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روی موج کوتاه

وقتی مجلســی ها بعــد از فراغت 
از تعطیــات کرونایی و بازگشــت به 
صحن خبر دادند که می خواهند قانون 
انتخابات را اصــاح کنند، نیش طعن 
و کنایه اعضای شــورای نگهبان آنها را 
به ســخره و مامت گرفت که در این 
وانفسای تورم و تحریم و کرونا و بیکاری 
و ... آقایان وکا ســنگ خود را به سینه 
می زننــد و به جای پرداختــن به امور 
مردم می خواهند به امور »صاحیت« 

خود بپردازند.  
به رغــم ایــن طعــن و کنایه ها، 
نماینــدگان مجلــس دیــروز طرح 
اصــاح برخــی قوانیــن انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای 
اسامی را در دســتور کار قرار دادند و 
اصاحاتی در این قوانین را به تصویب 

رساندند. 
اما اصل و اساس این خیز مجلس به 
اصاح قانون انتخابات به رد صاحیت 
گسترده از سوی شــورای نگهبان در 

انتخابات اخیر مجلس بازمی گردد. 
غامرضا کاتب، نماینده گرمســار 
دیروز در جریان بررســی طرح اصاح 
قانــون انتخابات در صحــن مجلس 
شــورای نگهبان را متهم به مهندسی 
انتخابات کرد. او گفــت: »ابزار و ماک 

تشــخیص وفاداری به اســام و نظام 
چیست؟ یک حقوق دان که تشخیص 
هم نــدارد می گوید تو التــزام نداری؛ 
کاندیدا می گوید دارم امــا حقوقدان 
نمی پذیرد؛ اینجا ماک چیست؟ اختیار 
دست حقوقدان شورای نگهبان است و 
خودش عمل می کنــد و انتخابات را بر 
اساس سلیقه خود مهندسی می کند و 

می گوید من مهندسی نکردم.«
او ادامه داد: »من بــه عنوان نمونه 
می گویم در همین انتخابات برادرزاده ام 
در حوزه انتخابیه قم با ۳۲ ســال سن 
تأیید شد وقتی من رد صاحیت شدم 
او را منتقل کردیم گرمســار؛ اما وقتی 
منتقل شد او را ردصاحیت کردند. خب 

مهندسی یعنی چه؟ یعنی همین؟«
دادگاه صالحه باید عدم التزام 

عملی به اسالم را ثابت کند
موضوع عدم التزام به اسام و نظام که 
همواره بسیاری از کاندیداهای انتخابات 
مختلف بــه این دلیــل ردصاحیت 
شــده اند، از موارد اصاحی دیروز بود. 
نمایندگان تصویب کردنــد که از این 
پس عدم التزام عملی داوطلب به اسام 
با »حکم قطعــی دادگاه صالح« مبنی 
بر فســاد مالی یا اخاقی وی به اثبات 

می رسد.

همچنین مقرر شــد که ۱.تابعیت 
کشور جمهوری اسامی ایران، ۲.ابراز 
وفاداری به قانون اساسی واصل والیت 
فقیه و ۳.اعتماد والتزام عملی به اسام 
از شروط کاندیداتوری باشد. حسینعلی 
حاجی دلیگانی نیز پیشــنهادی را به 
عنوان تبصره الحاقی مــاده 4 مطرح 
کرد که بر اساس آن التزام عملی به نظام 
مقدس جمهوری اسامی نیز به عنوان 
یکی از شرایط تعیین صاحیت نامزدها 
لحاظ شود، اما نمایندگان با آن مخالفت 

کردند. 
ارائه مدرک تحصیلی کارشناســی 
ارشــد یا معادل آن به شــرط داشتن 
هفت سال ســابقه خدمت اجرایی یا 
فعالیت آموزشــی و پژوهشی با تایید 
مراجع ذی صاح و نداشتن سوء شهرت 
در حوزه انتخابیه نیز از دیگر شــروط 
کاندیداتوری تعیین شد با این تبصره 
که »سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم 

قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.«
گزارش اطالعات سپاه قابل 

استناد نیست
اما موضــوع دیگری که بــه کرات 
مورد انتقــاد بــوده، اذعان شــورای 
نگهبان بــه رد صاحیت بر اســاس 
»گزارش هــای واصله« بوده اســت؛ 

