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پیام رهبر انقالب اسالمی در پی مشکالت ناشی از
بارندگیهای شدید در جنوب شرقی کشور:

دستگاههایدولتیومجموعههای
مردمی هرچه بیشتر به یاری مردم بشتابند

در پــی مشــکالت پدیــد آمــده از بارندگیهــای شــدید در
سیســتان و بلوچســتان و برخی نقاط جنوب شــرقی کشور،
اخبـــار حضرت آیت اهلل خامنهای در پیامی دســتگاههای دولتی
و مجموعههــای مردمــی را بــه یاری هر چه بیشــتر مردم عزیــز آن مناطق
فراخواندند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب متن
این پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بارندگیهــای شــدید در اســتان سیســتان و بلوچســتان و برخــی نقــاط
دیگر در جنوب شــرقی کشــور که به آبگرفتگی مشکلساز برای مردم و در
مــواردی ویرانگــر و خســارتبار انجامیده اســت ،ایجاب میکند کــه در کنار
خدماترســانی قابل تقدیری که تاکنون صورت گرفته اســت ،دستگاههای
دولتی و مجموعههای مردمی هر چه بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان
شتافته از وقوع خسارتهای بیشتر جلوگیری نمایند.
از خداوند متعال خیر و برکت ماندگار برای همگان مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای  ۲۳ /دی ۱۳۹۸

در تماس رئیس جمهوری و معاون اولش با استانداران تأکید شد

بسیج همه امکانات برای رسیدگی به آسیبدیدگان

رئیــس جمهــوری در تمــاس تلفنی با اســتاندار سیســتان و بلوچســتان ،در
جریان مســائل و مشکالت این استان در پی بارشهای شدید و وقوع سیل قرار
گرفت و دستورات الزم را برای تسریع در روند امدادرسانی صادر کرد .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،حســن روحانی روز دوشــنبه در تماس
بــا احمــد علی موهبتی بــر اختصاص تمــام امکانات و تجهیــزات و هماهنگی
تمامی بخشها و دســتگاههای مرتبط برای مدیریت نهایی ســیالبها و کمک
به آســیب دیدگان تأکید کرد .استاندار سیســتان و بلوچستان نیز در این تماس
تلفنــی گزارشــی را از روند کمکرســانی به مردم اســتان ارائه کــرد .معاون اول
رئیس جمهوری هم روز گذشــته در تماسهای جداگانه با استانداران سیستان
و بلوچســتان و کرمان ضمن اطالع از آخرین وضعیت بارندگیهای کمسابقه
و خســارات ناشــی از ســیل در این دو اســتان ،بر ضرورت بســیج همه امکانات
برای رسیدگی به آســیبدیدگان تأکید کرد .اسحاق جهانگیری در این مکالمه
تلفنــی از اقدامــات و تالشهای نیروهای امدادی ،مســئوالن ،نیروهای اجرایی
و گروههــای مردمــی در رســیدگی بــه وضعیــت ســیلزدگان قدردانــی کــرد و از
اســتانداران سیستان و بلوچستان و کرمان خواســت تا تمام مساعی خود برای
ترمیم خســارات وارده به زیرساختها نظیر شبکههای آب و برق را بکار گیرند
و اتصال راهها به منظور امدادرســانی ســریعتر به روســتاها را در دستور کار قرار
دهند .بارش باران سیلآسا در جنوب شرق کشور که از شامگاه پنجشنبه  ۱۹دی
آغاز شــده ،اســتانهای سیستان و بلوچســتان ،کرمان و هرمزگان را تحت تأثیر
قرار داده و سبب جاری شدن سیالب در این استانها شده است.

پیام تبریک روحانی به سلطان جدید عمان

رئیس جمهوری در پیامی با تبریک انتصاب «هیثم بن طارق آل سعید» به
عنوان ســلطان عمان ابــراز امیدواری کرد ،روابط فیمابیــن در دوره زعامت
وی نیز با حکمت و درایت ،بیش از پیش و در همه زمینهها گسترش یابد.
بــه گزارش ایرنا ،حســن روحانی افــزود :روابط جمهوری اســامی ایران و
سلطنت عمان در زمان مرحوم مغفور عالیجناب قابوس بن سعید سلطان
فقید عمان براساس اعتماد متقابل پایهگذاری گردید .روحانی تصریح کرد:
امیدوارم روابط فیمابین در دوره زعامت شما نیز با حکمت و درایت ،بیش
از پیــش و در همه زمینهها گســترش یابد.وی در این پیــام تبریک از خداوند
متعــال ،ســامتی و موفقیــت آن جنــاب و عــزت و ســربلندی مــردم بــرادر
سلطنت عمان را مسألت کرد.

