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مقابله با جريانهاي افراطي و تكفيري عزم و اراده جدي ميخواهد
رييس مركز تحقيقات استراتژيك با قائم مقام وزير خارجه سوييس در مركز تحقيقات استراتژيك ديدار كرد و در خصوص همكاريهاي دو جانبه و موضوعات منطقهاي به بحث و تبادل نظر پرداخت .به گزارش ايلنا ،علي اكبر
واليتي گفت :به وجود آورندگان گروههاي تروريستي ،افراطي و تكفيري و حاميان آنان با هدف ضربه زدن به برخي دولتهاي قانوني منطقه براي تامين اهداف شوم و تفرقهافكنانه خود اين اقدامات را انجام دادهاند؛ حال آنكه
مشاهدهميكنيمخطراينگروههامحدودبهمنطقهنشدهوهرازگاهيدراروپاومناطقمختلفجهانشاهدوقايعتروريستيهستيموبايدكشورهايجهانعزمجديوارادهواقعيرابرايمقابلهبااينجريانهابهانجامرسانند.

سرخط خبرها

چهره  -گفته

آيتاهلل امامي كاشاني ،نماز جمعه اين هفته تهران
را اقامه ميكند .باشگاه خبرنگاران
س�ردار دهقان ،وزير دفاع :حقوق بشر امريكايي
براي نجات تروريس�تهاي داعش و جبهه النصره
بسيج شده است .فارس
در  ۲۵گ�روه و ب�ا  ۱۲۳كش�ور جه�ان ،گروههاي
دوستي پارلماني در مجلس تشكيل شد .مهر
سوال ملي نماينده سيرجان و بردسير از وزير نفت
دربارهاجرايبنديازقانوناجرايسياستهايكلي
اصل  ۴۴قانون اساسي اعالم وصول شد .ايلنا
آيتاهلل مكارم ش�يرازي ،مرجع تقليد :بايد اجازه
داد گناه افراد در محاكم ثابت شود .آنا
پيام تابش به مناس�بت بيست و هشتمين سالياد
درگذش�ت آيتاهلل خاتمي :اي�ن فقيه مجاهد عمر
بابرك�ت خويش را با اخلاص ،تدي�ن و مردمداري
سپري كرد .ايسنا

آيتاهلل هاشميرفسنجاني:

دادگاه
دادستان تهران:

درخواست اعاده دادرسي
مهدي هاشمي هنوز پذيرفته
نشده است

گروه سياسي| اعمال ماده  477قانون آيين دادرسي
كيفري ،همچنان تنها اميد خاندان هاش��مي است.
فرزند آيتاهلل كه به جرم اختالس ،ارتش��ا و مسائل
ضدامنيتي و قطعيت حكم در دادگاه تجديدنظر ،به
 10سال حبس محكوم شده و با اجرايي شدن آن از
 18مرداد  94تاكنون در اوين به سر ميبرد ،كماكان
در انتظار پذيرش درخواس��ت اعاده دادرسي است.
موضوعي كه اگرچ��ه از هم��ان روز عزيمت مهدي
هاش��مي به زندان مط��رح ش��ده و وكالي او اعالم
كردهاند كه پيگير آن هستند ،اما چند ماهي ميشود
كه بيشتر از گذشته بر سر زبانها افتاده است .در اين
ميان نيز هرگاه س��والي از مسووالن قضايي پرسيده
ش��د ،آنها با تايي��د ارايه اين درخواس��ت هيچگاه از
پذيرش آن در ديوانعالي كشور خبر ندادند .تا اينكه
نوبت به آيتاهلل هاش��مي رس��يد تا در سخنرانياي
كه طي چند روز گذش��ته داشته اس��ت ،از پذيرش
اعاده دادرس��ي پس��ر خود خبر دهد .او با اين جمله
كه «خوش��بختانه با اعاده دادرس��ي پرونده مهدي
موافقت ش�� د و در حال حاضر هم اي��ن پرونده روند
خوبي را سپري ميكند» ،تنها براي ساعاتي همه را به
جستوجوي اين سوال فرستاد كه اگر اين درخواست
پذيرفته شده چرا مهدي هاشمي همچنان در زندان
به س��ر ميبرد و طبق قانون ،اجراي حكم او متوقف
نشده اس��ت؟ اما اين اظهارات تنها براي همان چند
ساعت باقي ماند و دادستان عمومي و انقالب تهران
صبح ديروز خبرهاي منتشر شده با منبع سخنراني
آيتاهلل هاش��مي را كذب خواند .ب��ه گزارش ميزان،
پيرو خبر برخي سايتهاي خبري مبني بر پذيرفته
شدن درخواست اعاده دادرس��ي مهدي هاشمي از
سوي ديوان عالي كشور ،دادستان عمومي و انقالب
تهران صبح دي��روز اين خبر را تكذيب كرد .جعفري
دولتآبادي ،دادس��تان تهران تصريح كرد :حس��ب
پيگيريهاي صورت گرفته و اعالم رييس ديوان عالي
كش��ور ،محكوم عليه درخواست اعاده دادرسي را به
ديوان عالي كش��ور ارايه كرده ،ولي تاكنون پذيرفته
نشده است لذا خبر منتشره توسط برخي سايتهاي
خب��ري مبني بر پذيرفته ش��دن درخواس��ت اعاده
دادرسي وي ،خالف واقع است و تكذيب ميشود.
گفتني است كه طبق ماده  477در صورتي كه رييس
قوه قضايي��ه راي قطعي ص��ادره از هريك از مراجع
قضايي را خالف ش��رع ّبين تشخيص دهد ،با تجويز
اعاده دادرسي ،پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال
تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي
اين امر تخصي��ص مييابد رس��يدگي و راي قطعي
صادر نمايد .شعب خاص مذكور مبنياً برخالف شرع
ّبين اعالم شده ،راي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي
مجدد اعم از شكلي و ماهوي بهعمل ميآورند و راي
مقتضي صادر مينمايند .بر همين اساس در صورتي
كه درخواست اعاده دادرسي مهدي هاشمي از سوي
ديوان عالي كشور پذيرفته شود ،اجراي حكم در هر
مرحلهاي كه باشد متوقف شده و دوباره بايد از عنوان
متهم براي او استفاده كرد.

