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علی اوسـط هاشـمی اسـتاندار پر حاشـیه استان 
سیسـتان و بلوچسـتان اسـت کـه یـد طوالیـی در 
وی  دارد.   ۸۸ سـال  در  گـران  فتنـه  از  حمایـت 
کـه از فعـاالن سـتاد مرحسـین موسـوی در سـال 
انتخابـات همچـون کاندیـدای  از  پـس  بـود   ۸۸
حضـور  شـیرینی  تـا  کـرد  تـاش  خـود  متبـوع 
حداکثـری ملـت ایـران در انتخابـات را بـه کام 
نظـام تلـخ کند. اوسـط هاشـمی در روزهای پس 
از انتخابـات بـه همـراه چنـد تن دیگـر از اعضای 
نگهبـان  شـورای  بـه  فتنـه  کاندیـدای  دو  سـتاد 
شـورای  نداشـتن  قبـول  بیـان  ضمـن  و  رفتنـد 

نگهبـان خواسـتار ابطـال انتخابـات شـدند.

در ایـن رابطـه مصاحبـه کدخدایـی سـخنگوی 
وقـت شـورای نگهبـان بـا یکـی از برنامـه هـای 
تلویزیونـی جالـب توجـه اسـت: »روز شـنبه کـه 
ایـن اتفاقـات افتاد از دوسـتان خواسـتیم اسـناد و 
مـدارک خـود را ارائه کنند اما اسـناد و مدارکی 
بـه دسـت ما نرسـید و فقـط گزارش هایـی جزئی 
ارائه شـد کـه معمـوالً در همه انتخابـات ها اتفاق 
مـی افتـد. وقتـی مـا مسـاله را پیگیـری کردیـم و 
از نامزدهـا بـه صورت کتبی خواسـتیم کـه بیایند 
بـه چـه صـورت  شـرایط  کـه  دهنـد  توضیـح  و 
اسـت، نامزدهـا نمایندگانـی از سـمت خودشـان 
اوسـط  علـی  پـور،  محتشـمی  کردنـد.  معرفـی 
هاشـمی و کرباسـچی و دانـش جعفـری کسـانی 
و  شـدند  معرفـی  نامزدهـا  از طـرف  کـه  بودنـد 
در شـورای نگهبـان جلسـاتی بـا آن هـا برگـزار 
کردیـم. )آقـای احمـدی نژاد هـم به دلیـل اینکه 
اعتراضـی نداشـت نماینـده ای معرفی نکـرد( در 
همـان جلسـه اول کـه ما پرسـیدیم خواسـته شـما 
چیسـت؟ گفتنـد ابطـال انتخابـات. مـا هـم گفتیم 
شـما  نیسـت.  امکانپذیـر  کـه  انتخابـات  ابطـال 
بایـد صحبتـی کنیـد و مدرکـی ارائـه کنیـد کـه 
مسـتند باشـد. گفتنـد نه ما شـورای نگهبـان را هم 
قبـول نداریـم! خـب شـما شـورای نگهبـان را که 
قبـول نداریـد، خواسـتار ابطـال انتخابـات هم که 

هسـتید، اینطـور کـه سـنگ روی سـنگ بند نمی 
شـود، شـورای نگهبـان همـان شـورای نگهبانـی 
اسـت کـه صاحیت ایـن نامزدهـا را تاییـد کرده 
اسـت. چطـور در زمـان تاییـد نامزدهـا شـورای 
نگهبـان مـورد تایید بـود و االن که زمان بررسـی 

صحـت انتخابـات اسـت مـی گوییـد نـه؟! «

علـی  آشـکار  کارنامـه  از  قسـمتی  تنهـا  ایـن 
تحلیلـی  خبـری  پایـگاه  اسـت.  هاشـمی  اوسـط 
زاهـدان پـرس چنـدی پیـش در خبـری اقـدام بـه 
انتشـار مواضعی از علی اوسـط هاشـمی اسـتاندار 
سیسـتان و بلوچسـتان پیرامـون مخالفـت بـا آتش 
ایـن  بـار  ایـن  بـود.  کـرده  آمریـکا  پرچـم  زدن 
پایـگاه بـه سـندی دسـت پیـدا کـرده اسـت کـه 
فـرد  ایـن  ی  پرونـده  در  دیگـری  سـیاه  بـرگ 

خواهـد بـود.

