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  از ظلم ها به آيت اهلل جنتي

حسین دهباشي در توئیتر نوشته: در تاالر انتظار فرودگاه 
نجف، اين صندلي را مي بیني. خدايا قباًل كجا ديده بوديش؟ 

آهان! 
هماني نیست كه قاب بسته و بريده آن به عنوان سند تجّمل 
در زندگي آقاي جنتي دست به دست مي شد؟ يعني بنده خدا شايد مجموعاً 

10دقیقه روي آن نشسته تا چمدانش را بگیرند!

---------------------------------------------------------
 مغزهاي كوچك زنگ زده
هاني هاشمي درتوئیتر  نوشته:

- چرا آخوندا نمیرن كمك  سیل زده ها؟
- چرا آخوندا با عمامه كمك مي كنن؟

- چرا عراق و سوريه و لبنان و افغانستان و پاكستان كه ما سر سیل و جنگ رفتیم 
كمك، نمیان كمك كنن؟

- چرا كشوراي همسايه دارن كمك مي كنن؟ مگه ما غیرت نداريم؟
- چرا چرا...؟

]يك شبانه روز از زندگي مغزهاي كوچك زنگ زده![
---------------------------------------------------------

  فوايد رابطه با عراق
 كاربري درتوئیتر  نوش��ته: عراق بزرگ ترين وارد كنن��ده محصوالت غیر 
نفتي ايران. داره برنامه ريزي میش��ه براي صادرات 20میلیارد دالري. 
بیشترين گردش��گر ورودي به ايران هم عراقیه. به نظر شما اين كشور 

دشمن ماست؟ صدام مرد و تمام شد. 
---------------------------------------------------------

  همه نااميد از امريكا جز اصالح طلبان
 علي سلطاني وش در توئیتي نوشته: 

كره ش��مالي بعد از آغاز مذاك��ره با امري��كا صادراتش از ۳میلی��ارد دالر به 
2۹۳میلیون دالر كاهش پیدا كرده در حالي  كه يكي از اهداف كره ش��مالي 
از مذاكره تسهیل و توسعه تجارت خارجي بود، يعني االن به پنگوئنم میگي 
با امريكا مذاكره كن میگه نه اما بعض��ي از اصالحطلبا هنوزم میگن مذاكره 

با امريكا.
---------------------------------------------------------

  نژادپرست ها را يادمان نرود
 امیرعلي صفا در توئیتي نوشته: 

كاركرد توئیت مهناز افشار و گزارش BBC علیه عزيزان عراقیمون چیه؟ يك 
نفرت پراكني زشت رو به موضوعي قابل بحث تبديل مي كنند. هر سؤالشون 
رو جواب بديد بازي در زمیِن عادي كردن حرف هاي زشته. به جاش زير عنوان 
نفرت پراكني ريپورتش��ون كنید. براي بسته شدن حس��اب؟ نه. براي اينكه 

يادمون بمونه نژادپرستن. 
---------------------------------------------------------

 جدي هاي شوخي!
شاهین زينلي در توئیتی نوش��ته: وقتي خبر ورود حشد الشعبي براي كمك به 
سیل زدگان منتتشر شد دوس��تي مي گفت حاال دهن خیلي ها بسته میشه! به 
شوخي گفتم اگر اين موجودات هستن كه میگن براي سركوب ايراني ها اومدن! 

اومدم توئیتر ديدم شوخیم جدي شده! خیلي خیلي باحالید!
---------------------------------------------------------

 معجزه انقالب
حجت فقیه در توئیتی  نوشته: از مردم و نیروهاي بسیج عراق، نیروهاي حزب اهلل 
لبنان، طلبه هاي پاكستان، نیروهاي فاطمیون افغانستان تا مردم بحرين آماده اند 

به كمك سیل زدگان ايران! اين اگر معجزه انقالب نیست پس چیه؟ 
---------------------------------------------------------

   استقراض خارجي؟!
اكانت نود اقتصادي در توئیتی  نوشته: شنیده هاي خبرنگار »نود اقتصادي« 
حاكي اس��ت ايران از صندوق بین الملل��ي پول و بانك جهان��ي تقاضاي وام 

18میلیارد دالري كرده است. 
فرهاد نیلي برادر مسعود مشاور سابق روحاني، اكنون نماينده ايران در بانك 
جهاني اس��ت و گويا ترتیبات اين اقدام از سوي او در حال انجام است، همان 

اتفاقات زمان رفسنجاني!

