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چارهاندیشــی برای برگزاری انتخابات  1400در شرایط احتمالی کرونایی

نامه توکلی به رئیسی درباره پرونده «هفت سنگان»

وزارت کشــور :انتخابات  ۱۴۰۰با هماهنگی وزارت بهداشــت برگزار میشود  /انتخابات می تواند در دو روز برگزار شود

تسنیم

عضو کمیسیون شوارها :مجلس هنوز پیش بینی و برنامه خاصی ندارد

برش

مجلــس یازدهــم خیلــی زود و در همــان ســه ماهه
نخســت فعالیــت اش طــرح های ســه گانه خــود را
برای انتخابات ریاســت جمهوری ،شوراها و مجلس
روی میز گذاشت .این اقدام هر دلیلی که داشت و با
هــر انتقادی کــه مواجه بود میتوانســت یک معنای
مســتتر داشــته باشــد و آن اینکــه انتخابــات از حیث
ماهیت و شــکل بــرای نماینــدگان اهمیــت ویژه ای
دارد .بــا ایــن پیــش فرض و در شــرایطی کــه نگرانی
درباره چگونگی برگزاری انتخابات  1400سبب طرح
گمانهزنــی هایی پیرامــون تغییرات احتمالی شــیوه
برگــزاری آن شــود؛ توقع می رود که مجلس نســبت
بــه این موضــوع فعاالنــه عمل کنــد و بــرای تدوین
پیشبینی های قانونی الزم دست به کار شود.
گزاره ای که دســت کــم در گفت وگوی روزنامه ایران
با حمیدرضا کاظمی عضو کمیســیون شوراها و امور
داخلی مجلس مهر صحت بر آن گذاشته نمیشود.
کاظمی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به
احتمــال ادامه یافتن همهگیری کرونا در کشــور الزم
اســت برای انتخابات ســال  1400پیش بینی خاصی
از ســوی مجلــس صــورت گیــرد ،صحبت کــردن در
این باره را زود دانســت و بــا بیان اینکه مجلس هنوز
در ایــن بــاره برنامــه ای نــدارد ،گفــت« :انتخابات با
توجه به سیاســت هــای نظام جمهوری اســامی که
مبتنــی بر نظر و آرای مردم اســت با هر ســاز و کاری
که با شــرایط زمان برگزاری ســازگار باشد باید برگزار
شــود .ما یک مقدار که جلوتر برویم قطعاً باید برای

اســت .این راهکاری است که معاون
سیاســی وزیر کشــور نیز پیش از اظهار
نظــر اخیــرش دربــاره برگــزاری دو
روزه انتخابــات و افزایــش شــعب به
آن پرداختــه و گفتــه بود کــه احتمال
الکترونیکی شــدن انتخابــات با توجه
به شیوع کرونا وجود دارد.
بــا ایــن حــال تحقــق برگــزاری
انتخابات تمــام الکترونیک همچنان
منــوط بــه موافقــت شــورای نگهبان
است که به گفته عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورا تا به امروز با استدالل
نگرانی نســبت به «تضمین ســامت
انتخابــات و صیانــت از رأی مردم» با
بــه کارگیــری ابزارهای طراحی شــده
برای برگــزاری الکترونیــک انتخابات
در همــه حوزههای رأیگیــری و برای
انتخابــات مهمــی ماننــد انتخابــات
مجلس یا ریاست جمهوری موافقت
نکرده است.
کدخدایی در آخرین گفتوگویش
بــا روزنامه ایــران که بعــد از برگزاری
مرحلــه دوم انتخابــات مجلــس
یازدهم انجام شــد درباره تمهیداتی
کــه بایــد در شــرایط همهگیــری کرونا
اتخــاذ شــود بــه اقداماتــی همچــون
ممانعــت از تبلیغــات میدانــی،

روایت محسن امینزاده از دالیل مذاکرههراسی در ایران

وظیفه دیپلماسی مذاکره و کسب امتیاز است

هفتمیــن نشســت مشــترک شــورای
مرکزی حــزب جوانان ایران اســامی با
دبیران اســتانی این حزب اصالحطلب
و بــا حضــور محســن امیــنزاده معاون
وزیــر امــور خارجــه دولــت اصالحــات
بهصورت مجازی برگزار شد .بهگزارش
ایســنا ،در این نشست امینزاده با اشاره
بهکاهش اهمیت نفت خاورمیانه برای
امریکا بهدلیل خودکفا شــدن این کشور
در تولیــد نفــت و مشــکالت اقتصــادی
کشورمان گفت :امروز قدرت نظامی به
تنهایــی نقش بازدارندگــی ندارد و هیچ
کشوری نمیتواند با اقتصادی نابسامان
و بحرانهــای اجتماعــی و صرفــاً با اتکا
به قوای نظامی در ســطح جهان مدعی
عــزت و قدرت شــود .معاون وزیــر امور

