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محمدعلی وکیلی:

»

اگر قرار باشد
ظریف زبان عزت
ملت ایران باشد ،او
را عزیز بشمارید

»

سیاست

2

محمدعلیوکیلینمایندهاصالحطلبمجلسبااشارهبهسخنانبرخینمایندگاندربارهاستعفایظریفگفت:ازتمام
افرادی که اسباب بازگشت آقای ظریف را بر بام سیاست خارجی کشور فراهم کردند ،تشکر میکنم.به گزارش خانه ملت،
وکیلی گفت :اگر قرار باشد ظریف زبان عزت ملت ایران باشد ،باید او را عزیز بشمارید ،اگر انتظار دارید در مقابل دشمنان
نشکند ،خود اسباب شکستنش را فراهم نیاورید .وی اظهار کرد :جمالتی که در سخنان برخی همکاران نسبت به آقای
ظریف به کار گرفته میشود ،ناروا بوده و زیبنده نیست ،به ویژه در حال حاضر که او مسئول سیاست خارجی کشور است.
وکیلی با بیان اینکه ما در مجلس به جای اینکه به ظریف دلداری دهیم ،نس��بت هایی که بار حقوقی دارد به او میدهیم،
خاطرنشانکرد:بهنهادریاستجمهوریورئیسجمهورتذکرمیدهمحرمتامامزادهرامتولیبایدنگهدارد.اگرقراراست
سیاستخارجهمتولیواحدداشتهباشد،ضمانتاینمهمبرعهدهرئیسجمهورونهادریاستجمهوریاست.

خبر

اسماعیلگرامیمقدم:

»

رویکرد الیحه
جامع انتخابات به
سمت حزبی شدن
انتخاباتاست

اس��ماعیل گرامیمقدم س��خنگوی حزب اعتماد ملی اظهار کرد :این الیحه به خودی خود احزاب را پاس��خگو
میکند ،زیرا به جای انتخاب افراد در انتخابات ،احزاب انتخاب میشوند .انتخاب احزاب هم موجب میشود که احزاب
دست به تشکیل ائتالفهای بزرگ ش��ده و تعدد احزاب کاهش مییابد و از س��ویی احزاب را در قبال مردم پاسخگو
خواهد کرد .بهگزارش ایسنا ،گرامیمقدم گفت :رویکرد الیحه جامع انتخابات به سمت حزبی شدن انتخابات یکی از
آرمانهای اساسی اصالحطلبان است .اگر این الیحه به همین شکل تصویب شود ،تحول بزرگی در جریان اصولگرایی
و اصالحطلبی رخ داده و در هر جریان دو یا س��ه حزب بزرگ ایجاد میشود .همچنین حزبی شدن انتخابات موجب
افزایشکیفیتنمایندگانمجلس،وزراواستاندارانخواهدشد.ویتصریحکرد:مامعتقدیماعترافوخوداظهاریفرد
برایوفاداریوالتزامبهاسالم،والیتفقیهو قانوناساسیکفایتمیکند،مگربهصورتعملیخالفآن ثابتشود.

گزارش

گزارش «روزان» از تصویب ممنوعیت نمایندگی برای چهاردوره متوالی:

حذفلژیونرها

جبار کوچکینژاد:

اگر حصر را بردارید ،مردم از قوهقضائیه
میخواهند محاکمه سران فتنه را
شروع کنند

جبار کوچکینژاد نماینده مردم رشت ،در جلسه علنی دیروز
مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب ،گفت:
متاس��فم برای افرادی که به تذکرات مق��ام معظم رهبری توجه
نکردند ،دول��ت و مجلس به جای توکل به خ��دای بزرگ ،نجات
کش��ور را در ارتباط با اس��تکبار ،جس��تجو میکنند ،آنهایی که
میگفتند برجام نجات دهنده کشور است صادقانه اعتراف کنند،
نه تنها کشور را  ۶سال عقب نگهداشت بلکه مسیر توسعه کشور را
کند و تعطیل کرد.
به گزارش خبرگ��زاری ایلنا ،این نماینده مجل��س ادامه داد:
امروز شجاعانه اعالم کنید برجام نقطه سیاه در تاریخ دولت است،
متاسفانه از گذش��ته درس نمیگیرند و به جای جبران اشتباه،
استعفا میدهند ،هماهنگ با دش��منان نظام ،حل مشکل را در
تصویب لوایح س��ه گانه  ،CFTپالرمو و لوای��ح دیگر میدانند ،با
فشار و تهدید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تالش میکنند
این لوایح را تصویب کنند .یقینا بزرگان کشور در مجمع این لوایح
را رد میکنند تا مسیر غلط در کشور را ببندند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت:
مگر در جنگ اقتصادی نیستیم ،همکاران از شما سوال میکنند
مگر در جنگ کوچکترین اش��تباه ج��ان انس��انها را به خطر
نمیاندازد ،نباید عاملین اش��تباه محاکمه شوند؟ چرا با عملکرد
خود به مردم ظلم میکنید؟ چرا قوهقضائیه در مقابل تصمیمات
غلط دولت اقدام نمیکند؟ چرا ب��ا خیانتکاران به اموال مردم چه
در دولت ،چه در جاهای دیگر برخ��ورد نمیکنید؟ چرا به جای
دفاع از مردم از خیانتکاران فتنه دفاع میکنید؟ ش��ما بدانید اگر
حصر را بردارید ،مردم و خانوادههای آس��یب دیده از قوهقضائیه
میخواهند محاکمه سران فتنه را شروع کنند و آن وقت آبرویی
برای شما باقی نمیماند.

سید احمد خاتمی:

مردم تا کی باید بشنوند که در فالن
اجتماع عدهای رقصیدند

سید احمد خاتمی اظهار داشت :امروز تقویت اسالم ناب ،تشیع
و مکتب اهلبیت علیهم السالم به تقویت والیت گره خورده است.
به گزارش ایلن��ا ،احمد خاتمی پیش از ظهر روز گذش��ته در
اجتماع عظیم علما ،اساتید و طالب حوزه علمیه قم در لبیک به
بیانیه گام دوم انقالب اس�لامی که در مدرسه فیضیه برگزار شد،
اظهار داشت :مقام معظم رهبری آینده را به چند عنصر گره دادند
که علم و پژوهش ،معنویت و اخالق ،اقتصاد ،عدالت ،اس��تقالل
آزادی و ع��زت ملی در رواب��ط خارجی ،مرزبندی با دش��منان و
س��بک زندگی دینی عناصری هس��تند که آینده انقالب را رقم
خواهند زد.وی ادام��ه داد :مردم تا کی باید بش��نوند که در فالن
اجتماع عدهای رقصیدند؛ مسئوالن فرهنگی باید پاسخگوی این
وضع باشند.

درخواست کمک به شهرداریها و
دهیاریهای کشور

جمع��ی از نمایندگان مجل��س طی نام��های خواهان کمک
دولت به ش��هرداریها و دهیاریها ش��دند .به گزارش ایسنا ،در
جلسه روز گذشته مجلس ش��ورای اس�لامی ،احمد امیرآبادی
عضو هی��ات رئیس��ه مجل��س نام��ه  ۱۵۲نماین��ده مجلس به
رئیسجمهوری را قرائت کرد .در بخش��ی از این نامه آمده است:
هزار و  ۲۷۹شهرداری و  ۳۷هزار دهیاری مشغول خدمترسانی
به روستاییان و شهروندان در سراسر کشور هستند که کارگران
زحمتکش این نهادها به دلیل رکود ساخت و ساز و حذف عوارض
س��هم آنها از محل ف��روش فرآوردههای نفتی از س��ال جاری با
مشکل عدم پرداخت حقوق مواجه شدهاند.