توضيح

پاسخ صندوق ذخيره
فرهنگيان به شايعات اخير

در پي انتش��ار مصاحبه عل��ي قطبالديني مديركل
اس��بق تعاون و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش
و از مدي��ران ش��ركت ليزين��گ و رف��اه فرهنگيان
در خبرگ��زاري ف��ارس تح��ت عن��وان «اختصاص
 800خ��ودروي لوكس به مدي��ران صندوق ذخيره
فرهنگي��ان» ،رواب��ط عموم��ي صن��دوق ذخي��ره
فرهنگيان ،توضيحاتي را به اين خبرگزاري ارس��ال
كرد.
در اين توضيحات آمده اس��ت :بنابر درخواستهاي
مكرر معلمان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان مبني
ب��ر ارايه خودروه��اي خارجي در كن��ار خودروهاي
داخل��ي ،توزيع خودروهاي خارجي در دس��تور كار
قرار گرفت و در بهمن ماه سال  1393طي فراخوان
عمومي براي فرهنگيان عضو و ثبتنام از طريق سايت
شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان در يك مرحله تعداد
 327دس��تگاه خودروي خارجي در بين فرهنگيان
توزيع ش��د .بنابراين رقم  800خودروي لوكس آن
هم به مديران موسس��ه كذب محض است .در ادامه
اين توضيحات عنوان شده :همچنين بر خالف ادعاي
آقاي قطبالدين��ي ،فقط يك نف��ر از مديران عامل
شركتهاي تابعه ،خودروي خارجي دريافت كرده و
هيچكدام از مديران ارشد صندوق ذخيره فرهنگيان
خودروي خارجي تحويل نگرفتهاند .همچنين اتهام
وي به جناب آقاي س��يدمحمد بطحايي ،سرپرست
فعلي وزارت آموزش و پرورش كه در آن زمان معاون
توس��عه مديريت و پشتيباني وزارتخانه بودند ،كامال
ناروا است زيرا بطحايي هيچگونه خودرويي از شركت
ليزينگ تحويل نگرفته اس��ت .از سوي ديگر ادعاي
آقاي قطبالديني در مورد قيمت خودروهاي مورد
نظر به ارزش  196ميليون تومان نيز كذب است.

خبر روز

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييسجمهور فنالند:

به نفع نظاميهاست كه
محبوب بمانند و در مسائل
اختالفي بيطرف باشند

گ�ر و ه سيا س�ي | آ ي��تا هلل
هاشميرفسنجاني گفت :نظاميان اگر
وارد دس��تهبنديهاي انتخاباتي شوند ،باالخره نصف
مردم طرف مقابل هستند و آنها رقيب ميشوند .وقتي
كه رقيب ش��دند ،ديگر نميتوانن��د آن وظيفه نظامي
خودشان را كه سربازي و جانبازي است ،به خوبي انجام
دهند .به نظرم اين به نفع نظاميهاس��ت كه محبوب
بمانند و در مسائل اختالفي جامعه بيطرف باشند .به
گزارش پايگاه اطالعرساني آيتاهلل هاشمي جملههاي
كليدي اظهارات آيتاهلل هاش��مي در اين مصاحبه به
شرح زير است:
 اگر نماز جمعه بخواهد قداست خود را در بين مردم
حفظ كند كه بايد حفظ كند و اگر آنطوري كه اس�لام
ميخواه��د و در افكار عمومي قاب��ل قبول و قابل طرح
كردن باش��د ،هم از لحاظ مطالب بايد قوي و با مطالعه
باشد و مردم هر هفته مطالب جديدي ياد بگيرند و هم
از ابعاد ديگر .در ايران هم مسووليت امام جمعه تهران با
خود رهبري است .از اول قرار اينگونه بوده است و ما به
عنوان امام جمعه موقت ،منصوب امام و بعدها رهبري
بوديم .بايد مطالب ائمه جمعه در راستاي سياستهاي
كلي و در محدوده انديش��ههاي رهبري باشد .اينطور
نيس��ت كه هر كسي به صورت س��ليقهاي ،مطالبي را
بگويد و حتي گاهي كس��اني را بگذارند كه افكارش��ان
تناسبي با تفكر جامعه و سطح دانش جامعه و نيازهاي
جامعه نداشته باشد .مواردي هست كه ما ميبينيم ،اما
مصلحت نيست و نميتوانيم به همه بگوييم .چون در
بين ائمه جمعه كس��اني هم هستند كه خوب مراعات
ميكنند و باسوادتر هستند و مطالب خوبي ميگويند.
 وقتي كه خطر شورش پيش آمد ،اين جوانها بودند
كه در ميدان رفتند و مجاهدت كردند .زماني كه جنگ
پيش آمد ،مس��نها در س��طوحي حضور داشتند .اما
اين جوانها بودند كه به ص��ورت داوطلبانه ميرفتند
و باالخره جنگ را به نفع نظام تمام كردند .بس��ياري از
پستهاست كه جوانها به خوبي ميتوانند وارد شوند و
كار كنند .من جمله همين انتخابات كه شما ميگوييد.
جوان��ان زيادي نامزد ش��ده بودند .چ��را ردصالحيت
كنيم؟ اگر مردم قبولشان دارند ،بيايند .مردم بيجهت
راي نميدهند ،در يك ش��هر مردم ،انسانهاي صالح
را ميشناس��ند و خودش��ان ميدانند كه به چه كسي
راي بدهند يا ندهند .به نظ��رم ناديده گرفتن جوانها
اشتباه است.
 در قانون اساس��ي صراحتا آمده اس��ت كه نظاميها
نميتوانند در انتخابات دخالت كنند .آن س��ند ،يعني
سياستهاي كلي انتخابات هم در حدود قانون اساسي
نوشته ش��ده كه بايد اينگونه باش��د .البته اين به ضرر
نظاميها نيست ،اين درس��ت مطابق با آن مسووليتي
اس��ت كه يك نظام��ي دارد .نظامي��ان ميخواهند از
نظ��ام دفاع كنند يا در جنگها از كش��ور دفاع كنند يا
در داخل وظايف ديگري دارند كه مربوط به نظام است
و در خدمت كل مردم هس��تند .بايد ب��ه گونهاي رفتار
كنند كه همه مردم از س�لايق و گرايشهاي سياسي
داخ��ل انقالب و نظام به آنها اعتماد داش��ته باش��ند و
حمايت كنند و همراهش��ان باش��ند و آنها را دوس��ت
داشته باش��ند .اين بهترين حالت براي نظاميهاست.
اگر وارد دستهبنديها شوند ،باالخره نصف مردم طرف
مقابل هستند و آنها رقيب ميش��وند .وقتي كه رقيب
ش��دند ،ديگر نميتوانند آن وظيفه نظامي خودش��ان
را كه سربازي و جانبازي اس��ت ،به خوبي انجام دهند.
يعني اسم نظامي «سرباز» است .يعني سرشان را براي
كشورشان در طبق اخالص ميگذارند و وارد ميشوند.
به نظرم اين به نفع نظاميهاست كه محبوب بمانند و در
مسائلاختالفيجامعهبيطرفباشند.وظايفيكهدارند
گاهي تداخل پيدا ميكند و آنها بايد وظيفه خودشان
را انجام بدهند .اين سياستها به نفع آنها نوشته شده و
به نفع نظام هم است.
 براي اينكه نظاميها با پش��توانه ديگري وارد ميدان
ميشوند و رقبا را يك مقدار تحت فشار قرار ميدهند.
من فكر ميكنم كه اين حكم خوبي است كه در قانون
اساس��ي آمده و امام(ره) ه��م آن موقع روي اين خيلي
تاكيد داش��تند و بايد به آن عمل شود .االن هم رهبري
اين سياس��تها را ابالغ كردن��د ،نظاميها در خدمت
رهبريوايشانفرماندهكلقواهستندوبهعنوانوظيفه
يكنظاميبايداطاعتكنندتاچهبرسدبهوظايفمليو
قانوني .البته اين سياست كلي است .سياستهاي كلي
مثل قانون نيس��ت كه اجرايش همينگونه باشد .بايد
براساس اين سياستها ،قوانين انتخابات اصالح شود و
اين سياستها را تبيين كنند .از اول بود ،منتها ضعيف
شده بود كه االن قويتر شد و به اين صورت درآمد ،فكر
ميكنم بايد عمل شود.

خبر

نيروي دريايي سپاه در نبرد
با امريكا متولد شد

فرمانده كل سپاه با اشاره به روند و چگونگي تشكيل
مجموعه س��پاه گفت :نيروي دريايي سپاه در زمان
جنگ و در صحنه نبرد با امريكا متولد شد .به گزارش
سپاه نيوز ،سرلشكر محمدعلي جعفري فرمانده كل
سپاه در مراسم افتتاحيه نخس��تين دوره تحصيلي
دانشجويان دانش��گاه دريايي امام خامنهاي نيروي
دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تسليت ايام
سوگواري شهادت امام حسين (ع) ،ياد تمام شهداي
گرانقدر انقالب اس�لامي ،دفاع مقدس و ش��هداي
مدافع حرم را گرامي داش��ت .سرلش��كر جعفري با
بيان اينكه نيروي دريايي س��پاه به دليل حساسيت
باالي منطقه خليج فارس تهديدهاي دش��من را مد
نظر داشته اس��ت ،يادآور شد :اين امر موجب شده تا
اين نيرو همواره عملياتي باش��د .فرمانده كل سپاه با
بيان اينكه س��پاه نيروي قدرتمند دفاعي ،اعتقادي
براي حفظ انقالب اسالمي ،كشور و منطقه به شمار
ميرود ،افزود :با گذش��ت  ۳۷سال از تاسيس سپاه،
امروز س��پاه قدرتمندتر و مجربتر ب��ا كوله باري از
تجارب گرانس��نگ دفاعي هماكنون قدرتمندترين
نيروي مسلح منطقه اس��ت و عامل معنويت ،ايمان
و روحيه شهادت طلبي و انگيزه دفاع ،رزم و جهاد از
مهمترين شاخصههاي آن به شمار ميرود.

