سیاست

4

پنجشنبه  ۳۱فروردین  ۲۲ . 1396رجب  . 1438شماره 1951۵

شاه نشین :درباره صالحیت نامزدهای شوراها
هنوز چیزی ابالغ نشده است

...
اخبار

هشدارهاوتوصیههایانتخاباتی 2مرجعتقلید
آیت ا ...نوری همدانی :طغیان علیه شورای
نگهبان گناه است
 2تن از مراجع تقلید در سخنانی دربــاره انتخابات پیش رو
توصیه ها و هشدار هایی داشتند؛ آیت ا ...نوری همدانی با
اشاره به جایگاه شورای نگهبان و تاکیدات امام خمینی(ره)
درباره این نهاد «طغیان علیه نظر شورای نگهبان» را «گناه»
دانست و آیت ا...ناصر مکارم شیرازی نسبت به تخریب های
انتخاباتیهشدارداد.
▪آیت ا ...مکارم شیرازی :کاندیداها مراقب باشند که در
تبلیغاتشانچهرهنظامتخریبنشود

به گزارش ایرنا ،آیت ا...ناصر مکارم شیرازی در جلسه درس
خارج فقه خود در مسجد اعظم قم گفت :در آستانه انتخابات
قرار داریم و امید است نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
با درک شرایط حساس منطقه و جهان مراقب باشند تا در
تبلیغات و سخنان آنان چهره نظام تخریب نشود .این  مرجع
تقلید افزود :ایران کشوری آباد و در سطح منطقه نمونه است
بنابراین نباید به خاطر مشاهده برخی از مشکل ها ،چهره
نظام را تخریب کرد .وی ادامه داد :دشمنان منتظرهستند
ببینند حضور مردم در پای صندوق های رای چگونه است،
تا اگر درصد مشارکت آنان کاهش داشت فشارهای خود را
بیشترکنند،بنابراینحضورگستردهمردمدرانتخابات،توطئه
دشمنان را خنثی می کند .آیت ا ...مکارم شیرازی گفت:
انتخابات ایران در دیدگاه دوستان و دشمنان حائز اهمیت
است ،پرشور برگزار شدن این انتخابات موجب خوشحالی
دوستان و خشم دشمنان می شود و به همین علت برگزاری
گسترده و پر شور انتخابات در کشور باید به عنوان یک هدف
راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
وی افــزود :نامزدهای انتخابات و مــردم وظیفه دارنــد خط
قرمزهاینظامجمهوریاسالمیرارعایتکنند؛نبایددرایران
نامزدهای انتخابات مانند آمریکا برای کسب قدرت هر صفت
ناپسندیرابهیکدیگرنسبتدهند.
وی با اشاره به این که مردم از عوام فریبی و تخریب خوششان
نمی آید ،افزود :حفظ آبروی مسلمان مانند خون او حرمت و
اهمیت دارد ،بنابراین نباید در دایره امتحان انتخابات برای
رسیدن به قدرت هر کاری را انجام داد.
اینمرجعتقلید ادامهداد:کسیگفتهبوداگرفالنفردرئیس
جمهور شود ،ایران به کشوری مانند سودان تبدیل می شود؛
گفتن این حرف ها برای پیروزی در انتخابات صحیح نیست.
آیت ا ...مکارم شیرازی گفت :مردم در انتخابات نباید گرفتار
جناح بندی شوند ،بلکه باید به فــردی که اصلح است رای
دهند ،چراکه آنان نیز با تصمیم خود در آینده کشور سهیم می
شوند و به همین میزان در روز قیامت باید پاسخگوی انتخاب
خودباشند.
▪آیت ا ...نوری همدانی :اعتراض علیه شورای نگهبان
گناه است

در همین حال آیتا ...نوری همدانی با بیان اینکه همه وظیفه
دارند در انتخابات حضور یافته و فرد اصلح را انتخاب کنند ،بر
لزوم حفظ جایگاه قانونی شورای نگهبان و عدم مخالفت با آن
تاکید کرد و گفت :اعتراض و طغیان علیه نظر شورای نگهبان
گناهاست.بهگزارشایسنا،اینمرجعتقلیدبااشارهبهجایگاه
قانونیشوراینگهبانتصریحکرد:چونوچراکردندرمقابل
شوراینگهبانگناهاست،زیرااینشوراقانونداردوبراساس
آن صالحیت افراد را انتخاب میکند.وی عنوان کرد :امام
در صحیفه نور در چند جا آورده ،کسی که بخواهد در مقابل
شورای نگهبان اعتراض کند نه تنها گناه کرده ،بلکه مفسد
فیاالرض است زیرا قانون اساسی با خون این همه شهید به
دست آمده و کسی نمیتواند آن را قبول نداشته باشد .وی
معتقد است :انتخابات امتحان برای ما و مردم است وهمه
وظیفهدارندومکلفبهحضوردرآنهستند.