گزارش هایی که معموال هم مشخص 
نیست مرجع آنها کدام نهاد بوده است. 
ردصاحیت شدگان نیز همواره در پی 
این بوده اند که کــدام مرجع علیه آنها 
گزارش داده و دیگر اینکه چه گزارشی 
داده است. این مســئله اما همواره جزو 
محرمانه های شورای نگهبان بوده است.
دیروز اما تبصره الحاقی به ماده 4 با 
پیشنهاد غامرضا کاتب به تصویب رسید 
که بر اساس آن ماک رسیدگی شورای 
نگهبان برای تعیین صاحیت نامزدها 
فقط مراجع چهارگانه شــامل وزارت 
اطاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت 
احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری 
اسامی ایران است و گزارش های خارج 
از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل 

نیست.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
مردم شاهین شهر اما تاکید بر افزودن 
سازمان اطاعات سپاه به جمع مراجع 
معتبر برای اظهار نظر درباره کاندیداهای 
نمایندگان داشــت. او توضیــح داد: 
»اطاعاتی که نزد سپاه است نزد دیگر 
مراجع نیســت.« اما این استدالل نیز 
منجر به موافقــت اکثریت نمایندگان 

مجلس با پیشنهاد وی نشد. 
حذف دادستان از هیأت اجرایی 

انتخابات مجلس 
نمایندگان مجلــس در مصوبه ای 
دادســتان را از هیات اجرایی انتخابات 
مجلس حذف کردند. آنها ماده ۵ طرح 
اصاح قانون انتخابــات را به تصویب 
رساندند که براســاس آن در ماده ۳۱ 
قانون انتخابات مجلس شورای اسامی 
عبارت »عضویت دادســتان و رئیس 
ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر 
معتمدین« به عبارت »عضویت رئیس 
ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر 

معتمدین« اصاح می شود.
اصاحــی دیگــری که از ســوی 
نماینــدگان صورت گرفــت، افزایش 
مهلت بررســی صاحیت داوطلبان 
انتخابات مجلــس از ده روز به حداکثر 
۱۵ روز بود. نمایندگان ماده ۹ را تصویب 
کردند که به موجب آن ماده ۵۰ قانون 
انتخابات مجلس شــورای اسامی به 
شرح زیر اصاح و تبصره آن ابقا می شود:

»مــاده ۵۰ – هیات هــای اجرایی 
مراکــز حوزه های اجرایــی موظفند 
حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت 
ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده با 
استفاده از نتایج اعام شده توسط وزارت 
کشور صاحیت داوطلبان را براساس 
صاحیت های مذکــور در این قانون 
مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کا به 

هیأت های نظارت اعام کنند.«
افزایش مهلت بررسی شکایت 

ردصالحیت شدگان
بهارستانی ها دیروز با تصویب ماده 
۱۰ اصاح برخی قوانین انتخابات، مهلت 
شورای نگهبان برای بررسی شکایات 
نامزدهای رد صاحیت شده در انتخابات 
مجلس از سوی هیأت مرکزی نظارت را 

نیز از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش دادند.
پیش از این در تبصــره چهار ماده 
۵۲ قانون انتخابــات مجلس آمده بود 
که بعد از اعتراض نامزد انتخابات به رد 
صاحیت خود از سوی هیات مرکزی 

نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از 
اظهارنظر هیات مرکــزی نظارت نظر 
قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید 
یا رد صاحیت داوطلبان به وزارت کشور 

اعام خواهد کرد.
یک قضاوت ناعادالنه 

حال باید دید که پس از اصاح برخی 
از قوانین انتخابات ریاست جمهوری، 
مجلس و شوراها، شورای نگهبان درباره 
این مصوبات مجلس چــه تصمیمی 
خواهد گرفت. هرچنــد که مخالفت 
شــورای نگهبان با چنین اصاحاتی 
مســبوق به ســابقه اســت و از این رو 
پیش بینی ها این اســت کــه این بار 
نیز شــورای نگهبان روی خوشــی به 
خواسته های مجلس نشان نخواهد داد 
که در این صورت جــدال میان دو نهاد 
شورای نگهبان و مجلس همچنان ادامه 

