 
كه ضعيف باشيد. اگر موشك هاي شما بيشتر شود، بيشتر 
مي ترسند و به سراغ شما نمي آيند. اين تصور باطل است كه ما 
بايد موشك هاي مان را از بين ببريم. در آن صورت ممكن است 
حتي مملكت ما را اشغال كنند. اصا نبايد فكر كنيم به خاطر 
موشك ها به ما كمك نمي كنند؛ ما به كمك آنها نياز نداريم. 

جهانگيري: 
گردهمايي اربعين نمادي

 از جهان اسالم است
اسللحاق جهانگيري، معاون اول رييللس جمهور كه صبح 
پنجشللنبه همزمان با اربعين حسلليني، ضمللن همراهي 
با دلدادگان و عاشللقان سللرور و ساالر شللهيدان حضرت 
اباعبداهلل الحسين)ع( و پيوسللتن به راهپيمايان اربعين، از 
برخي موكب هللاي ايراني و روند خدمت رسللاني به زايرين 
حسلليني بازديد كرد، پس از رسلليدن به عللراق، در مرقد 
مطهر اميرالمومنين علي)ع( در نجف اشللرف حضور يافت 
و از صحللن جديد حضرت فاطملله)س( بازديد كرد. معاون 
اول رييس جمهور راهپيمايي اربعين را سنتي ديرينه براي 
حفظ نهضت عاشورا دانست و گفت: اين مراسم كه هر سال 
باشكوه تر از سال قبل برگزار مي شللود، به يكي از نمادهاي 
جهان اسام و مبارزه با ظلم و حمايت از مظلومين تبديل شده 
و نيز نمادي براي معرفي چهره مهربان، صلح طلب و رحماني 
اسام و تشيع به جهانيان اسللت.  به گزارش ايسنا، اسحاق 
جهانگيري در جريان سفر به عراق و شركت در گردهمايي 
بزرگ اربعين، هدف از سفر خود را شركت در مراسم ديني و 
مذهبي اربعين در كنار عاشقان امام حسين)ع( و نيز عرض 
ارادت به سللاحت مقدس ائمه اطهار)ع( عنوان كرد و افزود: 
از ديگر داليل سللفرم، تشكر و قدرداني از دولت و ملت عراق 
به خاطر ميزباني از ميليون ها زاير امام حسين)ع( است. وي 
اضافه كرد: خوشبختانه با تاش هاي دولت، ملت و نيروهاي 
مسلللح عراق، امنيت خوبي در عراق برقرار شده و با نابودي 

گروه هاي تكفيري، دولت عراق حاكميت كامل دارد. 

پيشخوان

طرح تقويت بسيج مستضعفين
مصوبه مجلس كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت

ماده 1- هدف از تشكيل سازمان بسيج مستضعفين ايجاد 
توانايی هللای الزم در كليه افراد معتقد به قانون اساسللی و 
اهداف انقاب اسامی و سللازمان دهی آنان به منظور دفاع 
همه جانبه از كشللور، نظام جمهوری اسامی ايران و تاش 
مؤثللر و داوطلبانه در تمامی عرصه هللای حيات اجتماعی و 
پيشللبرد اهداف و ضرورت های انقاب اسامی و تسريع در 

تحقق جامعه اسامی از طرق زير است:
الف- آموزش نظامی آحاد مردم برای دفاع از كشللور و نظام 

جمهوری اسامی
ب- تعليللم و تربيللت در زمينه هللای عقيدتی، سياسللی و 

تخصص های مورد نياز
پ-جذب و سازماندهی اعضای بسيج

ت- تهيلله و اجرای طرح هللای دفاعی، امنيتللی و جهادی 
باهماهنگی ساير دستگاه های مربوطه

ث- تعميق و ترويج ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر تفكر 
بسيجی در جامعه

ج- كمك به كارآمدی نظام و سللازندگی كشور و پيشرفت 
برنامه های اقتصاد مقاومتی

چ-كمك به توسللعه و رشللد علمللی، فناوری، ابتللكارات و 
اختراعات بسيجيان

ح- كمك به مردم به هنگام بروز بايا و حوادث غيرمترقبه با 
هماهنگی مراجع ذيربط

ماده 2- حذف شد.

