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سرمقاله فتح

راهحــل مقابلــه بــا وعدههــای غیــر
کارشــنایس نامزدهــا اجیــاد ضمانــت
اجــرایی بــرای ایــن وعدههاســت.
بــرای وعدههــای انتخابــایت  2نــوع
ضمانــت اجــرا میتــوان در نظــر
گر فــت:
.1ضمانــت اجــرای عمومــی؛
بیــداری افــکار و اذهــان جامعــه
شــاید بتــوان مهمتر یــن ابــزار
مقابلــه بــا وعدههــای دروغــن را
افــکار عمومــی دانســت .حضــور
فعاال نــۀ شــهروندان در انتخابــات و
تأثیرناپذیــری در مقابــل وعدههــایی
کــه از ســوی نامزدهــای انتخابــایت
مطــرح میشــود کــه ایــن وعدههــا
ً
کامــا غیرقانــو ین و حــی غیرممکــن
اســت ،میتوانــد در یــک بــازۀ
زمــاین مناســب ،فضــای تبلیغــات
انتخابــایت را بــه معرکــۀ ار ز یــایب
برنامههــا  -و نــه وعدههــا -
تبدیــل کنــد و بایــد امیــد داشــت که
باالرفــن ســواد ســیایس شــهروندان،
مانــع از برگز یــده شــدن نامزدهــایی

وعده سر خرمن ندهید!
شــود کــه بــا فر یــب و دروغ بــه جلــب
آرای شــهروندان اقــدام میکننــد.
حقــو یق؛
اجــرای
ضمانــت
تنظــم قانــون کارآمــد و مؤ ثــر
بایــد دانســت وجــود افــکار عمومــی
در زمینــه مقابلــه بــا وعدههــای
دروغــن انتخابــایت ا گر چــه شــرط
الزم اســت لکــن شــرط کایف
نیســت! در کنــار افــکار عمومــی
بایــد ضمانــت اجــرای حقــو یق و
قانــو ین مناســب و بازدارنــده بــرای
ختلــف از وعدههــای انتخابــایت
در نظــر گرفتــه شــود .وعدههــای
دروغــن انتخابــایت در ابتــدا بــا
مبــاین و اصــول قانــون اســایس در
تضــاد قــرار دارد .بــرای مثــال طبــق
اصــل  67قانــون اســایس مناینــدگان
ســوگند میخورند«:ودیعـهای را کــه
ملــت بــه مــا ســپرده بــه عنــوان امیــی
عــادل پاســداری کــم و در اجنــام
وظایــف وکالــت ،امانــت و تقــوی را
رعایــت منــامی ».حــال منایندهــای
کــه بــا وعدههــای دروغ در
انتخابــات برگز یــده شــده

اســت ،چگونــه میتوانــد وظایــف
منایندگــی را بــا امانــت و تقــوی
اجنــام دهــد؟ مهچنــن طبــق اصــل
 121قانــون اســایس رئیــس مجهــور
ســوگند میخورد«:خــود را وقــف
خدمــت بــه مــردم و اعتــای کشــور،
ترو یــج دیــن و اخــاق ،پشــتیباین از
حــق و گســترش عدالــت ســازد».
بــدون شــک دادن وعدههــای
دروغــن در انتخابــات نهتهنــا بــا
ترو یــج دیــن و اخــاق مغایــرت
دارد ،بلکــه آهنــا را دچــار ضعــف و
تزلــزل میکنــد.
از طــر یف دادن وعدههــای ناممکــن
یــا بعیــد الوقــوع یــا خــارج از حیطــه
اختیــارات ر یاســت مجهــوری از
مصادیــق فر یــب دادن مــردم بــرای
جــذب آرای ایشــان اســت و بنــد
 ۵سیاس ـتهای کیل انتخابــات
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری
در ســال  1395چنــن مقــرر
میکند«:ممنوعیــت هرگونــه
ختر یــب ،هتدیــد ،تطمیــع،
فر یــب و وعدههــای