کشتارهايیمانندکشتارمردم
یمن بدترین نوع تروریسم است
موضع ايران
براي حل مساله
سوريه

رهب�ر انقالب اسلامي،
موضع جمهوري اسالمي
اي�ران براي حل مس�اله
س�وريه را ني�ز منطقي
و بر پاي�ه طرف�داري از
مل�ت و دول�ت قانون�ي
اي�ن كش�ور خواندند و
افزودند :امريكا و برخي
دولتهاي ديگر بر تغيير
دولت س�وريه پافشاري
ميكنن�د ،در حاليك�ه
ب�راي پاي�ان دادن ب�ه
جنگ ،بايد شروعكننده
و عوام�ل جنگافروزي
مشخص شوند.
پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري

حضرت آيتاهلل خامنهاي،
رهبر معظم انقالب اسالمي
عصر دي��روز (چهارش��نبه) در ديدار آقاي
سائولي نينيستوو ،رييسجمهوري فنالند
با اشاره به پديده تروريسم به عنوان يكي از
مصايب دردناك جامعه بشري ،كشتارهاي

دستهجمعي همچون كش��تار مردم يمن
را بدترين نوع تروريس��م خواندند و تاكيد
كردند :مقابل��ه با تروريس��م نيازمند اراده
جدي همه كساني است كه در قدرتهاي
بينالمللي نف��وذ دارند و عق�لاي جهان و
دولتها و قدرتمندان با شرف دنيا بايد براي

عالج اين پديده ،فكر و اقدام كنند .حضرت
آيتاهلل خامنهاي ،سخنان و اقدامات امريكا
و برخ��ي دولته��اي ديگ��ر را در مبارزه با
تروريسم جدي ندانس��تند و افزودند :اين
دولتها همه مس��ائل را بر اس��اس منافع
خود محاس��به ميكنند و به فكر ريشهكن

كردن بيماري تروريس��م چه در عراق و چه
در سوريه نيستند .رهبر انقالب اسالمي در
بيان نمونهاي از نبود اراده جدي در مبارزه
با تروريس��م ،به كش��تار مردم يمن اشاره و
خاطرنشان كردند :تروريسم فقط به معناي
اقدامات تروريس��تي گروههاي غيررسمي
نيس��ت ،بلكه كش��تارهاي دستهجمعي
مردم به دست برخي دولتها مانند حمله
س��عودي به مردم در مجلس ع��زاداري در
يمن با صدها كش��ته و زخمي نيز بدترين
نوع تروريسم است كه با وجود گذشت يك
س��ال و هفت ماه از اينگونه اقدامات ،هيچ
اراده جدي براي مقابله با آن ديده نميشود.
رهبر انقالب اس�لامي ،موض��ع جمهوري
اسالمي ايران براي حل مساله سوريه را نيز
منطقي و بر پاي��ه طرفداري از ملت و دولت
قانوني اين كشور خواندند و افزودند :امريكا
و برخ��ي دولتهاي ديگر ب��ر تغيير دولت
سوريه پافشاري ميكنند ،در حاليكه براي
پاي��ان دادن به جنگ ،بايد ش��روعكننده و
عوامل جنگافروزي مشخص شوند .ايشان،
عدم توجه س��ازمان ملل به مساله آغازگر
تهاج��م در جنگ رژيم صدام ب��ا ايران را از
عوامل طوالني شدن آن جنگ برشمردند
و گفتند :البته چندين س��ال پس از پايان
جنگ تحميلي ،دبيركل وقت سازمان ملل
كه انساني با وجدان و شجاع بود ،صدام را به
عنوان آغازگ��ر جنگ معرفي كرد .حضرت
آي��تاهلل خامنهاي از همي��ن زاويه مواضع
دبيركل كنوني سازمان ملل را مورد انتقاد
قرار دادند و افزودند :دبيركل سازمان ملل
به صراحت اعالم كرد كه به دليل وابس��ته
بودن اين س��ازمان به پول دولت سعودي،
ام��كان محكوم كردن كش��تار ك��ودكان
يمني وجود ندارد كه اين نشاندهنده وضع
اخالقي اس��فبار سياستمداران بينالمللي

