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انتقاد کدخدایی از انتشار اخبار کذب درباره بررسی صالحیتها
سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از اینکه مجددا خبرهای کذب دیگری در خصوص انتخابات و بررسی صالحیت ها منتشر شد و با بیان اینکه هیچکدام صحت نداشت ،از دستور جلسه روز چهارشنبه
شورای نگهبان برای بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری خبرداد .عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت« :مالقاتهای متعدد ،حضور در مجلس و دیدار با جمعی از نمایندگان محترم،
بررسی برخی از پروندهها ،و نهایتا مصاحبه زنده در شبکه العالم بخشی از کارهای روز گذشته بود .البته مجددا خبرهای کذب دیگری در خصوص انتخابات و بررسی صالحیتها منتشر شد که هیچ
کدام صحت نداشت .روز چهارشنبه  ۳۰فروردین ماه جلسه عمومی شورای نگهبان برقرار است و دستور جلسه نیز بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری است .اولین فرصت قانونی اعالم نظر نیز
پنجشنبه  ۳۱است».

«ابتکار» حضور زنان در انتخابات شوراها را بررسی کرد

خبر

سهم نیمی از جامعه

دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان :

تا دوم اردیبهشت فرم متقاضیان حضور
در لیست اصالحات را دریافت می کنیم
دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان گفت :تا دوم اردیبهشت که
زمان اعالم نتایج بررسی کاندیدهای شورای شهر و روستا است از متقاضیان
حضور در لیست انتخاباتی این شورا فرم مشخصات دریافت می کنیم.
ژاله فرامرزیان در گفتوگو با ایسنا ،در ارتباط با آخرین فعالیتهای شورای عالی
سیاستگذاری انتخاباتی اصالحطلبان اظهار کرد :به دلیل تقاضای باالیی که وجود داشت
تا دوم اردیبهشت ،یعنی زمانی که نتیجه تایید صالحیتها اعالم میشود از داوطلبین
حضور در لیست انتخاباتی شورای عالی انتخاباتی اصالحطلبان فرم مشخصات دریافت
میکنیم .وی ادامه داد :همانظور که پیش از این نیز گفته شد متقاضیان باید ابتدا با
مراجعه به سایت شورای عالی فرم مشخصات را تکمیل کنند و سپس آن فرم را به
آدرس الکترونیکی شورا ارسال کنند .دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
گفت :تا کنون حدود  700فرم برای بررسی به شورا ارسال شده است .البته هنوز بعضی
از مدارک از جمله تاییدیه مراجع صالحیتی که در فرمها طرح شده در دسترس نیست،
اما قطعا باید پس از اخذ ارسال شود .وی تصریح کرد:گروهی که مسئولیت بررسی
این فرمها و اطالعات مربوطه را دارند شروع به کار کرده اند و مشغول برنامهریزیهای
الزم هستند .امیدواریم با توجه به مجموعه اطالعاتی که ارسال میشود ،بتوانیم بهترین
انتخاب را داشته باشیم.