خارجــه دولــت اصالحــات پیــروزی جو
بایــدن در انتخابــات امریــکا را بهتریــن
فرصــت بــرای مذاکــره بــا ایــن کشــور
دانســت و گفــت :در روابــط بینالمللی
نــه دشــمن ابــدی وجــود دارد و نــه
دوســت ابدی و این شــرایط حال اســت
که معین میکند که چه سیاســتی برای
برونرفــت از بحــران و ارتقــای منزلــت
بینالمللــی کشــور بایــد اتخــاذ شــود.
مذاکــره بــا امریکا برای پذیــرش ادعاها
و خواســتهای امریــکا نیســت بلکه برای
تأمیــن امنیت ملی و منافــع ملی ایران
ضروری و بسیار مؤثر است .هیچ دولتی
از مذاکــره نمیگریــزد .دولــت مقتــدر،
مقتدرانــه مذاکــره میکنــد و مقتدرانــه
امتیاز میگیرد .حتی درمذاکره با دولت

مخالف یا دشــمن خود .مذاکرههراسی
در ایــران محصــول تفکر جریانی اســت
کــه بقــای خــود را در بحــران و تحریم و
تهدید میبیند.
او افــزود :وظیفــه نظامیــان آمادگــی
مقتدرانــه و مواجهــه مقتدرانــه نظامی
بــا دشــمن در وضعیت ضروری اســت.
متقابــاً وظیفــه دیپلماســی ،مذاکــره
مقتدرانــه و کســب حداکثــر امتیــازات
در جهــت منافــع ملــی و امنیــت ملــی
بدون جنگ اســت و در واقع دیپلماسی
بدل کــردن قدرت ملی به ابــزار مذاکره
برای کســب فرصتهای ملــی و قدرت
ملــی بیشــتر اســت .نظامیــان بــا اقتدار
نظامی برای کشــور امنیت و ســربلندی
میآورند.

شــرایطی که ممکن است در خرداد ماه آینده وجود
داشته باشد برنامهریزی کنیم».
او بــا بیــان اینکــه هنــوز در کمیســیون شــوراهای
مجلس چنین بحثی مطرح نشــده است ،افزود« :ما
بایــد ابتدا وارد فاز اجرایی برگزاری انتخابات شــویم
و برنامه زمانبندی انتخابات مشــخص شــود ،هیأت
مرکزی نظــارت بر انتخابات مجلس شــکل بگیرد و
با دولت نشســت بگــذارد و درباره ســازوکار برگزاری
انتخابــات برنامــه ریزی کند ».کاظمی شــرایط کرونا
در برگــزاری انتخابــات توأمــان ریاســت جمهوری و
شــوراها را بیتأثیــر ندانســت ،اما در پاســخ به اینکه
آیــا در صــورت ضروری بــودن تدویــن قوانین جدید
صبــر کردن تا مشــخص شــدن زمانبنــدی انتخابات
در اســفند ماه سبب از دســت رفتن زمان نمی شود،
گفت «:با توجه به شــیب تندی کــه همه گیری کرونا
پیدا کرده اســت باید ببینیم که وضعیت تا فروردین
ســال آینده و پــس از آن به چه شــکل پیش می رود
و سیاســت هــای اعمــال محدودیــت به چــه نتیجه
ای می رســد و بعد از مشــخص شــدن این فاکتورها
بــرای انتخابات برنامــه ریزی کنیــم .در حال حاضر
نمــی تــوان راهکار مشــخصی پیش بینی کــرد .چون
مــا نمی دانیم هفت یا هشــت ماه دیگــر چه اتفاقی
مــی افتــاد .البتــه بایــد در تعامــل بــا دولــت دربــاره
راهکارهایــی مختلــف صحبــت کنیــم تــا بر اســاس
شــرایط خــاص زمــان برگــزاری انتخابــات تصمیــم
بگیریم».

