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روی موج کوتاه

شــورای نگهبان اعالم کــرد که به 
منظور ســاماندهی پروســه ثبت نام 
کاندیدا های شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری، شرایط حداقلی داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت 

کشور ابالغ کرد.
بنا بر اصالحیه شــورای نگهبان، از 
این پس داوطلبان انتخابات ریاســت 
جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی 
۴۰ تا ۷۵ سال باشــند، حداقل دارای 
مدرک تحصیلی کارشناســی ارشد یا 
معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 
۴ ساله در سمت های مدیریتی کشور را 
که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را 

داشته باشند.
آذری جهرمی، غرضی و بادامچیان 

از کاندیداتوری منع شدند
بر همین اساس محمد جواد آذری 
جهرمی، حجــت اهلل عبدالملکی که 
متولد ســال ۱۳۶۰ هســتند، محمد 
غرضی با ۷۹ سال و اسداهلل بادامچیان 
با ۸۰ سال ســن از حضور در انتخابات 
۱۴۰۰ منع شده و امکان کاندیداتوری 
در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. 
هادی طحان نظیــف عضو حقوق 
دان شورای نگهبان در همین ارتباط در 
صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به 
جلسه روز چهارشنبه، هشتم اردیبهشت 
شورای نگهبان نوشــت: »در هر دوره 

انبوهی از افراد در کنار شخصیت های 
سیاســی و مدیران کشــور، در ستاد 
انتخابات حضور می یابنــد و صرفا با در 
دست داشــتن کپی شناسنامه و چند 
قطعه عکــس اعــالم کاندیداتوری و 
ثبت نــام می کنند! با گزارشــی که در 
جلســه ارائه شد، مشخص شــد که از 
مجموع ۱۶۳۶ نفر که ســال ۱۳۹۶ در 
انتخابات ریاســت جمهوری ثبت نام 
کرده بودند، حــدود ۱2۰۰ نفر از آنها 
دارای مدرک تحصیلی کارشناســی و 
پایین تر از آن بوده اند و حدود ۳۰۰ نفر 
از ثبت نام شدگان، محکومیت قطعی 

کیفری داشته اند!«
وی ادامه داد: »این در حالی اســت 
که برای نمایندگی مجلس شــورای 
اسالمی، شرایط متعددی اعم از سن و 
مدرک تحصیلی ضروری است و افراد 
کمتر از ۳۰ سال ســن و یا فاقد مدرک 
کارشناسی ارشــد، امکان ثبت نام در 
انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روســتا نیز همین طور 
اســت و داوطلب عضویت در شورای 
شــهرهای دارای بیش از 2۰ هزار نفر 
جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی 

داشته باشند.«
طحان نظیف همچنین تاکید کرده 
که در آن جلسه شورای نگهبان، پس از 
بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، 

مقرر شد مصوبه ســال ۱۳۹۶ شورای 
نگهبــان در خصوص شفاف ســازی 
»تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم 
برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی 
و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست 
جمهوری« اصالح شود و برای روشن تر 
شــدن مالک های مذکور، داوطلبان 
ریاســت جمهوری هنــگام ثبت نام، 
حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی 
از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل 
و حداکثری از ســن داشــته باشند و 
وضعیت ثبت نام داوطلبان نیز تا حدی 

ساماندهی گردد.
مصوبه شورای نگهبان همان 

خواست مجلس است
مصوبه شــورای نگهبــان درباره 
انتخابات ریاســت جمهوری، در حالی 
اســت که هیأت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، اواخر فروردین 
سال جاری، مصوبه مجلس در خصوص 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
را مغایر بــا سیاســت های کلی نظام 

تشخیص داد.  
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی مجلــس اما در 
این ارتباط به ایلنا گفت: آنچه شــورای 
نگهبان مصوب کرده همان خواســت 

نمایندگان مجلس است.
وی با بیان اینکــه آنچه  ما در صحن 

مجلس تصویب کردیــم تقریباً همان 
بوده است که شورای نگهبان اعالم کرده 
است، افزود: در صحن مجلس شرایط 
کاندیداها را این گونــه مصوب کردیم 
که داوطلبیــن باید دارای ســن ۴۰ تا 
۷۵ سال، تحصیالت کارشناسی ارشد، 
داشتن سابقه چهار سال مناصب دولتی 
و اجرایی و نداشتن سوابق کیفری و عدم 