سرمقاله
رطبخوردگان و منع رطب
رضا دهکی
با این حال این رفتار را کسی جدی نگرفت و انتقادهای اردوگاه اصولگرایی از روحانی
در طول چهارسال روزافزون شد .در این میان دولت یازدهم شاید در دو برهه با اوج
هجمه و انتقاد مواجه شده است؛ اول ماجرای مذاکرات هستهای و برجام و دوم اکنون
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم.
در مذاکرات هستهای ،اصولگرایان دلواپس تمام سعی خود را کردند تا از رسیدن
ایران به توافق با گروه  5+1جلوگیری کنند .با این حال هنگامی که قصه مذاکرات به
سر رسید و برجام حاصل شد ،از حمله به برجام نیز دریغ نکردند .این حمالت هرچند
این روزها با نمایان شدن آثار و نتایج مثبت برجام کمتر شده است ،اما هنوز از مد
نیفتادهاست .دلواپسان هنوز هم دوست دارند که برجام به بنبست برسد و در این راه
گاه از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید حمایت میکنند و از رئیسجمهوری آمریکا
میخواهند که به وعدهاش درباره پاره کردن برجام عمل کند و گاه دستاوردهای
ملموس برجام مثل ورود هواپیماهای مدرن و نو به ناوگان هوایی ایران را محل هجمه
یکنند.
م 
با این حال هجمههایی که با بهانه انتخابات شکل گرفت ،نوع دیگری داشت و البته
یک ویژگی آن نشان میدهد که اصولگرایان این بار دلواپس از حضور دوباره روحانی
در پاستور ،حواسشان نیست که به چه موضوعی گیر میدهند و غالبا وارد مصادیقی
میشوند که خود سوابق قابل توجهی در آن دارند.
هجمههای انتخاباتی علیه دولت یازدهم و به طور خاص حسن روحانی از چند
ماه قبل با ماجرایی که از سوی اصولگرایان نام «حقوقهای نجومی» گرفت آغاز شد.
ماجرایی که البته دولت یازدهم نیز در مقابل به جای منکر آن شدن ،به بررسی و
در نهایت برخورد و گزارش نتایج آن پرداخت .در واقع حقوقهای نجومی حاصل
ضعفهایی در قواعد و قوانین بود که با واکنش دولت نه تنها راه تکرار آن – حداقل در
این کانال خاص – بسته شد ،که مصادیق آن نیز مورد واکنش قرار گرفت و در نتیجه
مازاد حقوقهای پرداخت شده به خزانه برگشت و اگر کسی تخلفی هم کرده بود ،با او
برخورد شد .در مقابل اما با فاصلهای کم ماجرای «امالک نجومی» در شهرداری تهران
مطرح شد .موضوعی که اصولگرایان در ابتدا سعی در تکذیب آن داشتند و بعد هم
تالش کردند پای اصالحطلبان را به آن باز کنند .با این حال در نهایت نه محمدباقر
قالیباف ،شهردار تهران و یکی از کاندیداهای اصلی اصولگرایان در انتخابات  – 96و
البته کاندیدای ناکام چند انتخابات اخیر! – و نه دیگر اصولگرایان به جز تکذیبیههای
بی سند در مقابل گزارشهای افشا شده مستند واکنشی نشان ندادند و تا به حال افکار
عمومی درباره این موضوع پاسخی نگرفته است.
با نزدیک شدن به انتخابات اما چنین هجمههایی نمودهای دیگری هم داشته است.
مثال نامه سید ابراهیم رئیسی به رئیسجمهوری و نیز رئیس سازمان صداوسیما و
درخواست عدم پخش اخبار و برنامههای رئیسجمهوری در حالی مطرح شد که
صداوسیما در هفتههای اخیر نه تنها اخبار مربوط به فعالیتهای رئیسی در سمت
تولیت آستان قدس رضوی را با توجه بیسابقهای – نسبت به دوران تولیت گذشته
آستان قدس و حتی ماههای اول حضور رئیسی – مورد توجه قرار داده است که به هر
مناسبتی بهانههایی برای حضور تصویری روی آنتن مییابد؛ از گفتوگوی ویژه خبری
گرفته تا پخش نمازهای جماعت به امامت رئیسی! حتی خبر همین نامه نیز در اخبار
سیما جلوتر از خبر مربوط به رئیسجمهوری قرار داشت .تمام اینها فارغ از برنامههای
تخریبی سیما علیه دولت و عدم پوشش پیشین اخبار و دستاوردهای دولت است .فارغ
از این که انتظار عدم پوشش اخبار رئیسجمهوری مستقر به بهانه کاندیداتوری وی در
انتخابات نه در ایران که در هر جای دیگر عجیب به نظر میرسد ،یادآوری نوع پوشش
اخبار رئیسجمهوری مستقر دولت نهم در انتخابات ریاست جمهوری دهم – که تا آن
جا مورد حمایت اصولگرایان بود که هیچ کاندیدای پوششی هم در کنار او به میدان
نفرستادند و حتی تک چهره اصولگرای مستقل آن دوره ،محسن رضایی نیز در تقابل
فکری با او قرار داشت – شاید بتواند به اصولگرایان کمک کند که بدانند بعد از رطب
خوردن منع رطب نمیتوان کرد.
حتی همین ماجرای «کاندیدای پوششی» نیز در شرایطی محل هجمه و انتقاد
اصولگرایان به اصالحطلبان و اعتدالگرایان شده است که اصال طرح کاندیدای پوششی
نه صرفا در انتخابات پیش رو که پیشتر در انتخابات  92نیز از سوی اصولگرایان مطرح
شده بود .در انتخابات  92اصولگرایان با ترکیب موسوم به  1+2با محمدباقر قالیباف،
علیاکبر والیتی و غالمعلی حدادعادل در انتخابات ظاهر شدند و البته نتوانستند جلوی
حضور چهرههای اصولگرایی مثل محسن رضایی و سعید جلیلی را هم بگیرند .این
حضور به این امید بود که در نهایت دو نفر از کاندیداها به نفع یک نفر کنارهگیری کند
که این اتفاق نیفتاد و تنها حدادعادل – نه به نفع شخص خاصی – انصراف داد .در
انتخابات پیش رو نیز اصولگرایان در شرایطی با سازوکار «جمنا» قرار گذاشتند که با 5
کاندیدای اصلی در انتخابات شرکت کنند و در پایان مناظرهها و با بررسی نظرسنجیها
به نفع یک نفر کنار بکشند که البته چهرههای اصولگرایی غیر از کاندیداهای جمنا نیز
برای کاندیداتوری نامنویسی کردهاند .حال اصولگرایان کاندیداتوری چهرههایی مثل
اسحاق جهانگیری و محمد هاشمی بهرمانی در کنار حسن روحانی را بهانه کردهاند تا
وجود کاندیدای پوششی را مورد هجمه قرار دهند .به نظر میرسد بر هم خوردن این
طرح که روحانی را در مناظرات انتخاباتی تنها گیر آورده و در گوشه رینگ قرارش
دهند و به او بتازند آن قدر اصولگرایان را ناراحت کرده است که یادشان میرود این
پاتک در واقع طرحی برای مقابله با تک آنهاست.
در مجموع شاید بهتر باشد که اصولگرایان به جای گذر از مرزهای اخالق و انصاف
در رقابت انتخاباتی ،به فکر تمرکز به دستاوردهای خود – اگر دارند – و پاسخ به
انتقادها از عملکردشان در گذشته – مثل عملکرد فاجعهبار دولتهای نهم و دهم که
رئیسجمهورش تحت حمایت اصولگرایان به پاستور رسید – باشند تا مجبور نباشند
به مواردی گیر بدهند که خود در دچار بودن به آن تقدم دارند.