نايب رئيس كميسيون حقوقي:
 تحريم سپاه 

برخالف موازين حقوق بين الملل است
نايب رئي�س كميس�يون حقوق�ي و قضايي مجل�س با بي�ان اين مهم 
ك�ه هيچ كش�وري حق ن�دارد بخش�ي از حاكمي�ت تصريح ش�ده در 
قانون اساسي يك كش�ور را زير س�ؤال ببرد، گفت: زير س�ؤال بردن، 
تروريس�ت خواندن يا تحري�م كردن بخش�ي از حاكمي�ت جمهوري 
اس�المي مانن�د س�پاه برخ�الف مق�ررات حق�وق بين الملل اس�ت. 
محمد كاظمي در گفت وگو با ايس��نا درباره اينكه آيا يك كش��ور مي تواند 
نیروي نظامي يك كشور ديگر را تحريم كند يا خیر؟ بیان كرد: هر كشوري 
براي اداره حوزه هاي مختلف يك میثاق ملي به نام قانون اساس��ي دارد، بر 
اساس همین قانون اساسي اس��ت كه امورات يك كشور اداره مي شود، اين 
امر موضوعي است كه تمام كشورها آن را پذيرفته اند و به عنوان مسئله اي 

مشهود به آن نگاه مي كنند. 
وي افزود: در قانون اساسي هر كشوري نهادهاي حاكمیتي مورد اشاره قرار 
گرفتند؛ نهادهايي كه امور كش��ور را در حوزه هاي مختلف اداره مي كنند، 
مانند نهادهاي نظامي، اين نهادهاي حاكمیتي بخش��ي از همان حاكمیت 
هستند و هیچ كشوري حق ندارد بخشي از حاكمیت تصريح شده در قانون 
اساسي يك كشور را زير سؤال برده، تهديد يا تحريم كند، براي مثال بگويد 
من بخشي از قانون اساس��ي اين كشور را قبول ندارم، س��پاه هم در قانون 
اساسي ما جايگاه قانوني دارد، ممكن اس��ت خیلي از نهادها و سازمان هاي 
فعلي كشور در قانون اساسي مورد اشاره نباش��ند و بر اساس قوانین عادي 

تشكیل شده باشند مثل سازمان تعزيرات حكومتي. 
اين عضو هیئت رئیس��ه كمیس��یون حقوقي و قضايي مجلس تأكید كرد: 
هنگامي كه يك نهاد يا يك سازماني مشخصاً در قانون اساسي كشور مورد 
اشاره قرار مي گیرد نه تنها منحل كردن آن نهاد امكانپذير نیست بلكه ادغام 
آن هم با سازمان هاي ديگر امري شدني نخواهد بود، براي مثال ادغام سپاه 
در ارتش امكانپذير نیست چراكه اصل 1۵0 قانون اساسي از سپاه نام برده 

است و تأكید داشته كه اين نهاد بايد باقي بماند. 
پس جايگاه قانوني سپاه در حاكمیت كشور ما يك جايگاه بلند مرتبه است، 
زير س��ؤال بردن، تروريس��ت خواندن يا تحريم كردن بخشي از حاكمیت 

جمهوري اسالمي برخالف مقررات مربوط به حقوق بین الملل است. 
كاظمي در پاي��ان گفت: همین كه جه��ان اين اقدام خصمان��ه امريكا را 
نپذيرفته داللت بر اين دارد كه اين گونه اقدامات برخالف موازين حقوق 

بین الملل است.