خــارج از اختیــارات قانــو ین و هرگونه
اقــدام مغایــر امنیــت مــی نظیــر
تفرقــه قومــی و مذهــی در تبلیغــات
انتخابــایت ».متأســفانه در نظــام
انتخابــايت مجهــوری اســامی ایــران
تا کنــون ســاز وکار مناســی بــرای
حتقــق و پیگیــری وعدههــای
انتخابــایت در نظــر گرفتــه نشــده
اســت و در ایــن زمینــه ضــروری
اســت تــا جملــس شــورای اســامی
ضمــن مشــورت بــا صاحبنظــران
عرصــه علــوم انســاین ،یــا بــا اضافــه
کــردن مــوادی بــه قانــون انتخابــات
یــا حتــت یــک قانــون جدیــد و
جدا گانــه ،در ایــن زمینــه ضمانــت
اجــرای قانــو ین الزم را وضــع منایــد تــا
بعــی از افــراد خیــال نکننــد کــه
مــی توانــد مســئولیتهای مهــم
کشــوری بــه عهــده گیرنــد و پــس
از آن بــا اقدمــات ناســنجیده خــود،
هــم ســرمایه اجتماعــی حکومــت را
کاهــش دهنــد و هــم وضــع معیشــت
مــردم را دچــار کمبــود و مشــکل
کننــد .

مسئله ما ریاست جمهوری نیست
از مسـائیل کـه مـا در پیـش دار می ،اآلن قضیـه انتخابـات رئیـس مجهـور اسـت .مـن
کار نـدارم کـی رئیـس مجهـور میشـود ،بـه مـن مر بـوط نیسـت ،مـن خـودم یـک
رأی دارم ،بـه هرکـه دمل خبواهـد میدهـم ،مشـا هـم مهینطـور .امـا ا گـر خبواهیـد در
مقابـل دنیـا اظهـار حیـات بکنیـد کـه بگوییـد مـا بعـد از گذشتن چندیـن سـال
زنـده هسـتمی بایـد مشـارکت کنیـد .ا گـر -خـدای خنواسـته -از عـدم مشـارکت مشـا
یـک لطمـهای بـر مجهـوری اسلامی وارد بشـود بدانیـد کـه آحـاد مـا کـه ایـن خلاف
را کـرده باشیم-خدای خنواسـته -مسـئول هسـتمی.
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سوریه و چالش
جمهوریت
بشــار اســد بــا کســب نودوپنــج درصــد آرا و بــا
مشــارکت هفتادوهشــت درصــدی مــردم ســور یه،
بــرای هفــت ســال دیگــر بهعنــوان رئیسمجهــور
ایــن کشــور برگز یــده شــد .ایــن انتخابــات،
دومــن دوره انتخابــات ر یاســت مجهــوری کشــور
ســور یه بــود .پی ـشاز ایــن در ســال  2014نیــز
اســد در اولــن انتخابــات پــس از اصــاح قانــون
اســایس ،بهعنــوان رئیسمجهــور منتخــب
برگز یــده شــده بــود .پیــش از ســال  ،2014نظــام
ســیایس ســور یه تکحــز یب بــود و تهنــا مههپــریس
تائیــد ر یاســت مجهــوری نامــزد حــزب بعــث برگــزار
میشــد ،امــا پــس از اصالحــات صــورت گرفتــه،
اجــازه فعالیــت رمســی بــه ســایر احــزاب داده شــده
و انتخابــات ر یاســت مجهــوری برگــزار شــد .در
ایــن دوره ،عبــداهلل ســلوم عبــداهلل (عضــو حــزب
احتادیــه سوسیالیســت) و حممــود امحــد مرعــی
(نامــزد خمالفــان داخــی دولــت) بــا بشــار اســد بــه
رقابــت پرداختنــد.
ایــن انتخابــات در حــایل برگــزار شــد کــه
کشــورهای غــر یب عضــو شــورای امنیــت و
در رأس آنهــا آمر یــکا ،فرانســه و انگلیــس،
پیشــاپیش خمالفــت خــود را بــا نتایــج برگــزاری
ایــن انتخابــات اعــام کردنــد کــه ایــن مســئله
در شــورای امنیــت بــا اعتــراض و خمالفــت