علـی اوسـط هاشـمی در زیـر یکـی از مطالـب 
فعـاالن فیسـبوک در یکـی از اسـتان های کشـور 
بـه  بـه حملـه  اقـدام  از روحانـی  بهانـه دفـاع  بـه 
شـورای نگهبـان و نظـارت اسـتصوابی آن شـورا 
کـرده اسـت. وی در ایـن پیـام شـورای نگهبـان 
را بـه دلیـل رد صاحیـت برخـی افـراد متهـم بـه 
انگیـزه زدایـی از قشـر آگاه بـرای مشـارکت در 
انتخابـات کرده و خواسـتار از بیـن رفتن »نظارت 
اسـتصوابی« شـده اسـت. متن کامل پیام هاشـمی 

بدین شـرح اسـت:

یـا  بـودن  بـرای  اسـت  تـاش  در  کـس  »هـر 
دسـت اوردن پسـت بـه اب واتـش بزنـد وخـود 
را حـراج نمایـد عیـب نگیریـد مهـم ایـن اسـت 
کـه مـردم مـی داننـد چه کسـانی نان به نـرخ روز 
خورنـد حیـف کـه دامنـه انتخـاب را هـر بـار بـر 
مردمـان تنـگ یـا سـعی بـر انگیـزه زدائـی دارند 
کـه میـل به مشـارکت را بخصـوص از قشـر اگاه 
بـردن  بیـن  از  بـا  را  انتخـاب  اگـر حـق  بگیرنـد 
نظـارت اسـتصوابی بـرای مـردم محترم بشـمارند 

انموقـع معلـوم خواهـد شـد کـه نماینـگان مـردم 
نمایـد  مـی  جـرات  وکـی  اسـت  کسـانی  چـه 
راه تخلـف و بـی برنامگـی و قانـون گریـزی را 
پیـش گیـرد مطمئـن باشـید هـر دولتـی بـه گزینه 
ای روی مـی اورد کـه بـاورش بـه برنامـه هـای 
دولـت اثبـات گـردد واال نوعی واگـذاری وافت 
محبوبیـت را بـرای خـود رقم خواهـد زد هر چند 
راه را بـر تـاش شـیفتگان قـدرت هم نمی شـود 

مسـدود نمـود«

حمله علی اوسط هاشمی به شورای 
نگهبان و نظارت استصوابی 

قبـال  در  هاشـمی  اوسـط  علـی  مواضـع  ایـن 
بـا  بایـد  نظـارت اسـتصوابی شـورای نگهبـان را 
بیانـات اخیـر مقـام معظـم رهبـری در جمـع ائمـه 
ایشـان  بیانـات  دیگـر  و  کشـور  سراسـر  جمعـه 
قیـاس کـرد. رهبـر معظـم انقـاب بـا روشـنگری 
بـا  افـراد  برخـی  هـای  مخالفـت  موردعلـت  در 
نظـارت اسـتصوابی ضمـن بیـان اینکه این مسـاله 
جـزو حـق النـاس اسـت ریشـه ی ایـن مخالفـت 
امـام  اسـام،  بـا  عناصـر مخالـف  دادن  نفـوذ  را 
)ره( و نظـام بـر میشـمارند: »ایـن بحـث »نظـارت 
اسـتصوابی« و ایـن چیزهایـی کـه باز هـم رویش 
جنجـال میکنند، از آن جنجالهای بسـیار بی مبنا و 
بی ریشـه ای اسـت کـه هدفـش تضعیف شـورای 
نگهبـان و در واقـع نفـوذ دادن عناصـر مخالـف 
بـا اسـام و مخالـف بـا امـام و مخالـف بـا نظـام 
جمهوری اسـامی در ارکان قانونگذاری اسـت. 

مانعشـان شـورای نگهبـان اسـت.«

در پاسـخ بـه علـی اوسـط هاشـمی و هـم پیالـه 
هـای فکـری این فـرد بازخوانـی مواضع حضرت 
نگهبـان  شـورای  مـورد  در  )ره(  خمینـی  امـام 
مـورد  در  اهلل  روح  امـام  اسـت.  توجـه  شـایان 
اهمیـت شـورای نگهبـان مـی فرماینـد: »مردمـی 
کـه بـه قانـون اساسـی رأی دادنـد منتظرنـد کـه 
قانـون اساسـی اجرا بشـود؛ نـه هر کـس از هر جا 
صبـح بلنـد می شـود بگویـد مـن شـورای نگهبان 
را قبـول نـدارم، مـن قانـون اساسـی را قبـول ندارم«

