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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اختالف مجمع تشخیص و مجلس 
یا بهتر است بگوییم اختالف محسن 
رضایی و اصالح طلبــان در مجلس و 
البته دولت، چند روزی است که ابعاد 
تازه ای پیدا کرده است. سال گذشته 
رابطه این دو نهاد، کامال تحت الشعاع 
موضوع »هیأت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص« بود؛ نمایندگانی چون 
علی مطهری مداخله ایــن هیأت را 
در مصوبات مجلس بــه معنای تولد 
شورای نگهبان دوم و بدعت در فرآیند 
قانونگذاری می دانســتند و کسانی 
چون محســن رضایــی و غالمرضا 
مصباحی مقدم، حامــی تمام قد این 

هیأت و نقشی که ایفا می کرد، بودند. 
عالوه بر این موضوع، هرازگاهی 
به لیست بلندباالی موارد اختالفی 
میان مجمع و مجلس اضافه می شود. 
آخرین آنها مربوط به اظهارات هفته 
گذشته دبیر مجمع تشخیص است. 
محســن رضایی در نشست خبری 
اولین روز جلســه مجمع در ســال 
98، گفت که »مقام معظم رهبری و 
بسیاری از مراجع نظرشان این است 
که تصمیمات مجمع تشخیص باید 
زمان داشته باشد، چرا که مصلحت 
دائمی نیست و شرایط خاص، زمان 
محــدودی دارد و اگر شــرایط لغو 

شــد باید چه کار کنیم.«  رضایی با 
این توضیح و با اشــاره بــه ضرورت 
زمان بندی مصوبات مصلحتی مجمع 
خبر از پیشنهادی در مجمع داد مبنی 
بر اینکه کلیه مصوبــات این نهاد که 
مبتنی بر مصلحت هســتند، دارای 

اعتبار 10 ساله باشند.
در سودای قدرت 

این خبر، همان محــل اختالف 
جدید میان مجمع و بهارستانی هاست. 
روزنامه اعتماد در پی آن ابتدای هفته 
گفتگویی با محمود صادقی، نماینده 
تهران در مجلس در این رابطه منتشر 
کرد. صادقی در این گفتگو ســازوکار 
تشخیص تداوم مصلحت را به چالش 
کشــیده و گفته بود: »اوال نمی توان 
مدت   زمان ثابتی را برای دوام مصلحت 
در نظر گرفــت و در ثانی، تعیین این 
مدت نیز قاعدتا برعهده مجلس است، 

نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.«
 در واقع مخالفــت صادقی و دیگر 
همراهان او با این تصمیم مجمع، ناظر 
به همان دعواهای سال گذشته مجلس 
با مجمع بر سر افزایش اختیارات مجمع 
است. شماری از بهارستانی ها هشدار 
می دهند که مجمع به دنبال تضعیف 
جایگاه مجلس و قدرت گرفتن خویش 
اســت. آنچنانکه کــه صادقی هم در 
مصاحبه خود به این موضوع اشــاره 
کرده و گفته بود: »اصوال باید در قوانین 

و مقررات مانایی باشد و مردم احساس 
نکنند تزلزلی در قانون ها وجود دارد 
چراکه در این صورت، دیگر سنگ روی 
سنگ بند نخواهد شد. نکته دیگر این 
اســت که این رویه جدید در مجمع، 
عمال قوه مقننه را به عنــوان یکی از 
ارکان ســه گانه نظام سیاسی کشور، 

تضعیف می کند.«
 راه بیراهه مجمع

اما گذشته از این دعواهای قانونی، 
آنچه که بُعد تازه ای به تقابل مجلس و 
مجمع بخشیده است، اظهارات محمود 
صادقی درباره »ساختمان کن« است. 
محمود صادقی در این گفتگو با انتقاد 
از اینکــه مجمع تشــخیص در حال 
تبدیل شدن به نهادی عریض و طویل 
اســت، گفته بود: »اخیرا در بازدید از 
منطقه کِن تهران، شهروندان مجموعه 
ســاختمانی عظیم در ۳۷0 واحد را 
به بنده نشــان دادند که برای اسکان 
پرسنل مجمع در بخشــی از باغات 
تهران ساخته شده که فارغ از تخلفات 
زیست محیطی، نشان می دهد مجمع 