گ�روه سیاس�ی -روز گذش��ته
مجلس شورای اسالمی به بررسی طرح
اصالح قانون انتخابات مجلس ش��ورای
اس�لامی پرداخت .در میان موادی که
دیروز بررس��ی و م��ورد رأیگیری قرار
گرفت ،یکی از مواد بیش از بقیه موضوع
اختالف و بحث شد ،اینکه کاندیداتوری
برای نمایندگانی که س��ه دوره متوالی
نماینده مجلس بودهاند ،ممنوع شد.
بررس�ی اصلاح قان�ون
انتخاباتمجلس
در جلس��ه روز دوازده��م اس��فند
س��ال  97طرح اصالح قانون انتخابات
مجلس ش��ورای اس�لامی که تاکنون
با نام استانی ش��دن انتخابات شناخته
میش��د ،وارد دس��تور کار مجلس شد.
نمایندگان موادی از این طرح را بررسی
و تصویب کردند .گرچه ماده ممنوعیت
کاندیداتوری برای نمایندگان با سابقه
س��ه دوره حض��ور در مجلس ش��ورای
اس�لامی بیش از دیگر مواد دیده ش��د
اما برخی از دیگر مواد هم حائز اهمیت
بودند.
در اصالحاتی که در قانون انتخابات
مجلس انجام ش��د ،بر امکان رأی دادن
بهصورت لیس��تی و حتی کاندیداتوری
بهصورت ائتالفی تأکید ش��ده اس��ت.
البته ،م��اده مربوط به تعیین لیس��ت
انتخاباتی اح��زاب به کمیس��یون امور
داخلی و ش��وراهای مجلس ارجاع داده
ش��د .اما دو ماده مربوط رأی لیس��تی
و کاندیدات��وری ائتالف��ی رأی آورد.
در م��اده ( ۷مک��رر  )۴آمده اس��ت که
«رأیدهندگان در هر استان میتوانند
بهعنوان ی��ک فهرس��ت رأی دهند ،یا
داوطلب ب��ا داوطلب��ان مدنظر خویش
را اعم از منفرد ی��ا از درون یک یا چند
فهرس��ت برای ه��ر ی��ک از حوزههای
انتخابی��ه فرعی واقع در اس��تان از بین
نامزدهای مربوط به همان حوزه فرعی،
به میزان کرسیهای آن حوزه ،انتخاب
نمایند ».همچنین ،در م��اده ( ۷مکرر
 )۲گفته ش��ده که «ثبت نام داوطلبان
از طریق فهرستی که احزاب یا گروهها
و تش��کلهای قانونی ارائ��ه میکنند یا
بهصورت منفرد انجام میپذیرد».
ب��ر ای��ن اس��اس ،مجل��س وزارت
کشور را موظف کرد که برگههای رأی
متناسب با رأی دادن بهصورت لیستی
را آماده کند.
همچنی��ن ،م��واد دیگ��ری درباره
تکالی��ف ص��دا و س��یما در خص��وص
انتخابات ،نحوه رس��یدگی به تخلفات
هیأتهای نظ��ارت و اجرایی انتخابات
و نقش بازرس��ان انتخاباتی بررس��ی و
تصویب شد.
یکی از مصوبات مهم روز گذش��ته
تبصره یکم ماده مربوط نقش بازرسان
بود ک��ه در آن آمده اس��ت« :تخلفات و

جرایمی که به وس��یله نامزدها صورت
میگیرد ،پ��س از برگ��زاری انتخابات،
در شعب رسیدگی به تخلفات و جرایم
انتخاباتی در مراکز اس��تانها رسیدگی
میش��ود ».در این م��ورد ،ب��ا توجه به
مذاکرات انجام گرفته تأکید بر این بود
که کاندیداها بتوانند آزادانه به تبلیغات
بپردازند و به دلی��ل تخلفات انتخاباتی
احضار نشوند.
باید اذعان داش��ت که مواد مربوط
رأی دادن بهعن��وان ی��ک فهرس��ت
انتخابات��ی ی��ا ائت�لاف و نی��ز ام��کان
کاندیدات��وری بهص��ورت ائتالفی برای
احزاب و فعاالن سیاس��ی واجد اهمیت
بس��یاری اس��ت .آنها این مصوبه را به
معنای پذیرش رسمی ائتالف سیاسی
و وابس��تگی حزبی و جناحی میدانند
ک��ه میتوان��د قدم��ی مثب��ت در راه
برخورد سیاسی با مسئله کام ً
ال سیاسی
انتخابات باش��د .با این حال ،حول این
مواد نبود که فضا ایجاد ش��د بلکه ماده
ممنوعی��ت کاندیدات��وری نمایندگان

»