هشدار دادستان تهران درباره اقدامات
غیرقانونی پس از اعالم احراز صالحیت ها
دادستان تهران به همه کسانی که در فکر انجام اقدامات
ت کاندیداها هستند
غیرقانونی پس از اعالم احراز صالحی 
هشدار داد با هرگونه تجمع ،فراخوا نهای غیرقانونی،
اقــدامــات ایذایی و اقداماتی که برخالف قانون توسط
کاندیداها و یا رسانهها صورت گیرد برخورد خواهد شد.
به گزارش تسنیم جعفری دولت آبادی همچنین پلیس را
مکلف کرد که در زمینه برخورد با هرگونه قانون شکنی
تمهیدات الزم را فراهم کند .وی با بیان این که عدهای فکر
میکنند میتوانند حوادث تلخ سال  88را تکرار کنند،
تأکید کرد :دستگاه قضایی و سایر مسئوالن اجازه نخواهند
داد عــد های بــرای برهم زدن امنیت کشور و انتخابات،
تالشهای واهی کنند.

...
واکنش

پاسخ ظریف به سوالی درمورد بازرسی
بدنی بانوان ایرانی در گرجستان
وزیر امور خارجه کشورمان در اظهارنظری به سوال یکی
ازمخاطبانش در اینستاگرام درمورد بازرسی بدنی بانوان
ایرانی در فرودگاه تفلیس پاسخ داد .به گزارش ایسنا ،محمد
جواد ظریف در این اظهارنظر به این کاربر اینستاگرام که
دربارهبازرسیبدنیازبانوانایرانیدرگرجستانسوالکرده
بود،نوشت:سالمدوستعزیز.بندهدرمالقاتنخستوزیر،
رئیس مجلس و وزیر خارجه (گرجستان) نسبت به برداشتن
روسری و مانتوی چند تن از بانوان ارجمند ایرانی به هنگام
بازرسی در تعطیالت نوروزی اعتراض کردم .همه مقامات
اطمینان دادند که بررسی خواهند کرد چون چنین اقدامی
خالف سیاست آنهاست و حتما اقدام الزم برای جلوگیری
از تکرار آن را به عمل خواهند آورد .به گزارش تسنیم ،ولی
داداشینماینده آستارادرمجلسنیزدرصحنعلنیمجلس
طی اخطاری نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود که
مسعود پزشکیان در پاسخ به این اخطار گفت :اگر مدرکی در
اینبارهدراختیارداریدارائهدهیدتابهنمایندهوزارتخارجه
کهدرمجلسحضورداردتحویلشودوپیگیریکند.

ایلنا -رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا گفت :هنوز به هیچ یک از کاندیداها مطلبی در ارتباط با تأیید یا عدم
تأییدشانابالغنشدهاست.محمودیشاهنشینبااشارهبهثبتنامحدود۳۰۰هزارنفردراینانتخابات،ازردصالحیت۹هزارنفرازداوطلبانوانصراف
 ۴هزارنفردیگرخبردادوافزود:نتایجبررسیصالحیتهادرتاریخیکمودوماردیبهشتماهبهصورتمستقیمومحرمانهبهکاندیداهااعالمخواهدشد.

عقب نشینی رسمی دولت ترامپ در مقابل برجام
تاکید تیلرسون بر پایبندی ایران به برجام و دستور ترامپ برای بررسی تاثیر توقف تحریم ها بر منافع آمریکا

▪دستور ترامپ برای بررسی تاثیر توقف تحریم ها بر
منافعآمریکا

بهگزارشایرناوبهنقلازخبرگزاریآسوشیتدپرس«،رکس
تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را با ارسال
یک نامه به «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان این کشور
اعالم کرده است .از سوی دیگر در این نامه یک خبر مهم
دیگرهمآمدهاست؛رئیسجمهورآمریکابهنهادهایتحت
امرش دستور داده که بررسی کنند آیا توقف تحریمهای
ایران طبق توافق هستهای «در راستای منافع امنیت ملی
آمریکا»بودهیاخیر.
▪ادعــای آسوشیتدپرس :ترامپ دستور تمدید لغو
تحریم ها را صادر کرده است