ادامه از صفحه یک
فرمانداران زن در شهرهای سیستان بلوچستان و حضور مریم
پاکزاد ،نخستین زنی که نامش به عنوان شهردار در استان گیالن
ثبت شده است نشان دهنده این است که بانوان این روزها نسبت
به جایگاه و مقام خود آگاهی بیشتری کسب کرده و راه خود را به
سطوح باالتر باز کردهاند.
متاسفانه تا به امروز تنها یک شهردار زن داشتهایم
در همین راستا نیز ،شهربانو امانی کاندیدای انتخابات شورای
شهر و روستا و فعال اصالحطلب با اشاره به اینکه وقتی زنها
دیده نمیشوند و به رسمیت شناخته نمیشوند تالش میکنند
در سهمیهبندیها حضور داشته باشند و تالش دارند بتوانند در
تصمیمگیریها نقش داشته باشند ،گفت :دختران جوان امروز
زندگی را مانند مادران و مادربزرگهایشان نمیبینند .توسعه
پایدار یعنی زنان و مردان در شرایط برابر و عادالنه حضور داشته
باشند؛ اگر وقتی  ۵۰درصد جمعیت جامعه را زنان تشکیل
میدهند آنها را در فعالیتهای شهری مشارکت دهیم قطعا در
سالم سازی مدیریت و سالم سازی ساختار فسادی در مدیریت
موثر خواهیم بود .وقتی ساختار درست باشد همه چیز بر طبق
روال پیش میرود .او با بیان اینکه نباید از حضور زنها فقط
در لیستهای انتخاباتی استفاده شود ،گفت :متاسفانه در تاریخ
تهران تنها یک شهردار زن داشتیم در حالی که مردان و زنان
میتوانند در کنار هم مدیریت شهری را بر عهده بگیرند و بیشک
اگر شهروندان که مهمترین عنصر شهری هستند ،حالشان خوب
باشد حال شهر هم خوب میشود .لذا باید تالش کنیم زن و مرد
در کنار هم بتوانند شهر را به یک محیط امن از همه لحاظ تبدیل
کنند .در این صورت ما در شهرمان تحکیم خانواده و بنیانهای
شهری را شاهد خواهیم بود.
بیش از هر زمان دیگری صدای زنان به گوش میرسد
پروانه سلحشوری ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی معتقد است که زنان در آستانه هر انتخابات مطرح
میشوند اما پس از انتخابات باردیگر روال به حالت معمول درآمده
و حضور آنها تحت الشعاع جو مردساالرانه قرار میگیرد .به گفته
وی ،درخواست برای مشارکت زنان در انتخابات ،برای حضور آنها
در سطوح کالن کشوری و استفاده از تجارب سیاسی و اجتماعی