اس��ت و اميدواريم دبيركل بعدي سازمان
ملل بتواند از استقالل اين جايگاه حفاظت
كند .رهب��ر انقالب اس�لامي همچنين با
اس��تقبال از افزايش همكاريه��ا با دولت
فنالند ،تاكيد كردند :تفاهمهاي امضا شده
بين دو دولت بايد عملياتي شوند و اجرايي
نش��دن آنها بازت��اب نامناس��بي در ذهن
مردم خواهد داشت .در اين ديدار كه آقاي
روحاني رييسجمهور نيز حضور داش��ت،
آقاي س��ائولي نينيس��توو ،رييسجمهور
فنالند با ابراز رضايت از گفتوگوهاي خود
در تهران گفت :امروز چهار يادداشتتفاهم
در بخشهاي مختل��ف امضا و در مذاكرات
هياتهاي تجاري دو كش��ور نيز گامهاي
خوب��ي برداش��ته ش��د .آقاي نينيس��توو
خاطرنشان كرد :مطمئنا اين تفاهمها روي
كاغذ نخواهد ماند و با عملياتي كردن آنها به
دنبال نتايج ملموس هستيم ،همچنان كه
جامعه بازرگانان و تجار فنالندي مصمم به
همكاريهاي جدي و موثر با ايران هستند.
رييسجمهور فنالند با اش��اره به تحوالت
 ۱۰سال اخير جهان و گسترش تروريسم،
وضعيتفعليدنياراپرآشوبدانستوگفت:
تروريسم در ابعاد جديد و بزرگي ظهور كرده
و موجب آوارگي بس��ياري از انسانها شده
و امروز متاس��فانه در س��وريه ،عراق و يمن
كودكان و مادران زيادي به قتل ميرسند.
آقاي نينيستوو با تاييد نظرات رهبر انقالب
اسالمي درباره مساله تروريسم ،خاطرنشان
كرد :دولتها و س��ازمان مل��ل در كنترل و
مبارزه با تروريسم موفق نبودهاند.
رييسجمهور فنالند با اش��اره به جايگاه و
نفوذ ايران در منطق��ه و نقش عمده آن در
مبارزه با تروريسم ،گفت :ايران نهايت تالش
خود را براي ريشهكن كردن تروريسم انجام
داده و مطمئنا اين كار را ادامه خواهد داد.

سوژه روز

واكنشها به شوراي نگهبان در زمينه نظارت بر نمايندگان ادامه دارد

از شوراي نگهبان «اصرار» از مجلس «انكار»

گ�ر و ه سيا س�ي |
«اص��رار»ي ك��ه رن��گ
«ان��كار» به خود ميگيرد .س��خناني كه
ط��ي  10روز گذش��ته هم��واره ناظر بر
حق نظارت  4س��اله بر مجلس��ياني بود
كه تاكنون طول ايام عبورش��ان از فيلتر
شوراي نگهبان تنها به چند ماه قد ميداد،
اينبار از س��وي س��خنگوي اين شورا به
نحوي ديگر مطرح ميش��ود .كدخدايي
با اين جمله كه «چني��ن موضوعي بيان
نشده اس��ت» ،به شيوهاي مش��ابه دبير
اين ش��ورا به س��راغ سياس��تهاي كلي
انتخابات ميرود .ش��يوهاي كه در آن هر
دو عضو نه��اد نظارتي انتخابات معتقد به
«عدم كارآمدي سيس��تم خودنظارتي»
هستند ،باز هم از سوي كدخدايي اتخاذ
ميش��ود ،تا نشان دهد ش��ورا چنان هم
بيميل نيس��ت كه وظاي��ف دوره ماقبل
انتخابات او ،در دورهه��اي بعد از آن هم
استمرار يابد .عباسعلي كدخدايي كه پس
از اظهارات آيتاهلل جنتي ،با خبرآنالين
گفتوگ��و ميكن��د در پاس��خ ب��ه ابراز
اميدواري دبير ش��وراي نگهبان مبني بر
نظارت بهتر بر نمايندگان و تهيه سازوكار
آن ،ميگويد« :ما نگفتيم شوراي نگهبان
اين نقش نظارتي را ايف��ا كند ،ما گفتيم
ش��وراي نگهبان تا زمان تاييد اعتبارنامه
منتخب��ان مردم نظ��ر ميده��د ،بعد از
تاييد اعتبارنامهه��ا ،ديگر رويهاي نبوده
كه ش��وراي نگهبان اعالم نظ��ر كند اما
ضرورت داش��ت كه اين كار انجام شود».
وي در ادامه توضيحات خود با بيان اينكه

در يك��ي از بندهاي سياس��تهاي كلي
انتخابات آمده كه سازوكاري براي نظارت
بر استمرار شرايط نمايندگي پيشبيني
ش��ود ،ميگويد« :حاال اين سازوكار چه
باشد در سياس��تهاي كلي انتخابات به
آن اشاره نشده است».

بهتر است سازوكار نظارت بر رفتار
نمايندگان خارج از مجلس باشد

كدخدايي با اش��اره به اينكه بستگي دارد
قانونگذار چه سازوكاري را در نظر بگيرد
چ��ون در سياس��تهاي كل��ي انتخابات
نيامده كه مرجعش كجاست ،پاسخي هم
به اعتراض علي مطهري داشت .اعتراضي
كه نماينده ته��ران را بر آن داش��ت تا بر
مبن��اي اصل  84قانون اساس��ي ،نظرات
دو عضو شوراي نگهبان را خالف حريت و
آزادگي نمايندگان ملت بخواند ،در پاسخ
كدخدايي راهي جز عدم نقض نمييابد.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه «از
نظر منطقي در اينكه مرجع نظارت داخل
يا خارج مجلس باشد تفاوتي نميكند»،
معتقد است كه «هيچ كدام از اين دو موارد
ناقض اصل  84قانون اساس��ي نيست كه
بخواهد آزادي نماين��دگان در اظهارنظر
را محدود يا س��لب كن��د» .كدخدايي در
ادام��ه به ع��دم كارآمدي سيس��تم خود
نظارتي مصوب مجلس نهم اشاره ميكند
و ميگوي��د« :درباره مرج��ع نظارتي هم
معم��وال اين طور گفته ميش��ود كه بايد
نهادي متفاوت از خود آن نهاد باشد .اگر ما
بحث خودنظارتي را داشته باشيم همين
نكتهاي ميش��ود كه دبير محترم شوراي