به نظر مي رس�د مهم ترين رفتاري ك�ه اين روزها 
در جامع�ه ب�ا آن روب�ه رو هس�تيم، رفتاره�اي 
بی هويتی اس�ت كه هي�چ گون�ه مبناي�ي چه از 
لحاظ فك�ري و چه از لح�اظ ايدئولوژي�ك ندارد. 
پیش ت��ر و زمان��ي كه اولین نش��انه هاي گس��ترش 
ش��بكه هاي مجازي در س��طح جامعه خود را نشان 
داد تنها تعداد كمي تصور مي كردند كه سال هاي بعد 
دامنه تاثیرگذاري اين ابزار هاي جديد فناوري آنچنان 
در سطح جامعه گسترده ش��ود كه برخي از به وجود 
آمدن يك دنیاي مجازي در كنار دنیاي واقعي سخن 
بگويند. با اين حال امروز اين دنیا به وجود آمده است 
و اتفاقاً تاثیر چشمگیري بر سرنوشت اتفاقات سیاسي 
و داخلي كش��ورمان داشته اس��ت. نگاهي به برخي 
رويدادها از زمان انتخابات سال ۹2 به اين سمت نشان 
مي دهد در آينده نزديك بايد انتظار گس��ترده شدن 

دامنه اين تغییرات را داشته باشیم. 
اما سؤال اصلي اين اس��ت كه بايد به اين ابزار دوم 
به چش��م تهديد نگاه كرد يا آن را فرصتي دانست 
كه مي تواند حتي سرنوش��ت انقالب را نیز تعیین 
كند؛ س��خني كه گويا مورد تأيید عالي رتبه ترين 
رده هاي تصمیم گیري در نظام جمهوري اسالمي 

ايران نیز است. 
   شبكه هاي اجتماعي؛ پرچمدار اصلي 

وقتي كه هزاران نفر براي تشییع پیكر مرتضي پاشايي 
خواننده پاپ در تهران با اطالع رس��اني گسترده در 
فضاي مجازي گردهم آمدند، اين س��ؤال ايجاد شد 
كه اين فضا تا كجا مي تواند ادامه پیدا كند؛ اتفاقي كه 
چهار سال بعد در وقايع دي ماه ۹6 خود را نشان داد و 
تلگرام به عنوان گسترده ترين شكبه اجتماعي نقش 
مهمي در به راه انداختن نا آرامي در برخي شهرهاي 

كشور به راه انداخت. 
اين عملكرد منجر به اين شد تا در ارديبهشت سال ۹7 
تلگرام به عنوان بستر تهديدكننده امنیت ملی فیلتر 
و از دسترس كاربران خارج ش��ود اما واقعیت اين بود 
كه همچنان استفاده از اين شبكه با وجود افت اولیه 
دوباره به حالت عادي بازگشته بود. بنابر اين عماًل نه 
تنها مسئله حل نشد بلكه به نظر مي رسد اتفاقاً تعمیق 

بیشتري هم پیدا كرده است. 
همین ماجرا در مورد شبكه ديگر فضاي مجازي يعني 
توئیتر نیز تكرار شده است. به رغم اينكه توئیتر به طور 
كامل فیلتر است، اما عماًل تعداد زيادي از نمايندگان 
مجلس، مديران دولتي و همچنین نهادهاي حاكمیتي 
در آن حضور دارند. در مورد اينس��تاگرام هم به دلیل 

اينكه مطالب مطرح شده در اين شبكه اغلب به مسائلي 
همچون سبك زندگي تعلق دارد، فعالیت گسترده اي 
ديده نش��ده اما با قاطعیت مي توان گفت اينستاگرام 
مي تواند نقش مهمي در ايجاد تغییرات زير پوس��تي 