در دســتور کار قــرار داد کــه الزم بــود ،امــا کایف
روســیه مواجــه شــد.
نبــود .درحایلکــه ســور یه از نظــام تکحــز یب
طبــق قانــون اســایس ،ایــن آخر یــن دوره حضــور
خــارج شــده و مســیر انتخابــات را پیــش ر وی
بشــار اســد در انتخابــات خواهــد بــود و وی در
مــردم گشــوده اســت ،امــا هنــوز بــا رســیدن بــه
جایــگاه ایــدهآل مجهور یــت و امــکان مشــارکت
ســور یه از نظام تکحز یب خارج شــده
حدا کثــری احــزاب و افــراد در نظــام ســیایس
و مســیر انتخابــات را پیــش روی مردم گشــوده
فاصلــه دارد.
اســت ،امــا هنوز با رســیدن بــه جایگاه ایدهآل
مجهور یــت و امــکان مشــارکت حدا کثری احزاب بــا توجــه بــه ادامــه نبــرد داخــی و اینکــه مهچنــان
بیــش از یس درصــد خــا ک ســور یه حتــت کنتــرل
و افــراد در نظــام ســیایس فاصله دارد.
دولــت مرکــزی قــرار نــدارد ،انتظــار م ـیر ود
دور بعــدی حــق شــرکت در انتخابــات را خنواهــد همزمــان بــا پیشر و یهــای بیشــتر ارتــش
داشــت .ا کنــون یکــی از مصائــب اصــی ســور یه ،ســور یه در مســیر آزادســازی کامــل خــا ک ایــن
چالــش مجهور یــت ایــن نظــام اســت .پــس از آغــاز کشــور ،اصالحــات ناظــر بــه مســئله مجهور یــت
درگیر یهــای  2011در ســور یه ،اســد اصالحــایت را در نظــام ســور یه نیــز تمکیــل گــردد.
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مثل همهجای دنیا
آ یــا ا جــرای هــر حمدود یــی در فراینــد انتخا بــات
خــاف ا صــل مرد مســاالر ی ا ســت و یــک
نــوع دیکتا تــور ی تلــی میشــود؟ آ یــا با یــد
انتخا بــات را بــا یبقیدوبنــدی در انتخــاب
کــردن و انتخــاب شــدن مــازم دانســت؟
واقعیــت ا یــن ا ســت کــه اعمــال حمدود یــت
و نظــارت بــر فعالیتهــای ســیایس یــک
ا مــر را یــج در مهــه کشــورهای دنیا ســت؛ لــذا
ایــران از مجلــه کشــورهایی اســت کــه اصــل
ً
مردمســاالری را صرفــا بهصــورت تقلیــدی و
منفعالنــه از جوامــع غــر یب اقتبــاس نکــرده و
آن را حیتاالمــکان مطابــق بســتر فرهنگــی و
اجتماعــی خــودش بازتولیــد کــرده اســت .بــه
ـام انتخابــات در
مهــن دلیــل اســت کــه نظـ ِ
مجهــوری اســامی بــا آچنــه در سیســم انتخابــایت
لیبــرال دموکــرایس غــر یب میبینــم از جهــایت
متفــاوت اســت.

