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بخشنامه انتخاباتی قوه قضاییه
اسفند امسال نظام سیاسی ایران شاهد دو انتخابات مهم خواهد بود، انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان که نتایج هر دو 
می تواند تاثیرات متفاوتی در آینده سیاسی ایران داشته باشد. مدتی است که بحث درمورد کم و کیف برگزاری این انتخابات ها 
شروع شده است، از استانی شدن انتخابات مجلس تا الکترونیکی شدن انتخابات ها و از ردصالحیت ها تا رسیدگی به تخلفات. 
حاال رئیس قوه قضاییه بخشنامه ای درخصوص  تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی صادر کرده است. در 
این بخشنامه مقرر شده است که در مراکز استان ها ستاد ویژه ای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل شود 
تا تمهیدات الزم را درمورد اجرای دقیق قانون و نیز پیش بینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی انجام دهند. این ستادها به 

مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان، مسئوالن و نمایندگان نهادها، سازمان ها و دستگاه های ذی ربط قضایی خواهد بود. در کلیه شهرستان های 
استان هم ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف خود را انجام خواهند داد. 
به عالوه ستاد ویژه در مرکز و با ترکیب نمایندگان دستگاه ها، نهادها و ارگان های قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان کل کشور و دبیری معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل خواهد شد. همچنین طبق این بخشنامه رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور موظف اند شعبه هایی از دادگاه ها 
گاه سازی عمومی و توجیه، ارشاد  و دادسراهای حوزه قضایی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند. این بخشنامه در پایان آ
و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه های اجرایی، تشکل ها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و 
ترویج قانون مداری را در کاهش و پیشگیری از بروز جرائم انتخاباتی افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت و سالم سازی فضای انتخابات موثر خوانده است.

دو وزارتخانه، پیشنهادهای روحانی به عارف
تنها چند روز پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ســال 92 محمدرضا عارف نامزد اصالح طلبان که توانسته بود در 
مدت کمی طرفداران زیادی برای خودش دســت وپا کند، به نفع حسن روحانی کنار رفت و اصالح طلبان از روحانی 
حمایت کردند. هرچند نامه ای که عارف منتشــر کرد حکایت از دلخوری او داشــت و به نظر نمی آمد بین و او روحانی 
معامله ای شده باشــد، انتظار اصالح طلبان بر آن بود که روحانی درصورتی که رئیس جمهور شود، عارف را به عنوان 
معاون اولی اش برگزیند. اتفاقی که رخ نداد، حســن روحانی رای آورد و عارف همچنان استاد دانشگاه و رئیس بنیاد 
امید ایرانیان ماند. حاال رســولی ســخنگوی ســتاد انتخاباتی محمدرضا عارف در آن انتخابات با اشاره به ایام پس از 

انتخابات در خرداد 92 گفته اســت که روحانی، عارف را برای دو وزارتخانه دعوت کرده ولی عارف ضمن تشــکر نپذیرفته است، وزارت علوم و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات. 

به گفته رســولی محمدرضا عارف برای رد پیشنهاد روحانی دو دلیل داشته اســت: یکی اینکه تشخیص او این بوده است که در این صورت آن گونه که 
باید مؤثر نخواهد بود، درحالی که در حوزه مدنی و عمومی مؤثرتر است. دوم اینکه با توجه به این موضوع که دکتر عارف در زمان اصالحات معاون اول 
رئیس جمهور بوده، در عرف اداری پسندیده نیست وقتی فردی در زمانی نفر دوم یک دولت بوده است، بعدتر مسئولیت یک وزارتخانه را برعهده گیرد. 
چیزی شــبیه به اینکه یک دولت اصولگرا روی کار بیاید و به احمدی نژاد که هشــت سال رئیس جمهور بوده، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را بدهد. 

امری که به گفته سولی اگرچه اشکالی ندارد، ولی عرف آن را نمی پذیرد.