ماده 3- حذف شد.
ماده 4- دولت موظف اسللت به منظور تقويت كمي و كيفي 
بسيج مسللتضعفين و حضور بيشللتر نيروهاي مردمي در 
صحنه هاي دفاع از امنيت كشور، پيشبرد آرمان ها و مباني 
انديشلله هاي انقاب اسللامي، امكان اسللتفاده از خدمات 
كاركنان بسيجي فعال شاغل را براي شركت در آموزش ها و 
اردوها و ساير برنامه هاي بسيج، حداكثر به مدت پانزده روز 

در سال به جاي خدمت اداري، فراهم سازد.
تبصره 1- برنامه هاي آموزشللي بسلليج كه بللراي ارتقاي 
سطح آگاهي و كارايي بسلليج برگزار مي شود با هماهنگي 
دستگاه هاي دولتي به عنوان آموزش ضمن خدمت كاركنان 
محسوب شده و وفق مقررات از كليه مزاياي مربوط به آن نيز 

بهره مند مي شوند.

تبصره 2- دولت موظف است در اجراي اصل يكصد و پنجاه 
و يكم )151( قانون اساسي و به منظور ارتقاي سهم و حضور 
نيروهاي مردمللي در اسللتقرار امنيت و دفاع از كشللور در 
جغرافياي هر شهرسللتان با حفظ مالكيت، اراضي مناسبي 
را براي آموزش نظامي و اجراي رزمايش ها در اختيار بسيج 

مستضعفين قرار دهد.
مللاده 5- داوطلبان عضويت بسلليج در پايگاه هاي مقاومت 
محلللي و كانون هللاي قشللري از قبيللل: دانش آمللوزان، 
دانشللجويان، كارمندان، كارگران، اصناف، زنان، عشللاير، 
فرهنگيان، ورزشكاران، هنرمندان، مداحان و اصحاب رسانه 
و متخصصان از قبيل: مهندسان، نخبگان، پزشكان، اساتيد، 
طاب و روحانيون و حقوقدانان جذب و سازماندهي مي شوند.

طرح فوق مشتمل بر سه ماده و دو تبصره در جلسه علني روز 
سه شنبه مورخ چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و پنج 

مجلس شوراي اسامي به تصويب رسيده است.
علي الريجاني

اداره قوانين چاپ
دايره چاپ و توزيع

سوژه

جدول

قوانين براي رسانه يا بر رسانه؟
حال آنكه در كشللور ما نه تنها در همه شللقوق تاسلليس 
رسللانه هاي همگاني از روش اخذ مجوز و نظارت پيشيني 
استفاده مي شود كه حال شاهديم در اين اليحه جايگاه و 
مقام خبرنگاري و روزنامه نللگاري و برخورداري از حقوق 
مسلللم صنفي آنان نيز منوط به اخذ مجوز از نهادي است 
كه بارقه دولتي بودن آن – به جهت داليلي كه در سللطور 
آتي بيان خواهم كرد- عيان و نمودار اسللت. از ديگر سو با 
تدقيق در موارد مذكور ماده 61 مبرهن است كه اين اليحه 
در عصر فضاي مجازي و دهكللده ارتباطات جهاني، هيچ 
جايگاهي براي حقوق شللهروند- خبرنگاران نديده است 
و تنهللا روزنامه نگاران داراي مجوز را برخللوردار از چنين 
حقوق مسلم بشري مي داند. در صورتي كه روزنامه نگاري 
و نويسندگي مطبوعاتي عملي بالذات انديشه اي و مبتني 
بر اسللتعداد و هنر ديدن، انديشلليدن و به رشللته تحرير 
درآوردن اسللت؛ فعاليتي كه نمي توان با همان چشللمي 
بدان نگريست كه به ديگر مشاغل در مبحث »پروانه هاي 
كسب« مي نگرند. هر چند اين اليحه تاش كرده در ماده 
54 با ايجاد مدل »پروانه عضويت وابسته« به اشخاصي كه 
در توليد محتواي رسانه ها فعاليت موثر دارند ولي حرفه آنها 
روزنامه نگاري نيست، به نوعي روزنامه نگاران آزاد را مورد 
توجه قرار دهد كه به اعتقاد نگارنده، در كليت پديده اخذ 
مجوز روزنامه نگاري و تحديد هويت مستقل اصحاب قلم 