عمال به  سمتی دیگر می رود.«
او با طرح این سوال که »مگر مجمع 
اساسا چند کارمند دارد؟«، ادامه داده 
بود: »قــرار بود همان افــرادی که در 
دولت، قوه قضاییه و مجلس مسئولیت 
دارند، به  همراه چند نفر دیگر گرد هم 
آمده و در مــورد مصالح نظام تصمیم 

بگیرند، اما حاال می بینیم که مســیر 
دیگری طی می شود.«

روابط عمومی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام در واکنــش به این 
اظهارات محمــود صادقــی بیانیه 
داد و گفت که »ســازوکار و فعالیت 
تعاونی های مسکن، منفک از نهاد مبدا 
و تحت اشــراف اعضا و وزارت تعاون 

است.«
این بیانیه همچنیــن اضافه کرده 
بود که »کارکنان قدیم و جدید مجمع 
کمتر از نیمی از واحدهای مجموعه 
مورد نظر را - که آن هم پس از 18 سال 
ساخته و تکمیل نشــده- دراختیار 

دارنــد و بنابر اطالعیــه مجمع این 
پروژه به دلیل مشــکالت اقتصادی 
خانواده های پرسنل، تکمیل و تحویل 

نشده است.«
البته آنچه که ایــن بیانیه درباره 
فرآیند 18 ساله ساختن این برج و یا 
ارتباطش با تعاونی های مسکن مطرح 
کرده، تغییری در اصل موضوع ایجاد 

نمی کند.
احمد توکلی: ظلم است؛ 

پیگیری می کنم
رسانه ها روز گذشته نوشتند احمد 
توکلی، رئیس هیــأت مدیره دیدبان 
شفافیت و عدالت گفته است که این 
موضوع را پیگیری می کنــد. او که از 
قضا خودش نیز عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است، اظهارات محمود 
صادقی را تایید کــرده و افزوده قبل 
از اینکه محمود صادقی این موضوع 
را مطرح کنــد، او بــرای بازدیدی به 
منطقه کن رفته بوده و این ساختمان 

نیمه کاره را هم دیده است. 
توکلی توضیح داده که این بازدید 
را به درخواست مردم انجام داده زیرا 
مردم به او گزارش داده بودند که عده ای 
می  توانند ساختمان های بلندمرتبه 
بســازند، اما در مقابل، برخی اهالی 
حتی نمی توانند دور باغ های خود را 
حصار بکشند. او می گوید: »در همین 
بازدید مردم مرا پای ساختمانی بردند 
و گفتند این ســاختمان برای مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام است. من 
خیلی تعجب کردم و قرار شد با آقای 
رضایی صحبت و نتیجه آن را خدمت 

مردم اعالم  کنم.«
این عضو مجمع تشخیص درنهایت 
تصریح کرده که »بــه عقیده من این 
برخورد ظلم اســت و آن را بررســی 
می کنم.« اما درباره اینکه آیا با محسن 
رضایی، دبیر مجمع در این باره صحبت 
کرده یا نه، گفته اســت که بعد از عید 
فقط یک جلســه برگزار شده و هنوز 

فرصت نکرده ام.
 مجوزهای خاص

 برای نهادهای خاص
آنطور که از بیانیه مجمع تشخیص 
برمی آید، آنچه که احمد توکلی امروز 
وعده بررســی و پیگیــری آن را داده 
است، 18 ســال پیش مجوز گرفته و 
ساخت آن شروع شــده است. اینکه 
در این 18 سال، کسی به سراغ چون 
و چرایی این ســاختمان نرفته است، 

خود عالمت سوال بزرگی دارد؛ به ویژه 
که پیش از این نیز چندین بار نسبت 
به ساخت این ســاختمان و تخلفات 
زیست محیطی آن هشدار داده شده 