كشور ايفا كند. 
بدون در نظر گرفتن اينكه اس��تفاده گسترده از اين 
ش��بكه ها نگراني هايي ك��ه در خصوص دسترس��ي 
طرف هاي خارجي به اطالعات مهم از نحوه زيس��ت 
بوم ايرانیان در فضاي مجازي فراهم مي كند اما آنچه 
به عنوان تهديد بزرگ تر به ذهن مي آيد، رفتار توده وار 
و تحت تاثیر احساسات جمعي است كه مي تواند در 
مقاطع خاص مورد سوء استفاده قرار بگیرد. در حقیقت 
در وقايع مهم مي توان افكار عمومي را به س��مت يك 
طیف خاص يا تفكر خاص مهندسي كرد و يك رفتار 

گله وار و بدون هیچ پشتوانه خاص را رقم زد. 
    حركت توده وار چيست

براي اينكه بتوانیم نگاهي به مس��ئله حركت توده وار 
جامعه و مهندسي افكار عمومي داشته باشیم بايد به 

مباني و حركت هاي توده وار نگاهي بیندازيم. 

جامع��ه ت��وده وار زماني در ي��ك جامعه ش��روع به 
ش��كل گیري مي كند ك��ه در واقع س��نت ها در هم 
شكسته ش��وند و كارآمدي خود را از دست بدهند، 
در اين موقع افرادي كه زماني به گروه و طبقه خاصي 
تعلق داشته اند وابستگي و تعلق خاطر خود را نسبت 
به آن طبقه و گروه از دست مي دهند و در واقع بنا بر 
نقل قولي از هانا آرن��ت: »اكثريت خیل عظیم افراد 
بي طرف و از نظر سیاسي بي تفاوت مي شوند و هرگز به 
خوبي نمي پیوندند و خیلي به ندرت در رأي گیري ها 
ش��ركت مي كنند.« به عبارت ديگر جامعه توده وار 
زماني شروع به شكل گیري مي كند كه بنا به داليلي 
وفاداري گروهي ظاهراً از هم فرو پاشد. در اينجاست 
كه افراد ذره اي مي شوند و تفرد افراطي در جامعه به 
وقوع مي پیوندد، به دنبال اين ذره اي شدن، در فرد 
احساس عدم همبستگي با همنوعان خويش به  وجود 
مي آيد كه فرد مستعد پذيرش ايدئولوژي هاي تازه 
مي شود و در واقع سعي در طلب همبستگي جديد 

جهت جبران همبستگي قديم دارد. 
اين همبس��تگي به وجود آمده به نوعي همبستگي 

كاذب اس��ت چراكه فرد اين همبستگي را مي پذيرد 
و در ازاي اين همبستگي از امنیت برخوردار مي شود 
كه در پرتو اين همبستگي كاذب نوعي توتالیتاريسم و 

هواداري از توتالیتر)اقتدارگرا( به وقوع مي پیوندد. 
افراد حاض��ر در جنبش هاي ت��وده اي مي توانند از 
تمامي طبقات يك جامعه باشند، در واقع اهمیتي 
ندارد كه افراد حاضر ش��ده در يك جنبش توده اي 
از چه طبقه و گروهي باش��ند، مهم آن است كه فرد 
ذره اي شده و حاشیه اي باش��د و احساس بي طبقه 
بودن و رهاشدگي كند، در اين هنگام است كه فرد به 

كام جنبش توده اي كشیده مي شود. 
واقعیت اين است كه ش��بكه هاي اجتماعي در حال 
ايفا كردن چنین نقشي در جامعه امروز ايران هستند. 
شبكه هاي اجتماعي عمالً در حال انهدام وابستگي هاي 
اجتماعي، مذهبي و ديني در س��طح جامعه هستند. 
نمون��ه روش��ن آن را مي توان در گس��ترش س��بك 
زندگي هاي عجی��ب و غريب در فضاي ايس��نتاگرام 
دانست. امكان گسترش ارتباطات بین طبقات مختلف 
اجتماعي سبب شده تا افراد با عقايد و افكار مختلف 