در مجموعه اين اليحه تغييري ايجاد نمي كند. 
از ديگر سو ماده 62 در بدعتي عجيب، رسيدگي به جرايم 
حرفلله اي روزنامه نگاران »به صورت علنللي« و با »حضور 
هيات منصفه« را تنها مشمول روزنامه نگاران داراي پروانه 
از سازمان نظام رسللانه اي مي داند! اين در حالي است كه 
اصول 165 و 168 قانون اساسللي ايران به صورتي روشن 
چگونگي رسلليدگي به جرايللم سياسللي و مطبوعاتي را 
مشللخص كرده، بدون آنكه صحبت از چگونگي شناسايي 
روزنامه نگار بر مبناي داشللتن يا نداشتن پروانه را مطرح 
كند، كليت جرايم سياسللي و مطبوعاتللي را داراي مزيت 
برخورداري از حضور هيللات منصفه و علني بودن معرفي 
مي كند. همچنين قانون مطبوعات به عنوان قانون ارگانيك 
و دنباله موسع اصل 168 قانون اساسي به تعريف مطبوعه 
و رسللالت و حقوق و حدود آنان مي پللردازد و صحبتي از 
شللخص خبرنگار و روزنامه نگار بدون پروانه كه از حقوق 
مصرح قانون اساسللي و قانون مطبوعات برخوردار نباشد، 

به ميان نمي آيد. 
به عبارت ديگر اليحه نظام رسللانه اي در صورت تصويب 
در مجلس، اصل سلسللله مراتب هنجارهللاي حقوقي را 
زيللر پا نهاده و قانونللي عادي خاف با بيللان صريح قانون 
اساسي به تصويب رسيده است. همچنين ماده 33 اليحه 
مللواردي را به عنوان تخلف حرفلله اي روزنامه نگاري بيان 
مي كند و بنا بر ماده 38 صاحيت اعمال مجازات تخلفات 
مذكور در ماده 33 را توسللط هيات رسيدگي به تخلفات 
حرفه اي بر مي شللمرد. عجيب آنكه برخي از مجازات ها را 
نيز غير قابل تجديدنظرخواهي قلمداد مي كند )ماده 39( 
. موضوع حائز مداقه آن اسللت كه مللوارد مذكور به عنوان 
تخلف حرفه اي، جرم محسللوبند و رسلليدگي به آنها تنها 
در صاحيت دادگاه هاي صالح و رعايت اصول مسلللم35، 
36 و 37 قانون اساسللي و رعايت اصول دادرسللي عادالنه 
است. هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي مصرح در ماده 

36- كه بافت عضوي آن نيز از انتقاد حكومتي بودن مصون 
نيست- بالذات صاحيت رسيدگي به اين عناوين مجرمانه 
را نداشته و رسيدگي به آنها صرفا در صاحيت دادگاه هاي 

دادگستري و رعايت دقيق آيين دادرسي كيفري است. 
موضوع غير حقوقي ديگللري در ماده 41 رخ مي نمايد كه 
تصميمات هيات رسلليدگي به تخلفات حرفه اي در مورد 
مجازات هاي قابل تجديد نظر، ابتدا در هيات تجديد نظر و 
سللپس در ديوان عدالت اداري قابل شكايت هستند. حال 
سللوال آنجاسللت كه مگر در ماده 3 اليحه، اين سللازمان 
موسسلله اي حرفه اي و داراي شخصيت حقوقي مستقل و 
»غيردولتي« تعريف نشللده است؟ آيا مي توان تصميمات 
اين هيللات را از جمله موارد صاحيت رسلليدگي ديوان 
عدالت اداري بر مبناي اصل 173 قانون اساسللي و حدود 
صاحيتي مصللرح در مللاده 10 قانون ديللوان كه همانا 
تصميمات و اقدامات واحد هللاي »دولتي« و وزارتخانه ها 
و سللازمان ها و موسسللات و شللركت هاي دولتي اسللت، 