▪انتقاد نماینده روسیه در سازمان ملل از تحریم های
ضدایرانی آمریکا

محمد اکبری

همزمان یک دیپلمات ارشد روسیه از انفعال موسسات
مالی آمریکا در رفع تحریمهای غیرهستهای علیه ایران
انتقاد کرد .والدیمیر وورونکوف نماینده دائم روسیه در
سازمانهای بینالمللی به خبرگزاری ایتارتاس گفت
که این موضوع جزو محورهای مورد بحث در نشست آتی
کمیسیون مشترک برجام خواهد بود .نشستی که قرار
است سهشنبه هفته آینده در وین برگزار شود .وی در بخش
دیگری از اظهاراتش تصریح کرد که تحریمهای اقتصادی
آمریکاعلیهایرانبهایجادفضایینامطلوببرایازسرگیری
روابط با ایران منجر شده است.

وزیر خارجه آمریکا در اولین ارزیابی اش از نحوه اجرای
برجام توسط ایران ،اذعان کرد که «ایران به برجام پایبند
بوده است» .این اولین موعدی است که بر اساس قانون
کنگره وزیر خارجه آمریکا باید به کنگره گزارش بدهد که
ایرانبهبرجاممتعهدبودهیاخیر.ازمنظریدیگرایناولین
اعتراف دولت ترامپ هم هست که تصریح می کند ایران
به برجام پایبند بوده است .تا پیش از این ترامپ و اعضای
دولت او بارها ایران را متهم کرده بودند که برجام را نقض
می کند .این موضع رسمی و مکتوب وزیرخارجه آمریکا
درحالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ،چه
دردورهمبارزاتانتخاباتیوچهپسازحضوردرکاخسفید
بارها توافق هسته ای را یک توافق بد توصیف و تاکید کرده
بودکهبایدآنراتغییردهد.

▪نیویورکتایمز:نامهتیلرسونبهمعنایتمدیدتعلیق
تحریمهابود

با این حال خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در پوشش
خبر این نامه ،یک ادعــا هم مطرح کــرده و نوشته است:
«ترامپدستورتمدیدلغوتحریمهاراهمصادرکردهاست».
اماازآنجاییکهاینادعاتنهاتوسطهمینرسان هآمریکایی
مطرح شده و منابع دیگر آن را تائید نکردهاند به نظر می
رسد ادعای مزبور ناشی از برداشت خاص آسوشیتدپرس
از نامه رکــس تیلرسون بــه رئیس مجلس نمایندگان
آمریکاست .یک منبع آگاه در وزارت خارجه هم همین
نظر را تأیید و تصریح کرده است :به نظر می رسد این ادعا
برداشتی ازهمیننامهتیلرسوناست.
ادعای آسوشیتدپرس در حالی است که موعد تمدید لغو
تحریم ها توسط رئیس جمهور آمریکا نوزدهم می میالدی

(اواخراردیبهشت)میباشد.
▪تیلرسون :ایران یکی از کشورهای پیشرو در حمایت
از تروریسم است

نامه تیلرسون به پل رایان یک اثر ایران هراسانه هم دارد؛
چرا که در بخشی از آن بار دیگر این ادعای واهی را تکرار
کــرده که «ایــران یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از
تروریسماست».
▪تهدید وزیر خزانه داری آمریکا

همچنین به گ ــزارش فــارس «استیون منوشین» وزیر
خــزان ـهداری آمریکا هم تأکید کــرد که ایــن کشور قصد

...

در عین حال روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» هم در
گزارشی در مورد نامه «رکس تیلرسون» نوشت که این نامه
به معنی تمدید تعلیق تحریمهای ایران است .این روزنامه
جزئیاتی از روند صدور این نامه را هم افشا و ادعا کرده:
«این تأیید با اکراه و تنها 90دقیقه قبل از ضرباالجل نیمه
شب منتشر شد ».طبق این گزارش ،دولت ترامپ از همان
روزهایآغازینفعالیتبهدنبالافزایشفشاربرایرانبوده
است و «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید
اعالم کرد که واشنگتن ایران را به دلیل پرتاب موشک
بالستیک ،تحت نظر قرار داده است .اما بنا به گزارش
نیویورکتایمز ،دولت ترامپ دریافته است که هیچ راهی
برای مذاکره مجدد درباره برجام وجود ندارد و اینکه لغو
برجام احتما ًال به بروز مشکالت چشمگیر منجر میشود.
او در عوض ،تحریمهایی را برای فعالیتهایی که در برجام
به آن اشارهای نشده بود ،علیه ایران وضع کرد.