است.
سال گذشــته حدودا همین ایام 
بود که مصطفــی کواکبیان، نماینده 
مردم تهــران در مجلس طی تذکری 
در نشست علنی مجلس این موضوع 
را طرح و با اشاره به بازدیدش از منطقه 
12 تهران، گفت: »در منطقه 12 جواز 
برای بیش از ۳ طبقــه نمی دهند، در 
منطقه کن هم نمی گذارند کسی آجر 
روی آجر بگذارد، اما مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مجلس در این مناطق، 

برج 20 طبقه می سازند!«
از پارســال تا به حال که مصطفی 
کواکبیان و کســان دیگری چون او 
این موضوع را مطــرح کرده اند، هنوز 
مردم پاسخ این پرسش را نگرفته اند 
که چگونــه وقتی آنها حــق و مجوز 
ساخت و ساز یک ساختمان سه طبقه 
را ندارند، نهادهایی چــون مجمع و 

مجلس، برج های مرتفع می سازند.  
حال احمد توکلی وعده پیگیری 
داده و بایــد دید که آیــا پیگیری او 
آنقدر جــان و توان خواهد داشــت 
که این رســم مرســوم مجوزهای 
خاص برای افــراد و نهادهای خاص 
را برچیند یــا اینکه درنهایت با چند 
بیانیه و ادله بی جان، سر و ته ماجرا 
را به هم می بافنــد و باز همان آش و 

همان کاسه همیشگی.
اما به هر حال نتیجه این پیگیری 
هرچه باشــد، این ســاختمان ۳۷0 
واحدی در کــن در حال حاضر نقش 
پررنگی در دعــوای مجمع و مجلس 

برای خود دست و پا کرده است. 

اندر احواالت چالش تازه مجمع با بهارستانی ها

»َکننشینی«مجمعزیرذرهبین

گزارش

نمایندگان ضمن تعیین شرایط عمومی 
و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی، بند مربوط به ســابقه 
نمایندگــی به عنــوان معادل یــک مقطع 
تحصیلی برای شرکت در انتخابات را حذف 

کردند.
به گزارش ایســنا، ماده 12 طرح اصالح 
مــوادی از قانون انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی مربــوط بــه شــرایط عمومی و 
اختصاصی کاندیداهــای انتخابات مجلس 
در جلسه علنی دیروز با 121 رای موافق، ۳۷ 
رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 20۴ 
نماینده مجلس شورای اسالمی تصویب شد.

طبق این مصوبه ماده 28 قانون به شــرح 
زیر اصالح می شود:

ماده 28 – نامزدهای انتخابات باید دارای 
شرایط عمومی اختصاصی زیر باشند:

الف - شرایط عمومی
اعتقاد به اسالم؛

2- التزام عملی به اسالم؛
تبصره 1 - منظــور از التزام عملی در این 
بند، عمل به احکام اسالم در حد عمل به انجام 
واجبات و عدم اصرار بر محرمات است. عدم 
احراز التزام عملی به اسالم به دلیل تجاهر به 

فسق ثابت می شود« به این تبصره اضافه شد.
تبصره 2_ داوطلبــان نمایندگی اقلیت 
های دینی مصرح در قانون اساســی باید به 

دین خود اعتقاد داشته باشند.
۳- التزام عملی به انقالب اسالمی و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران؛
تبصره - منظور از التزام عملی در این بند، 
اعتقاد و تعهد به ارزشهای اساسی نظام شامل 
اسالمیت، جمهوریت، اســتقالل، آزادی و 

وحدت ملی است.
۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل 

والیت مطلقه فقیه؛
۵- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران؛

تبصره - اتباع ایرانی که تابعیت کشــور 
دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیرایرانی 
که تابعیت ایــران را تحصیل نمــوده اند، از 

داوطلبی انتخابات محروم می باشند.
۶- سالمت جسمی در حد برخورداری از 

نعمت شنوایی و گویایی
داشــتن کارت پایــان خدمــت وظیفه 
عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان؛

تبصره - افــرادی که به جهــت غیبت از 
خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت 
زمان مشخص، مشــمول پرداخت جریمه 

خرید خدمت شده اند، از ثبت نام در انتخابات 
محروم می باشند.