قلمداد كرد؟
ديگر انتقادات به ايللن اليحه را مي توان در چينش و بافت 
دولتي شللوراهاي تاثيرگللذار ارايه پروانلله روزنامه نگاري 
جسللت وجو كرد. طبق ماده 19، به منظور رسلليدگي به 
صاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره سازمان استان 
و نظارت بر انتخابات هياتللي مركب از مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسامي، رييس كل دادگسللتري استان، مديركل 
سللازمان صدا و سيماي استان، بازرس سللازمان استان و 
نماينده مديران مسللوول نشللريات اسللتان در هر استان 
تشكيل مي شود. مشخص است هياتي كه بايد صاحيت 
عضويت در هيات مديره سازماني رسانه اي را تعيين كند با 
اكثريتي حكومتي شللكل مي گيرد كه تالي فاسد آن عدم 
توجه به هويت مستقل و قلم آزاد روزنامه نگاران و اصحاب 
رسللانه و خبر خواهد بود. چنين رويكللردي در ديگر مواد 
مانند 22 )اكثريت دولتي هيات مركزي نظارت بر انتخابات 
هيات مديره( و 27 )تشللكيل و احراز شرايط هيات موقت 
صدور پروانه روزنامه نگاري توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامي( نيز مشهود است. جالب آنكه ماده 3 اليحه مدعي 
است كه سللازمان نظام رسللانه، داراي شخصيت حقوقي 

مستقل بوده و غيردولتي است. 
در مجمللوع، امكان برشللمردن ديگر انتقللادات حقوقي، 
حرفه اي و صنفللي به اين اليحه در اين مقال اندك ممكن 
نيست و جاي خوشبختي است در مدت گذشته بسياري 
نقدهاي وزين و علمي ديگر از سوي حقوقدانان برجسته و 
اصحاب قلم و رسانه نگاشته شده است كه اميد آن مي رود 
اليحه مذكور مورد تجديد نظر اساسي مسووالن امر واقع 
شود. در انتها به اين بيان بسنده مي كنم كه مسلما موضوع 
ساماندهي وضعيت رسانه هاي همگاني و هويت مشخص 
روزنامه نللگاران حرفه اي امري پسللنديده و درخور توجه 
اسللت اما در اين راسللتا موضوع اساسللي خودنظام دهي 
رسانه هاي همگاني، استقال تحريريه، عدم فشار دولتي 
بر شكل و محتواي خروجي رسللانه هاي جمعي، توجه به 
هويت متفاوت شغل روزنامه نگاري و از همه مهم تر اهتمام 
به وجود و پويايي انجمن هاي صنفي رسللانه ها، مي تواند 
تامين كننده اهداف متنوع سامان بخشللي به فعاليت هاي 
رسانه اي در كشور و جلوگيري از تهديد ساحت حق بيان 
آزاد و تحديد روزنامه نگاري مستقل باشد.  *  حقوقدان

اظهارنظرها/توضيحاترخدادتاريخ

94/11/06
نمايندگان مجلس نهم در جلسه علني، طرح يك فوريتي اصالح 

فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمي )طرح 
تقويت بسيج مستضعفين( را تصويب كردند. 