خواهد یافت. 
علی مطهــری، نماینده تهران که 
پیشتر مناقشــه اخیر او و عباسعلی 
کدخدایــی، ســخنگوی شــورای 
نگهبان، خبرســاز شــده بود، دیروز 
در مجلس گفت: »این حق باید برای 
کاندیــدا در نظر گرفته شــود که به 
نهادی غیر از شورای نگهبان شکایت 
کند که غیر از شــورای نگهبان باشد؛ 
االن ما به خود شورای نگهبان شکایت 
می کنیم که آنها هــم در مقام قاضی 
قرار می گیرند و هم طرف دعوا که این 

عادالنه نیست.«
در مقوله اصاح قانون انتخابات نیز 
چنین اســت؛ بدین معنی که شورای 
نگهبان در این باره در مقام قاضی است 
و قطعا دور از انتظار است که مهر تایید بر 
مصوباتی بزند که اختیاراتش را محدود 

می کنند.

مجلس قانون انتخابات را اصالح کرد؛

آچارکشی نظارت استصوابی در بهارستان

خبر

سخنگوی حزب کارگزاران ســازندگی به 
دلیل حواشــی به وجود آمده پیرامون اظهارات 
جنجالی غامحســین کرباسچی، دبیرکل این 

حزب، عذرخواهی کرد.
حسین مرعشی با اشاره به حواشی به وجود 
آمده پیرامون اظهارات غامحسین کرباسچی 
و واکنش سایر چهره ها و احزاب اصاح طلب به 
اظهارات او، به »خبرآناین« گفت: به عنوان عضو 
حزب کارگزاران از همــه اصاح طلبان و مردم 
عذرخواهی می کنم. فریاد کشیدن در رسانه ها، 
یکدیگر را به انواع و اقسام مطالب متهم کردن و 

زیر سوال بردن و تضعیف شخصیت هایی که در 
این شرایط می توانند پشتوانه و نقطه امیدی برای 
مردم باشند در هیچ سطحی پسندیده نیست. 
وی افزود: من به عنوان برادر کوچکی در حزب 
کارگزاران سازندگی ایران از بابت همه مطالبی 
که به وجود آمده از پیشــگاه همه سیاســیون، 
اصاح طلبان و مردم ایران عذرخواهی می کنم و 
امیدوارم بتوانیم در جهت همکاری های سازنده 
و مفید و افزایش اعتبار شخصیت های طراز اولی 
که باید در خدمت مردم و نظام باشــند، بتوانیم 

کارهای کشور را جلو ببریم.

خاتمی رهبری جامع اصالحات است
سخنگوی حزب کارگزاران با تاکید بر لزوم 
بازسازی جریان اصاحات، اظهار کرد: انتقادات 
باید محیط ها و نهادهای هماهنگ کننده را در 
مســیر بهتری قرار دهد و حزب کارگزاران هم 
برای بازســازی جبهه اصاحات آماده است تا 
نظارت خود را تدوین و به سایر احزاب اصاحات 

تقدیم کند.
وی گفــت: در عین حــال آمادگــی داریم 
مشــورت های الزم را خدمت آقــای خاتمی به 
عنوان هماهنگ کننده عالــی و رهبری جامع 

اصاحات ارائه کنیم تا ان شــاءاهلل این برنامه ها 
بتواند در دوره جدید همکاری هایی که قرار است 
برای انتخابات ۱4۰۰ پایه ریزی شود، با درسی 
از گذشته و بررســی تجربه ها، نهادی فراگیرتر، 

جامع تر و موثرتر را مستقر کند.
وی همچنیــن بــا اشــاره به اســتعفای 
موسوی الری از شورای عالی سیاست گذاری 
اصاح طلبان، گفت:  شورای عالی در هر دوره 
از فعالیت خود به عنوان یک ائتاف برای یک 
انتخابات مستقر می شــده و بعد از انتخابات 
هم رایزنی ها مجددا  برای دوره بعدی شــروع 

می شد. 
استعفای آقای موسوی الری از این جهت 
خوب بود که بحث های مربوط به تشکیل یک 
دوره جدیدی از همکاری را تسریع کرد. احزاب 

هم باید مجدا رایزنی ها و مشورت های الزم را 
با آقای خاتمی داشــته باشند تا دوره جدیدی 
از همکاری ها بــرای انتخابات ۱4۰۰ پیگیری 

شود.
مرعشــی در پایان خبر تشــکیل هرگونه 
تشکیات و ائتاف جدید توسط حجت االسام 

موسوی الری را رد کرد.