در شبكه هاي مجازي روبه رو شوند كه پیوندهاي قبلي 
ذهن آنها را مي شكند. در چنین حالتي عماًل ذره اي 
شدن هويت و شخصیت انس��ان ها روي مي دهد، در 
حقیقت شبكه هاي اجتماعي فضاي زيست بوم جامعه 
ايراني را تبديل به توده اي از ذره هاي انساني بدون هر 

گونه وابستگي ديني و اجتماعي كرده اند. 
در چنین وضعیتي براي پاسخ به اين بحران است كه 
ناگهان خود اين ش��بكه ها به عنوان منجي زمینه را 
براي حركت بهمن وار به س��مت يك منجي دروغین 
ظاهر مي كنند و شايد نمونه روشن چنین مسئله ای 
را بتوان در فالوورهاي میلیوني خواننده مبتذلي به نام 
تتلو مشاهده كرد كه حتي كنسرت وي در تفلیس هم 

مايه سرافكندگي ايرانیان مي شود. 
   چرا تكرار مي كنم جواب داد

اگر اين حركت در فض��اي اجتماعي و فرهنگي انجام 
ش��ده باش��د، بدون ترديد مي ت��وان آن را در فضاي 
سیاسي نیز گسترش داد. رأي به يك لیست با »تكرار 
مي كنم« نمونه اي از همین رفتار توده وار و بدون تعقل 
قبلي است كه اتفاقاً پشیماني بسیاري از رأي دهندگان 

را به همراه داشته است. 
حاال سؤال اين است كه بايد با تكرار خطاهاي مختلف 
با هزينه هاي باال به اين نتیجه رسید كه اين حركت ها 

اشتباه است يا بايد تدبیر ديگري انديشید. 
   حضور حداكثري در فضاي مجازي؛ تنها راه 

حضور حداكثري نخبگان و انديش��مندان در فضاي 
مجازي مهم ترين راهكاري است كه در شرايط فعلي 

مؤثر به نظر مي رسد. 
ايشان در يكي از بیانات خود در مورد فضاي مجازي 
مي فرمايند: حوزه فضاي مجازي ب��ه اندازه انقالب 
اسالمي اهمیت دارد. اين فضا مثل يك رودخانه پر از 
آب و خروشان است كه مي آيد و دائماً هم بر آب آن 
افزوده و خروشان تر مي شود. اگر ما بر اين رودخانه 
تدبیر كنیم و برنامه داشته باشیم، زه كشي و هدايت 
كنیم اين رودخانه را تا به سد بريزد، مي شود فرصت. 
اگر رهايش كنیم و برنامه اي براي آن نداشته باشیم 
مي شود يك تهديد. از اين رو مي توان به اين نتیجه 
رسید كه بهترين راه مقابله با حركت هاي توده وار و 
بدون هیچ گونه مبناي مشخص در فضاي مجازي 
حضور تبییني اس��ت؛ حضوري كه بايد در راستاي 
آگاه سازي جامعه باش��د. با اين حال بايد اين نكته 
راهم مدنظر داشت كه در برخي مواقع حركت هاي 
سلبي در مقابله با مفاسد گسترده سیاسي در فضاي 

مجازي نیز مدنظر قرار بگیرد.

شبكه های اجتماعی تهديدی كه می تواند به فرصت تبديل شود 

حرکت های توده وار، آسيب يا فرصت؟!
مهدی   پورصفا

   تحلیل

نماين�دگان مجل�س ش�وراي اس�المي نح�وه تأمي�ن 
منابع مال�ي فعاليت ه�اي انتخابات�ي و هزينه ك�رد آن را 
مش�خص و مق�رر كردن�د درياف�ت و پرداخ�ت كم�ك 
مال�ي نق�دي ي�ا غيرنق�دي ب�راي تأمي�ن مناب�ع مال�ي 
فعاليت ه�اي انتخابات�ي باي�د ش�فاف و معل�وم باش�د. 
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي ديروز در 
ادامه بررس��ي طرح اصالح موادي از قان��ون انتخابات مجلس 
با رأي موافق ب��ه ماده 4۵ اين ط��رح مقرر كردن��د دريافت و 
پرداخت كمك مالي نقدي يا غیرنقدي براي تأمین منابع مالي 