صالح، نماينده دولت )مخالف(: موارد متعددي از اين طرح با وظايف دستگاه هاي اجرايي تداخل دارد 
و بهتر است كه به كميسيون برگردد تا دستگاه هاي اجرايي نظرات خود را بيان كنند. اگر اين طرح 
تصويب شود با اصول متعدد قانون اساسي در تضاد است و شوراي نگهبان با آن مخالفت مي كند. 
محمد حسين آصفري )موافق(: قرار نيست براساس اين طرح وظيفه دستگاه هاي ديگر به بسيج 
ارجاع شود هر كاري كه در اين طرح به بسيج محول شده است بنا به درخواست دستگاه مربوطه 

خواهد بود. 

94/11/06

ماده 2 اين طرح، پربحث ترين موضوع در بين نمايندگان بود. )در 
راستاي ايفاي وظايف سازمان بسيج مستضعفين رده هاي مقاومت 

بسيج در سراسر كشور شامل شهرها، بخش ها، شهرك هاي 
مسكوني و مجتمع هاي تجاري، روستاها، مساجد و محالت، 

وزارتخانه ها، ادارات، مدارس، دانشگاه ها، حوزه هاي علميه و 
مراكز علمي، فدراسيون ها و باشگاه ها و مراكز ورزشي ايجاد 

مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي موظف به 
همكاري هستند.( 

علي مطهري )مخالف(: حضور بسيج در شهرك هاي مسكوني ضرورتي ندارد بلكه آثار منفي دارد. 
همچنين حضور بسيج در شهرك هاي مسكوني حالت امنيتي به كشور مي دهد، بنابراين اگر مقصود 

حفظ امنيت مجتمع هاي مسكوني است مي توان از نيروي انتظامي استفاده كرد. 
احمد توكلي )مخالف(: در اصل 60 قانون اساسي آمده اعمال قوه مجريه جز در مواردي كه در اين 

قانون مشخص شده از طريق رييس جمهور و وزراست، وظايفي كه در اين طرح برشمرده شده تماما و 
بدون استثنا وظايف قوه مجريه است اين در حالي است كه بسيج از نظر رده سازماني زيرنظر نيروهاي 
مسلح است. بعضي وقت ها مثل حاال بسيج داوطلبانه كمك مي كند كه افتخار آميز است. اين كارها از 
روي بزرگواري و داوطلبي است كه اشكالي ندارد اما اگر چنين قانوني تصويب شود بخشي از وظايف 

قوه مجريه زيرنظر نيروهاي مسلح مي رود. من فكر مي كنم اين مساله با اصل 60 قانون اساسي سازگار 
نيست و ممكن است شوراي نگهبان آن را رد كند. در نتيجه كارهايي را هم كه بسيج همين االن با 

زحمت و افتخار انجام مي دهد زير سوال برود. 

شوراي نگهبان طرح تقويت بسيج مستضعفين را با اصول 110، 176 95/03/04
و 75 قانون اساسي مغاير دانست. 

طرح تقويت بسيج مستضعفين مصوب جلسه 4 خرداد 1395 مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
مورخ 1395/3/19 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعالم 

مي شود: 
1- كليه بندهاي ماده يك بايد در چار چوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست هاي كلي نظام و 

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد و اال مغاير اصول 110 و 176 قانون اساسي است. 
2- تبصره 2 ماده 4، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 

گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد طرح 96/08/22
تقويت بسيج مستضعفين مجلس

نماينده كميسيون امنيت ملي مجلس گزارش خود درباره اين طرح كه يك سال و 5 ماه پيش از سوي 
شوراي نگهبان اعاده شده بود، را در صحن علني مجلس قرائت مي كند. 

شود. سللازمان امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خيريه، 
سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شهرداري ها، 
دهياري ها، هيات امناي مساجد، حسينيه ها و امامزاده ها 
و همچنين سللاير دسللتگاه هاي مرتبط اقدامات الزم در 
تحقق ايللن امر معمول دارنللد.« اما كميت ايللن بند هم 
آنقللدر لنگ بود كه در حين بررسللي آن در مجلس بعد از 
اينكه پيشنهادات نمايندگان در تغيير جزييات اين ماده 
راي نياورد پيشنهاد ارجاع اين ماده به كميسيون امنيت 
مطرح شد و در نهايت هم اين بند با نظر كميسيون و راي 

نمايندگان حذف شد. 