تأمل حقوقی در سخنان کدخدایی

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفت ه اســت اکثــر نماینــدگان رد
صالحیت شده در مجلس به دلیل داشتن تخلفات اقتصادی
یادداشت با این رأی مواجه شــدهاند .این نوع اظهار نظر و موضعگیری
ش آموخته رشــته حقوق هست ،بسیار
از ســوی ایشان که دان 
جای تعجب و صد البته تأسف دارد ،چرا که بدیهیات موازین
حقوقی نیز در این سخنان رعایت نشده است .از جمله اینکه
بــه دلیــل عدم وجــود شــفافیت و صراحت در ســخنان آقای
محمدجواد فتحی
نماینده مجلس کدخدایــی ،اتهام تخلفــات مالی و اقتصــادی در حال حاضر
متوجــه تمــام افــراد رد صالحیــت شــده اســت ،در حالی که
میدانیم بخش زیادی از این افراد احتماالً با استداللهای دیگری نتوانستند از سد
رد صالحیت بگذرند .جای ســؤال اســت که ایشان به عنوان یک حقوقدان و عضو
شورای نگهبان چطور با یک اظهار نظر گنگ ،افرادی را به طور جمعی زیر تیغ یک
اتهام واحد میبرد؟
نکته بعد این است حاال که شورای نگهبان به چنین موارد و نتیجهگیری رسیده،
مســتندات و مدارکش برای اثبات این ادعا چیست؟ در این موضوع بهانه «حفظ
آبروی افراد» نمیتواند قابل قبول باشــد چرا که تا همین جا هم با ســخنان آقای
کدخدایی آبروی تمام  90نماینده رد صالحیت شده در معرض خدشه قرار گرفته
اســت .در جریــان اقتصادی اگر به کســی ایــرادی وارد شــده و متهم به مــواردی از
قبیل اختالس ،ارتشا ،کالهبرداری و ...باشد ،هر چند که حکم قطعی هم درباره او
صادر نشده باشد ،دالیل اتهامی باید از چنان قدرت و استحکامی برخوردار باشند
کــه اگر ایــن مدارک به دادگاه داده شــوند ،ظن غالب بر این باشــد که فرد محکوم
خواهد شــد .در حال حاضر با طرح بدون ســند و مدرک این اتهام علیه جمعی از
نمایندگان ،اساس مشروعیت و سالمت مجلس زیر سؤال رفته است.
در چارچوبهای حقوقی و فقهی ما ،فقط در جرایم منافی عفت بنای شارع بر
پوشش و ستر است و شریعت میگوید این مسائل نباید به صورت عمومی فاش
گردد .اما این قاعده به هیچ عنوان برای جرایم دیگر و خصوصاً جرایم اقتصادی
که حق عمومی و بیتالمال را شــامل میشــود ،صدق نمیکند .اعالم سربســته،
گنــگ و بدون شــفافیت اتهام اقتصادی به نمایندگان دو مســأله و ایــراد دارد؛ اول
اینکه کلیت مجلس را زیر ســؤال میبرد و ناظر به تمام نمایندگان میشــود .ثانیاً
اینکه این سؤال را ایجاد میکند که چرا باوجود اطالع از وقوع چنین جرایمی توسط
کسانی که در ردای نمایندگی هستند ،از این مسائل به روشهای مختلف جلوگیری
نشده یا رو به افشای آن نیاوردهاند .در این فقره اگر حضور یک نماینده مرتکب به
جرایم اقتصادی در مســند قانونگذاری و نظارت ،تضییع حق عمومی و ضربه به
مصلحت جامعه نیست ،پس چیست؟ در واقع عدم اعالم دقیق و شفاف جرایم
اقتصادی نمایندگان ،درصورت اطالع قبلی و داشــتن مدارک متقن ،اگر بیشتر از
همدستی با آن فرد نباشد ،کمتر از آن نیست .مضافاً اینکه اعالم عمومی و دقیق
این دست اتهامات و جرایم خود زمینهساز سطحی از مصونیت برای ادوار بعدی
هم خواهد بود.
اساســاً باید خطاب به شــورای نگهبــان و برخی از هواداران شــفافیت گفت که
شفافیت واقعی یعنی همین موارد .شفافیت واقعی این است که اگر موضوع و یا
موردی وجود دارد بدون پردهپوشــی و سانسور ،صفر تا صد آن برای افکار عمومی
توضیح داده شــود نه اینکه تنها از یک موضوع مهم و حیاتی به اندازه یک جمله
بــه صورت تیتروار گفته شــود که هم بر ابهامات موضوع افــزوده گردد و هم اینکه
مشــخص نشــود که در نهایت این موضوع به کجا میرســد و آیا اساســاً در مراحل
بعدی مورد رسیدگی قرار میگیرد یا خیر؟
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سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد

رد صالحیت 30درصد از داوطلبان مجلس

گروه سیاســی /رد صالحیت کســانی که
در حــال حاضــر بــر کرســی نمایندگــی
مجلــس دهــم نشســتهاند از رکــورد رد
صالحیــت نماینــدگان مجلس ششــم
عبــور کرد .با ایــن حال اگــر در آن زمان
شــورای نگهبــان دلیــل رد صالحیــت
بیشتر داوطلبان و نمایندگان را نداشتن
التزام عملی به اســام یا اثبات نشــدن
این التزام بــرای نهاد ناظر بر انتخابات
اعــام کــرده بــود ،ایــن بــار ســخنگوی
شــورای نگهبــان در توضیــح چرایی رد
صالحیــت  90نفــر از نمایندگان فعلی
مجلــس ،از ســوی هیأتهــای نظــارت
گفتــه کــه اکثر رد صالحیتهــا به دلیل
ســوء اســتفاده مالــی و اقتصــادی بــوده
اســت کــه البتــه بــه گفتــه وی همچنان
ذیــل عنوان مــاده  ۲۸قانــون انتخابات
یعنــی «عدم التــزام به اســام» عنوان
شده است.
رد صالحیــت  90نماینــده در حالی
اســت که بــه گفته یک عضو کمیســیون
شــوراها و امــور داخلــی مجلــس ایــن
وضعیت در ابتدا مشمول  120نماینده
بوده اســت .قاسم میرزایی نکو به ایسنا
گفتــه :طبــق اطالع مــا در مرحلــه اول
 ۱۲۰نماینــده داوطلــب نمایندگــی رد
صالحیــت شــده بودنــد کــه آخر شــب
گذشــته (یکشــنبه شــب) یک مرتبه ۳۰
نماینده را تأیید صالحیت کردند.
در چنیــن شــرایطی عباســعلی
کدخدایــی ،ســخنگوی شــورای نگهبان
شــامگاه یکشنبه ســاعاتی پس از اعالم
نتایــج بررســی صالحیتهــا از ســوی
هیأتهــای نظــارت در برنامــهای
تلویزیونــی حضــور یافــت تــا دربــاره
رونــدی که بــه رد صالحیــت نزدیک به
یــک ســوم از  247نمایندهای کــه برای
انتخابــات مجلــس آتــی نیــز داوطلب
بودند و رد صالحیت بیش از  30درصد
دیگر داوطلبان توضیح دهد.
کدخدایــی بــا بیــان اینکــه یــک
میلیون برگ ســند از مراجــع چهارگانه
بــرای بررســی صالحیتهــا دریافــت
کردیــم ،گفــت« :مهمتریــن دالیــل
رد صالحیتهــا ،محورهــای مفاســد
اقتصــادی ،مفاســد اخالقــی و ضدیــت
بــا حاکمیــت اســت .همچنیــن ســوء
استفاده از اموال عمومی ،تحصیل مال
نامشــروع ،اختــاس ،اســتعمال مــواد
مخــدر ،مفاســد اخالقــی ،محکومیــت
جنایــی ،ســابقه شــرارت ،چاقوکشــی و
ســابقه فــروش مــواد مخــدر از جملــه
مصادیق رد صالحیتهاست».
کدخدایــی بــا بیــان اینکــه مراجــع
رســمی تقریبــاً بــرای همــه افــراد بــه
شــورای نگهبان سند ارائه کردند که این
امر نســبت به دورههای قبل بیســابقه
بــود ،گفــت« :ما بــه جناح و گــروه افراد
نــگاه نمیکنیــم ،اصــاً نــگاه نمیکنیم
اصالحطلــب اســت یــا اصولگــرا بلکــه
مســتندات پرونــده را میبینیــم .امــروز
در رســانهها هم اعالم شــد کــه از هر دو
طیــف سیاســی هــم تأییــد صالحیــت
داشتهایم و هم رد صالحیت.
این نشــان میدهد عملکرد شورای
نگهبــان نــگاه سیاســی نــدارد ».او در
ادامــه بــا یــادآوری اینکــه «در مرحلــه
اولیــه بررســی صالحیتهــا هســتیم
کــه حــدود  ۳۰تــا  ۳۴درصــد افــراد
صالحیتشــان تأییــد نشــده کــه آمــار
اندک است» ،افزود« :باالی  5هزار نفر
تأیید صالحیت شدند و تا االن برای هر
کرســی مجلــس بیش از  ۱۷نفــر رقابت
میکننــد ».بــر اســاس توضیــح آمــاری
کدخدایــی  ۱۶هزار و  ۳۳نفــر داوطلب
ثبــت نام کردنــد ،از این میــان  800نفر
انصــراف دادند و از تعــداد باقی مانده
صالحیــت بیــش از هــزار و  300نفر در
مرحلــه هیأتهــای اجرایــی رد شــد .با
این حســاب هیأتهای نظارت استانی
و هیأتهــای مرکزی و شــورای نگهبان