فقــط کســاین ا جــازه فعالیــت ســیایس(از مجله
صالحیــت نا مــزدی انتخا بــات) را پیــدا
میکننــد کــه در چهار چــویب معــن حر کــت
کننــد و شــر وطی را دارا با شــند .میدا نــم
و جــه مشــترک ا یــن شــر وط در مهــه جــای دنیــا
پذ یــرش قا نــون ا ســایس کشــور متبــوع ا ســت.
ً
مثــا در کشــورهای لیبــرال دمو کــرات مهچــون

بر یتانیــا فعالیــت ا حــزاب د یــی بــه دلیــل
نقــض شــدن ا صــل سکوالر یســم ممنــوع ا ســت.
ا یــران از مجلــه کشــورهایی ا ســت کــه ا صــل
ً
مرد مســاالر ی را صر فــا بهصــورت تقلیــدی و
منفعال نــه از جوا مــع غــر یب اقتبــاس نکــرده و
آن را حیتاال مــکان مطا بــق بســتر فرهنگــی و
اجتما عــی خــودش بازتولیــد کــرده ا ســت .بــه
ـام انتخا بــات در
مهــن دلیــل ا ســت کــه نظـ ِ
مجهــور ی ا ســامی بــا آ چنــه در سیســم انتخا بــایت
لیبــرال دمو کــرایس غــر یب میبینــم از جهــایت
متفــاوت ا ســت .ا یــن مســئله نظــام انتخا بــایت
مجهــور ی ا ســامی را بــا انتقــادات و هجمههــای
خمتلــف ر و بــر و کــرده ا ســت از مجلــه اینکــه بر خــی
نظــارت ا ســتصوایب شــورای نگهبــان را از
مصاد یــق ا ســتحاله انتخا بــات بــه انتصا بــات
تلــی میکننــد.
در پا ســخ با یــد گفــت و جــود ســاز وکارهای
نظــار یت بــر انتخا بــات ضــر ور ی و در مهــه
ً
نظا مهــای ســیایس متــداول ا ســت .مثــا در
فرانســه شــورای قا نــون ا ســایس ،مســئولیت
نظــارت بــر قوا نــن عــادی مصــوب جملــس
و تطبیــق آن بــا قا نــون ا ســایس ،نظــارت بــر
جر یــان انتخا بــات و مهچنــن ا حــراز صالحیــت
نامزد هــای انتخا بــات ر یا ســت مجهــور ی را
دارا ســت .شــاید بتــوان گفــت شــورای نگهبــان
مجهــور ی ا ســامی ا یــران اقتبا سشــده از حقــوق
ا ســایس فرانســه ا ســت .لــذا تصــور عــدم و جــود
هناد هــای نظــار یت بــر انتخا بــات و مهچنــن نبــود
نظــارت بــر قوا نــن مصــوب پارملا نهــا ا مــری
خــاف واقعیــت بــه نظــر میر ســد.

دانشگاه عمومی را
بنگاه معامالتی نکنید!
حضــرت ا مــام ،مشــا آقا یــان را دانشــگاه عمو مــی
خوا نــد بلکــه در اعتــای فهــم جامعــه مو ثــر
با شــید ،نــه اینکــه بالعکــس بــر فهــم مــردم
بتاز یــد! انتخــاب بدتر یــن ز مــان ممکــن جهــت
خپــش منا ظــرات ر یا ســت مجهــور ی و هبتر یــن
ســاعات بــرای تبلیغــات بــاز رگاین ،حا کــی
از آن ا ســت کــه کاند یــدای مــورد نظــر مشــا
فر و شــگا ههای زجنیــر های ،مــواد غــذایی و یــا
مــواد شــوینده با شــند! تکــرار برنا مــه انتخا بــایت
نا مــزد ر یا ســت مجهــور ی ا یــن کشــور هیــچ
ســهمی در کندا کتور تــان نــدارد و جــای آن را
تبلیــغ فــان پوشــک چبــه ا شــغال منــوده! متا شــای
منا ظــرات هــم کــه بــه لطــف برنامهر یــزی
دقیقتــان از ا کثر یــت جامعــه ســلب شــده و بــه
جا یــش مــا را تشــویق بــر د یــدن ســر یا لهای
یبحمتوایتــان میکنیــد! دانشــگاه عمو مــی را
بنــگاه معا مــا یت نکنیــد!