درحاشیه
فرمانده نزاجا :در تولید تجهیزات دفاعی
کامال خودکفا هستیم

ژنرال آمریکایی :بایددر عراق باشیم تا
ایران را مهار کنیم!

محل شهادت شهدای ناوشکن های سهند
وسبالن و ناو جوشن گلباران شد

فارس :جلسه چهارشنبه هیئت دولت
تشکیل نشد

خبرگزاری صدا وسیما  -امیر سرتیپ
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با
اشاره به راه انــدازی خط تولید قطعات
دفاعی در نیروی زمینی در سال جدید گفت :در تولید
تجهیزات دفاعی کامال خودکفا هستیم.

فارس « -فرانکین جفری»از نظامیان و
تحلیلگران امنیتی آمریکا با بیان این که
باید در عراق باشیم تا ایران را مهار کنیم ،
مدعی شد :تحت نفوذ ایران بود که دمشق و بغداد آنقدر
جمعیت عرب سنی خود را تحت فشار قرار دادند که به
داعش بدل شدند.

مــهــر -آئــیــن گــلــبــاران مــحــل شــهــادت
شهدای ناوشکن های سهند ،سبالن و
جوشن برعرشه ناو موشک انداز نایبند
برگزار شد .دریادار آزاد دراین مراسم گفت :اگر صبر
خانواده های شهدا نبود این امنیت واقتدار به دست
نمی آمد.

فـــارس -بــا تــوجــه بــه نــامــزدی همزمان
روحانی و جهانگیری و شرکت  2عضو
ارشد دولت در فعالیت های تبلیغاتی،
جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه برگزار نشد .این
نخستین بار است که جلسه ثابت هیئت وزیران تشکیل
نمی شود.

...

انتخابات

تکذیبکدخدایی؛توضیحابراهیمیان

خبری  21با بیان اینکه اعضا تأکید دارند که کار بررسی
صالحیت ها با دقت انجام شود ،گفت :اگر موفق شویم
در جلسه فوق العاده روز پنج شنبه (امروز) به جمع بندی
برسیم ،نتایج را اعالم می کنیم ،در غیر این صورت از 5
روز دوم مهلت قانونی استفاده می کنیم.
▪ابراهیمیان :عده ای خیلی وقت ما را نخواهند گرفت

استمزاجی (نه رسمی) بوده ،آمده است که صالحیت
رئیس دولت دهم با تنها یک رأی موافق رد شده است.
در همین خبر تأکید شده که روحانی ،زاکانی ،میرسلیم،
جهانگیری ،رئیسی و قالیباف به عنوان نامزدهایی که در
مرحله اول توانسته اند تایید شوند ،مورد بررسی بیشتر
قرار می گیرند .همچنین براساس این ادعا صالحیت
محمد غرضی به علت ِک َبر سن رد شده و در مورد محمد
هاشمی و سید مصطفی هاشمی طباء احتمال تغییر
نتیجه وجود دارد .این خبر در حالی است که در برخی
فهرست های ادعایی دیگر ،اسامی متفاوتی دیده می شد.
خبرهایی که هیچ کدام منبع رسمی ندارند و درباره آن
حتی یک منبع آگاه اظهارنظر نکرده است.

▪تکذیبمجددکدخدایی

همزمان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
در کانال تلگرامی خود مجدد ًا خبرهای منتشر شده
درباره بررسی صالحیت ها را تکذیب کرد .وی در روز
دوشنبه هم فهرست های منتشر شده را رد کرده بود.
گفتنی است اولین فرصت قانونی اعــام نظر شورای
نگهبان دربــاره نامزدهای احراز صالحیت شده امروز
است ،البته اگر نیاز باشد این شورا می تواند این مهلت را
برای  5روز دیگر هم تمدید کند.
▪احتمال اعالم نتایج صالحیت ها ظرف امروز