جز رســیدگی به شــکایت احتمالی این
رد صالحیــت شــدگان بایــد صالحیــت
بیــش از  ۱۴هــزار و  ۵۰۰نفــر را بررســی
میکردند.
او با بیان اینکه شورای نگهبان برای
بررســی آرائــی کــه هیأتهــای نظــارت
اســتانی نســبت به افــراد صــادر کردند
یــک فرصــت  20روزه دارد و بعــد از
آن نتیجــه نهایــی مرحلــه اول شــورای
نگهبــان هــم اعــام میشــود ،از زمــان
کمی که برای رســیدگی شورای نگهبان
بــه موضــوع صالحیتهــا وجــود دارد
گالیــه کرد و گفــت« :ما تالش داشــتیم
قانــون انتخابــات اصالح شــود و یکی از
مشــکالتی کــه داریــم همیــن وضعیت
اســت .مجموعــاً زمــان رســیدگیها ۷۰
روز اســت ،امــا در ایــن مرحلــه حــدود
دو هفتــه رســیدگیها انجــام شــد کــه
تعــداد زیــادی از کارشناســان مــا بــرای
تکمیــل پروندههــا درگیر بودنــد و تمام
نظارتهــای اســتانی بــرای بررســی
صالحیتها درگیر بودند».
ســخنگوی شــورای نگهبــان افــزود:
«مراجــع چهارگانــه گزارشهایــی در
خصوص افراد برای ما ارســال میکنند

مراجعه کنند ،گفت« :از کالهبرداری تا
عدم رعایت احکام و عبادات اســامی،
همگــی این مــوارد ذیــل بند یــک ماده
 ۲۸قانــون انتخابــات تحــت عنــوان
«عــدم التــزام بــه اســام» قــرار گرفتــه
اســت .بنابراین ممکن اســت یک امام
جماعت مســجد عدم التزام به اســام
برایــش لحاظ شــود کــه این بــه معنای
رعایت نکردن عبادات نباشد بلکه مثالً
مشکل اقتصادی داشته باشد».
کدخدایــی در ادامــه بــاز هــم بــه
گالیــه از عــدم تصویــب اصالحیــه
قانــون انتخابــات در مجلــس گریز زد و
گفــت« :اگــر اصالحیه قانــون انتخابات
تصویب میشــد ۱۶ ،هزار نفــر ثبت نام
نمیکردنــد و از معایــب فعلــی مثــل
نقــش پــول در انتخابــات جلوگیــری
میشــد .حــال بایــد منتظــر مجلــس
بعدی بــرای بررســی مجــدد اصالحیه
قانون انتخابات باشیم».
او در نهایــت بــر تــاش شــورای
نگهبــان بــرای دریافــت مســتندات و
توضیحــات بیشــتر و رعایــت حقــوق
داوطلبــان تأکیــد کــرد و با اعــام اینکه
معترضــان بــه رد صالحیــت تــا روز

حال و هوای بهارستان
بعد از اعالم نتایج بررسی صالحیتها

احســان بداغــی /تــا اینجــای کار 90
نفــر نماینــده یعنــی حــدود یک ســوم
مجلس نشــینان بر اســاس نظر شورای
نگهبــان «صالحیــت» نشســتن بــر
کرســیهای مجلس یازدهــم را ندارند.
این رقم البته تا شــامگاه یکشنبه حدود
 120نفــر بــود .رقمــی کــه  41درصد کل
نمایندگان را شــامل میشــد .آن هم با
لحــاظ اینکه  40نفر از نمایندگان فعلی
یعنــی  14درصد وکالی مجلس اساســاً
بــرای انتخابــات  2اســفند نامنویســی
نکردهانــد .حــاال با ایــن ترتیــب آمار رد
صالحیتها از رکورد مجلس ششم هم
عبور کــرده ،اما کمتر از همیشــه صدای
اعتــراض به این وضعیت از بهارســتان
شنیده میشود.
ëëاعتراضهای معدود در صحن علنی
تــا اینجــای کار تنهــا نطق جــدی در
اعتــراض بــه حجــم رد صالحیتهــا
توســط شــورای نگهبــان توســط
عبدالرضــا هاشــمزایی مطــرح شــده؛
تنها نمایندهای که به دلیل محدودیت
ســنی اجازه نامنویســی برای انتخابات
اســفند را نداشــت .او دیــروز در نطــق
میاندستور خود میزان رد صالحیتها

تعداد داوطلبان رد و تأیید صالحیت شده اصالح طلب ،اصولگرا و مستقل
در جامعه آماری  168نفره خبرگزاری ایسنا
اصالح طلبان تأیید
صالحیت شده

مجید انصاری ،فریده اوالد قباد ،فاطمه ذوالقدر ،پروانه مافی ،علی ابراهیمی ،محمدرضا نجفی ،علیرضا رحیمی ،فرید موسوی،