معرفی و البته دفاع از پیشنهاد پرداخت
و گفت :همچنان که ب��ه دلیل گردش
نخبگان ،فرد در مورد ریاستجمهوری
نمیتوان��د بی��ش از دو دوره کاندی��دا
شود ،پیشنهاد میشود که نمایندگان
مجلس نیز پس از  ۳دوره متوالی نتوانند
کاندیدا ش��وند .قانون عدم به کارگیری
بازنشس��تگان که با هدف تجربهسازی،
نخبهپ��روری و نیروس��ازی در مجلس
تصویب و در جامعه استقبال شد ،ما را
به این نتیجه میرساند که برای مجلس
هم همین اهداف در نظر گرفته شود».
محمدرض��ا تاب��ش دیگ��ر عض��و
فراکس��یون امید و نماین��ده دورههای
ششم ،هفتم ،هش��تم ،نهم و دهم مردم
اردکان در مجل��س ش��ورای اس�لامی
بهعن��وان مدافع این ط��رح نطق کرد و
گفت :اگرچه تجرب��ه و تخصص در کار
نمایندگی مجلس بس��یار مهم اس��ت،
ولی ما که برای می��دان دادن به جوانان
قانون منع به کارگیری بازنشستگان را
تصویب کردیم ،بای��د در قوه مقننه نیز

بود که مردم خود باید انتخاب کنند که
به چه کسی رأی بدهند و به چه کسی
نه.
در نهایت ،این پیشنهاد با  ۱۳۴رأی
موافق ۹۵ ،رأی مخالف و  ۷رأی ممتنع
به تصویب رسید.
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه
در سه دوره هفتم ،هشتم و نهم مجلس
در واکنش ب��ه این مصوب��ه در تذکری
گفت« :پیش��نهادی ک��ه در خصوص
ممنوعیت کاندیداتوری  ۴دوره متوالی
نماین��دگان مط��رح و تصوی��ب ش��د،
صرفاً ب��رای حذف فرد خاصی اس��ت تا
به مجل��س راه نیابد و ریاس��ت مجلس
به دس��ت او نیفتد .حذف حزب و افراد
شاخص به ضرر نظام است ،به احتمال
زیاد در شورای نگهبان با این پیشنهاد
موافقت نمیش��ود؛ نباید نخبهکش��ی
کنیم».
علی الریجانی که مورد اشاره تذکر
قاضیپور بود در پاس��خ گف��ت« :تصور
شما درست نیس��ت ،آقای تابش اعالم

اصالحطلب�ان درون مجل�س همچ�ون اصالحطلب�ان خ�ارج از آن و
نشس�ته در اح�زاب سیاس�ی در مقاب�ل ش�رایط سیاس�ی ب�ه نظ�ر رو ب�ه
بحران کش�ور ،دچار س�ردرگمی هس�تند و پاس�خی که به این س�ردرگمی
میدهن�د ن�ه تنه�ا راهگش�ا نیس�ت ک�ه میتوان�د بح�رانزا ه�م باش�د.

با س��ه دوره متوالی نمایندگانی بود که
بازخورد عمومی بیش��تر گرفت و البته،
حساسیتزا شد.
دیدگاه موافقان و مخالفان
حس��ین امیری خامکانی نماینده
عضو فراکس��یون امید ک��ه پیشتر در
دورههای ششم ،هفتم ،هشتم و نهم از
س��وی مردم زرند و دهبنان به مجلس
شورای اس�لامی فرستاده ش��ده بود،
بهعنوان ط��راح پیش��نهاد ممنوعیت
کاندیداتوری بیش از سه دوره متوالی به

چنین عزمی را جزم کنیم ت��ا راه برای
جوان��ان متخصص ،شایس��ته و آگاه به
علم روز باز ش��ود .اگر مردم طالب ادامه
خدمت فردی که  ۳دوره نماینده بوده،
بودند ،بعد از یک دوره اس��تراحت وی،
میتوانند مجددا ً به او رأی دهند».
شادمهر کاظمزاده نماینده اصولگرا
و عضو فراکس��یون والیی مجلس (که
پیش از مجلس دهم سابقه نمایندگی
مجل��س را ن��دارد) در مخالف��ت با این
پیش��نهاد نطق کرد و لب کالمش این