سياستهاي ابالغي انتخابات مشكالت مجريان و ناظران را حل ميكند

رييس س�تاد انتخابات كشور با اش�اره به اجراي سياستهاي
ابالغي انتخابات ،اظهار كرد« :مشكالتي كه بر سر راه مجريان
و ناظرين و حتي خ�ود مردم ب�راي ورود در انتخابات بود رفع
ميش�ود و انتخاب�ات در ش�رايط بهت�ري برگزار ميش�ود».
محمدحسين مقيمي ،معاون سياسي وزارت كشور در گفتوگو
با اعتمادآنالين با اش�اره به اينكه در انتخابات باالترين سندي
كه داريم سند سياستهاي كلي انتخابات است كه رهبرانقالب
آن را ابالغ كردند ،تصريح كرد :روح حاك�م بر قانون ابتدا اين
اس�ت كه بتواني�م قوانيني كه در چه�ار انتخاب�ات داريم را تا
جاي ممك�ن و غير از مواردي كه تكلي�ف قانوني به گونه ديگر
اس�ت ،در قالب يك قان�ون در بياوريم .براي مث�ال در ارتباط
با نظارت بر انتخابات ،س�ه انتخابات مجلس ش�وراي اسالمي،
رياستجمهوري و مجلس خبرگان رهبري نظارتش با شوراي
نگهبان اس�ت اما نظارت بر انتخابات ش�وراي ش�هر و روستا
برعهده مجلس شوراي اسالمي است.

نگهبان به آن اشاره كردند كه شايد كارآمد
نباشد و نتواند وظايف نظارتياش را انجام
دهد بنابراين منطقا بهتر است كه سازوكار
نظارت بر رفتار نمايندگان خارج از مجلس
باش��د ولي نهايت منوط به تصويب قانون
است و ببينيم كه قانونگذار چه مرجعي را
درنظر ميگيرد».

مجلس درباره مرجع ناظر بر خود
تصميم ميگيرد

كدخدايي البت��ه در ميان س��خناني كه
از آن تماي��ل به نظارت مس��تمر بر رفتار
نماين��دگان معنا ميش��ود ،هم��ه را در
نهايت واگذار به قوه مقننه كرده و با تاكيد
بر اينكه چون در سياستهاي كلي نسبت
به تعيين اين مرجع صحبتي نشده است،
خ��ود مجلس ش��وراي اس�لامي درباره
مرجع ناظر ب��ر خود تصمي��م ميگيرد،
ميگوي��د« :اص��ل اينكه ض��رورت دارد
نظارت بر عملكرد نمايندگان و اس��تمرار
شرايط نمايندگي باشد در سياستهاي
كلي انتخاب��ات آمده اس��ت» .وي ادامه
داد« :تفسير و مفاد آن درون قانون عادي
ميآيد كه قانون عادي به نوعي جزييات
و تفصيل بيش��تري را براي اجرايي شدن
سياست در نظر ميگيرد .حاال اسمش را
تفسير يا قانون اجرايي بگذاريم آن قوانين
عادي هس��تند كه مبتني بر سياس��تها
راهكارهاي اجراي خود اين سياستها را
در نظر ميگيرند».
ايستادگي كنيد

اعتراض ب��ه اظهارات دبير و س��خنگوي
ش��وراي نگهبان ،به صحن علني مجلس

گزيده گفتوگوي محمدحسين مقيمي در ادامه ميآيد:
 م�ا ميتوانيم قواني�ن را به هم نزديك كني�م و حاال كه قرار
است هر دو س�ال يكبار انتخابات داشته باش�يم؛ بايد آن دو
انتخاباتي كه با هم برگزار ميش�ود به راحت�ي بتواند هم براي
مجريان و هم دستگاه نظارت اجرا ش�ود .مطلب ديگر رعايت
حق الناس اس�ت كه در تمام اين اصول ب�ه نوعي به آن توجه و
عنايت شده است .در امر ثبت نام حتي آورده شده كساني كه
در دستگاههاي دولتي كار ميكنند و براي ثبتنام محدوديت
داشتند اين محدوديتها كمتر شود.
 در ارتباط با شفافسازي مسائل مالي در سياستهاي ابالغي
خيلي خوب ورود شده اس�ت ،بر اين اساس مشخص ميشود
كس�اني كه وارد انتخابات ميش�وند از چه منابع�ي ميتوانند
اس�تفاده كنند و از چه منابعي نبايد استفاده كنند و چه اندازه
بايد هزينه كنند.
 سياس�تهاي ابالغي انتخابات ،ش�وراي نگهبان را به نوعي