ثبتنــام نامزدهــای انتخابــات
تعیــن کــرد ،بــرای اعــام دالیــل
رد صالحیتهــا نیــز بــا طراحــی
و تصو یــب ســاز وکاری ایــن مهــم
را بــرآورده کنــد تــا افــرادی کــه ر وز
قبــل از اعــام لیســت نامزدهــای
تأییــد شــده آبــرویی نداشــتند از
رهگــذر رد صالحیــت بــرای خــود
کســب آبــر ویی نکننــد و عامــان
ایســتادگی در مقابــل خودشــان را
بـ�ه قیامـ�ت حوالـ�ه ندهنـ�د!

میدانــم .شــورای نگهبــان
یادداشتتحلیلی
میبایســت از یــک ا تــاق تار یــک
دربســته بــه یــک ا تــاق شیش ـهای
تعاملگــر بــدل شــود .ایــن شــورا
وفــق بنــد  11سیاس ـتهای کیل
چند نکته حول عملکرد شورای نگهبان در بررسی
انتخابــات مکلــف بــه تعیــن
صالحیتها و اتفاقات پس از آن
ســازوکارهای شــفافیت در جهــت
بالفاصلــه بعــد از درج اولــن خبرهــا را نــدارد ّامــا بالفاصلــه بعــد از جلــب مشــارکت حدا کثــری اســت
از نتایــج تأییــد صالحیتهــا اعــام ایــن اخبــار مهتــم بــه ســیایس لکــن ایــن مهــم مغفــول مانــده و
انتخابــات ر یاســت مجهــوری ،کاری شــد .یــا پیــش از آن ،مهتــم ایــن غفلــت از اقنــاع مردمــی و
ســیل منتقــدان بــه ســوی شــورای بــه مصلحتســنجی و ً عملکــرد عــدم شــفافیت در چنــن مواقعــی
نگهبــان هجــوم بردنــد ،از عــدهای ســلیقهای بــود و دقیقــا بعــد از موجــب حتمیــل هز ینههــایی یبجــا
یفاملثــل ایــن شــورا میتوانــد بــا
دلســوز بــا دغدغــه مشــارکت اعــام ایــن اخبــار مهتــم بــه عـ
ـدم شــده اســت! مهمتر یــن اســتدال ل
ً
پیشبیــی چنــد عنــوان کیل،
عمومــی در انتخابــات و عــدهای رعایــت مصلحــت نظــام! اتفاقــا اعضــای ایــن شــورا در عــدم
بــدون اعــام جزئیــات دالیــل رد
کــه گز ینــه مطلوبشــان در لیســت عملکــرد انقــایب شــورا در رد اعــام دالیــل رد صالحیــت افــراد،
صالحیــت ،بــا اشــاره بــه ایــن
نبــود تــا عــدهای فرصتطلــب کــه
کلیــات مــردم را از دالیــل رد
مهمتر یــن اســتدال ل اعضــای ایــن شــورا در عــدم اعــام دالیــل رد
هبان��ۀ ت�اـزهای بـ�رای ناامی��د کـ�ردن
صالحیــت افــراد ،حفــظ آبــروی و حیثیــت اشــخاص اســت در حــایل کــه صالحیــت افــراد مطلــع ســازد.
ملـ�ت و ســیاهمناییهای خــود یافتـ�ه
ً
ً
اوال در تعــارض امــر عمومــی و خصــویص ،یقینـ ًـا مصلحــت عمومــی فائــق رهبــری معظــم انقــاب نیــز بــر ایــن
بودنــد .اوال در قبــال ایــن هجمــه
امــر تأ کیــد دارنــد کــه بــا رعایــت
آمــده و بــر حقــوق خصــویص اشــخاص رجحــان دارد.
بــدون فکــر و اندیشــه ،بــه دفــاع
عــدم هتــک حرمــت افــراد میتــوان
از شــورای نگهبــان میایســتمی
ً
دالیــل رد صالحیــت اشــخاص را