فعالیت هاي انتخاباتي بايد شفاف و معلوم باشد. 
بر اس��اس اين ماده كه مربوط به نظارت بر منابع مالي و نحوه 
تأمین منابع مالي فعالیت هاي انتخاباتي و هزينه كرد آنهاست، 
امكانات و مناب��ع قانوني تأمین مالي تبلیغ��ات و فعالیت هاي 
انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اعم از نقدي و غیرنقدي شامل 
دارايي شخصي نامزد، كمك هاي مستقیم احزاب و جبهه ها و 

كمك هاي اشخاص حقیقي ايراني است. 
طبق اين ماده مناب��ع و امكانات عمومي مطاب��ق اين قانون و 
س��اير قوانین مرتبط اس��تفاده از آن براي انجام فعالیت ها و 
تبلیغات انتخاباتي از قبیل سالن هاي اجتماعات، جايگاه هاي 
نصب تبلیغات و صدا و سیما، مؤسس��ات و نهادهاي خیريه و 
اوقاف مجاز است. اشخاص داراي تابعیت غیرايراني و افرادي 
كه به يكي از جرائم اقتصادي محكوم شده اند از هرگونه كمك 
به فعالیت هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم ممنوع هستند. بر اساس اين ماده، حداكثر هزينه 
هر نامزد انتخاباتي در هر دوره انتخابات با پیشنهاد كمیسیون 
بررسي تبلیغات استان به تصويب هیئت اجرايي استان و تأيید 

هیئت مركزي نظارت مي رسد. 
نمايندگان مقرر كردند هزينه هايي كه ب��ا موافقت نامزدهاي 
ستاد انتخاباتي آنها توسط اشخاص حقیقي و با احزاب و جبهه ها 
صورت مي گیرد، در س��قف هزينه نامزدها محاسبه مي شود، 
مخارج احزاب و جبهه ها در خارج از زمان شروع فرايند انتخابات 

مشمول اين محدوديت نمي باشد. 
هزينه ه��اي انتخاباتي هر داوطلب ش��امل هزينه هاي مربوط 
به داير كردن محل س��تاد انتخاب��ات اعم از اج��اره بهاي آن 
و هزينه هاي خدم��ات و حمل و نقل و س��اير م��وارد مربوط، 
هزينه هاي برپايي تجمع عموم��ي مرتبط با اهداف انتخاباتي، 
هزينه هاي تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رس��انه ها و ساير 
موارد، هزين��ه و حق الزحمه عوامل اجرايي و كارشناس��ي در 

فعالیت هاي انتخاباتي است. 
ساير هزينه ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده، از جمله 
ارائه كمك هاي نقدي و خدمات غیرنقدي به افراد، توسط نامزد 
يا از طرف وي ممنوع است و جرم محسوب مي شود. فرمانداري 
و بخشداري هاي مربوط مكلفند ضمن ارائه تذكر كتبي و انجام 
اقدامات الزم جهت جلوگیري از اين اقدامات، مراتب را به مراجع 

قضايي صالح و هیئت هاي اجرايي و نظارت گزارش دهند. 
نمايندگان مجلس همچنین نامزدها را مكلف كردند از طريق 

ستادهاي انتخاباتي خود، نحوه و نوع تبلیغات را مديريت كرده 
و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیري كنند. 