برنامه گفت وگوی ویژه خبری دو شب پنج شنبه شب شاهد اتفاق عجیبی بود: یکی از 
مهمان ها به درخواست مهمان دیگر از برنامه حذف شد. مهمانی که حذف شد دکتر 
حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته ای کشور و مهمانی که 
درخواست آن را داد، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس 
و منتقد سرسخت توافق هســته ای بودند. ماجرا از این قرار است که در این برنامه 
قرار بود بعیدی نژاد و زاکانی شرکت کنند و تیزرهای معرفی برنامه هم از حضور این 
دو مهمان خبر می داد. اما زاکانی دقایقی پیش از شروع برنامه می گوید که حاضر به 
حضور در مقابل بعیدی نژاد نیست چراکه شان مجلس به او چنین اجازه ای نمی دهد 
و تنها حاضر است به صورت تلفنی با یکی از اعضای تیم مذاکره کننده گفت وگو کند. 
این گونه می شــود که مجری برنامه با بعیدی نژاد که در میانه راه صداوسیما بوده، 

برگردانده و از این برنامه حذف می شود.
حمید بعیدی نژاد اما با تایید این اتفــاق در واکنش به آن گفت: تالش ما در وزارت 

خارجه تمرکز روی محتواست نه حاشیه. بعیدی نژاد ضمن تاکید بر اینکه وزارت امور 
خارجه همیشه برای گفت وگو و مشارکت در مباحثات آمادگی دارد و در اغلب موارد به 
درخواست صدا و سیما و مجلس در این زمینه پاسخ مثبت داده است، گفت که برای 
برنامه پنجشنبه شب هم آمادگی داشته اند، ولی گویا زاکانی شخصا تصمیم گرفته 
به تنهایی در برنامه شرکت کند. به گفته  مدیرکل حقوقی وامنیت بین الملل وزارت 
امور خارجه مســئوالن برنامه هم از این موضوع ناراحت بودند ولی چون در تیزرها 
موضوع برنامه کمیسیون ویژه برجام عنوان شده بود تغییر برنامه برایشان دشوار بود. 

درسی اخالقی از چهره ای سیاسی
محمد حسین رنجبران سردبیر و تهیه کننده برنامه گفت و گوی ویژه خبری هم در 
صفحه اینستاگرام خود به این اتفاق واکنش نشان داد و آن را از تلخ ترین لحظاتش 
خواند. رنجبران آنچه در آن برنامه رخ داد را هم تلخ و هم شــیرین خواند، تلخ از آن 

جهت که ناخواسته در برخوردی که به هیچ وجه نمی پسندیده سهیم شده است و 
شیرین از آن جهت که درس تواضع، صبر، ادب و اخالق سیاسی را گرفته است آن 
هم نه از یک مدرس اخالق بلکه از یک چهره سیاســی. درس اخالقی بزرگی که 
او را یاد تذکرات رهبری انداخته اســت درخصوص اینکه اخالق باید سرلوحه کار 

سیاسیون باشد. 

طبق مصوبه کمیسیون عمل کردم
زاکانی خــود نیز در مقام پاســخگویی در مقابل این اقدامــش برآمد و گفت علت 
مخالفتش با حضور بعید ی نژاد مصوبه کمیسیون ویژه بود که اعضا وارد مناظره ها 
نشــوند و له یا علیه برجام، اظهارنظری نکنند گرنه این کمیسیون هیچ تعارضی با 
وزارت خارجه ندارد. این صحبت زاکانی در حالیست که اظهارات او در مخالفت با 
برجام پیش از این در رسانه ها منتشر شده بود. زاکانی همچنین گفت که از دعوت 
شدن بعیدی نژاد اطالع نداشته و در میانه راه به او خبر داده اند، درحالی که تیزرهای 

این برنامه از حضور هم زمان زاکانی و بعیدی نژاد خبر داده بود. 