حــذف الــزام بــه ثبــت اثــر انگشــت
رأیدهندگان و ارجاع به مشــخصات
ســجلی آنهــا کــه از طریق کــد ملی و
اتصال به ســامانه الکترونیک ممکن
اســت اشــاره داشــت کــه مشــخص
اســت اگر این تمهیدات میتوانســته
برای برگزاری مرحلــه دوم انتخابات
مجلس در چهار حوزه انتخابیه کافی
باشد مسلماً برای برگزاری انتخاباتی
در وســعت و اهمیــت انتخابــات
ریاست جمهوری ناکافی است.
ëëتغییــر در شــیوه برگــزاری انتخابات
نیازمند قانونگذاری
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره
اســتفاده از امکانی همچون اخذ رأی
پستی و نظایر آن نیز با اشاره به اینکه
«قانــون تصریــح دارد کــه خــود فــرد
بایــد پای صندوق بــرود و رأی خود را
اعــام کند» گفته اســت کــه «اگر قرار
بــر تغییــری در ایــن روش رأیگیــری
باشــد ،بایــد قوانین را اصــاح کنیم»
بــه بــاور او مجلــس و دولــت فرصت
دارنــد بــا ارائه طرح یا الیحــه و با قید
دوفوریت مقدمات قانونی الزم برای
اعمال چنین تغییراتی را مهیا کنند.
او دربــاره احتمــال تعویــق
انتخابات ریاست جمهوری  1400هم

بــا وجود اعتقاد به اینکــه منع قانونی
وجــود ندارد گفته بود کــه این تعویق
میتواند در حدی باشــد کــه با لحاظ
احتمال کشــیده شــدن انتخابــات به
مرحله دوم تکلیف انتخابات تا پیش
از پایــان یافتــن عمــر دولــت فعلــی
مشخص شود.
بــا همــه ایــن مالحظــات بــه نظر
میرســد تحقــق برگــزاری انتخابــات
تمــام الکترونیــک میتوانــد یکــی از
راهکارهــای اصلی بــرای جلوگیری از
تزاحم کرونا با مشــارکت شــهروندان
در انتخابات و مهمتر از آن ارجحیت
دادن به سالمتی آنها باشد .راهکاری
کــه حداقــل ســبب میشــود پروســه
اخــذ رأی در زمــان کمتــری انجــام
شــود و از تراکم حضــور رأیدهندگان
در حوزههــا بکاهد .مشــروط بــر آنکه
در تعاملــی میــان شــورای نگهبــان
و وزارت کشــور بالتکلیفــی پرونــده
تصمیمگیــری دربــاره برگــزاری
انتخابات الکترونیک پایان یابد.
بــا همه آنچه گفته شــد شــرایطی
کــه همهگیــری کرونــا پیــش روی
دســتاندرکاران انتخابــات خواهــد
گذاشــت همچنــان غیرقابــل
پیشبینی اســت .مشــخص است که

سیدرضا تقوی خبر داد

جامعه روحانیت بهدنبال ایجاد ائتالف دائمی اصولگرایان

عضــو شــورای مرکــزی جامعــه
روحانیــت مبــارز از تــاش ایــن
تشــکل سیاســی برای تأسیس نهاد
ائتالفــی جدید و دائمــی در جریان
اصولگرایی خبر داد .حجتاالسالم
ســیدرضا تقوی در گفتوگو با ایلنا،
درخصوص فعالیتهای اخیر این
تشــکل سیاســی و همچنیــن رونــد
تالشهــا بــرای ایجــاد وحــدت در
میــان گروههــای سیاســی اصولگرا،
گفــت :جامعــه روحانیــت مبــارز
حدود دو ماه است که فعالیتهای
خــود را درخصــوص انتخابــات
شــروع کرده و براســاس مصوبهای
که شــورای مرکزی داشــته است ،به
دنبــال ایــن اســت کــه یــک وحدت

فراگیــر در میان نیروهــای اصولگرا
و والیی به وجود بیاورد .وحدتی که
همه گروهها ،احزاب و تشــکلهایی
را کــه در ایــن دایره هســتند در کنار
هــم جمــع کننــد .نماینــده تهــران
در مجلــس بــا بیــان اینکــه چنیــن
فرآینــدی منجــر بــه اتــاف وقت و
انــرژی میشــود ،اظهار داشــت :به
همین علت به این نتیجه رسیدیم
که یک تشــکل ایجاد شــود تا بتواند
ایــن ثبــات را در جریــان اصولگــرا
ایجاد کند و دائمی باشــد .البته این
اصالً به معنای منحل شدن احزاب
نیســت .بلکه یک نهادی اســت که
باید به عنوان نخ تسبیح عمل کند
و در هســته مرکــزی آن نمایندگانی

از همه گروهها حضور داشته باشند
و با سیاســتگذاری و تصمیمســازی
آنها همه نیروها در یک جهت و به
سوی یک هدف حرکت کنند .برای
ایجــاد و تشــکیل آن هســته مرکزی
نیز باید از همه ظرفیتها اســتفاده
شود .عضو شــورای مرکزی جامعه
روحانیت مبارز در پاســخ به سؤالی
مبنی بــر حضــور جبهه پایــداری یا
نواصولگرایان (نزدیــکان قالیباف)
در این تشــکل ،گفت :تالش ما این
اســت کــه جبهــه پایــداری و طیــف
همراهان آقــای قالیباف نیز حضور
داشته باشند ،در واقع تالش داریم
که همکاری و حضور همه گروهها را
در این تشکل داشته باشیم.