کدخدایی همچنین شب گذشته در گفت و گو با بخش

از سوی دیگر به گزارش میزان عضو حقوقدان شورای
نگهبان با اشاره به اینکه در مورد داوطلبان هنوز هیچ
تصمیمی گرفته نشده ،گفت« :قب ً
ال جلسات مقدماتی
داشتیم ولی چهارشنبه (دیــروز) وارد بحث شدیم؛ ما
باید در جلسات رسمی تصمیم گیری کنیم ».وی در
پاسخ به سوال دیگر میزان که از او پرسید «آیا شورای
نگهبان قبل از اعالم عمومی به داوطلبان شاخصی که
صالحیتشان در این شورا احراز نمی شود خبر می دهد
تا خود آنها پیش از اعالم عمومی ،از انتخابات ریاست
جمهوری انصراف دهند یا خیر» افزود :در مورد اینکه
[شورای نگهبان] خبر بدهد یا ندهد ،قبول بشود یا رد
بشود ،بررسی های مقدماتی را انجام داده ایم ولی هنوز
هیچ تصمیم قانونی اداری قابل ابالغی را نگرفته ایم».
وی افزود :عده ای که روشن است صالحیتشان موجود
نیست ،خیلی وقت ما را نخواهند گرفت.

امیر حیدری  :اقدامات مثبت ایران در مبارزه با گروه های تروریستی در حافظه تاریخ ثبت شده است
هادی محمدی  -فرمانده نیروی
زمینی ارتش تاکید کرد :زمانی که
آمریکا مشغول حمایت از گروه های
تروریستی در منطقه بود ،جمهوری
اســامــی بــا همه قــوا بــه مــبــارزه با
ایــن گــروههــا پــرداخــت و اقــدامــات
مثبت جمهوری اسالمی ایــران در
افغانستان ،عراق و سوریه در مبارزه
با گــروه هــای تروریستی چنان در
حافظه تاریخ ثبت شده است که هیچ
کسقادربهنادیدهگرفتنآننیست.
به گ ــزارش خــراســان امیر سرتیپ
کــیــومــرث ح ــی ــدری در دیـــــدار با
وابــســتــگــان نــظــامــی کــشــورهــای
خارجی که در دانشگاه افسری امام
علی (ع) برگزار شد ،با بیان اینکه
هم اکنون در بعضی از کشورهای
همسایه جمهوری اسالمی ایــران
با توطئه بیگانگان ،افراطی گری
و اقــدامــات وحشیانه تروریستی و
جنگ هــای نیابتی در حــال طرح
ریزی و اجراست  ،خاطر نشان کرد
 :مجموعه ای از تروریست ها اعم از
عناصر افراطی القاعده ،طالبان،

داعـــــش ،جــبــهــه الــنــصــره و سایر
گروهک های تروریستی با تحریک
و پشتیبانی بعضی از کشورها و
حمایت و هدایت کشورهای به ظاهر
طرفدارحقوقبشر،برابرسناریوهای
ابالغی از سوی اربابانشان به ویژه
آمــریــکــا و رژیـــم صهیونیستی در
حال جنایت علیه بشریت هستند.
حــیــدری گــفــت :بــا وج ــود تحوالت
عظیم در منطقه و تصویر سازی غلط
رسان هها از توانمندیهای جمهوری
اســامــی ،ایـــران کماکان دومین
اقتصاد بزرگ در غرب آسیا و شمال
آفریقا و هجدهمین اقتصاد بزرگ
دنیا و از لحاظ جمعیت یکی از عناصر
بــزرگ ژئوپلتیکی و دومین کشور
منطقه محسوب میشود لــذا این
توانمندیها ،پیشرانهای مناسبی
جهتتغییرسیاستخارجیوتقویت
توانمندیهای دفاعی جمهوری
اسالمی خواهد بود و نیروی زمینی
به پشتوانه همه این عناصر ثابت و
متغیر ژئوپلتیک کشور و رهبری مقام
معظم رهبری ،خود را در موقعیت

برتر جهت اجــرای ماموریتهای ذاتــی و
دفاعازمرزهایجمهوریاسالمیمیبیند.
وی افـــــزود :جــمــهــوری اســامــی ایـــران
و نیروهای مسلح آن بــرای هیچ کشوری
تــهــدیــد مــحــســوب نــم ـیشــونــد؛ مــا بــرای
همسایگان خــود نیز هیچ وقــت تهدید
نــبــودهایــم .ای ــن را تــاریــخ نــزدیــک مــا به
طــور واضـــح نــشــان مــیدهــد .جمهوری
اسالمی به هیچ کشوری تعرض نمیکند
و نخواهد کــرد .لیکن موضوعی جعلی
به نام مسئله هستهای و سالح هستهای
را آمریکاییها و برخی ای ــادی اش علم