بـا قاطعیـت شـورای نگهبـان  همچنیـن ایشـان 
را تاییـد کـرده و مـی فرماینـد: »شـورای نگهبان، 
محتـرم  شـورای  می باشـند  اینجانـب  موردتاییـد 
و  اسـام  مقـدس  احـکام  حافـظ  کـه  نگهبـان، 
قانـون اساسـی هسـتند، موردتاییـد اینجانـب مـی 
مهـم  و  مقـدس  بسـیار  آنـان  وظیفـه  و  باشـند. 
اسـت . و بایـد بـا قاطعیت بـه وظایف خـود عمل 

نماینـد«

دیگـر  )ره( در جایـی  امـام خمینـی  حضـرت 
مـی فرماینـد: »مـن نمـی گویـم رای خـودش را 
امـا  بگویـد؛  را  خـودش  رای  بگویـد؛  نگویـد؛ 
اگربخواهـد فسـاد کنـد، به مـردم بگویـد که این 
شـورای نگهبـان کـذا و ایـن مجلـس کـذا، ایـن 
فسـاد اسـت ، و مفسـد اسـت یـک همچـو آدمی 
قـرار  بایـد  االرض  فـی  مفسـد  تعقیـب  تحـت   ،

بگیـرد.«
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از  پیشـگیری  سـتاد  دبیـر  کـه  بـود  پیـش  چنـدی 
تخلفـات و جرائـم انتخاباتـی سیسـتان و بلوچسـتان 
از نقـش پررنـگ برخـی از مسـئولین اجرای اسـتان 
در تخلفـات انتخاباتـی پرده برداشـت، امـا در ادامه 
انتشـار پشـت پـرده تخلفـات انتخاباتـی بـه گـوش 
مـی رسـد پـای یکـی از مشـاوران اسـتاندار و یکی 
از مدیـران کل ادارات کـه عملکـرد ضعیـف او در 
ارگان تحـت مدیریتـش عمـا ایـن مجموعـه را به 
کمـا بـرده و صدمات زیادی به اسـتان زده اسـت به 

پرونـده تخلفـات انتخاباتـی باز شـده اسـت.
ایـن مدیـرکل اگـر در کنـار تحـرکات انتخاباتـی 
نیـم نگاهـی هم بـه زیرمجوعه خود داشـته باشـد به 
کسـی بـر نمی خـورد و حـال روز مجموعـه تحت 
امـرش که با طیف گسـترده ای از مـردم در ارتباط 

اسـت بهتـر از ایـن می شـود.
البتـه مـی شـود ناپختگـی این فـرد و بـروز تخلفات 
او  مدیریتـی  کـم  تجربـه  پـای  بـه  را  انتخاباتـی 
توانـد  مـی  اسـتان  مدیـرت  راس  امـا  گذاشـت، 
ریزبینانـه تـر مجموعـه تحـت امـر خـود را کنتـرل 

کنـد تـا حـق فـرد یـا افـرادی تضییـع نشـود.
بـروز تخلفـات از سـوی تیمـی کـه از قضـا دسـتی 
هـم بـر آتش دارد و یکی از سـتون هـای برگزاری 
انتخابـات در کشـور اسـت باعـث بدبینـی جامعـه 
مـی شـود، به نظـر می رسـد داور انتخابـات باید بی 
طرفـی خـود را بـا اقدامـات عملـی بـه مـردم نشـان 

دهد.
مـی  ایـن خصـوص  در  دادمـردان  پایـگاه خبـری 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  در  انتخابـات  نویسـد: 
یکـی از مولفه هـای نظام مردم سـاالری و شـاخص 
و  قوانیـن  آن  بـرای  کـه  اسـت  نظـام  مشـروعیت 
مقرراتـی لحـاظ شـده کـه نیـاز اسـت کاندیداها به 
ایـن قوانیـن اشـراف کافـی داشـته باشـند.برگزاری 
انتخاباتـی آزاد و البتـه منصفانـه در فضایـی سـالم 
مهمتریـن ابـزار مـردم سـاالری و نشـان اهمیـت بـه 
نظـر و رای مـردم در عصـر حاضـر اسـت. و وجود 
انتخاباتـی سـالم و عادالنـه منـوط اجـرای برخـی 
قوانیـن اسـت قوانینی کـه از قبل تعیین شـده و همه 
کاندیدهـا و طرفدانشـان بایـد از آن پیـروی کننـد 
تـا انتخاباتـی عادالنـه و بـا رقابتـی منصفانـه برگزار 

شـود .
علـی اصغـر جمشـید نژاد در گفت و گـو با یکی از 
رسـانه هـا اظهـار داشـت: از مجمـوع ۲۹۹ داوطلب 
شـش  در  اسـامی  شـورای  مجلـس  نمایندگـی 
حـوزه انتخابیه اسـتان، صاحیت ۲۸۲ نفر از سـوی 

هیـات هـای اجرایـی احراز شـده اسـت.