علیرضا محجوب ،ثمانه محمودآبادی ،خلیل ارجمندی ،شبنم ضیایی ،مصطفی کواکبیان ،ابوالفضل سروش ،احمد مازنی ،محسن علیجانی،
علی بختیار ،خدیجه اجاقزاده محمدی ،محمد حسین شیخ محمدی ،مهدی شیخ ،داود محمدی ،محمدرضا نجفی ،محمدرضا راهچمنی،
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حمداهلل کریمی ،سهیال جلودارزاده ،جالل میرزایی  ،رضا انصاری ،زهرا سعیدی ،روح اهلل حضرت پور

علی مطهری ،احمد همتی ،ابوالفضل موسوی ،محمد بیرانوند ،محمد فیضی ،مسعود رضایی ،حمیده زرآبادی ،محمد کاظمی ،حسین

رضا زاده  ،عبدالکریم حسینزاده ،طیبه سیاوشی ،امیرآریا زند ،محمد دامادی ،رحیمی جهان آبادی ،آذر منصوری ،فاطمه سعیدی،
اصالح طلبان

رد صالحیت شده

محمود صادقی ،علی شکوری راد ،قدرتاهلل علیخانی  ،بهرام پارسایی ،جواد امام ،حسین نقاشی ،غالمرضا انصاری ،شهیندخت

موالوردی ،محمدرضا بادامچی ،فاطمه راکعی ،ابراهیم اصغرزاده ،مسعود مظفری ،رحمت اهلل بیگدلی ،علی شفاهی ،پیام برازجانی،

مسعود رضایی ،طاهره عیدیزاده ،فائزه دولتی،عماد بهاور ،هادی وکیل زاده ،احسان محسنی ،علی سحر خیز ،محمد علی افشانی ،محمد
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خونچمن ،احمد حکیمی پور ،عبداهلل حاتمیان ،مصطفی سواد کوهی ،علی باقری ،علی صوفی ،هادی غفاری ،علی اکبری ،مصطفی ذوالقدر،
قاسم میرزایی نکو ،غالمرضا حیدری

محمدباقر قالیباف ،مسعود زریبافان ،شهابالدین صدر ،فاطمه رهبر ،غالم محمد زارعی ،محسن پیرهادی ،حسن نوروزی ،محمد

حسین فرهنگی ،مصطفی میرسلیم ،هدایتاهلل خادمی ،غالمرضا مصباحیمقدم ،سید رضا تقوی ،سکینه الماسی ،الله افتخاری ،مرتضی
آقاتهرانی ،ابراهیم انصاریان ،عبدالحسین روحاالمینی ،علی عباسپور ،علیرضا زاکانی ،حسین مظفر ،محمد حسن طریقت منفرد ،محمد

اصولگرایان تأیید صالحیت
شده

ناظمی اردکانی ،محمد مهدی زاهدی ،حسن بیادی ،سید حسین نقوی حسینی ،محمدرضا پورابراهیمی ،علی ادیانی ،جبار کوچکی نژاد،
حسینعلی شهریاری ،مهدی کوچکزاده ،محمد مهدی برومندی ،شهباز حسنپور ،محمد قدیری ابیانه ،عالالدین بروجردی ،سید محمد
حسینی ،الیاس نادران ،کیومرث هاشمی ،اللهیار ملکشاهی ،امیرحسین قاضیزاده هاشمی ،سید احسان قاضی زاده هاشمی ،حبیب
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اهلل دهمرده ،محمد جواد ابطحی ،علی اکبرکریمی ،محمد اسماعیل سعیدی ،احمد امیرآبادی ،نصراهلل پژمانفر ،احمد علیرضا بیگی ،احمد
نیک فر ،حسن کامران  ،هادی قوامی ،ولی اهلل نانواکناری ،هاجر چنارانی ،احد آزادی خواه ،محمد مهدی مفتح ،محمدرضا رضایی کوچی،
جمشید جعفرپور ،محمد جواد کریمی قدوسی ،محمدتقی کبیری ،نصراهلل پژمانفر ،اکبرترکی ،علیرضا سلیمی

اصولگرایان

محمدعلی پورمختار ،ولی ملکی ،فرهاد تجری ،غالمرضا شرفی

رد صالحیت شده
مستقالن

تأیید صالحیت شده
مستقالن

رد صالحیت شده

 4نفر

محسن علوی ،محمد خالدی ،هدایتاهلل خادمی ،الهام امین زاده ،محسن بیگلری ،اصغر سلیمی ،علی قائممقامی ،سید مهدی
فرشادان ،عبداهلل رضیان ،عدل هاشمی ،محمد جواد جمالی ،خدیجه ربیعی ،سمیه محمودی

غالمعلی جعفرزاده ،غالمرضا کاتب ،منصور مرادی ،معصومه آقاپور ،ابراهیم نکو ،بهروز نعمتی ،رسول خضری ،رامین مهمانپرست،