آنها نیست ،بلکه این مشارکت بیشتر برای حضور بانوان پای
صندوقهای رای است و به رای زنان نیاز دارند .سلحشوری براین
باور است که زنان ما آهسته و پیوسته نقش خود را در جامعه
بیشتر نشان می دهند .سلحشوری ادامه داد :با بررسی عوامل
توانمندسازیزنانمشاهدهخواهیدکردکهتوانمندیهایآموزشی
برای کسب اشتغال و استقالل را از گروههای پایین جامعه آغاز
میکنیم و زمانی که آنها مسلط به این امور شدند ،قادرند عهدهدار
نقشهای پررنگتری در اجتماع شوند حتی اگر جو مردساالر و
پدرساالرانه این حضور را برنتابد .وی همچنین با انتقاد از شرایط
زنان در بسیاری از کشورهای جهان ،خاطرنشان کرد :شاهدیم
که در بسیاری از کشورهای دنیا هنوز زنان در تصمیمگیریهای
کالن کشور اعم از سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی سهمی ندارند

و مناصب مهم کشور نیز از دست آنها خارج است ،اما این روزها
به هر شکل در تالشند تا جایگاه مناسب خود در جامعه را پیدا
کنند .پروانه سلحشوری ،نماینده مردم تهران در مجلس دهم با
اشاره به نقش و مشارکت زنان در شورای اسالمی شهر و روستا
گفت :زمانی مشارکت زنان در شوراها 3درصد بود ،با این حال این
رقم در دوره چهارم به حدود 4درصد رسید و بناست بانوان در
دوره پنجم شوراهای شهر و روستا 6درصد کرسیها را از آن خود
کنند؛ اگرچه ایدهآل نیست اما نشان از این دارد که این روند به
صورت آهسته پیش خواهد رفت و اکنون صدای زنان بیش از هر
زمان دیگری به گوش میرسد .اگرچه که زنان در مجلس شورای
اسالمی  18نفر بیشتر نیستند ،اما هم رکوردی طی سالهای اخیر
به شمار میاید و هم ندای آنها منعکس و به گوش مردم میرسد.

ما به دنبال این هستیم که زنان بتوانند به موقعیتهای برتر و
جایگاهی که لیاقت آن را دارند ،دست پیدا کنند.
فصلی تازه از حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی
طاهره عیدیزاده ،فعال سیاسی اصالحطلب و عضو حزب
اسالمی کار گفت :چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان بحثی
درخصوص رجل سیاسی و تغییراتی در تعبیر آن مطرح کرد تا
زنان هم بتوانند به عنوان کاندیدای ریاستجمهوری ایفای نقش
ت کشور اغاز شود،
کرده و فصل جدیدی از حضور زنان در سیاس 
متاسفانه شرایط آنطور که باید رقم نخورد و زنان تنها در حد
شرکتکنندگان باقی ماندند .کاش اگر قرار نبود تغییرات جدیدی
ایجاد شود ،این مسئله مطرح هم نمیشد ،مناسب نیست وقتی
زنان نمیتوانند رییسجمهور باشند ،برای ثبتنام حضور بهم
برسانند و موضوع به نتیجهای نرسد .وی درخصوص انتخابات
شورای شهر و روستا و جایگاه زنان در این نهاد خاطرنشان کرد:
جای خوشحالی است که بعد از سالها که زنان در شوراهای
شهر حضور کمرنگی داشتند ،اکنون برای فعالیت آنها سهمیهای
لحاظ شده است و این اقدام مثبتی است .عیدیزاده با اشاره به
عملکرد زنان در چنین سطوحی عنوان کرد :طبیعی است که
هرگروهی در اقلیت قرار گیرد ،عملکرد پررنگ و شفافی نخواهد
داشت .با این حال اصالحطلبان در این دوره سهمی ه جداگانهای
برای حضور زنان و جوانان در نظر گرفتهاند و امید است که پس از
انتخابات ،اقدامات بعدی برای حضور موثر زنان و تسهیل عملکرد
آنها تالش کنند.
وی همچنین ادامه داد :مطالبه ما از سران اصالحات این است
که بزرگان به لحاظ کردن سهمیه زنان و جوانان در شهرستانها
تاکید کنند؛ در تهران به دلیل فضای سیاسی حاکم ،این مهم
عملیاتی خواهد شد .اما با خبرهایی که از استانها به گوش
میرسد ،شورایعالی اصالحطلبان در استانها این امر را جدی
نگرفتهاند .عضو حزب اسالمی کار در پایان گفت :خواهش من
این است که بزرگان حتما تاکید کنند و از شورای استانها
بخواهند این سهمیه را لحاظ کنند .تصور من این است که چنین
امری میتواند سرآغاز فصلی جدید از حضور زنان و جوانان در
مدیریت شهری باشد و تبعات مثبتی نیز در سطوح باالتر خواهد
داشت.