اصابت موشک به سفارت ایران در کابل تلفات
جانی نداشت

خبــر دیگر اینکه ،در پی اصابت موشــک به بخشهایــی از کابل که صبح
دیروز ب ه وقوع پیوســت ،ســفارت جمهوری اســامی ایران در کابل با انتشــار
مطلبــی از فــرود آمــدن یکــی از موشــکهای شــلیک شــده در محوطه این
سفارت خبر داد .بر اساس اعالم سفارت ایران در کابل ،یکی از موشکهای
شلیک شده در محوطه سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل فرود آمده
و ترکشهای متعددی به ساختمان اصلی ،شیشهها ،تأسیسات و تجهیزات
ســفارت اصابــت کرد .خوشــبختانه این حادثــه تلفاتی دربر نداشــت و همه
پرسنل سفارت در سالمت کامل به سر میبرند.

تمدید معافیت عراق از تحریمهای امریکا علیه ایران

شنیدیم که ،امریکا معافیتهای عراق از تحریمهای ایران را تمدید کرد.
بــه گــزارش ایلنــا ،وزارت خارجه امریــکا معافیتهای عــراق از تحریمهای
ایران را  ۴۵روز دیگر تمدید کرد .سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت :وزیر
خارجــه ایــاالت متحــده معافیتهای تحریمی عــراق بــرای واردات برق از
ایران را تمدید کرده است.

توقیف شناور خارجی در خلیج فارس

دســت آخر اینکه ،نیروی دریایی ســپاه یک شــناور خارجی با پرچم پاناما
را در حیــن قاچــاق ســوخت در خلیج فارس توقیف کرد .به گزارش باشــگاه
خبرنــگاران جوان ،رزمندگان منطقه چهارم نیروی دریایی ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی ،یک شناور خارجی با پرچم پاناما را در حین قاچاق سوخت
در خلیــج فــارس توقیــف کردند .این شــناور حامل بیــش از  ۳۰۰هــزار لیتر
سوخت قاچاق بوده است.

دشواری احیای برجام به روایت جوزپ بورل

جوزپ بورل ،مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا احیای توافق هسته ای
را در ماههــای پیــش رو کار دشــواری توصیف کــرد .به گزارش ایســنا «بورل» در
گفت وگو با مجله «تایم» گفت« :با وجود تعهد بایدن به توافق هستهای ایران
احیــای آن اکنــون آســان نخواهد بود ،به ایــن دلیل که امضاکننــدگان میتوانند
در مــورد لغو مجــدد آن توســط رئیسجمهوری آینــده ایاالت متحــده محتاط
باشــند» .بورل در این باره افزود « :این توافق فقط یک توافق هســتهای نیست.
این یک توافق اقتصادی است و ایران انتظار دارد مبادلهای برای متوقف کردن
برنامه هســتهای خود داشــته باشــد ».او همچنیــن گفت« :مذاکــرات مقدماتی
میتوانــد به ســرعت پــس از تحلیــف بایدن اتفــاق بیفتــد .این توافــق تنها راه
ممانعــت ایران از تبدیل شــدن به یک قدرت هســته ای اســت .فکــر نمی کنم
راهــکار دیگری باشــد ».از ســویی دیگر «کریس کونــز» ،ســناتور امریکایی که به
گــزارش رویترز انتظار می رود به عنوان وزیر خارجه احتمالی دولت جو بایدن،
رئیس جمهور منتخب امریکا معرفی شــود ،ادعا کرده است که بایدن به شرط
مذاکره درباره برنامه موشــکی ایران و نقش ایران در منطقه از بازگشــت امریکا
بــه توافق هســتهای حمایــت میکند« .کونز» بــا تأکید بر این کــه او فقط موضع
خودش را بیان میکند ،گفت که «واشنگتن پس از این که از بازگشت به برجام
حمایــت کنــد ،راهی رو بــه جلو در زمینه محــدود کردن برنامه موشــکی آنها و
حمایتشــان از نیروهــای نیابتی نیاز خواهد داشــت .این دو بایــد همزمان اتفاق
بیفتند».