آمادگی ایران برای 
همکاری با کشورهای 

منطقه بعد از برجام
رئیــس جمهور کشــورمان گفــت: در شــرایط فعلی 
منطقه ای و مخصوصــًا بعد از برجام، ما با شــرایطی 
مواجه هســتیم که می توانیم با کشورهای جهان و به 
ویژه کشورهای منطقه همکاری های گسترده ای را از 

لحاظ اقتصادی داشته باشیم.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان 
در نشست خبری با حضور رئیس جمهور قرقیزستان 
که صبح امروز )شنبه( 14 شهریورماه برگزار شد ضمن 
خوشامدگویی به وی برای سفر به جمهوری اسالمی 
ایران اظهارداشــت: در شــرایط فعلــی منطقه ای و 
مخصوصًا بعد از برجام، ما با شــرایطی مواجه هستیم 
که می توانیم با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای 
منطقه همکاری های گسترده ای را از لحاظ اقتصادی 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: ظرفیت های مناسبی برای توسعه روابط 
اقتصادی میان دو کشــور وجود دارد و شرایط اقلیمی 
کشــور قرقیزســتان به گونه ای اســت که تاسیسات 
برق آبی در کشور قرقیزستان نه تنها می تواند برق این 
کشــور را تامین کند بلکه نیازمندی های کشــورهای 
منطقــه را تامین کند و جمهوری اســالمی ایران این 
توانمندی و توانایی را برای اجرای این برنامه ها دارد و از 
لحاظ خدمات فنی و مهندسی می تواند اقدامات الزم 

را در کشور قرقیزستان انجام دهد.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: همچنین در زمینه 
نیازمندی های این کشــور در جاده های مواصالتی 
هم جمهوری اســالمی ایران، آمادگــی اجرای این 
پروژه ها را در کشــور قرقیزستان دارد و همچنین این 
کشــور برای تجارت خود و اقتصاد خــودش نیازمند 
اتصال آب های آزاد جنوب است که بندرهای جنوب 
کشور ما از جمله چابهار و بندرعباس قادر هستند که 
کشورهای آســیای مرکزی از جمله قرقیزستان را به 
آب های آزاد بین المللی متصل کنند. رئیس جمهور در 
ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه ما آماده همکاری 
بیشتر با قرقیزســتان در زمینه علمی و فناوری های 
نوین و زمینه های هنری هستیم، گفت: این  آمادگی را 
داریم تا تعامل و همکاری های علمی دانشگاه های دو 
کشور بیشتر شده و همچنین در عرصه های پزشکی و 
داروسازی فعالیت های مشترک داشته باشیم.  روحانی 
افــزود: امیدواریم ارتباط و روادید دو کشــور نزدیک 
و تســهیل شــود، همچنین راه های هوایی دو کشور 
گشوده شــوند و ما شاهد افزایش صنعت گردشگری 
دو کشــور ارتبــاط نزدیک علمی و فرهنگــی ایران و 

قرقیزستان باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه دو کشــور از لحــاظ بین المللی 
و منطقــه ای همــکاری خوبــی دارنــد بــه رویکــرد 
اســتقالل طلبانه دولت جدید در قرقیزســتان و بسته 
شــدن پایگاه مناس در برابر آمریکایی ها اشــاره کرد 
و گفــت: تهران و بیشــکک در مســائل بین المللی و 

منطقه ای افکار نزدیک به هم دارند.
رئیس دولت یازدهم با تأکیــد بر اینکه همکاری های 
تهران و بیشکک می تواند افزایش یابد، ادامه داد: در 
دیدار خصوصی که با رئیس جمهور قرقیزستان داشتم 
وی گفت تالش می کنــد ایران عضو دائم ســازمان 
شانگهای شود و هم اکنون نیز تمام موانع برطرف شده 
و سایر اعضاء هم نســبت به انجام این موضوع تمایل 
دارند و مسلمًا عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای 
با توجه به شــرایط امنیتی که امروز در منطقه شــاهد 

هستیم، می تواند به نفع دو طرف باشد.
روحانی تأکید کرد: همچنین دو طرف در این مذاکرات 
بر اینکه باید همکاری  نزدیک تری برای مقابله با افراط 
و خشونت و تروریسم داشته باشیم اتفاق نظر داشتند.