کرد که قصد دارد چنین پیش��نهادی
را مط��رح کند ،من نی��ز مخالف نبودم.
پیشنهاد مطرح شده حس��نی نیز دارد
و افرادی که مدت��ی در مجلس حضور
داشتند استراحت میکنند».
ای�رادات ممنوعی�ت
نمایندگی برای چهار دوره
اگر ای��ن مصوبه توس��ط ش��ورای
نگهبان تأیید ش��ود ،نمایندگانی که بر
اس��اس این طرح در انتخاب��ات بعدی
نمیتوانند شرکت کنند ،کسانی چون

واکنش یک حقوقدان
به سخنان آیتاهلل علمالهدی:

»

قانوناساسی،وظایفهمهراتعیینمیکند

مه��رداد بائ��وج الهوت��ی ،عالءالدین
بروجردی ،مس��عود پزش��کیان ،کاظم
جاللی ،علیرضا س��لیمی ،محمدقسیم
عثمان��ی ،امیرحس��ین قاض��یزاده
هاش��می ،جب��ار کوچکین��ژاد ،جواد
کریمی قدوس��ی ،علیرض��ا محجوب،
علی مطهری ،ناصر موس��وی الرگانی،
علی الریجانی و حسین نقوی حسینی
هستند.
در می��ان ای��ن نامه��ا ،ب��رای
اصالحطلبان حذف چهرهای چون علی
مطه��ری و برای اصولگرایان کس��انی
چون کریمی قدوسی و نقوی حسینی
س��خت خواهد بود ام��ا همانگونه که
قاضیپ��ور گفته ح��ذف ش��دن علی
الریجانی از لیس��ت کاندیداهای دوره
بعد مهمترین پیامد این تصمیم مجلس
اس��ت .به نظر میآید اعتدالگرایی در
انتخابات بعدی مجلس نمیتواند دیگر
به فراکسیونی تبدیل شود.
موافقان طرح ،آن را ب��ا قانون منع
بهکارگی��ری بازنشس��تگان مقایس��ه
کردهان��د و آنه��ا را در راس��تای ه��م
دیدهاند .تحلیلی که کام ً
ال غلط اس��ت.
نمیت��وان مدیران اجرای��ی انتصابی را
پارلمانتاریس��تهای انتخاب��ی در یک
جایگاه قرار داد و براساس قواعد یکسان
با آنه��ا مواجه ش��د .نمایندگی مجلس
پستی سیاسی و انتخابی است که قابل
مقایسه با پستهای مدیریتی و انتصابی
نمیتوان��د باش��د .حتی تس��ری دادن
قاعده دو دورهای بودن تصدی پس��ت
ریاستجمهوری به نمایندگی مجلس
غلط است .این استدالل را نیز موافقان
اس��تفاده کردهاند .ریاس��تجمهوری
سمتی اجرایی است که با کارکرد کام ً
ال
سیاس��ی نمایندگی مجل��س متفاوت
اس��ت .در هیچ یک از دموکراسیهای
پیش��رفته نیز چنین محدودیتی وجود
ن��دارد .اساس��اً پارلمانتاریس��ت بودن
توانمندیای کام ً
ال از جنس سیاس��ت
است که انتخاب به تداوم یا قطع آن تنها
میتواند وابس��ته به نظر و رأی عمومی
باشد .در واقع ،این مصوبه مجلس نقض
حق انتخاب کردن م��ردم و نقض حق
انتخاب شدن سیاستمدار است.
ای��ن ط��رح ک��ه توس��ط اعضای
فراکسیون امید حمایت شد ،نشان از آن
دارد که این فراکسیون در فهم جایگاه
پارلم��ان در سیاس��ت و در نظامه��ای
سیاس��ی دموکراتیک دچار خطاست.
به نظر میآید ک��ه اصالحطلبان درون
مجلس همچون اصالحطلب��ان خارج
از آن و نشس��ته در احزاب سیاس��ی در
مقابل ش��رایط سیاس��ی به نظ��ر رو به
بحران کشور ،دچار سردرگمی هستند
و پاسخی که به این سردرگمی میدهند
نه تنها راهگش��ا نیس��ت ک��ه میتواند
بحرانزا هم باشد.