8- عدم محجوریت
9- عــدم محکومیت قطعی بــه جرائم 
اقتصادی )موضوع تبصره مــاده ۳۶ قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1/2/1۳92، جرائم 
علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم 
علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت؛

10- عــدم محکومیت کیفــری مؤثر و 
محرومیت از حقوق اجتماعی؛

11- عدم وابســتگی بــه گروههای غیر 
قانونی؛

12- عــدم مؤثر بــودن در تحکیم رژیم 
گذشته و وابسته نبودن به آن؛

عدم اعتیاد و اســتعمال مــواد مخدر و 
روانگردان؛

ب - شرایط اختصاصی
1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد یا معادل آن مصوب و مورد تایید وزارت 
علوم و بهداشت و شــورای عالی حوزه های 
علمیه و مــدارک تحصیلــی دارای ارزش 
استخدامی با تایید سازمان امور استخدامی و 
داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در بخش 
خصوصی و دولتی )حکومتی شامل نهادهای 

مختلف نظامی و غیرنظامی( و عمومی.  
2- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر 

هفتاد و پنج سال تمام )در هنگام ثبت نام(؛
تبصره - مالک محاسبه سن اشخاص برای 
ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه 
ثبت شده در اسناد ســجلی است و تغییرات 
بعدی، به اســتثنای تغییرات ناشی از حکم 

قضائی، مالک عمل نمی باشد.
۳- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در 
انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا 

شغل موضوع ماده )29( این قانون
تبصره 1: هیات هــای اجرایی و نظارت 
موظفند شــرایط فوق در این قانون را برای 

کاندیداها از مراجع ذیربط استعالم کنند.
تبصره 2: در صورتی کــه هیات  اجرایی 
نامعتبــر بودن مدارک ارائه شــده توســط 
داوطلب را در هنگام ثبت نــام احراز نمایند 

ثبت نام وی کان لم یکن تلقی می شود.
تبصره ۳: دستگاه ها و مراجع ذی صالح 
جهت صدور گواهی و مــدارک موضوع این 
ماده موظفند از زمان صدور دســتور شروع 
انتخابات، حســب درخواســت متقاضیان 
حداکثر ظرف مهلت 10روز، گواهینامه های 
مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش 
از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ۴۵ 
این قانون به درخواست کننده تحویل دهند 
و در بانک اطالعاتی خود جهت استعالمات 

مراجع اجرایی و نظارتی ثبت نمایند.
تبصره ۴: مراکز ثبت نام در وزارت کشور و 
واحدهای تابعه آن با دریافت مدارک، اسناد 
و سوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت 
ثبت نام رسید ارائه می نمایند. اطالعات ثبت 
نام و نسخه ای از مدارک واصل شده بالفاصله 

به شورای نگهبان ارائه می شود.

با تصویب مجلس انجام شد

تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات 
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دستور روحانی برای رویارویی 
با موج جدید بارش ها

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در گفت وگوی تلفنی جداگانه با اســتانداران 
خراســان جنوبی، سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان، کرمان، خراســان رضوی، لرستان 
و خوزستان، بسیج و هم افزایی همه دستگاه ها 
و نهادها و اتخــاذ تمهیــدات الزم و ضروری 
جهت جلوگیــری از خســارت های جانی و 
 مالــی را در بارندگی های اخیر مــورد تاکید

 قرار داد. 
در این تماس های تلفنی، استانداران هفت 
استان مذکور، گزارشــی از وضعیت منطقه و 
تدابیر اتخاذ شــده برای رویارویی با افزایش 
احتمالی بارندگی ها و مدیریت مناسب اوضاع 

ارائه کردند.
    

دستگیری یک زن داعشی
 در مرز بازرگان

یک زن عضو گروه تروریستی داعش در بدو 
ورود به کشور با تیزبینی و هوشیاری مأموران 

پلیس گذرنامه مرز بازرگان دستگیر شد. 
براســاس گزارش مرکز اطالع رســانی و 
ارتباطات ناجا، با تیزبینــی و کنترل امنیتی 
پلیس گذرنامه مرز بــازرگان کلیه ترددهای 
مرزی با دقت رصد شده و اجازه نفوذ به اعضای 
گروهک های تروریستی و وابستگانشان داده 

نخواهد شد.
    