اخبار

گــروه سیاســی /تصویــر تراکــم صــف
رأیدهنــدگان همــواره نشــانه
باالبــودن میــزان مشــارکت بــود و به
تعبیــر معــروف «حماســه حضــور»؛
امــا پیشبینــی مســئوالن بهداشــتی
کشــور مبنی بر احتمال ادامه داشــتن
همهگیــری کرونــا تــا دســتکم یــک
ســال دیگــر خواهناخواه تصــور چنین
رویــدادی را در انتخابــات ریاســت
جمهــوری  1400بیــش از آنکــه بــه
امــری مطلــوب تبدیل کند ،ســخت و
ممتنــع میســازد .خاصــه آنکــه جدا
از همــه پیشبینیهایــی کــه دربــاره
تأثیــر شــرایط سیاســی و اقتصــادی
بــر مشــارکت انتخاباتــی شــهروندان
میشــود ،نگرانی کرونایی شهروندان
خــود میتوانــد بهعنــوان یکــی از
عوامــل تأثیرگــذار در کمشــدن از
تعــداد مجمــوع آرا عمــل کنــد .کمــا
اینکــه در توجیــه کاهــش قابــل توجه
درصــد مشــارکت رأیدهنــدگان در
انتخابــات مجلــس یازدهــم برخــی
رسانهها از تأثیر شــیوع بیماری کرونا
ســخن گفتند و ایــن در حالــی بود که
آمــار ابتال بــه کرونــا و فوت بــر اثر آن
در روزهــای منتهــی بــه دوم اســفند
 98بــه هیچ وجــه با آنچه ایــن روزها
تجربــه میکنیــم و محتمــل اســت تا
ماههای آینــده گریبانگیر باشــد قابل
مقایســه نبــود .موضوعــی کــه قاعدتاً
نظام سیاسی مبتنی بر آرای مستقیم
و غیرمستقیم مردم نمیتواند از کنار
آن و تأثیری که بر مؤلفههای قدرت و
مشــروعیتاش دارد به سادگی عبور
کند.
ëëچاره اندیشیهای مقدماتی دولت
روز گذشته مســئوالن وزارت کشور
بــه عنوان نهــاد مجــری انتخابات در
اظهــارات خــود نشــان دادنــد کــه به
تناسب مسئولیت اجراییشان در فکر
چارهاندیشــی برای انتخابات هستند.
به گــزارش ایرنــا ،عبدالرضارحمانی
فضلــی وزیــر کشــور با ایــن تأکیــد که
«انتخابــات بــا هماهنگــی وزارت
بهداشــت برگــزار میشــود» گفت که
در ایــن راه از تجربیــات کشــورهای
دیگــری که در این شــرایط ،انتخابات
برگزار کردهاند اســتفاده خواهد شد و
جمعبندی این وزارت پس از رسیدن
به راهکار مناسب  ،برای کسب نظر با
شورای نگهبان مطرح شده و گزارش
نهایی آن به مجلس ارائه میشود.
جمــال عــرف معــاون سیاســی
وزیر کشــور هــم در گفتوگویــی که با
تسنیم انجام داده است ،بخشهایی
از ســناریوهای دولــت بــرای برگزاری
انتخابــات در شــرایط کرونایــی را
مطــرح کــرد ،امــا تأکیــد داشــت کــه
اجراییشــدن آنها منــوط به موافقت
شــورای نگهبــان و تصویــب ســتاد
ملــی مبارزه بــا کرونا اســت .برگزاری
انتخابــات در  2روز و افزایــش تعــداد
شــعب از حــدود  60هــزار شــعبه بــه
 80هزار شــعبه راهکارهایی اســت که
وزارت کشــور بنا دارد پیشنهاد بدهد.
معــاون سیاســی وزیــر کشــور بــا ایــن
حال در نظر دارد که افزایش روزهای
برگزاری انتخابــات با معضل قانونی
مواجه است و به همین دلیل اجرایی
شــدن آن را مشــروط بــه موافقــت
شــورای نگهبان و تصویب ستاد ملی
مبارزه با کرونا دانســته و گفته اســت:
با توجه بــه اینکه ما قانــون انتخابات
ریاســتجمهوری را داریــم و عمــاً