سخنگوی کارگزاران:

موسوی الری به دنبال تشکیالت جدید نیست
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چالش راهپیمایی  روز قدس و کرونا
نصرت اهلل لطفی، قائم مقام شــورای هماهنگی 
تبلیغات اســامی در نشســت هماهنگی در مورد 
چگونگی برگزاری راهپیمایی قدس در سال جاری با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، با بیان اینکه روز 
جهانی قدس تعطیل ناپذیر است، گفت: تاکنون ۱۲۰ 
پیشنهاد از سراسر کشور در مورد چگونگی بزرگداشت 
روز جهانی قدس مطرح شده اما هنوز تصمیم گیری 
نشده است. وی با بیان اینکه ما باید به نحوی این روز 
را گرامی بداریم که به نحو مناسب بازتاب بین المللی 
داشته باشد، افزود: با توجه به شــرایط موجود، باید 

متناسب با شرایط در هر منطقه تصمیم گیری کنیم.
    

چهارمین جلسه دادگاه زم 
امروز برگزار می شود

به گــزارش ایســنا، چهارمین جلســه دادگاه 
رسیدگی به پرونده روح اهلل زم، امروز )۱۵ اردیبهشت 
ماه( در شــعبه ۱۵ دادگاه انقاب به ریاست قاصی 
صلواتی برگزار می شود. سال گذشته پس از صدور 
کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، سه جلسه 
برای رسیدگی به پرونده زم  در سال ۹۸ در شعبه ۱۵ 

دادگاه انقاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
    

بیزینس ریکوردر گزارش داد؛
18میلیون دالر برای حصارکشی 

میان ایران و پاکستان
به گزارش ایلنا به نقل از بیزینس ریکوردر، وزارت 
دفاع پاکستان خواهان افزایش تامین اعتبار طرح 
حصارکشی نوار مرزی مشــترک با ایران شد. این 
درخواســت به کمیته هماهنگی اقتصادی دولت 
پاکستان ارائه شــده و انتظار است هرچه سریعتر 
درخواســت جدید وزارت دفاع به تصویب برسد. 
کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان برای 
مرحله اول حصارکشی مرز با ایران افزایش هزینه 
این طرح تا ۳.۰۲۸ میلیارد روپیه  معادل معادل ۱۸ 

میلیون و ۶۰۰ هزار دالر را تصویب کرد.
    

 مجلس دهم ۳1 اردیبهشت 
تمام می شود

بهروز نعمتــی، عضو هیأت رئیســه مجلس با 
بیان اینکه قرار بر این بود جلســات مجلس دهم تا 
۲۳ اردیبهشت دایر باشد، به تسنیم گفت: با توجه 
به اینکه تا ۲۳ اردیبهشت برخی از طرح ها تعیین 
تکلیف نمی شد قرار بر این شــد تا ۳۱ اردیبهشت 
جلسه اختتامیه مجلس دهم باشد. وی افزود: اگرچه 
جلسات علنی مجلس در ۳۱ اردیبهشت ماه پایان 
می یابد اما مجلس تا ششم خرداد فعال خواهد بود و 

به وظایف خود عمل خواهد کرد.
    

فرصت ۳ روزه دادگاه به نجفی 
برای ارائه الیحه دفاعی

حمیدرضا گودرزی، وکیــل مدافع محمدعلی 
نجفی از اخــذ آخرین دفاع از موکلش در دور ســوم 
رسیدگی به پرونده خبر داد و گفت: در جلسه امروز)۱4 
اردیبهشت( دادگاه در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک 
استان تهران، آخرین دفاع از آقای نجفی اخذ شد. وی 
افزود: پس از پایان جلســه دادگاه به ما ظرف سه روز 
فرصت دادند تا الیحه دفاعی را ارایه بدهیم تا بعد از آن 

در خصوص پرونده تصمیم گیری شود.
    

ابطحی در نطق میان دستور:
وزارتخانه های علوم و کشور درباره 
مدرک »کمالخانی« مقصر هستند

محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسامی درباره نامعتبر 
بودن مدرک ســینا کمالخانی، منتخب مجلس 
یازدهم خطاب به وزیر کشــور گفت: »هیئت های 
اجرایی شــما باید از وزارت علوم دربــاره مدرک 
تحصیلی کاندیداهای انتخابات استعام می گرفتند 
و آیا وزارت علوم پاسخ استعام را داده است یا خیر؟« 
وی با بیان اینکه چهار هزار نفر دیگر در موسسه ای 
که کمالخانی از آن مدرک گرفته، تحصیل کرده اند، 
افزود: وزارتخانه های علوم و کشور در این مورد مقصر 

هستند و باید در این باره توضیح دهند.
    