هم كشيده ش��د تا اين تنها علي مطهري
نباشد كه منتقد ابراز تمايل اعضاي شورا
مبني بر نظارت مس��تمر ب��ر نمايندگان
ميش��ود .در جلس��ه دي��روز مجل��س،
محمود صادق��ي كه خود اس��تاد حقوق
اس��ت از اظهارنظ��ر ش��وراي نگهبان در
رابطه با نظارت مس��تمر بر نمايندگان و
در جريان بررس��ي مواد اعاده شده اليحه
دايمي ش��دن برخي اح��كام برنامههاي
توس��عه كش��ور در تذكري ،اع�لام كرد:
«ايرادي كه ش��وراي نگهب��ان در اليحه
مذكور آورده اس��ت خالف قانون اساسي
است؛ در كليه مواردي كه ما نظر شوراي
نگهبان را تمكين ميكنيم در واقع داريم
از حق قانوني مجلس ع��دول ميكنيم و
اين خالف قانون اساس��ي اس��ت ».او در
ادامه عنوان ميكن��د كه «در حال حاضر
اينگونه عدولها باعث شده متاسفانه در
روزهاي اخير شاهد اظهارات غيرمنطبق
با موازين حقوقي از س��وي برخي اعضاي
ش��وراي نگهب��ان در خصوص اس��تمرار
نظارت ش��وراي نگهب��ان در طول چهار
س��ال نمايندگي باش��يم .حقيقتا اين به
خاط��ر عدول مجل��س از مواضع حقوقي
خود اس��ت ».انتقادي كه البته با توصيه
رييس مجلس هم همراه ميش��ود .علي
الريجاني ،با ش��نيدن اي��ن تذكر عنوان
ميكند« :آنجايي كه فكر ميكنيد عدول
اس��ت ايس��تادگي كنيد و عدول نكنيد؛
بعضي از تذك��رات ش��وراي نگهبان نيز
ويرايش��ي است كه اگر ش��وراي نگهبان
هم تذكر نميداد ما خودمان آنها را اصالح

مكلف ميكند تا داوطلبان بتوانن�د در همه مراحل در جريان
كاره�ا قرار بگيرند .اگر صالحيت ش�خصي رد ش�ود ميتواند
از ش�وراي نگهبان علت را كتبي بخواه�د و بايد اين كار انجام
ش�ود .ش�وراي نگهبان در همه مراحل نظارت خود را در كليه
فرآيندهاي انتخابات خواهند داشت.
 در بخش پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي قرار است
ورود بيش�تري ش�ود و بحث امنيت انتخاب�ات ،آزادي مردم و
هرآنچه باعث ميش�ود آزاديهاي مردم كم يا س�لب شود را
مانع شوند .در واقع آزادي مردم را در انتخابات تضمين كنند.
 در قوانين قبلي زمان الزم براي بررسي صالحيتها كم بود و
شوراي نگهبان از اين موضوع گله داشت اما در اين سياستها
آمده كه بايد زمان بيش�تري داده ش�ود تا مهل�ت كافي براي
بررسي صالحيتها داش�ته باش�ند .به نظر ميرسد با اجراي
سياستهاي ابالغي انتخابات مشكالتي كه بر سر راه مجريان
و ناظ�ران و حتي خود مردم ب�راي ورود در انتخابات بود رفع و

ميكرديم .به عالوه شما ميتوانيد بر اكثر
تذكرات اصرار كنيد».

شايسته نيست چند نفر بر ۲۹۰
نماينده نظارت كنند

ام��ا انتقاد از اظه��ارات دو مقام ش��وراي
نگهبان ،به حامي��ان اين نهاد نظارتي هم
رسيد تا دايره منتقدان تنها به يك طيف
از نمايندگان تعلق نگيرد .محمود بهمني
كه در دورهاي رياست بانك مركزي دولت
احمدين��ژاد را بر عهده داش��ت و اكنون
رداي نمايندگ��ي ب��ر دوش دارد نيز طي
اظهاراتي با تاكيد بر اينكه ما بايد مجلس
را ب��ه راس ام��ور بودن برس��انيم ،عنوان
ميكن��د« :مجلس عصاره ملت اس��ت و
شايسته نيس��ت يك جمع  5يا  10نفره
بر كل نمايندگان نظارت داش��ته باشد».
محم��ود بهمني ،نماينده م��ردم طالقان
و س��اوجبالغ كه با خبرآنالين گفتوگو
ميكرد ،اظهار داش��ت« :اگ��ر بخواهيم
نهادي را به عنوان ناظر بر مجلس در نظر
بگيريم بايد نهاد ديگ��ري را براي نظارت
بر آن نهاد نيز در نظر بگيريم كه يك دور
تسلسل ايجاد ميشود ».وي با بيان اينكه
بايد يك جا اين دور تسلس��ل قطع شود،
تاكيد كرد« :مجلس يك مجموعه اس��ت
و  290نفر نماينده در آن هس��تند .قطعا
شايسته نيس��ت كه  5الي  10نفر را براي
نظارت بر اي��ن  290نفر بگذاريم .چرا كه
مجلس عصاره ملت است و اگر اين عصاره
اشكالي دارد كه بايد نظارتي بر آن صورت
گيرد ،پس ما ايراد داريم كه چنين افرادي
را انتخاب ميكنيم».