نمايندگان مجلس داوطلبان يا احزاب و جبهه ها را موظف كردند 
حسابي را جهت واريزي برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و 
كمك ها و منابع نقدي مربوط به هزينه هاي انتخاباتي، نزد يكي 
از بانك هاي داراي مجوز از بانك مركزي افتتاح كنند و هنگام 
ثبت نام يا درخواست مجوزه شماره و مشخصات آن و گواهي 
بانك مربوطه را در اين خصوص ارائه دهند. هر گونه پرداخت و 
كمك نقدي بايد از طريق اسناد بانكي يا به صورت الكترونیكي 

و از طريق شماره حساب موضوع اين بند انجام شود. 
بر اس��اس مصوبه مجلس، نگهداري و نحوه بررس��ي حساب 
مذكور و س��وابق منابع مال��ي انتخاباتي، نح��وه تقويم اموال 
غیرنقدي و گزارش دهي از منابع مالي انتخابات به هیئت هاي 
اجرايي و نظارت، مطابق اين قانون به موجب آيین نامه اي است 
كه ظرف مهلت شش ماه قبل از برگزاري انتخابات با پیشنهاد 
مش��ترك بانك مركزي و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي به 
تصويب وزير كشور مي رسد. همه داوطلبان و احزاب و جبهه ها 
موظفند، عالوه بر اعالم شماره حس��اب، شخصي را به عنوان 
نماينده مالي، به همراه مشخصات كامل آن هنگام درخواست 
مجوز يا ثبت نام حس��ب مورد به وزارت كشور، فرمانداري يا 

بخشداري معرفي كنند. 
تغییر نماينده مالي صرفاً با اعالم رسمي آن به مراجع مربوطه 
امكانپذير اس��ت. كلیه هزينه هاي مربوط به احزاب و جبهه ها 
و هزينه هاي مربوط به انتخابات توس��ط نامزدها بايد از طريق 

نماينده مالي صورت گیرد. 
نماينده مالي مي تواند يك ش��خص حقیقي يا يك ش��خص 
حقوقي خصوصي واجد صالحیت در حوزه امور مالي مطابق 
قوانین باش��د. همچنین داوطلبان مي توانند خود را به عنوان 

نماينده مالي معرفي كنند. مس��ئولیت حسن اجراي وظايف 
نماينده مالي با نامزد يا حزب و نماينده جبهه مربوطه است، 
نماينده مالي نمي تواند براي چند نامزد يا چند حزب و جبهه 

مشترك باشد. 
با رأي نماين��دگان، احزاب و جبهه ها و داوطلبان ش��ركت در 
انتخابات موظفند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت هاي 
انتخاباتي و هزينه هاي تبلیغاتي خود و منابع تأمین مالي اين 
هزينه ها و میزان كمك ه��اي مالي نقدي و غیرنقدي دريافتي 
را به نحو ش��فاف و با رعاي��ت روش هاي اصول حس��ابداري از 
حیث میزان و ارزش به نحوي كه بیانگر مجموع منابع تأمین 
هزينه هاي انتخاباتي و تبلیغاتي به تفكیك و قابل ارزيابي باشد 
در س��امانه مالي انتخابات ثبت كنند، به گونه اي كه از طريق 
كمیس��یون ماده )10( قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه هاي 
سیاس��ي و هیئت هاي اجرايي و نظارت حس��ب م��ورد قابل 

دسترس، حسابرسي و رسیدگي باشد. 
بر اساس اين مصوبه مجلس، مراجع مربوط موظفند در صورت 
مش��اهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگس��تري 
ارسال كنند، تخلف از احكام اين ماده توسط اشخاص جرم بوده 
و مرتكب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اس��المي مصوب 

1۳۹2/2/1 محكوم مي شود. 
   ش�رايط عمومي و اختصاصي نامزده�اي انتخابات 

مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي همچنین داشتن مدرك 
تحصیلي كارشناسي ارش��د يا داراي ارزش استخدامي معادل 
كارشناسي ارشد يا معادل آن و حداقل پنج سال سابقه كار را از 