از این رو در سیسـتان و بلوچسـتان سـتاد پیشـگیری 
از جرائـم و تخلفـات انتخاباتـی متشـکل از اعضای 
قـوه قضایـه ماننـد سـایر اسـتان هـا تشـکیل شـده 
تـا پیگیـر جرائـم انتخاباتـی در اسـتان باشـد و ایـن 
سـتاد تـا امـروز توانسـته کارش را بـه خوبـی انجام 
دهـد امـا مـورد قابـل تامـل ایـن اسـت کـه در بیـن 
متخلفیـن انتخاباتـی نـام هـای مشـهوری کـه بعضـا 
روسـتا  و  شـهر  یـک  بخشـداران  و  فرمانـداران 
هسـتند بـه چشـم مـی خـورد ولـی ماجـرا فقـط بـه 
چنـد فرمانـدار، بخشـدار و مسـئول چنـد اداره در 
و  نمیشـود  ختـم  اسـتان  محتلـف  هـای  شهرسـتان 
متخلفیـن  اسـامی  ایـن  بیـن  در  شـود  مـی  شـنیده 
نـام برخـی مسـئولین اجرایـی اسـتان و نامـی هـم از 
نزدیـکان اسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان وجـود 
برگـزاری  راه  در  بایـد  مدیرانـی کـه خـود  دارد، 
انتخاباتـی سـالم در اسـتان تـاش کننـد دسـت بـر 
قضا نام آنها از لیسـت متخلفین سـر در می آورد و 
اینهـا همـه در حالی اسـت که طبق قانـون انتخابات 
مجلس شـورای اسـامی اسـتفاده از موقعیت شغلی 
بـرای تبلیغـات انتخاباتـی جـرم اسـت و جالبتـر این 
اسـت کـه در ایـن بین برخـی کاندیدهای اسـتان ما 
هـم از جمـع متخلفیـن انتخاباتـی جا نمانـده اند در 
برخـی مـوارد مشـاهده شـده بـا پخـش شـب نامه و 
یـا سـخنرانی در برخـی مجالـس به تخریـب رقبای 
خـود دسـت زده اند و همـه این تخلفـات در حالی 
زمـره  در  افـراد  ایـن  هنـوز  کـه  گرفتـه  صـورت 
داوطلبـان هسـتند و هنوز از سـوی شـورای نگهبان 

صاحیتشـان تاییـد نشـده اسـت.
در همیـن رابطـه محمـد علـی حمیدیـان در گفـت 
برگـزاری  بـه  اشـاره  دادمـردان، ضمـن  بـا  و گـو 
سـتادهای انتخاباتـی در شـهرهای مختلـف اسـتان، 
مختلفـی  مـوارد  بـا  مـا  اسـتان  در  داشـت:  اظهـار 
تخلـف از جملـه تخریب رقبا در جلسـات و شـبکه 
هـای اجتماعـی، پخـش اطاعیـه و شـب نامـه بـر 
علیـه رقبـا و غیـره روبـه رو بـوده ایـم که هنـوز در 

حـال رصـد و پیگیـری اسـت
دبیر سـتاد پیشـگیری از تجلفات و جرائم انتخاباتی 
واصلـه  اخبـار  و  گزارشـات  متأسـفانه  داد:  ادامـه 
انتظامـی  و  امنیتـی  اطاعاتـی،  نهادهـای  از سـوی 
از  انتخاباتـی  و جرایـم  تخلفـات  بـروز  از  حاکـی 
سـوی برخـی مسـئوالن اجرایـی اسـتان بـوده کـه 
انتخابـات  بـر  نظـارت  هیئـت  و  قضایـی  دسـتگاه 
اسـتان بـا قاطعیت اقدام بـه مستندسـازی تخلفات و 

انجـام اقدامـات مربوطـه در ایـن حـوزه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه هیـچ فرقـی بیـن یـک شـهروند 
بـا  افـزود:  نیسـت،  اسـتانی  مسـئول  یـک  و  عالـی 
متخلفیـن برخـوردی قاطـع از طـرف قـوه قضاییـه 
افـراد  سـمت  و  موقعیـت  گرفتـن  نظـر  در  بـدون 

گرفـت. خواهـد  صـورت 

تخلف انتخاباتی برخی از 
مسئولین اجرایی استان

بر مدار حق الناس
مسئول شورای نگهبان استان نتایج نهایی بررسی صالحیت کاندیداهای مجلس را اعالم کرد