موسوی:
حادثه رخ داده برای اتباع افغانستان 

در خاک ایران نبوده است
سیدعباس موسوی، ســخنگوی وزارت کشور 
در پی انتشار برخی  اخبار در رسانه های افغانستان 
در خصوص وقوع حادثه برای تعدادی از شهروندان 
این کشور که با عبور از رودخانه مرزی قصد ورود غیر 
قانونی به خاک جمهوری اسامی ایران را داشته اند، 
ضمن ابراز همدردی با خانواده جانباختگان تصریح 
کرد: این حادثه در خاک افغانستان رخ داده و مرزبانی 
جمهوری اسامی ایران وقوع هر اتفاقی در این ارتباط 

در خاک کشورمان را رد کرده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی 
با تاکید بر افزودن سازمان 

اطالعات سپاه به جمع 
مراجع معتبر برای اظهارنظر 

درباره کاندیداها، توضیح 
داد: »اطالعاتی که نزد سپاه 

است نزد دیگر مراجع 
نیست.« اما این استدالل 
منجر به موافقت اکثریت 

نمایندگان مجلس با 
پیشنهاد وی نشد

نمایندگان تصویب کردند 
که از این پس عدم التزام 
عملی داوطلب به اسالم 

با »حکم قطعی دادگاه 
صالح« مبنی بر فساد مالی 

یا اخالقی وی به اثبات 
می رسد

 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اقــدام گــروه 
تروریســتی داعش در به شهادت رســاندن رزمندگان 
روزه دار حشدالشــعبی را محکوم کرد و گفت: ایران از 
تاش های عراق در مبارزه با تروریســم و استقرار صلح 
و ثبات در این کشــور حمایت کــرده و هرگونه  اقدامی 

 برای برهــم زدن ثبات و آرامــش در عــراق را مردود 
و محکوم می داند.

به گزارش اداره کل اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت 
امور خارجه، سید عباس موسوی اقدام جنایتکارانه و بزدالنه 
گروه تروریســتی داعش در به شهادت رســاندن تعدادی از 
مجاهدان روزه دار حشد الشعبی در ضیافت الهی ماه مبارک 

رمضان را به شدت محکوم کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با تسلیت و ابراز همدردی 
با دولت و ملت سرفراز عراق، ابراز امیدواری کرد کشور بزرگ 
عراق هر چه زودتر با همدلی و مجاهدت دولت و ملت این کشور 

از شر اندک باقیماندگان فرتوت از این گروه منحوس تروریستی 
که با کمک و پشتیبانی برخی دولت ها شکل گرفته و حمایت 

می شوند، رهایی یابد.
موسوی اظهار داشت: تاریخ نشان داده است که خون پاک 
مجاهدین فی سبیل اهلل هرگز به هدر نخواهد رفت و انتقام این 
خون های پاک که موجب رشــد و بالندگی اسام، عدالت و 

حقیقت است، گرفته خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسامی 
ایران از تاش های عراق در مبارزه با تروریسم و استقرار صلح 
و ثبات در این کشــور حمایت کرده و هرگونــه  اقدامی برای 

 برهم زدن ثبات و آرامش در عراق را مردود و محکوم می داند. 
جمعه شب گذشته تعدادی از باقی مانده گروهک تروریستی 
داعش به نیروهای امنیتی و الحشــد الشــعبی در اســتان 
صاح الدین این کشور حمله کردند که در جریان آن  ۱۰ نفر 
از نیروهای الحشد الشعبی  به شــهادت رسیده و شماری نیز 

زخمی شدند.
یک مقام اطاعاتی عراق شنبه شب اعام کرد، کشته شدگان 
حمله نیروهای باقی مانده گروهک تروریستی داعش به پست 
ایست و بازرسی پلیس در اســتان دیاله در شرق این کشور به 

چهار کشته و پنج زخمی رسیده است.

موسوی:

برهم زدن ثبات وآرامش درعراق به هر شکلی محکوم است