ثانیــا راه ار ز یــایب و انتقــاد شــورای صالحیــت افــراد ذینفــوذ مفســد حفــظ آبــروی و حیثیــت اشــخاص
اعــام کــرد« :ممکــن اســت بعــی
ً
نگهبــان را منیبنــدمی و خــودً از و ...را تقدیــر و محایــت میکنــم .اســت در حــایل کــه اوال در تعــارض
ً
کســان بگوینــد فــان کــس را کــه رد
ً
ّ
اولــن منتقــدان آن هســتمی .ثالثــا در شــورای نگهبــان یــک هنــاد امــر عمومــی و خصــویص ،یقینــا
کردهایــد ،بایــد علــت آن را صر حیــا
َ
قبــال ایــن انتقــادات نیــز بــا صبــر و ختصــی و کارشــنایس اســت کــه مصلحــت عمومــی فائــق آمــده
بگوییــد .ا گــر مطلــی گفتــی اســت،
تــأین مقابلــه میکنــم و حــرف حــق میبایســت ســوای از مالحظــات و بــر حقــوق خصــویص اشــخاص
ً
اشــکایل نــدارد آن را بگوییــد؛ ّامــا
َ
ولــو تلــخ را میپذیــر می! در طلیعــه ســیایس و جناحــی و رســانهای رجحــان دارد .ثانیــا امــکان
ا گــر مطلــی نا گفتــی اســت ،نبایــد
حبــث بایــد بــه جــد تأ کیــد کــم کــه و ...بــه اختــاذ تصمــم بپــردازد و طراحــی ســازوکارهایی جهــت
آب�رـوی اشخــاص بــا ای��ن حرفهــا
انتقــاد از شــورای نگهبــان سـ
ً
ـوای در صیانــت از قانــون اســایس و تأمــن هــر دو مصحلــت حفــظ
ً
ب��رود و بی��ان شــود ».یقینــا برخــی
ـد.
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از ختر یــب بالفکــر اســت و
آبــروی اشــخاص و شــفافیت نســی
ً
خطــوط میبایســت حفــظ شــود
مغایــر بــا فرماشــات رهبــری نیســت ضمنــا در نقــد ایــن شــورا اوال بایــد دالیلــ رد صالحیته��ا وجــود
یفاملثــل نیــازی بــه بیــان نــوع جــرم
و البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم جایــگاه و ســازوکار عملکــرد آن را دارد .شــورای نگهبــان چنانکــه
ارتــکایب فــرد یــا ...نیســت و صــرف
اشــاره داشــت کــه نقــد عملکــرد فهمیــد بعــد ز بــان بــه نقــد گشــود! طبــق بنــد  10سیاس ـتهای کیل
اعــام دارا بــودن ســوء ســابقه
شــورای نگهبــان و هــر هنــاد دیگــر ،نــه مثــل برخــی افــراد کــه فــر ق انتخابــات معیارهــایی بــرای
کیفــری کفایــت میکنــد.
نبایــد بــا ختر یــب بــه حاشــیه رود! شــورای نگهبــان و شــورای اســامی
شــهر را تشــخیص منیدهنــد و
شــورای نگهبــان تــا پیــش از
اســتوری نقــد میگذارنــد!
اعــام اخبــار نامزدهــای تأییــد
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شــده ،مــورد محلــه بــود کــه جرئــت امــا مــا خــود را طلیع ـهدار نقــد
جانشین مدیرمسئول :پوریا عصار
مدیرمسئول :علی راستی
رد صالحیــت تعــدادی از نامزدهــا یبحاشــیۀ شــورای نگهبــان
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