مجلس، تعیین کننده فرجام برجام؟
برجام به مجلس می رود

بعد از یک ماه و نیم دعوا بین مجلس و دولت بر سر بررسی برجام در مجلس، رهبر 
انقالب به این دعوا پایان داد. آیت الله خامنه ای پنجشنبه در سخنانی تاکید کرد: 
من معتقدم و به آقای رئیس جمهور هم گفته ام که مصلحت نیســت، مجلس 

شورای اسالمی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود. 

دعوا بر سر تفسیر دو اصل قانونی
هرچند دعوای دولت و مجلس سیاسی است، اما برمبنای یک دعوای حقوقی 
اســت که از دو اصل قانونی برداشــت های متفاوت می شــود. بر اساس اصل 
۷۷ قانون اساســی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادهــا و موافقت نامه های 
بین المللــی و همچنین طبق اصل 12۵ قانون اساســی پیمان های مربوط به 
اتحادیه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسند. در مقابل 
بر اساس اصلی دیگر چون شورای عالی امنیت ملی مسئول حل و فصل مسئله 
هسته ای است و زیر نظر رهبری قرار دارد، اساسا نیازی به ورود مجلس نیست.

تصویب برجام در مجلس برخالف مصالح 
حســن روحانی همین هفته پیش بود که در نشست خبری خود رفتن برجام به 
مجلس را تحمیل فشار حقوقی مضاعف دانست. روحانی گفت طبق اصل 12۵ 
قانون اساسي وقتي یک توافقنامه اي را رئیس جمهور یا نماینده اش امضا مي 
کند باید براي تصویب به مجلس بفرســتند، درصورتی که ما که چیزي را امضا 
نکرده ایم. به گفته روحانی آنچه امروز انجام مي شــود درباره معاهده اي است 
که ایران در دوره پهلوی پذیرفته است و لذا نیازی ندارد به مجلس برود. به عالوه 
اینکه در برجام آمده اســت که ایران این اقدامات را به صورت داوطلبانه انجام 
مي دهــد، در حالی که اگر در مجلس تصویب شــود دولت تعهــد قانونی برای 

اجرای آن خواهد داشــت و این کاری خواهد بود در خدمت منافع طرف مقابل. 
سید عباس عراقچی هم در یکی از آخرین اظهارات خود در نهم شهریورماه در 
چهارمین جلسه کمیسیون ویژه رسیدگی برجام، ارائه برجام به صورت الیحه به 
مجلس را خالف مصالح کشور خوانده بود. او پیش از این در برنامه ای تلویزیونی 
و همچنین در پست اینســتاگرامی خود نیز با ارائه نظرات حقوقی موجود گفته 
بود طبق قانون لزومی ندارد برجام در مجلس تصویب شــود و چون هیچ یک از 
دیگر اعضای 1+۵، این توافق را در پارلمان های خود به تصویب نمی رســانند، 
تصویب برجــام در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین تنازع دارد. 
عراقچی در ادله حقوقی گفته بود اوال برجام تنها یک ســند اجرایی مشتمل بر 
برخی اقدامات داوطلبانه از ســوی دو طرف اســت و نه عهدنامه یا موافقتنامه. 
ثانیا برجام توســط یک قطعنامه شورای امنیت تایید شــده و بنابراین مثل بقیه 
قطعنامه ها نیاز بــه تایید مجلس ندارد. ثالثا این موضوع بر اســاس اصل 1۷6 
قانون اساســی در حوزه صالحیت شــورای عالی امنیت ملی قــرار می گیرد و 

مجلس نمی تواند ورود داشته باشد. 

چرا از آمدن برجام به مجلس می ترسند؟
بخشــی از نمایندگان مجلس از همان قبــل از توافق بر ارائــه و تصویب آن در 
مجلس تاکید داشتند. هرچند گروهی از نمایندگان ازائه الیحه ای به مجلس از 
سوی دولت و تصویب کلیات آن را کافی می دانستند و گروهی دیگر که عمدتا از 
میان نمایندگان جبهــه پایداری و منتقد توافق بودند، بر تصویب جزئیات آن در 
صحن علنی مجلس اصرار داشتند. محمد سلیمانی از نمایندگان عضو جبهه 
پایداری در نطق خود در مجلس می گوید: نمی دانم چرا عده ای خصوصًا دولت 
و باالخص فردی از تیم مذاکره از ورود مجلس به متن می ترســند. مگر در این 