قانون موجــود محدودیتهایی را در
ایــن زمینه بــرای مجریــان پیشبینی
کرده اســت ،نیاز داریم پیشــنهادمان
در صــورت موافقــت شــورای نگهبان
به تصویب ســتاد ملی مبارزه با کرونا
برســد ،چراکه مصوبات این ســتاد در
حکــم مصوبات شــورایعالی امنیت
ملی است.
بــه گفتــه او  28خــرداد 1400
تاریخ بــدون تأخیــر انتخابات اســت
و به حســب شــرایط همهگیری کرونا
بهماننــد انتخابــات مرحلــه دوم
مجلــس حضــور و تبلیغــات میدانی
طرفداران و کاندیداها ممنوع خواهد
بود.
امــا دغدغــه دربــاره چگونگــی
برگــزاری انتخابــات دوره ســیزدهم
ریاســت جمهوری به نحوی که بتوان
شــرایطی ایجــاد کرد که هم ســامت
مــردم حفــظ شــود و هــم درصــد
بیشــتری از واجدان شرایط رأی دادن
در آن حضــور پیدا کنند؛ حتی پیشــتر
از آنکه مراجــع تصمیم گیرنده برای
پیشبینی تغییرات الزم و در صورت
نیاز تصویب قوانین مورد نیاز دســت
به کار شوند به رسانهها راه یافت.
راهکارهایــی چــون افزایش مدت
زمــان برگــزاری انتخابــات ،افزایــش
تعــداد شــعبههای اخــذ رأی و بهــره
گرفتن از شــیوههای جدیــد انتخابات
ماننــد رأیگیــری پســتی و رأیگیــری
الکترونیک به عنوان شیوههایی که در
برخی کشورهای دیگر تجربه شدهاند
از جملــه مواردی اســت که برای حل
مسأله پیشرو قرار دارد.
انتخابــات امریــکا بــا بیــش از
 145میلیــون رأیدهنــده کــه بهدلیل
وجود نظام فدرالی و قوانین مســتقل
هر یک از ایالتهــای فدرال در بیش
از یــک روز برگــزار شــد یــک امــکان
متفاوت را کــه البته در ایاالت متحده
از ســالها قبــل وجــود داشــت پیــش
روی ایدهپردازان گذاشــت؛ رأی دادن
پســتی .روســیه هم با افزایــش تعداد
روزهــای رأیگیــری و البتــه دو بــار به
تأخیر انداختن همهپرسی اصالحات
قانون اساســی خود را برگزار کرد .کره
جنوبــی اما بــا درنظــر گرفتــن تدابیر
شدید بهداشــتی مانند فاصلهگذاری
رأیدهنــدگان ،تبســنجی در هنگام
ورود بــه حــوزه رأی ،ضدعفونــی
دســتها و گندزدایی کابین رأیدهی
بعــد از حضــور هــر فــرد انتخابــات
پارلمانــیاش را برگزار کــرد .تدابیری
که بعید است بتوان در کشوری تحت
تحریــم و بــا جغرافیــای جمعیتــی
ایران آنها را به کاربست.
ëëانتخابات الکترونیک؛ راهکار اصلی
تغییــر در شــیوه و رونــد ســنتی
انتخابات و حرکت بهسمت برگزاری
تمــام و کمــال الکترونیــک  ،یکــی از
اصلیتریــن پیشــنهاداتی اســت کــه
میتوانســت در چنیــن شــرایطی
مطــرح باشــد .گرچــه از نخســتین
زمزمههــای الکترونیــک شــدن
انتخابــات تا به امــروز بیش از  3دهه
گذشته اســت و هنوز توپ الکترونیک
شــدن مهمتریــن مرحلــه انتخابــات
یعنــی اخــذ رأی و شــمارش آن میان
زمین شــورای نگهبان و وزارت کشــور
در رفــت و آمد اســت و هنــوز از دهها
جلســه مشــترک ایــن دو نهــاد مؤثــر
در برگــزاری و نظــارت بــر انتخابــات
دود ســفید توافــق بیــرون نیامــده