سوء پیشینه باشند.
دولت زیر بار این مصوبه 

غیرقانونی نرود
سخنگوی جبهه اصالحات ایران اما 
این اقدام شورای نگهبان را غیرقانونی 
عنوان کــرده اســت. آذر منصوری در 
این باره به ایلنا گفت: شــورای نگهبان 
نمی تواند طبق وظایــف و اختیاراتی 

که قانون برای این شــورا تعیین کرده، 
خود در مغایرت با قانــون عملی انجام 
دهد. به همین دلیــل تصویب و ابالغ 
شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری برای اجرا توسط این شورا به 

دولت، خالف قانون است.
وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان 
قانونگذار نیســت و قانونگذاری و ابالغ 
قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری 
کشور اســت، تصریح کرد: دولت آقای 
روحانی و به طور مشخص وزارت کشور 

نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.
مصباحی مقدم: مصوبه شورا 

مغایرتی با قانون ندارد
غالمرضــا مصباحی مقــدم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اما از این 
اقدام شورای نگهبان استقبال کرده به 
برنا گفته است: علت مخالفت هیات عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با مصوبه مجلس تحــت عنوان اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری بر این 
اساس بود که سیاست های ابالغی برای 
انتخابات در حیطه وظایف و اختیارات 
شورای نگهبان اعالم شده است و مجلس 
نمی تواند در حوزه اختصاصی شورای 
نگهبان  در مورد انتخابــات، دخالتی 
کند. او افزود: مجلس بنا داشــت تا با 
تعیین حداقل ســن در قانون، تعداد 
ثبت نامی ها را کاهش دهد اما این در 
شأن قانونگذاری مجلس نبود و از این 
جهت هیأت عالی نظارت این طرح را 
رد کرد؛ تعیین محدوده سنی در شان 
شورای نگهبان است و حال که توسط 
شــورای نگهبان  ابالغ شده استقبال 
می کنیم. مصباحی مقدم در پاسخ به 
اینکه آیا این مصوبــه مغایرتی با اصل 
۱۱۵ قانون اساســی ندارد، اظهار کرد: 
این ابالغیه هیچ مغایرتی با اصل ۱۱۵ 
قانون اساســی ندارد زیرا تفسیر قانون 
اساسی بر عهده شورای نگهبان است و 
شورای نگهبان  در تفسیر خود اینگونه 
دیده که کاندیداها باید حداقل ۴۰ سال 
سن داشته باشند؛ لذا این موضوع مطابق 

با قانون اساسی تلقی می شود.
نامزدها باید حداقل هفت رأی در 

شورای نگهبان کسب کنند
همزمان عباســعلی کدخدایی، 
ســخنگوی شــورای نگهبــان در 
گفت وگویــی بــا المیادیــن درباره 
چگونگی احراز صالحیت کاندیداهای 

ریاست جمهوری گفت: ابزار اول این 
شورا، پرونده هایی است که از افراد در 
اختیار این شــورا قرار می گیرد. مثاًل 
در انتخابات مجلس ممکن است که 
نامــزدی مدارک تحصیلی نداشــته 
باشد، یا سابقه اجرایی الزم را نداشته 
باشــد. یا مانعی ماننــد محکومیت 
کیفری داشــته باشــد. طبیعتاً این 
موارد باید بررسی شــود. این ابزاری 
اســت که قانونگذار برای این نهاد در 

نظر گرفته است.
وی افــزود: ابــزار دوم بیشــتر در 
انتخابات ریاســت جمهــوری به کار 
می رود. براساس اصل ۱۱۵ گفته شده 
که کسانی که قصد نامزدی در انتخابات 
ریاســت جمهوری را دارند باید رجل 
سیاسی- مذهبی باشند. اگر معیار های 
دقیقی هم برای این عبارت نتوانیم در 
نظر بگیریم، رجل سیاســی در عرف 
سیاسی- اجتماعی یک استاندارد ها و 
معیار هایی را دارد. یا در اصل ۱۱۵ گفته 
که مدیر یا مدبر باشد. کسی که سابقه 
مدیریتی را داشــته باشــد، می توانیم 
مدیر و مدبر بودن او را از بررسی سوابق 

احراز کنیم.
کدخدایی ادامــه داد: گاهی اوقات 
از طریق ســوابق اجرایی فرد مشخص 
می شود. گاهی اوقات هم برخی افراد به 
شورای نگهبان دعوت می شوند و جمعی 
از اعضای شورا با آن ها گفتگو می کنند. از 
اطالعات آنها، سوابق آن ها، کار هایی که 
انجام داده اند، پرسیده می شود. نهایتاً 
تمامی شرایط افراد در شورای نگهبان 
به بحث گذاشته می شود و باید ۷ رأی 
مثبت برای احراز افراد کســب شــود. 
اگر ۶ رأی باشد به مفهوم این است که 

صالحیت فرد احراز نشده است. 