▪شوخی مطهری با کاندیداتوری کواکبیان
ایلنا -روز گذشته حین جلسه علنی مجلس ،در جریان

مباحثات نمایندگان ،وقتی علی مطهری ریاست جلسه
را برعهده داشت ،یکی از نمایندگان برای بیان تذکری از
رئیس جلسه اجازه گرفت اما درادامه مصطفی کواکبیان
که او نیز خواستار بیان تذکر بود ،خواسته خود را مطرح کرد
که این مسئله با واکنش توام با مزاح مطهری نایب رییس
مجلس همراه شد .مطهری خطاب به کواکبیان گفت:
«اسم شما ثبت نشده است .شما به عنوان کاندیدای ریاست
جمهوری مطرح هستید.آقای کواکبیان سطح شما باالتر
از این حرفهاست! خودتان را داخل این بحثها نکنید».
▪پیشنهادخرید یک دست کت و شلواربرای وزیر رفاه
در پارلمان

مهرداد بائوج الهوتی نماینده مردم لنگرود طی نطقی به
حواشی افتتاح یک بیمارستان با حضور وزیر رفاه در حوزه
انتخابیهاش ،اشاره کرد و گفت :از دکتر ربیعی وزیر رفاه
خواهشی دارم .بیمارستانی که گفتید کلنگ نمی زنم و می
خواهم پشت لودر بنشینم که سریع تر آن را بسازیم  ،آمدی
پشت لودر نشستی ،حاال بگذریم به کت و شلوار شما آسیب
خورد ،اما سه سال از آن زمان گذشته است ،آن بیمارستان
ساخته نشده است ،اگر بحث کت و شلوار است من برایت
یک کت و شلوار می خرم .پس از پایان صحبتهای الهوتی،
علی مطهری که ریاست مجلس را برعهده داشــت  ،با
خنده به وی گفت :ان شاءا ...کت و شلوار آقای ربیعی را
هم فراموش نکنید وآن را بخرید.
▪کواکبیان :من صالح هستم!

مصطفی کواکبیان نماینده تهران و داوطلب نامزدی
رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری که روز گذشته طی
نطق میان دستور خــود گفت :بر ایــن باوریم که حضور
امــثــال بــنــده بــه حــضــور گــســتــرده مـــردم کمک خواهد
کــرد ،فریادهایش ساعاتی پس از پایان صحن علنی در
راهــروی مجلس توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد.
خبرنگاران مجلس درحالی که در این ساعت مشغول
گــردآوری و تولید اخبار پارلمانی بودند از طبقه فوقانی
مجلس متوجه صــدای این نماینده شدند که خطاب به
فردی که مخاطب سخن او بود با صدایی نسبتا بلند اعالم
می کرد "من صالح هستم" .کواکبیان همچنین در نطق
میان دستور خود با بیان اینکه "ای کاش برای داوطلبان
ریاست جمهوری گواهی تست روانشناسی هم شرط می
شد" گفت :شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه قانونی و
شرعی خود را انجام داده و احراز و یا عدم احراز صالحیت
ها را بر اساس شاخص های قانونی انجام دهد.