دوراندیشی منوط به آمادگی و انجام
پیشبینیهای الزم بــرای مواجهه با
بدترین شرایط است.
اگــر شــرایط بــه نحــوی باشــد
کــه رأیگیــری غیرحضــوری چــه
بــا بهرهگیــری از امکانــات ســامانه
اینترانــت و بهصــورت مجــازی یــا بــا
ارســال و دریافــت تعرفــه کاغــذی
رأی اجتنابناپذیــر شــود قانــون چــه
پیشبینــی دربــاره آن دارد؟ مــاده
 9قانــون انتخابــات تصریــح دارد کــه
انتخابــات باید «به صورت مســتقیم
و عمومــی و بــا رأی مخفــی» برگــزار
شــود .تمام دیگر پیشبینیها درباره
صحــت آرای اخــذ شــده یــا شــرایط
ابطال آنها نیز بر مبنای کاغذی بودن
تعرفههای رأی و اخذ آنها در شــعبه
رأیگیری تدوین شده است.
بــه عبارتی ،رأیگیــری الکترونیک
خــارج از شــعبه ،رأیگیــری آنالین یا
ارســال پســتی آرا در قانون انتخابات
کنونــی کــه بــه احتمــال زیــاد مبنــای
قانونــی انتخابــات  1400نیــز قــرار
خواهد گرفت هیچ جایی ندارد.
تــا اینجــای کار مشــخص اســت
کــه وزارت کشــور بــه امــکان برگزاری
الکترونیــک انتخابــات دل خــوش
نداشــته و دو راهــکار افزایــش زمــان
رأیگیــری و تعــداد شــعب را مدنظر
دارد .بــر اســاس مــاده  20قانــون
انتخابات «اخذ رأی در داخل و خارج
کشــور در یــک روز انجــام میشــود و
مــدت آن  10ســاعت اســت» تبصــره
یــک ایــن مــاده میگوید «تشــخیص
ضــرورت و مدت تمدیــد اخذ رأی در
سراســر کشور» از اختیارات وزیر کشور
اســت و تبصــره  2تأکیــد دارد که اخذ
رأی در روز جمعــه انجــام شــود .منع
قانونــی که وزارت کشــور امیــد دارد با
موافقــت شــورای نگهبــان و تصویب
ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا بتواند در
این دوره مشمول استثنا شود.
دو راهــکار دیگــر یعنــی افزایــش
شــعب اخــذ رأی و صندوقهــای
رأیگیــری و نیــز تأمین دســتگاههای
مخصــوص اخــذ رأی الکترونیک هم
اگــر چه با امتناعهــای مصرح قانونی
مواجه نیســتند اما بــا موضوع بودجه
مــورد نیــاز گــره خوردهانــد .معــاون
سیاســی وزیــر کشــور آذر  98هزینــه
انتخابــات الکترونیــک را مبلغی بین
 ۵۰۰الــی  ۶۰۰میلیارد تومان تخمین
زده بــود .عددی که میشــود احتمال
داد حــاال همپــای افزایــش قیمــت
در بســیاری از حوزههــا بایــد بیشــتر
پیشبینی شــود .تأمیــن بودجه مورد
نیاز برای انتخابات الکترونیک هرچه
باشــد بدون همراهی مجلس ممکن
نیست.
بــه نظــر میرســد عــاوه بــر
چارهاندیشــی دولت به عنوان مجری
انتخابــات ،الزم باشــد نماینــدگان
مجلــس هــم کــه اتفاقــاً تاکنــون بــا
ارائه ســه طرح بــرای اصــاح قوانین
انتخاباتــی در نخســتین ماههــای
فعالیــت خــود نشــان دادهانــد برای
موضوع انتخابات به هر دلیل اولویت
ویژهای قائلند؛ درباره پیشبینیهای
قانونی برگــزاری انتخابات در صورت
ادامه یافتن کرونا دست به کار شوند.
بیشــک در این مهم ضــروری بودن
بهرهگیــری از نظــرات کارشناســان
همــکار ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا
امری غیرقابلانکار است.

دیگه چه خبر

سالمت و مشارکت

خبر اول اینکه ،رئیس هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت طی نامهای
از رئیــس قــوه قضائیه بابت پیگیــری و صدور حکم بدوی پرونده هفت ســنگان
قزوین تشــکر کرد و خواســتار اعالم هرچه ســریعتر حکم دســت انــدرکاران این
پرونــده شــد .بهگزارش ایلنا ،در بخشــی از نامــه احمد توکلی خطــاب به رئیس
قوه قضائیه آمده اســت :در این پرونده فساد ننگآور ،مسئوالن استان ،از جمله
رئیــس کل دادگســتری و دادســتان وقت اســتان قزویــن ،با همدســتی یکدیگر و
با بد ه بســتان فاســد ،به تصــرف ناحق زمین و ساختوســاز با جــواز غیرقانونی
دســت زده بودند .اگرچه در بدو امر مطرح شــدن چنین پروندهای ،مشوه کننده
وجاهت نظام بود ،ولی رســیدگی به آن ســبب تطهیر نظام ،خاصه قوه قضائیه
از لــوث مفســدان حکومتی میشــود.توکلی افزوده :خوشــحالیم که حکم بدوی
پرونده انشــا گردید و امیدواریم که هر چه ســریعتر حکم دســتاندرکاران فاسد
ایــن پرونــده در دســتان قدرتمند مجریان قانــون قرار گیرد .حکم قضات فاســد
نیــز پس از تعلیق حــق قضاوت آنان در دادگاه محتــرم انتظامی قضات ،صادر
خواهد شــد .طبیعی اســت که تســریع امر در دادگاه انتظامی قضات که همیشه
ملجأ تظلم خواهی از قضات قانون شــکن بوده اســت ،بر اعتبار این محکمه در
چشم مردم بیفزاید.