رئیس مجلس شورای اسالمی از عملکرد دولت دهم در حوزه سالمت انتقاد کرد

انحراف دولت قبل از محل هزینه بودجه  6هزار میلیارد تومانی سالمت
گروه سیاسی  -رئیس مجلس شورای اسالمی دیروز در حالی به هزینه کردن
بودجه  6میلیارد تومانی حوزه سالمت در حوزههای دیگر از سوی دولت قبل
اشاره کرد که پیشتر نیز مرضیه وحید دستجردی ،وزیر بهداشت برکنار شده
دولت دهم به نمونهای از این هزینه کردنهای بودجههای بهداشت در مصارف
دیگر اشاره کرده بود.
علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی با حضور در کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس ضمن تشکر از برگزاری این نشست با هدف بررسی تبیین شعار سال
در مسائل بهداشتی و درمانی کشور ،اظهار داشت :در سالهای  ۹۱و  ۹۲نوسان شدید
در تورم وجود داشت ،همین موضوع سبب ایجاد مشکالت بسیاری در بیمارستانها
و مراکز درمانی شد و مردم در آن مقطع زمانی در مسیر درمان بیماریهای خود با
مشکالت زیادی روبرو بودند البته مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که یک بیمار
به جز مسئله بیماری خود نباید دغدغه دیگری داشته باشد اما مردم در آن سالها به
دلیل مسائلی که گفته شد ،پول کافی برای درمان خود نداشتند .الریجانی با بیان اینکه
در حال حاضر این مشکالت تا حدودی کاهش پیدا کرده است ،گفت :مجلس در دولت
قبل پیشنهاد داد برای رفع برخی مشکالت در حوزه درمان چه میزان بودجه نیاز است
و مسئوالن وزارت بهداشت در دولت گذشته وجود  ۶هزار میلیارد تومان منبع مالی را
در حوزه سالمت طلب کردند هر چند که این بودجه از سوی مجلس اختصاص پیدا
کرد اما دولت بودجه را در حوزه سالمت قرار نداد .رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه

پرسشهای بسیاری در این خصوص مطرح است ،افزود :در چنین شرایطی این سوال
مطرح میشود که آیا طرح تحول سالمت در شرایط فعلی قابل تداوم است یا خیر ضمن
اینکه طرح تحول سالمت در درون مجلس تصویب نشد بنابراین ممکن است نمایندگان
مجلس در این خصوص نظرات مخلتفی داشته باشند و عدهای موافق یا مخالف طرح
بوده و از اجرای آن انتقاد کنند.
به نظر میرسد که بخشی از سخنان اخیر علی الریجانی ،رئیس قوه مقننه اشاره به
اظهارات مرضیه وحیدی دستجردی ،وزیر بهداشت دولت نهم و دهم پس از برکناری
وی باشد .دستجردی در دوران فعالیت خود برای افزایش قیمت دارو پافشاریهای
بسیاری داشت .پس از آن که گالیههای متعدد وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نسبت به اختصاص نیافتن ارز مرجع مورد نیاز برای واردات دارو ،حتی به رغم تشکیک
وزیر در اختصاص یافتن آن به خودروهای لوکس در یک گفتوگوی تلویزیونی نیز
راهگشا واقع نشد ،این بار مرضیه وحید دستجردی با اظهار تأسف از نحوه اولویتبندی
تخصیص ارز مرجع به کاالها ،از نحوه اولویتبندی و ارجحیت کاالهایی چون «زین
اسب» بر دارو و تجهیزات پزشکی برای دریافت ارز مرجع گالیه کرد .دستجردی در
حاشیه مراسم بهرهبرداری از برخی بخشهای یکی از بیمارستانهای تهران با بیان
این مطلب ،گفت :باتوجه به این نوع اولویتبندی در تخصیص ارز ،وزارت بهداشت
درخواست کرد تا اولویت بندیهای ویژه سالمت را خودش تعیین کند که با مخالفت
مسئوالن اختصاص ارز روبهرو شد .وی افزود :از نظر ما ،دارو و ملزومات پزشکی باید