شرايط اختصاصي نامزدهاي انتخابات مجلس تعیین كردند. 
در جريان بررس��ي م��اده 12 طرح اص��الح م��وادي از قانون 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي شرايط عمومي و اختصاصي 

نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي را مشخص كردند. 
بر اين اساس نمايندگان در اين ماده شرايط عمومي نامزدهاي 
انتخابات را اعتقاد به اسالم و التزام عملي به اسالم، التزام عملي 
به انقالب اس��المي و نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران، 
ابراز وف��اداري به قانون اساس��ي و اصل والي��ت مطلقه فقیه، 
تابعیت كش��ور جمهوري اسالمي ايران، س��المت جسمي در 
حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي، داشتن كارت پايان 
خدمت وظیفه عمومي يا كارت معافی��ت دائمي براي آقايان، 
عدم محجوريت و عدم محكومیت قطعي به جرائم اقتصادي را 

از شرايط نامزدهاي انتخابات مجلس تعیین كردند. 
جرائم علیه امنیت داخلي و خارجي كشور و جرائم علیه عفت 
عمومي، ارتداد و خیانت در امانت، عدم محكومیت كیفري مؤثر 
و محرومیت از حقوق اجتماعي، عدم وابس��تگي به گروه هاي 
غیر قانوني، عدم مؤثر بودن در تحكیم رژيم گذشته و وابسته 
نبودن به آن، عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان از 
ديگر شرايطي اس��ت كه نمايندگان براي نامزدهاي انتخابات 

مجلس تعیین كردند. 
بر اساس تبصره 1 ماده 12 اين قانون، منظور از التزام عملي در 
اين بند، عمل به احكام اس��الم در حد عمل به انجام واجبات و 
عدم اصرار بر محرمات است، عدم احراز به اقدام عملي به اسالم 

به دلیل تجاهر به فسق ثابت مي شود. 
در تبصره 2 اين ماده بیان ش��ده اس��ت: داوطلبان نمايندگي 
اقلیت هاي ديني مصرح در قانون اساس��ي باي��د به دين خود 
اعتقاد داشته باش��ند. بر اس��اس تبصره ديگري از اين ماده، 
منظور از التزام عملي در اين بند، اعتقاد و تعهد به ارزش هاي 
اساسي نظام شامل اسالمیت، جمهوريت، استقالل، آزادي و 
وحدت ملي اس��ت. با رأي نمايندگان، اتباع ايراني كه تابعیت 
كشور ديگري را اخذ كرده اند و اشخاص غیرايراني كه تابعیت 
ايران را تحصی��ل نموده ان��د، از داوطلبي انتخاب��ات محروم 
مي باش��ند. همچنین افرادي كه به جهت غیب��ت از خدمت 
وظیفه عمومي و با سپري شدن مدت زمان مشخص، مشمول 
پرداخت جريمه خريد خدمت شده اند، از ثبت نام در انتخابات 

محروم مي باشند. 
   شرايط اختصاصي نامزدهاي انتخابات

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در اين ماده داشتن مدرك 
تحصیلي كارشناسي ارش��د يا داراي ارزش استخدامي معادل 
كارشناسي ارشد يا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه 
كار دولتي، خصوصي و عمومي به تأيید باالترين دستگاه مربوط 
در بخش دولتي و نهادهاي عمومي غیردولتي و اتاق هاي مربوط 
در بخش خصوصي را از شروط اختصاصي نامزدهاي انتخابات 

مجلس تعیین كردند. 
نمايندگان همچنین حداقل س��ن ۳0س��ال تمام و حداكثر 
7۵ س��ال تمام )هنگام ثبت نام(، عدم محرومیت داوطلب از 
شركت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدي مقام يا شغل 
موضوع ماده )2۹( اين قانون را از شرايط اختصاصي نامزدهاي 

انتخاباتي دانستند.

با تصويب نمايندگان مجلس

نحوه تأمين منابع مالي فعاليت هاي انتخاباتي مشخص شد

گزارش 