یادآوری ظریف به سه شریک 
اروپایی ایران در برجام

محمد جواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
کشورمان در واکنش به اظهارات سفیر فرانسه 
در آمریکا و محدودیت ایران در غنی ســازی 
در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشــت: 
»یادآوری برای ســه شــریک اروپایی ما در 
برجام؛ طبق NPT، برجام و قطعنامه 22۳1 
شورای امنیت ســازمان ملل هیچ منعی برای 
غنی ســازی ایران وجود ندارد؛ نــه اکنون، نه 
در ســال 202۵ و نه پس از آن. برای شرکای 
اروپایی، خواندن سندی که آن را امضا کردند 
و قول دادند از آن دفــاع کنند، می تواند مفید 

باشد.« 
سفیر فرانســه در آمریکا اخیرا گفته است: 
در صورت عدم پایبندی ایــران به یک برنامه 
غیرنظامی برای فعالیت های هسته ای پس از 
برجام، ممکن اســت باز تحریم هایی علیه این 

کشور اعمال شود. 
    

آیت اهلل مصباح:
اطاعت از ولی فقیه مانند اطاعت 

از ائمه معصومین واجب است
آیت اهلل مصبــاح یزدی، رئیس مؤسســه 
آموزشی و پژوهشــی امام خمینی)ره( گفت: 
همان گونه که بعد از پیامبــر )ص( اطاعت از 
ائمه  واجب است، زمانی که امام معصوم غائب 
است نیز ولی فقیه واجب االطاعه است. هر چند 
که ولی فقیه معصوم نیست و ممکن است بین 
هزاران تصمیم، اشــتباهی نیز بکند اما همان 
طور که به حکم عقل اطاعت از فرمانده واجب 
اســت، اطاعت از ولی فقیه نیز واجب اســت. 
ممکن اســت فرمانده نیز تصمیمی اشــتباه 
بگیرد، اما این مســئله دلیل بر ترک اطاعت از 
فرمانده نیســت؛ وگرنه تفرقه ایجاد می شود 
و قدرتی باقی نمی ماند. ولی آیا همه ما و همه 
مسئوالن، این امر را باور دارند و طبق آن عمل 

می کنند؟
    

مصوبه عجیب مجلس؛
رسانه ها نمی توانند علیه 

نامزدهای انتخاباتی مطلب 
منتشر کنند!

نمایندگان مجلس در ماده ۳۷ طرح اصالح 
موادی از قانــون انتخابــات مجلس مصوب 
کردند که درج آگهی یا مطلب علیه نامزد های 
انتخاباتی یا اعالم خالف واقع انصراف نامزد ها 
توســط رســانه های دیداری، شــنیداری و 
مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه های مجازی 

ممنوع است. 
در ایــن صورت ضمــن معرفــی مرتکب 
به مراجع مربــوط نامزد ها حق دارند پاســخ 
خود را به رســانه مربوط اعالم کند و رســانه 
موجود طبق قوانین و مقررات مربوط موظف 
به چاپ یا نشــر فــوری آن حداکثر آن ظرف 
 مدت 2۴ ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات 

انتخابات می باشد.

روابط عمومی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 
بیانیه داد که سازوکار و 

فعالیت تعاونی های مسکن، 
منفک از نهاد مبدأ و 

تحت اشراف اعضا و وزارت 
تعاون است و این ساختمان 
به دلیل مشکالت اقتصادی 
خانواده های پرسنل، بعد از 
18 سال هنوز تکمیل نشده 

است

 احمد توکلی اظهارات 
محمود صادقی درباره 

ساختمان 370 واحدی 
مجمع تشخیص در کن 
را تایید کرد و با اشاره به 
بازدیدش از این منطقه 

گفت: مردم مرا پای 
ساختمانی بردند و گفتند 
این ساختمان برای مجمع 
تشخیص است. من خیلی 
تعجب کردم و قرار شد با 

آقای رضایی صحبت کنم 