اولویتهای دو و سه باشند ،ولی هم اکنون اولویتهای هفت و هشت را دارند و متأسفانه
برخی کاالها مانند زین اسب در اولویتهای باالتر برای نمونه چهار یا پنج هستند.
دستجردی ،وزیر بهداشت وقت حین گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرده بود که با وجود
نشستهای بسیار ،ارزی با نرخ مرجع به وزارت بهداشت اختصاص نمییابد؛ اما در مقابل
میبینیم که همین ارز دولتی به خرید خودروهای لوکس اختصاص داده شده است،
حال آن که دچار کمبود شدید و گرانی شدید دارو هستیم.

ابالغیه دبیر شورای نگهبان با واکنش رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی مواجه شد

گروه سیاسی  -ماجرا از ابالغیه حجتاالسالم احمد جنتی،
دبیر شورای نگهبان شروع شد .وی در ابالغیهای که برای
انتشار به روزنامه رسمی کشور داده ،خواستار جلوگیری از
تایید صالحیت کاندیداهای اقلیتهای مذهبی در انتخابات
شوراهای شهر و روستا شد که این امر واکنشهای بسیاری
را به دنبال داشت .بعد از واکنشهای فراوان به انتشار
تصویر این اطالعیه در فضای مجازی ،نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی نیز به این موضوع واکنش نشان
دادند و در نهایت علی الریجانی رئیس مجلس نیز به
پاسخگویی در این باره پرداخت.
در متن ابالغیه آیتاهلل احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان آمده
است« :با عنایت به اطالعات واصله از برخی مناطق کشور که
اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند
و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در
شوراهای اسالمی شهر و روستا نمودهاند و با توجه به اینکه
تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی
آن در شورای نگهبان الزماالتباع خواهد بود ،تبصره  ۱ماده ۲۶
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور
و انتخاب شهرداران مصوب  ۱۳۷۵نسبت به چنین مناطقی با
نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام
خمینی علیهالرحمه در صحیفه نور مغایر است و لذا خالف موازین
شرع شناخته شد» .پس از آن ،روز گذشته عباسعلی کدخدایی،
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ابالغیه اخیر گفت :این ابالغیه
نظریه فقها است مبنی بر اینکه در جایی که اکثریت مسلمان
باشند ،اقلیتها نمیتوانند در شوراها حضور داشته باشند .اگر در
جایی اکثریت با اقلیتهای دینی و مذهبی باشد ،حضور آنها در
شوراها بالمانع است.
اظهارات جنتی و کدخدایی اما انتقاد بسیاری از وکالی مردم در
بهارستان و به خصوص نمایندگان اقلیتها و اکثریت در مجلس
شورای اسالمی را به دنبال داشت .علی مطهری ،نماینده مردم
تهران و نایب رئیس مجلس معتقد است که استناد به اصل چهارم
قانون اساسی در این باره به دلیل اعالم نظر شورای نگهبان نافذ

بهارستان پیگیر اجرای ُم ّر قانون انتخابات شوراها

نیست اما باید منتظر توضیح این شورا باشیم .از سویی دیگر اما
اسفندیار اختیاری ،نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی
در نامهای خطاب به علی الریجانی ،رئیس مجلس نسبت به
ابالغیه دبیر شورای نگهبان در باره جلوگیری از تایید صالحیت
کاندیداهای اقلیت مذهبی واکنش نشان داد .در متن این نامه
آورده شده است که ادیان الهی رسمی شناخته شده در قانون
اساسی ،اجازه ثبتنام در شوراهای شهر و روستا را دارند .بختیاری
در ادامه نوشت :چگونه امکان دارد ،قانونی که بیش از  ۲۰سال از
تصویب آن میگذرد ،بدون ارائه طرح یا الیحه و طی کردن مراحل
مشخص در قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس ،بخشی از آن
لغو شود .اگر این اتفاق رخ دهد ،پس چگونه بر اساس اصل ،۵۸
مجلس مسئول قوه مقننه و در راس امور است؟ به گفته نماینده
زرتشتیان ،اظهارات اخیر شورای نگهبان ،مخالف اصل سوم قانون
اساسی و عدالت و برابری است.
بهرام پارسایی ،عضو کمیسیون اصل  90مجلس و هیات نظارت
بر انتخابات شوراها نیز با اشاره به ابالغیه دبیر شورای نگهبان درباره