کــه ایــن گزارشها همراه اســناد اســت
مثــاً قــوه قضائیــه تصویــر رأی صادره
خــود را نســبت به فــرد برای ما ارســال
میکنــد؛ بنابرایــن اینهــا بایــد مــورد
ارزیابــی قــرار بگیــرد .گاهــی هــم افراد
اعتراض دارند که ممکن اســت تشــابه
اسمی بوده یا اینکه دادگاه منع تعقیب
صادر کــرده اســت .همه اینها اســنادی
دارد کــه جــای بررســی دارد .البتــه این
اســناد رســمی ماننــد احــکام قضایــی
خیلی راحتتر بررســی میشود .گاهی
بررســی گزارشها سخت اســت .مانند
گزارشهایــی در حــوزه اقتصــادی و
مالی که باید بررســی کنیم فرد مرتکب
تخلف شده است یا خیر».
او بــا بیان اینکه فرمانداریها دالیل
رد صالحیت را مســتند به ماده قانونی
بــه افــراد اعــام میکننــد و کســانی که
شــکایت دارنــد میتوانند بــرای تقدیم
شــکایت به دفاتر نظارت اســتانی شورا

عبدالحمید خدری ،مجید ناصرینژاد ،محمد ابراهیم رضایی

پنجشــنبه بــرای شــکایت و مراجعه به
دفاتــر نظــارت اســتانی فرصــت دارند،
گفــت« :مــا همیشــه نســبت بــه تمــام
افــرادی کــه صالحیتشــان در آخرین
مرحله تأیید نمیشــود ،اعالم کردهایم
که میتوانیم مدارک و مســتندات را به
آنها ارائه کنیم ،ما هیچ چیزی پنهان از
داوطلبان نداریم».
بــا وجــود تأکیــد ســخنگوی شــورای
نگهبــان بــر اینکه تأییــد و رد صالحیت
در هر دو طیف سیاســی آمار خبرگزاری
ایســنا از یــک جامعــه آمــاری 168
نفره نشــان میدهــد کــه از مجموع 81
اصالحطلــب ایــن جامعــه آمــاری 50
نفــر رد صالحیت شــدهاند ،حــال آنکه
از مجمــوع  65داوطلــب اصولگــرای
ایــن جامعه آمــاری  4نفر رد صالحیت
شــدهاند کــه حتــی از تعــداد  11رد
صالحیت شده از مجموع  22داوطلب
مستقل این جامعه آماری کمتر است.

را «شــوکآور» توصیــف کــرد و گفــت:
«اگــر مجلــس در رأس امــور نباشــد،
بهتر اســت یک مجلس مشورتی ایجاد
شــود تــا کشــور را اداره کنیــم و اعضــای
آن هــم انقالبــی باشــند ».بــه گفته این
نماینده تهــران ،بخشــی از نمایندگانی
کــه بــرای انتخابــات اســفند ثبتنــام
نکردهانــد« ،میگوینــد مــا کــه دیدیــم
کارهای نیســتیم ،ثبــت نــام نکردیــم».
او دربــاره فلســفه اعطــای حــق نظارت
بــر صالحیــت نماینــدگان بــه شــورای
نگهبــان هــم گفــت« :ایــن بــرای ایــن
بــود کــه دولتهــا نتواننــد نماینــده بــه
مجلس بفرســتند».هاشمزایی با اشاره
به اســتدالل ســخنگوی شــورای نگهبان
دربــاره پروندههــای اقتصــادی اکثــر
رد صالحیت شدگان پیشــنهاد داد« :از
رهبر انقالب میخواهم دادگاه صالحه
تشــکیل شــود و آن  90نفــر و ســخنگوی
شــورا را بــا هــم محاکمــه کننــد ».بجــز

جهانگیری مصیبت از دســت دادن
عزیــزان را داغــی ســنگین توصیــف
کــرد و گفــت :مــن دو بار داغــدار دو
بــرادر شــهیدم شــدهام و تجربــه از
دســت دادن عزیزانــم را داشــته ام،
لــذا حــال شــما را درک میکنــم و از
عمق جان به شما تسلیت میگویم.
وی ضمــن طلــب غفــران و علــو
درجــات بــرای همــه درگذشــتگان
این حادثــه تصریح کرد :متأســفانه
در روزهــای اخیــر شــاهد چندیــن
حادثــه ناگــوار در کشــورمان بودیــم