اصالح طلبان تصمیم تازه شورای نگهبان برای انتخابات را مغایر با قانون می دانند؛

تغییر شرایط کاندیداتوری بدون مصوبه مجلس

خبر

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم گفت: برخی از مداحان که ســوادی از اسالم 
ندارند و چیزی از قرآن نمی دانند، برای دنبال کردن 
اهداف و مقاصد سیاسی و اقتصادی خود مقدسات 
دین را ابزاری برای مبارزه  با کسی که در اردوگاه 
حزبی آنها نیســت قرار می دهند. به گزارش برنا، 
فاضل میبدی، عضو مجمع محققین حوزه علمیه 
قم، در رابطه با شعرخوانی محمود کریمی در شب 
قدر و توهین به وزیر امورخارجه  افزود: یکی از علل 
دین گریزی در جامعه این اســت که دین تبدیل 

به یک ابزار شده تا افراد مقاصد گروهی و جناحی 
خود را دنبال کنند، این مسئله مهمی است که به 
آن توجهی نمی شود.  او ادامه داد: اخیرا دیدم یکی 
از مداحان در هجویاتی که سروده است وزیر امور 
خارجه را مورد حمله قرار داده است، همه می دانند 
که تاثیر و خدمت ظریف چندین برابر بیشــتر از 
چنین افرادی اســت، وزن ظریف کجا و این افراد 
کجا؟ بسیار باعث تأســف است که یک فرد برای 
فریب مردم به یک انسان بزرگ و خدمتگزار حمله 
می کند.  این مدرس حوزه علمیه قم تصریح کرد: 

اینکه نشر مصاحبه ظریف به مذاق برخی خوش 
نیاید را حق می دهم اما حمله به ظریف با اشــعار 
مذهبی و در لیالی قدر گناه کبیره است. تعجب 
می کنم از مسئولین که هیچ برخوردی با این افراد 
نمی کنند. جوان مذهبی که به این اشعار گوش 

می دهد چه توقعی از او می رود که دیندار باشد؟!
میبدی بیان کرد: اگر از لحاظ تفکر سیاســی 
مخالفتی دارند بروند مقاله بنویسند و فرد و مسئول 
مربوطه را نقد کنند، اما سرودن اشعار هجویات 
و جمع کردن مردم، توهین به مقدســات است. 
افرادی که چنین شعرخوانی هایی می کنند و یا 
اشعار این چنین را می سرایند هدایت شده هستند و 
ممکن است یکی از اهدافشان عالوه بر حمله به یک 
مسئول آبرو بردن از دین باشد.  وی در خاتمه گفت: 
از زمانی که قائم مقام فراهانی، امیر کبیر و... ، این 

خدمتگزاران بزرگ کشور پا در اصالحات گذاشتند 
دینداران متعصبی کــه از دین چیزی نمی دانند 
تحت عنوان محافل مذهبی علیه آنها قیام کردند 

و متاسفانه عده ای از مردم هم به دنبال این افراد 
هستند. جرم این فرد و زشتی کار او صد برابر فردی 

است که می خواهد با بی حجابی خودنمایی کند.

فاضل میبدی، در واکنش به اشعار توهین آمیز مداح معروف علیه ظریف؛

وزن ظریف کجا و این افراد کجا؟
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وزارت خارجه خبر پرس تی وی را 
تکذیب کرد

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در 
واکنش به خبر شبکه ایرانی پرس تی وی، وابسته به 
صدا و سیما مبنی بر اصرار آمریکا به ادامه تحریم های 
فلج کننده، ضمن تکذیب این خبر گفت: باز هم  یک 
رسانه از قول منابع آگاه ناشناس خود ادعا کرده است. 
وی افزود: نه  تنها این  مورد و موارد ادعایی شبیه این 
غلط است بلکه همه یقین بدانند اگر آمریکا اصراری 
بر این گونه امور داشت قطعا تاکنون گفت وگوها در 

وین متوقف شده بود.
    