طرح دوم مجلس نهمي ها براي افزايش اختيارات 
بسيج چه بود؟

اما اين تنها طرحللي نبود كه مجلللس اصولگراي نهم در 
روزهللاي پاياني عمر خللودش با هدف گسللترش حدود 

اختيارات و وظايف بسلليج تصويب كللرد. در واقع اصاح 
قانللون آيين دادرسللي كيفري مصوب سللال 92 با هدف 
گنجاندن نيروهاي بسلليج به عنوان ضابطين قضايي هم 
كه درست همزمان با طرح توقيت بسيج در خردادماه سال 
94 به تصويب رسلليد از ديگر اقدامات نمايندگان مجلس 
نهم در اين راسللتا بود. به دنبال اين اصاحيه در ماده 29 
قانون آيين دادرسللي كيفري ضابطان دادگستري شامل 
دو دسته ضابطان عام و خاص شللدند كه نيروهاي بسيج 
در دسته ضابطان خاص قرار گرفتند: »الف- ضابطان عام 
شامل فرماندهان، افسللران و درجه داران نيروي انتظامي 
جمهوري اسامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. 
ب- ضابطللان خاص شللامل مقامللات و مامورانللي كه به 
موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط 
دادگستري محسوب مي شللوند؛ از قبيل روسا، معاونان و 
ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، ماموران 

وزارت اطاعات، سازمان اطاعات سپاه و ماموران  نيروي  
مقاومت  بسيج  سپاه  پاسداران  انقاب  اسامي. همچنين 
ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام 
يا برخي از وظايللف ضابطان به آنان محول شللود، ضابط 

محسوب مي شوند.«
هرچه هست طرح تقويت بسلليج حاال براي رفع ايرادات 
شللوراي نگهبان در دسللتور كار مجلس دهم قرار گرفته 
اسللت. اگرچه علي الريجاني در روز تصويب اين طرح در 
خردادماه 94 در مجلس حاضر نبود و محمدحسن ابوترابي 
رياسللت جلسه را برعهده داشللت اما بايد ديد نمايندگان 
مجلس دهم به طرحي كه اصولگرايان تندرو آن را ساخته 
و پرداختلله كرده بودند و با چيللزي حدود 150 راي آن را 
مصوب كردند، راي خواهنللد داد؟ آيا مجلس دهم حدود 
اختيارات نيروهاي بسيج را با وجود بار مالي آن براي دولت 

به تصويب خواهند رساند؟ بايد منتظر ماند و ديد. 

سوال» اعتماد«: كميسيون امنيت ملي براي جلب نظر شوراي نگهبان چه تغييراتي در طرح تقويت بسيج ايجاد كرده است؟ 
پاسخ 5 عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي: 

براي پاسخ به اين سوال حضور ذهن كافي ندارم اما تا جايي كه به ياد مي آورم اعضاي كميسيون بر نظر خود سيدحسين نقوي حسيني، نماينده ورامين
اصرار كردند و تغيير خاصي اعمال نشده است. 

خيلي در مورد اين موضوع حضور ذهن ندارم. آقاي ذوالنوري اطالعات بهتري در اين خصوص مي توانند ارايه كمال دهقاني فيروزآبادي، نماينده تفت و ميبد
كنند. 

اين طرح در كميسيون امنيت ملي بررسي نشده است يا اگر هم بررسي شده من حضور نداشتم. فكر مي كنم هادي شوشتري، نماينده قوچان
اين طرح در كميته امنيت يا كميته دفاع بررسي شده باشد. 

ايرادات بررسي و بررسي هايي انجام شد اما سخنگو بايد در اين مورد اظهارنظر بكند و من اجازه ندارم. حشمت اهلل فالحت پيشه، نماينده اسالم آباد غرب

طرح را مطالعه نكرده و از جزييات آن اطالعي ندارم. ولي اهلل نانواكناري، نماينده بابلسر

احتمال ورود مجمع تشخيص 
مصلحت نظام
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