کــه ســقوط ایــن هواپیمــا در اثر یک
خطــا ،از بدترین ایــن اتفاقات بود و
باید تالش کنیم از اشــتباهات درس
بگیریــم و اجــازه ندهیــم در آینــده
اتفاقات تلخ مشابه تکرار شوند.
پــدر و مــادر محمدحســین و
زینــب اســدی الری نیز ضمــن بیان
گوشــههایی از فضایــل اخالقــی و
علمــی فرزندان خود بــه دینمداری
و عالقهمنــدی عمیــق فرزندانشــان
بــه ایران و انقالب اســامی اشــاره و
اظهار کردند که فرزندانشــان پس از
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رد صالحیتشــدگان دیــده نمیشــود.
نامزدهــای رد صالحیــت شــده تــا روز
 26دیمــاه فرصــت دارنــد تــا اعتراض
خــود را تقدیــم شــورای نگهبــان کننــد
امــا آنچــه دیــروز در فضــای بهارســتان
دیــده میشــد ،تردید جدی این دســته
از نمایندگان و خصوصــاً اصالحطلبان
برای ارائه اعتراض بود .بهرام پارسایی،
یکــی از نماینــدگان رد صالحیت شــده
کــه قید حضــور در انتخابــات را زده ،در
ایــن رابطــه بــه «ایــران» گفت کــه «در
فراکســیون امیــد کــه تعــداد زیــادی از
همــکاران مــا رد صالحیــت شــدهاند
اساســاً بحــث این اســت که وقتــی نهاد
مجلــس عمالً در کشــور کارهای نیســت
و اختیارات آن روز به روز محدود شــده،
دیگــر تــوان پاســخگویی بــه مطالبــات
مــردم هــم وجــود نــدارد و معلــوم
نیســت بــودن یا نبــودن مــا در مجلس
چــه فرقــی میکنــد ».همچنیــن جالل

از خطا تا خطا

حضور جهانگیری در خانه دو نفر از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما
معــاون اول رئیــس جمهــوری
بعد از ظهر روز گذشــته با حضور در
خانه محمدحســین و زینب اســدی
الری ،دو نفــر از جانباختگان حادثه
ســقوط هواپیمــای خطــوط هوایــی
اوکرایــن ،ضمــن عــرض تســلیت و
ابــراز همــدردی بــا خانــواده داغدار
آنــان از خداوند بــرای ایــن خانواده
و همه کســانی کــه عزیــزی را دراین
حادثــه اســفناک از دســت دادهاند،
طلب صبر کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،اســحاق

هاشــمزایی ،مصطفــی کواکبیــان تنهــا
نماینده دیگری بــود که به این موضوع
در صحــن علنــی اعتــراض داشــت.
اعتراضی کــه آنقدرها هم شــدید نبود.
کواکبیان در تذکــری ضمن اینکه به کم
کاری صدا و ســیما جهت حضور مردم
در انتخابــات انتقاد داشــت ،این جمله
را هــم گفت کــه «شــورای نگهبــان هم
بایــد در ســختگیریهای قانونــی خــود
دقــت کند تــا موجب کاهش مشــارکت
مردم نشود».
ëëاصالحطلبان؛ بی رمق برای اعتراض
مشــهورترین و البتــه تــا قبــل از این
رکــورد پرتعدادتریــن رد صالحیــت
نماینــدگان برای انتخابــات دور بعدی
مجلــس در اختیار مجلس ششــم بود.
جایــی که کار رد صالحیــت  80نماینده
آن دوره بــه یــک تحصــن کــشدار
کشــیده شــد .حاال اما این روزها هر چند
آن رکــورد شکســته شــده امــا خبــری از
اعتــراض ،حتــی بــه مراتــب کمرنگتر
از آن هــم نیســت .مهمتــر از ایــن در
فضــای مجلــس حتــی چنــدان رمقــی
هم بــرای اعتــراض حقوقی به شــورای
نگهبان برای بررســی مجدد صالحیت

شرکت در مراسم شکوهمند تشییع
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در
اندیشــه برگزاری مراســمی شایسته
بــرای ایــن شــهید بزرگــوار در کانادا
بودند.
محمــد حســین و زینــب اســدی
الری فرزندان محســن اســدی الری
مدیــرکل همکاریهــای بینالملــل
وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشــکی بودنــد کــه در حادثــه اخیر
ســقوط هواپیمــای خطــوط هوایــی
اوکراین جان خود را از دست دادند.