...
دولت

واکنش  2عضو شورای نگهبان به شایعات درباره احراز صالحیت ها

انتشارشنیدههاییازاحرازیا رد صالحیتنامزدهایریاست
جمهوری ،واکنش متفاوت  2عضو شــورای نگهبان را
برانگیخت؛ به طوری که ابراهیمیان عضو حقوقدان این
شورا ،با بیان اینکه «قب ً
ال جلسات مقدماتی داشتیم»،
تأکید کرد :ما باید در جلسات رسمی تصمیم گیری کنیم.
در عین حال کدخدایی سخنگو و عضو دیگر این شورا
با انتقاد از این گمانه زنی ها ،برای دومین بار هرگونه
فهرستی از نامزدهای رد یا احراز صالحیت شده را تکذیب
کرد .همه این ها در شرایطی است که روز گذشته جلسات
اصلی شورای نگهبان درباره بررسی صالحیت نامزدهای
ریاست جمهوری برگزار شده است .از شنبه شب که ثبت
نام انتخابات به پایان رسید ،می شد حدس زد که گمانه
زنی ها آغاز خواهد شد .این موضوع یک شب بعد با انتشار
فهرستی اتفاق افتاد که مدعی بود  10نفر از نامزدهای
سرشناس در جلسه روز یکشنبه شورای نگهبان ،برای
بررسی بیشتر جمع بندی شده اند .روز بعد کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان ،این فهرست را تکذیب کرد.
این گمانه زنی ها اما سه شنبه و چهارشنبه (دیــروز) به
اوج خود رسید؛ تا حدی که بعض ًا اخبار متناقضی از افراد
احــراز صالحیت شده منتشر می شد .به عنوان نمونه
در یک خبر نسبت ًا پربازدید در فضای تلگرام با اشاره به
اینکه در رأی گیری دور اول شورای نگهبان که به صورت

...

اعمال تحریمهای بیشتری را علیه ایران دارد .او این برنامه
قالعادهمهم»خواند.
تحریمیرا«فو 

خارج از دستور

کــرد هانــد تــا بگویند جمهوری اسالمی
ایــران موجب تهدید است و این در حالی
اســـت کــه تــهــدیــد واقــعــی آمــریــکــاســت.
حیدری ادامه داد :امروز ارتش ما ،ارتشی
است که دفاع از نظام ،استقالل و تمامیت
ارضــی کشور و مــردم ایــران را سرلوحه
ماموریتهای خود دارد .نیروهای مسلح
جمهوری اســامــی بــر ایــن بــاورنــد کــه با
قــدرت ایــمــان و نیز ســا حهــای متعارف
جدید و بومی خود قادر به حفاظت از منافع
ملی و دفع مقتدرانه هر گونه تجاوز علیه
کشور و تنبیه سخت متجاوزین هستند.

تشکیلکمیتهبررسیتخلفاتانتخاباتیدر
وزارتکشور
وزیر کشور از تشکیل کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی به
منظور بررسی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی در وزارت
کشور خبرداد .به گزارش ایسنا عبدالرضا رحمانیفضلی،
با بیان اینکه «ما در وزارت کشور همانند دورههای قبل
انتخابات ،کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی را تشکیل
دادیم» اظهار کرد :این کمیته مخصوص بررسی تبلیغات
و فعالیتهای نامزدهای انتخابات ،حامیان آنها و احزاب
و گروههای سیاسی در رسانههای مکتوب و مجازی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفی هم تاکنون گزارش
شده است تصریح کرد :بله گزارشهای متعددی از سوی
نامزدها و ستادهای آ نها به ما رسیده است و دوستان
ما هم در حال بررسی این گزارشها هستند .وزیر کشور
افــزود :اگر در بررسیهای خود به این نتیجه برسیم که
تخلفی از قانون انجام شده است ،حتما گزارش آن را به
کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی در قوه قضاییه ارجاع
میدهیم   .پیش از این نیز سخنگوی شــورای نگهبان
از وزارت کشور خواسته بود که کمیته بررسی تخلفات
انتخاباتی را تشکیل دهد .کدخدایی در این زمینه به ایسنا
گفته بــود «:گزار شهای متعددی در خصوص تبلیغات
زودهنگام و تخریب نامزدهای احتمالی به شورای نگهبان
ارسال شده است .شورای نگهبان با دقت فعالیتها را
رصد میکند و این موارد را در بررسی صالحیت ها مد نظر
قرار خواهد داد .انتظار داریم همه رسانه ها اعم از صدا و
سیما ،رسانههای مکتوب و همچنین رسانههای مجازی
بر اساس قانون عمل و از تبلیغ له یا علیه افراد خودداری
کنند .همان طور که طبق قانون استفاده از بیت المال در
تبلیغات انتخاباتی منع شده است و هیچ یک از افراد نباید
از امکانات بیت المال استفاده کنند ،شورای نگهبان این
رفتار ها را مد نظر قرار خواهد داد .

گفتنی است در این مراسم که با حضور
نمایندگان  26کشور خارجی برگزار شد
 ،ابتدا مهمانان خارجی با حضور بر مزار
شهدای گمنام دانشگاه افسری امام علی
(ع) ارتش  ،به آن ها ادای احترام کردند.
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