متن چه چیزی هست که نباید باز شود؟ او در ادامه می گوید: نمی توان با سیاه 
بازی موارد سیاه توافق را سفید کرد. با سخنرانی و مصاحبه های متناقض چند 
پهلو کار کارشناسی انجام نمی شود. مگر با ادعای پوچ عدم کارآیی فردو و اراک 

و نطنز و آدرس غلط دادن می توان نگران نبود؟ 

الریجانی کدام طرف این دعوا بود؟
امــا علی الریجانی رئیس مجلــس تاکنون نظرات متفاوتــی درخصوص لزوم 
تصویب برجــام در مجلس داده بود. او از ماه ها قبل از توافق گفته بود درصورت 
حصول توافق بررسی و تایید آن برعهده شــورای عالی امنیت ملی خواهد بود. 
الریجانی اما پس از توافق یک بار گفت دولــت باید برجام را به صورت الیحه به 
مجلس ارائه کنــد و چندی بعد گفت همان طور کــه قطعنامه ۵98 در مجلس 
تصویب نشد، این بار هم مجلس می تواند نظری ندهد. او مدتی بعد و در واکنش 
به اظهارات عراقچی گفت این توافق باید جایگاه قانونی پیدا کند و چون تعهداتی 
را برای کشور ایجاد می کند ضروری است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در 
عین حال مخالفت الریجانی با بررسی برجام در کمیسیون امنیت ملی مجلس 
این گونه تفســیر شد که او تمایل دارد کمیســیون ویژه از طرف مجلس توافق را 
بررسی و تصویب کند و نیازی به بررسی بند به بند توافق در صحن علنی نیست. 
الریجانی حال و پس از سخنان رهبر انقالب بار دیگر بر بررسی توافق در مجلس 
تاکید کرده است. او همچنین گفته است که گزارش کمیسیون ویژه بررسی این 
توافق در ســه یا چهار هفته آینده به صحن مجلس ارائه خواهد شد. الریجانی 
درمورد نظــر مجلس درخصوص توافــق نیز گفته اســت: در مجلس در مورد 
این توافق نامه اختالف نظر وجود دارد و اینجانب شــخصا این ســند را با وجود 

اشکاالت آن، قابل قبول می دانم.

سوژه روز

خاطره روزپیگیری روز

دولت در سیاست خارجی کارستان کرد
معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران کشوری است که می تواند در مقطع فعلی به کانون مهم توسعه تبدیل شود وبه اقتصاد جهان جانی دوباره ببخشد. اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاحیه 
اولین کارخانه تولید آهن اســفنجی کشور در مجمع جهان فوالد سیرجان با اشــاره به عملکرد دولت طی دو سال گذشته خاطر نشان کرد: دولت در این دو سال گذشته گام های بلند و اقدامات 
بسیار مهمی انجام داد به گونه ای که بسیاری این تصور را نداشتند که نه این دولت و نه دولت های دیگر بتوانند که مشکالتی که در سطح بین الملل، سیاست داخلی و اقتصاد کشور وجود داشت 
به ســرعت حل کند.وی با بیان این که دشمنان برای وارد کردن آسیب جدی به جمهوری اسالمی ایران طرح های بسیاری را دنبال کردند گفت: آخرین طرحی که دشمنان ایران به دنبال آن 
بودند دهانه هسته ای و هدف قرار دادن نفت و سیستم بانکی کشور بود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای دولت در حوزه  سیاست خارجی گفت: به فضل الهی در این دو سال در 
بخش سیاست خارجی کاری کردیم کارستان. تیم مذاکره کننده ایران که فرزندان ملت بودند توانستند با تدابیری که رهبر انقالب اندیشیدند و همچنین مدیریت بسیار شجاعانه و مدبرانه رئیس 

جمهور، پای میز مذاکره ای که در طرف مقابل آن شش کشور بزرگ دنیا حضور داشتند بنشید و موفقیت های بسیاری کسب کنند.

ماجرای گفت وگویی که یک  طرف داشت

سیاسی