میرزایی ،دیگر نماینده فراکســیون امید
درباره فضــای موجود برای اعتراض به
«ایــران» میگوید« :وقتی فرزند شــهید
را بــا بنــد عــدم التــزام بــه والیــت فقیه
رد کردهانــد یــا اینکه به کســی کــه تمام
توانش را برای کشــور گذاشته و حاال در
جاهایی انتقادی هم دارد ،گفتهاند شما
نظام را قبــول ندارید دیگر عمالً انگیزه
بــرای حتــی اعتــراض بــه رد صالحیت
هــم باقــی نمیمانــد ».جــال میرزایی
کــه خود برای انتخابــات پیش رو موفق
شــده برگه تأیید صالحیتش از شــورای
نگهبــان را بگیــرد ،همچنیــن میگوید:
«بــا وجــود یــک بــی انگیزگی نســبی در
بیــن رد صالحیتشــدگان در مجموعه
فراکســیون امیــد تــاش میکنیــم کــه
ایــن نماینــدگان را بــرای اعتــراض بــه
رأی شــورای نگهبــان و بررســی مجــدد
صالحیتشــان در ایــن مرجــع ترغیب
کنیــم ».با این وجــود گفته میشــود که
یکــی از مســائل و ابهامــات پیــش روی
رد صالحیتشــدگان این اســت که چه
کســی بین آنها و شورای نگهبان رایزنی
کنــد .مســألهای کــه احتمــاالً انجــام آن
برعهــده محمدرضا عارف قــرار بگیرد.
امــا جــال میرزایــی میگویــد کــه اگــر
احتمــاالً او وارد چنیــن فرآینــد رایزنــی
شود ،بیشــتر تمرکز خود را صرف رفع و
رجوع مســائل نمایندگان اصالحطلب
کند چــون اصولگرایان خــود کانالهای
دیگــری برای ایــن کار دارنــد و از همان
مسیر اقدام میکنند.
ëëتاکتیک اصولگرایان و مستقلین برای
گرفتن تأیید صالحیت
در آن ســوی میــدان امــا در میــان
اصولگرایــان به نظــر نمیرســد برنامه
هماهنگــی بــرای ایــن کار وجود داشــته
باشــد و احتمــاالً رد صالحیت شــدگان
آنهــا بــه صــورت فــردی دنبــال کار
خودشــان برونــد .چیــزی کــه میتوانــد
نتیجــه وجــود نامزدهــای متعــدد و
جدیــدی در ایــن جریــان باشــد کــه
توانســتهاند مرحلــه اخــذ صالحیــت
را پشــت ســر بگذارنــد و بدیــن ترتیــب
مجموعــه اصولگرایــی مشــکلی بــرای
بستن لیستهای انتخاباتیاش نداشته
باشد .احمد علیرضابیگی ،عضو هیأت
رئیسه فراکسیون والیی در این رابطه به
«ایران» میگوید« :اعتراض قطعاً حق
هر نامزد رد صالحیت شدهای است اما
کاری که معموالً بعد از رد صالحیتها
در برخــی جریانها صورت میگیرد هر
چند در ظاهر رایزنی به نظر میرسد اما
در واقع فشار سیاسی به شورای نگهبان
است .در جریان اصولگرایی به هر حال
اگر کسی مشکلی داشــته باشد میداند
که باید از مســیر قانون اقــدام کند و این
کار نیاز به برگزاری نشســتهای خاص
بــا شــورای نگهبــان نــدارد ».در میــان
مستقلین هم بیشتر به نظر میرسد که
فعالً هر کســی بیشــتر متوجه وضعیت
خــودش اســت .تــا اینجــای کار از ایــن
طیف حتی رئیس فراکسیون آنها یعنی
غالمعلی جعفــرزاده هم رد صالحیت
شــده و آن طــور کــه مهــرداد الهوتــی،
ســخنگوی فراکســیون بــه «ایــران»
میگویــد فعــاً برنامــه فراکســیونی و
جمعــی برای رایزنی با شــورای نگهبان
در کار نیســت و هــر کــدام از نمایندگان
رد صالحیت شــده در صورت اعتراض
بــه شــکل فــردی در حــال اقــدام کردن
هستند .با این توصیف هر چند شامگاه
یکشــنبه بــه گفتــه میرزایــی نیکــو 30
نفــر از رد صالحیت شــدگان بــه یکباره
تأییــد صالحیــت شــدند امــا معلــوم
نیســت که ایــن اتفاق آیــا بــرای  90نفر
باقی مانــده از نمایندگان رد صالحیت
شــده هم رخ خواهد داد یــا خیر و اینکه
در نهایــت چنــد نفر از آنهــا در روز دوم
اسفند میتوانند نام خود را در فهرست
نامزدهای انتخابات ببینند؟

اگــر طرفین جغرافیای سیاســت – حاکمیت و ملــت – بخواهند
ادامـــــه از در هــر یــک از این پدیدههــا با مصادره آن تالش کنند آن را ســکویی
صفحه اول بــرای بازنمایــی همــه تنشهای گذشــته و حــال کنند ،و بــدون ربط
منطقی بین مســائل تنهــا بر موضوع و موضع تعــارض تأکید کنند،
شرایط چیزی نخواهد بود جز یک نزاع دائمی .پس در این گونه موارد ،جامعه نیز باید
از خلــط موضوعــات بی ربط پرهیز کنــد ،و از هزینهزایی برای خودش و کشــور اجتناب
داشته باشد.
اما ســخن آخر ،چه بپسندیم و چه نپســندیم به هر حال «خطا»یی رخ داده است،
و اکنون در این شرایط ،که باز هم چه بپسندیم و چه نپسندیم به هر حال «دشمن» را
دشــنه بر دست تا پشــت در خانه جمعیمان که چیزی جز این وطن نیست ،احساس
میکنیم ،بهترین تصمیم چیزی نیست جز بازگشت به آرامش و سپردن کار به دست
کارشناسان؛ تا آنان با بررسی جمیع جوانب پدیده ،تحلیلی دقیق از آن به دست دهند
که حداقل تجربهای باشد برای جلوگیری از تکرار.