غرضی:
۱۷ آپارتمان و یک خانه هزار متری 

در دروس دارم
به گزارش خبرآنالین، محمد غرضی، کاندیدای 
انتخابات ۱۴۰۰، درباره اموالش گفت: »یک خانه 
۱۰۰۰ متری در دروس خریــدم و به نام ۴ فرزندم 
کردم.  نفری 2۰۰ متر به فرزندانم می رسد. در دهه 
۴۰ هجری هم زمانی کــه در منطقه برق اصفهان 
بودم، در حاشیه شــهر زمین ۱۵۰۰ متری، متری 
۶۳ تومن خریداری کرده و به ازای آن ۹۰ هزار تومان 
پرداخت کردم. دهه ۷۰، 2۴ واحد آپارتمان ساختم 
و ۷ واحد را فروختم. ۱۷آپارتمان دارم. در حال حاضر 
بازنشسته هستم. تا سال ۹۹، ۸ میلیون تومان اما 

اآلن ۱2میلیون تومان حقوق می گیرم.«
    

از سوی دادگاه بلژیک صادر شد؛
 محکومیت دیپلمات ایرانی 

به ۲۰سال حبس
دمیتری دو بِکو، وکیل اسداهلل اسدی، دیپلمات 
ایرانی در بلژیک از پس گرفتن درخواست تجدید 
نظر اسدی و محکوم شدن او به 2۰ سال حبس به 
اتهام برنامه ریزی برای یک بمبگذاری در فرانسه علیه 
او در دادگاهی در بلژیک خبر داد. او افزود: با توجه به 
اینکه اسدی درخواست تجدیدنظرش را پس گرفته، 
حکم او قطعی شــده و حکم زندان درباره اش اجرا 
خواهد شد. وکیل اسدی اضافه کرد که موکل من 
دستگاه قضایی بلژیک را برای قضاوت درباره خود 

دارای صالحیت نمی داند. 
    

در گفت وگوی تلفنی با فیصل مقداد مطرح شد؛
تاکید ظریف بر مشروعیت برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری سوریه

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان  
در گفت وگوی تلفنی با فیصل مقــداد، وزیر امور 
خارجه سوریه ضمن اعالم حمایت ایران از تمامیت 
ارضی و حاکمیت دولت سوریه بر لزوم احترام به 
قانون اساسی این کشور و مشــروعیت برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ســوریه تاکید کرد. 
فیصل مقداد نیز در این گفتگو گزارشی از وضعیت 
داخلی ســوریه، آمادگی برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و روابط این کشور با همسایگان 
ارائه و از وزیر امور خارجه کشورمان برای دیدار از 

سوریه دعوت به عمل آورد.
    

یک منبع آگاه در ریاست جمهوری:
کریمی قدوسی، چوپان 

دروغگو است
در پي طرح برخي ادعاهاي شــاذ درباره نفوذ در 
نهاد ریاست جمهوري از سوي محمدجواد کریمي 
قدوسي، یک منبع آگاه در ریاست جمهوری گفت: 
ایشان متاسفانه در فضاي سیاسي کشور به چوپان 
دروغگو معروف شده و اگر احیانا حرف راستي بزنند، 
مایه تعجب خواهد بود و باید نسبت به آن واکنش نشان 
داد. این منبع آگاه با تاکید بر اینکه ادعاهاي کریمي 
قدوسي، ارزش پاسخ دادن ندارد، خاطرنشان کرد: نه 
از باب اهمیت اظهارات واهي و بي اساس فرد مورد نظر 
بلکه صرفا به دلیل ثبت در تاریخ، الزم به ذکر است که 
هر آنچه ایشان تحت عنوان نفوذ در ریاست جمهوري 
و برخي مدیران این نهاد به زبان آورده اســت، کذب 
محض و از اساس ساخته و پرداخته ذهن بیمار گوینده 

یا کساني است که ظاهرا او را به سخره گرفته اند.
    

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه خبر داد؛ 
دستگیری یک تیم از اشرار مسلح 

در جنوب شرق کشور
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از دستگیری 
یک تیم از اشرار مسلح در جنوب شرق کشور خبر 
داد.  به گزارش ایلنا، رزمندگان قرارگاه قدس نیروی 
زمینی سپاه در عملیات اطالعاتی، یک تیم از اشرار 
مسلح در منطقه جنوب شرق کشــور را که سابقه 
شرارت، قتل و آدم ربایی داشتند منهدم کردند. در 
این عملیات دو نفر از اعضای این تیم تروریســتی 
کشته و یک نفر هم دستگیر شد. در جریان عملیات 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مقادیری سالح و 

مهمات نیز کشف و ضبط شد.