محمد شریف استاد حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی معتقد
اس��ت در کش��ور ما تمامی نهادهای سیاس��ی از جمله رهبری،
ش��ورای نگهبان و قوای س��ه گانه دلیل وجودی خود را از قانون
اساس��ی میگیرند و صالحیتها و وظایف تمامی این نهادها را
قانون اساسی تعیین میکند.
به گ��زارش ایرنا ،آیتاهلل س��ید احمد علماله��دی ،نماینده
ولیفقیه در استان خراسان رضوی در خطبههای این هفته نماز
جمعه مشهد گفت که همهچیز ملت و همهکاره ملت ،رهبر است.
محمد شریف ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و حقوقدان در
این باره معتقد است :چنین اظهار نظرهایی ،اظهار نظر شخصی
است و در همان حد ارزش دارد .در کشور ما قانون اساسی وجود
دارد و بر اس��اس سلس��ل ه مراتب مواد حقوقی ،قانون اساسی در
رأس است.
این حقوقدان ادامه داد :در کشور ما تمامی نهادهای سیاسی
از جمله رهبری ،ش��ورای نگهبان و قوای سه گانه دلیل وجودی
خود را از قانون اساسی میگیرند و صالحیتها و وظایف تمامی
این نهاد را قانون اساسی تعیین میکند.
وی در ادام��ه تأکید کرد که هیچ نه��ادی نمیتواند اختیار و
صالحیت بیشتری از آنچه قانون اساسی به آن اعطا کرد ه است،
مدعی شود .بر این اس��اس ،چنین اظهارنظرهایی درباره وظایف
برخی نهادها فاقد ارزش است.
چنی�ن اظه�ار نظره�ای غیرمس�ئوالنهای ب�ه
همبستگی ملی آسیب میزند
شریف با اش��اره به اصل  110قانون اساسی ،تصریح داشت:
بدیهی اس��ت که اص��ل  110قانون اساس��ی درب��اره وظایف و
اختیارات رهبری پاس��خ میدهد و اساس��اً هر کشوری از جمله
کشور ما در پرتو یک نظم قانونی شکل میگیرند و سلسل ه مراتب
نهادهای حکومتی همان است که در قانون اساسی تعیین شده
اس��ت .بنابراین هیچ نهادی نمیتواند اختیارات��ی بیش از آنکه
تصریح کرده ،ادعا کند .او همچنین معتقد است که چنین اظهار
نظرهایی آثار نیکی در جامعه ما ندارد ،زی��را در وضعیت کنونی
کشور ما به تقویت همبس��تگی ملی نیاز دارد ،زیرا ما در معرض
انواع مشکالت ،دسیس��ههای خارجی و تحریمهایی قرار داریم
که خالف موازین حقوق بینالملل است و چنین اظهار نظرهای
غیرمسئوالنهای به همبستگی ملی آسیب میزند.
بر اس��اس اص��ل  110قانون اساس��ی ،وظای��ف و اختیارات
رهبری عبارتاند از :تعیین سیاس��تهای کلی نظام جمهوری
اس�لامی ایران پس از مش��ورت با مجمع تش��خیص مصلحت
نظام ،نظارت بر حس��ن اجرای سیاس��تهای کلی نظام ،فرمان
همهپرس��ی ،فرماندهی کل نیروهای مسلح ،اعالم جنگ و صلح
نیروهای بسیج ،نصب و عزل و قبول اس��تعفای :فقهای شورای
نگهبان ،عالیترین مقام قوهقضائیه ،رئیس سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران ،رئیس ستاد مشترک ،فرمانده کل سپاه
پاس��داران ،فرماندهان عال��ی نیروهای نظام��ی و انتظامی ،حل
اختالف و تنظیم روابط قوای س��هگانه و همچنین حل معضالت
نظام که از طرق عادی قابلحل نیس��ت ،امضای حکم ریاس��ت
جمهوری پس از انتخاب م��ردم ،صالحیت داوطلبان ریاس��ت
جمهوری از جهت دارا بودن ش��رایطی ک��ه در این قانون میآید
هم باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به
تأیید رهبری برسد ،عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح
کش��ور پس از حکم دیوان عالی کش��ور به تخلف وی از وظایف
قانونی ،یا رای مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ه عدمکفایت وی بر
اساس اصل هشتاد و نهم و عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در
حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .عالوهبر
این ،رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص
دیگری تفویض کند.
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