واکنشها به سخنان اخیر آیتاهلل علمالهدی

از چه جایگاهی اتهام میزنید

تازهترین ســخنان آیتاهلل علمالهدی ،امام جمعه مشــهد با واکنشهای
زیــادی مواجه شــده اســت .او در خطبههــای مجــازی نماز جمعــه این هفته
تحــول انتخاباتی امریــکا را فرصــت میدانند ،یا
گفتــه بــود« :آنان کــه جریان
ِ
ّ
نادانی معمولی و از اینها
نــه
و
ب
ک
مر
جهل
گرفتار
واقعــاً نــادان و ناآگاهند و
ِ
جاهلتــر وجود نــدارد و اگر این نیســتند ،خائنند .خیانتکار بــه ملت ».محمد
مهاجری ،فعال اصولگرا در کانال تلگرامی خود در یادداشتی با عنوان «آقای
علمالهــدی! مــن مانند شــما ،دیگــران را جاهــل و خائن نمیدانــم» ،درباره
تفــاوت دیــدگاه خود با امام جمعه مشــهد در این قضیــه و عدم تخصص هر
دو در حــوزه روابــط بینالملل نوشــت« :از حضرت ایشــان تقاضــا میکنم 10
اســتاد روابــط بینالملل که مورد تأیید خودشــان هســتند معرفــی کنند تا هر
دو بــا هــم در برابــر آن اســاتید ،زانــو بزنیم و ســوادمان را عرضــه کنیم و حق
قضاوت درباره دانایی یا نادانی را به آنها بسپاریم ».او اطالق عنوان «خائن»
توســط علمالهدی به بخشــی از افرادی که تحول انتخاباتــی امریکا را فرصت
میداننــد ،مصــداق «افترا» دانســت و نوشــت« :آیا ایشــان میپذیــرد که اگر
ثابت نشــد مخالفان نظر ایشــان (در مورد فرصت دانســتن نتیجه انتخابات
امریکا) خیانتکارند ،همین اتهام از طرف مقابل وارد شود و معاذاهلل ایشان را
خائن بخوانند؟» همچنین عباس عبدی در کانال تلگرامی خود در یادداشتی
با عنوان «تبعیض ریشــه توهین» نوشــت« :بیان این نوع ســخنان تا وقتی که
موجب توهین و اتهام نشــده مشــکلی ندارد و برای خوانندگان جذابیتهای
خــاص خود را دارد که فراوان اســت .کســانی هــم در تهران و شــهرهای دیگر
هســتند کــه ســخنان مشــابه میگوینــد و بــه ســرعت بازنشــر میشــود .ولــی
هنگامی که به توهین و اتهامزنی میرســد ،دیگر نمیتوان مســأله را به درک
و آگاهــی گوینــده ارجاع داد بلکه بــه وجود تبعیض در ســاز و کارهای حقوقی
مربــوط میشــود .اگر یک شــهروند عادی چنیــن اظهاراتی را علیــه آنان کند،
فــوری رســیدگی و مجازات میشــود ولی آنــان مصون هســتند و این تبعیض
خطرناکتــر از اصل این بیان اســت ».پایگاه خبری عصر ایران نیز در مطلبی
بــه قلم «مهرداد خدیر» به ســخنان علمالهدی واکنش نشــان داد و نوشــت:
«حاال آقای علمالهدی میگوید رفتن ترامپ فرصت نیست .البد اگر میماند
و پایش را بیشتر روی گلوی اقتصاد و زندگی ما فشار میداد ،فرصت بود ».در
ایــن مطلب آمده اســت« :متهم کــردن دیگران به جهالت و نادانی مســتلزم
آن اســت که شــخص در قله دانایی و معرفت نشسته باشد اما اتفاقاً افراد هر
چه بیشــتر میدانند تازه درمییابند که نادانستههاشان بیشتر است و دیگران
را بــه جهــل و نادانی متهم نمیکنند .متهم کردن بــه خیانت نیز جز از عهده
قاضــی برنمیآید و خیانــت در مقابل امانت قرار دارد .جنــاب علمالهدی از
کدام موضع سخن میگوید؟ ّ
علمه دهر یا قاضیالقضات شهر؟»