جلوگیری از تایید صالحیت نامزدهای اقلیت مذهبی در انتخابات
شوراهای شهر و روستا ،اعالم کرد :باید بررسی شود آیا بنابر قانون
اساسی شورای نگهبان میتواند چنین کاری انجام دهد یا خیر.
این درحالی است که بنابر اصول  ۱۳و  ۱۴قانون اساسی نمیتوان
این حق را از اقلیتهای دینی و مذهبی گرفت .عضو هیات مرکزی
نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اضافه کرد :نکته دیگر
این است که اگر بنابر این روال بود ،باید قبل از نامنویسی داوطلبان
در انتخابات ،این مسئله به اطالع عمومی میرسید و این درحالی
است که هماکنون ثبتنام به پایان رسیده و حتی کار تایید
صالحیت نیز آغاز شده و در مراحل پایانی است .او در پاسخ به
این سوال که آیا هیات نظارت بر انتخابات قصد دارد این مسئله را
پیگیری کند ،گفت :در هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و
روستا قصد داریم با آقای الریجانی ،رئیس مجلس مکاتبه کنیم که
ببینیم چه تصمیمی باید اخذ شود .پارسایی همچنین خاطرنشان
کرد :به هر حال شورای شهر ،یک شورای محلی و بهنوعی یک
سازمان مردمنهاد منطقهای است و اگر همه شهروندان در آن

سهیم باشند ،باعث انسجام بیشتر میشود و کارایی آن نیز افزایش
مییابد .اساساً این شوراها قرار نیست قوانین شرعی و مذهبی
تصویب کنند که مشکلی پیش بیاید .بنابر اخبار ،میرزایی نکو،
نماینده مردم دماوند خبر داد که علی الریجانی با توجه به حواشی
ایجاد شده ،به صورت کتبی دستور داد که ُم ّر قانون در برگزاری
انتخابات شوراها انجام شود .او گفت :ابالغیه دبیر شورای نگهبان
خواستهای غیرقانونی بود؛ چرا که نظارت بر انتخابات شوراها
برعهده مجلس است و این مسئله ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.
میرزایی نیکو در پایان تصریح کرد :با این شیوه نمیشود کار را
پیش برد و با این رویکردها سنگ روی سنگ بند نمیشود .زمانی
درباره افراد نظر استصوابی میدادند و حال میخواهند قانون را نیز
استصوابیکنند.
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی نیز از دستور رئیس
مجلس برای رعایت قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در
انتخابات شوراها خبر داد .اسفندیار اختیاری در گفتوگو با ایسنا
اظهار کرد :پیرو نامهای که در خصوص عدم جلوگیری از ورود
پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای
شورای نگهبان نوشتم ،آقای الریجانی مستقیما به هیات نظارت
بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند .اختیاری
یادآور شد :پس از دستور آقای الریجانی ،با اعضای هیات های
نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس هستند ،نیز
گفتوگو شد و اکثریت آنها هم با ادامه اجرای قانون فعلی موافق
بودند و قرار شد دقیقا مر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری
در آن صورت نگیرد .این نماینده مجلس اضافه کرد :بر اساس قانون
فقط مجلس وظیفه قانونگذاری را دارد و شورای نگهبان میتواند
نظر فقهی خود را در مورد طرحها و لوایح مصوب مجلس ،آن
هم در موعد زمانی قانونی اعالم کند .مجلس نیز در صورت ایراد
شورای نگهبان یا قانون را اصالح میکند و یا بر مصوبه خود اصرار
میورزد و تعیین تکلیف به مجمع تشخیص واگذار میشود ،لذا
قانونی که  ۲۰سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها
اجرا شده ،نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصالح این
قانون باید از طریق ارائه الیحه یا طرح جدید اقدام شود.