انتخابات در شرايط بهتري برگزار ميشود .در واقع هر قانوني
از اين پ�س به مجلس بياي�د و بخواهد به تصويب برس�د بايد
سياس�تهاي كلي انتخابات در آن رعايت ش�ود .اما قوانيني
ك�ه از قبل وجود داش�ت تا زمان�ي كه تغيير نكنن�د همچنان
پابرجا هستند.
قان�ون جام�ع انتخاب�ات را قبلا وزارت كش�ور تهيه كرده
بود و س�ال گذش�ته براي دولت ارس�ال كرديم اما با بررس�ي
سياس�تهاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص همزمان شد؛
بنابراين قرار شد اين اليحه را از دولت پس بگيريم و بعد از ابالغ
سياس�تها بار ديگر آن را به دولت ارسال كنيم .حدود دو ماه
قبل اين اليحه را به دولت فرستاديم و اين اليحه در كميسيون
سياس�ي -دفاعي دولت در حال بررس�ي اس�ت و بعد از آنكه
دولت تصويب كند به مجلس فرستاده ميشود .اميد داريم كه
اين اليحه قبل از انتخابات به مجلس بيايد و به تصويب برسد و
بتوان در انتخابات پيش رو از آن استفاده كرد.

دولت
چراغ سبز روحاني به اتحاديه اروپا در ديدار با رييسجمهور فنالند

آماده گفتوگو هستيم

رييسجمه��وري ،س��فر
همت��اي فنالن��دي خود به
تهران را ب��ه معناي اراده جدي دو كش��ور
ب��راي توس��عه روابط تهران و هلس��ينكي
دانس��ت و گفت :بيترديد اين س��فر آغاز
بسيار خوبي براي توسعه روابط دوجانبه و
همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي ايران
و فنالند خواهد بود .به گزارش ايسنا ،حسن
روحاني ديروز در نشست مشترك خبري با
سائولي نينيستوو رييسجمهوري فنالند،
با اشاره به اينكه با وجود دوستي دو كشور،
به دليل مس��ائل تحريم رواب��ط اقتصادي

تهران و هلسينكي در سالهاي گذشته در
سطح مطلوب نبوده است ،اظهار داشت :در
ماههاي اخير ش��اهد حركت رو به رشد در
زمينه روابط اقتصادي بين دو كشور بوديم.
رييسجمهوري افزود :بيترديد بعد از اين
س��فر و اس��ناد و توافقاتي كه بي��ن ايران و
فنالند به امضا رسيده ،شاهد توسعه هر چه
بيشتر روابط دو كشور خواهيم بود .روحاني
با بيان اينكه ظرفيتهاي بسيار زيادي در
ايران و فنالند براي توسعه روابط وجود دارد
كه بايد از آنها بهره گرفت ،خاطرنشان كرد:
حوزههاي مختلف��ي از جمله انرژي ،حمل

و نقل ،صنع��ت ،محيط زيس��ت ،معدن و
جنگل ميتواند زمينههاي مناس��بي براي
توسعه روابط باشد .رييسجمهوري با بيان
اينكه روابط بانكي و اعتبار صادراتي دو پايه
اصلي براي توس��عه روابط اقتصادي است،
گف��ت :در اين س��فر تصميمگيري كرديم
تا در زم��ان كوتاه پيش رو بتوانيم ش��اهد
روابط مطلوب بانكي بين دو كشور باشيم.
روحاني اظهارداشت :در زمينه روابط علمي،
دانشگاهي و فناوريهاي پيشرفته به ويژه
در ح��وزه فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات
(آيس��يتي) ،شرايط بس��يار خوبي براي

توسعه روابط علمي و فناورانه بين دو كشور
وجود دارد .رييسجمهوري گفت :در زمينه
توريس��م و گردش��گري نيز دو طرف براي
توسعه روابط اظهار عالقهمندي كردند كه
بتوانيم روابط را در اين عرصه نيز با برقراري
پرواز مستقيم و اتصال خطوط راهآهن بيش
از گذشته تقويت كنيم .روحاني تصريح كرد:
در جريان مذاكرات ،استفاده از ظرفيتهاي
رواب��ط اي��ران و اتحاديه اروپا و گس��ترش
اين روابط در حوزهه��اي مختلف علمي و
اقتصادي را به ويژه بعد از برجام مورد تاكيد
قرارداديم.رييسجمهوريخاطرنشانكرد:

در اين مذاك��رات همچنين بر عالقهمندي
دو كش��ور براي مباحث موجود بين ايران
و اتحاديه اروپا در زمينه حقوق شهروندي،
مبارزه با مواد مخدر ،حقوق بشر و مبارزه با
افراطيگري و تروريسم تاكيد شد .روحاني
با بيان اينكه مسائل منطقهاي و شرايطي كه
امروز در عراق ،س��وريه ،ليبي و يمن حاكم
است ،جزو مذاكرات امروز بود ،گفت :در اين
زمينه هم بر ضرورت كمك كش��ورها براي
مبارزه با تروريس��م و هم بر همكاريهاي
سياس��ي براي بيثباتي و نيز مساعدت در
راستاي مسائل نوعدوستانه تاكيد كرديم.