آذر منصوری با تاکید بر 
اینکه شورای نگهبان 

قانونگذار نیست و 
قانونگذاری و ابالغ قوانین 

مصوب، وظیفه نهاد 
قانونگذاری کشور است، 
تصریح کرد: دولت آقای 

روحانی و به طور مشخص 
وزارت کشور نباید زیر بار 

این مصوبه غیر قانونی برود

بر اساس ابالغ جدید 
شورای نگهبان به وزارت 

کشور، از این پس داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری 

برای ثبت نام باید در بازه 
سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند 

و سابقه تصدی حداقل 
۴ ساله در سمت های 

مدیریتی کشور را را داشته 
باشند

دبیر شورای وحدت اصولگرایان با اشاره به تمایل اجتماعی و 
محبوبیت بیشتر رئیسی در بین نامزدهای احتمالی و همچنین 
ظرفیت او برای رأی آوری و اجماع ســازی در انتخابات گفت: 
ایشــان تا االن حرفی مبنی بر حضور در انتخابــات نزده؛ اما 
مخالفتی هم نکرده اند. ولی حضور ایشــان به شدت بسته به 
شرایط است. علی الخصوص که ایشان مسئولیتی انتصابی دارند 
و بدون رضایت رهبری هم نمی تواند مسئولیت خود را رها کند.
به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی در دومین نشست 
از سلسله نشست های انتخاباتی خود با احزاب، اجماع سازی در 
صورت عدم ورود رئیسی به انتخابات را بسیار سخت دانست و 
اظهار کرد: ارزیابی ما این است که ظاهرا در صورت عدم ورود 

آقای رئیســی به انتخابات، نمی توانیم روی فردی به اجماع 
برسیم. این که ما قدرت داشته باشیم اجماع قابل قبولی ایجاد 

کنیم بعید به نظر می رسد.
انتخابات به دور دوم می کشد

وی ادامه داد: در این صورت پیش بینی می کنیم کار 
به مرحله دوم برسد. در حقیقت ایدۀ شورای وحدت بر 
اساس سناریو امتداد انتخابات به دور دوم است. چراکه 
حتی اگر شورای وحدت و شورای ائتالف یکی شوند 

که البته به دلیل تالش هایی که تا کنون ادامه 
پیدا کرده؛ بعید نیست این اتفاق بیافتد؛ 
نمی توانند مجموع جریان ارزشــی را 

پوشش دهند. البته پوشــش بدنه زیاد است؛ منظور پوشش 
کاندیداها اســت. پورمحمدی گفت: ما باید کاری کنیم که 
دوستان ما بتوانند همه را به رای دهی دعوت کنند که جمعیت 
ما ۱+۵۰ شود. البته این موضوع حساسیت ها، دقت ها 

و مالحظاتی دارد.
جهانگیری تمایل به کاندیداتوری دارد

وی در خصــوص اینکه بــا احتمال حضور 
رئیســی در انتخابات، احتماال چه کسی رقیب 
ایشــان قرار می گیرد، گفت: به نظر می رســد تا 
االن، اجماع روی ســید حسن خمینی بوده؛ 
بعد از انصراف ایشــان تمایلی به ظریف 

پیدا کرده اند. اطالع دقیقی ندارم که نظر فعلی اصالح طلبان 
همچنان بر حضور ظریف در انتخابات است یا خیر.  پورمحمدی 
در ادامه گفت: البته تندروهایی هم اعالم آمادگی کرده اند که 
خود اصالح طلبان واقف به این هستند که احتماال رد صالحیت 
می شوند؛ نه به خاطر سوابق سیاسی آنها بلکه به دلیل نداشتن 
سوابق اجرایی. دبیر شورای وحدت اصولگرایان در رابطه با سایر 
کاندیدهای اصلی احتمالی جریان رقیب گفت: صحبت های 
اخیر آقای جهانگیری عالمتی اســت برای تمایل به حضور 
در انتخابات. با این وجود با توجه به چســبندگی او به دولت و 
محبوبیت اجتماعی پایین دولت به نظر می رسد ایشان دارد 
ارزیابی میدانی می کند تا بر مبنای بازخوردها تصمیم بگیرد. 
وی همچنین درخصوص احتمال مطرح شــدن الریجانی از 
سوی اصالح طلبان گفت: الریجانی به صورت جدی در محافل 
اصالح طلبی مطرح نبوده اما احتمال دارد با اتفاقاتی که افتاده؛ 

چرخشی به سمت او صورت گیرد. 

پورمحمدی: 

رئیسی بدون رضایت رهبری نمی تواند مسئولیت خود را رها کند


