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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

شورای نگهبان را برای محکم کاری 
تاسیس کردند. البته تاسیسش هم به 
امروز و دیروز برنمی گردد؛ همان زمان 
که مشروطه را بنیان گذاشتند تا در ظل 
سایه سلطان، رعیت هم مجلسی داشته 
باشند به جهت قانونگذاری، روحانیونی 
چون شــیخ فضل اهلل نوری، اصلی را در 
متمم قانون اساسی گنجاندند که حکم 
می کرد: »در هر عصری از اعصار هیأتی 
که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین 
و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات 
زمان هم باشند به این طریق که علمای 
اعالم و حجج اسالم مرجع تقلید شیعه 
اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات 
مذکوره باشند معرفي به مجلس شورای 
ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به 
مقتضای عصر اعضای مجلس شورای 
ملی باالتفاق یا به حکــم قرعه تعیین 
نموده به ســمت عضویت بشناسند تا 
موادی که در مجلس عنوان می شود به 
دقت مذاکره و غوررسی نموده؛ هر یک 
از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد 
مقدسه اسالم داشته باشــد طرح و رد 
نمایند که عنــوان قانونیت پیدا نکند و 
رأی این هیأت علما در این باب مطاع و 
متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور 
حضــرت حجة عصر عجــل اهلل فرجه 

تغییرپذیر نخواهد بود.«
این اصل را به عنوان ماده دوم متمم 
قانون اساسی، با تاکید بر لزوم »شرعی 
بودن قوانین« در سال 1286 تصویب 
کردند که مشهور به »اصل طراز« شد؛ 
چراکه طراز بــودن مصوبات مجلس 

شــورای ملی با شرع اســالم را تعیین 
می کرد.  اما قطعا مشروطه چی ها فکرش 
را هم نمی کردند که شورای نگهبان آن 
روزشان، بعدها چه جنجالی بر سر »رد 

صالحیت ها« به پا خواهد کرد.
فیلتری که خوب کار نمی کند

موجودیــت اصل طــراز در قانون 
اساسی همچنان به قوت خود باقی است، 
اما در طول دوران به جهت شکل و محتوا 
تغییرات بسیار کرد؛ چه از بُعد گسترش 
وظایف و اختیارات و چه از نظر ترکیب و 

انتخاب اعضای آن. 
امروز این شورا نه پنج، بلکه 12 عضو 
دارد؛ شش حقوقدان که با معرفی رئیس 
قوه قضائیــه و رأی نمایندگان مجلس 
انتخاب می شود و شش فقیه که با حکم 
رهبر انقالب عزل و نصب می شــوند و 
عالوه بر طــراز کردن مصوبات مجلس 
با شــرع اســالم و قانون اساسی، تایید 
صالحیت نامزدهای تمامی انتخابات 
سراسری کشــور، البته بجز انتخابات 
شوراهای شهر و روســتا را نیز برعهده 
دارد؛ بدین ترتیب هم قانون گذاران از 
فیلتر شــورای نگهبان می گذرند و هم 

مصوبات قانون گذاران. 
حاال چند روزی است که مشخص 
شــده 90 نفر از نمایندگان مجلس یا 
همان قانونگذارانی که شورای نگهبان 
در دور قبل آنها را تایید صالحیت کرده، 
برای ایــن دوره از انتخابات مجلس رد 
صالحیت شده اند. عباسعلی کدخدایی، 
سخنگوی شــورای نگهبان این خبر 
را داده و بعد هم اعالم کرده که بیشــتر 
آنها پرونده های تخلفات و مفاسد مالی 

داشته اند!

این خبر شگفت انگیز داد خیلی ها را 
درآورد. شهاب الدین بیمقدار، نماینده 
تبریز در مجلس یکی از همان ها بود که 
دادش درآمد و گفت: »ضربه ای که آقای 
کدخدایی با ایــن جمله به جمهوریت 
نظام زد، دردآورتر از آن موشکی است که 
نباید به هواپیمای اوکراینی می خورد، 
اما خــورد.« او اضافه کــرد: »وقتی در 
مجلس کشوری از میان 2۴۷ نماینده 
ثبت نام کننده برای حضور در انتخابات 
دور مجلس یازدهم 90 نفرشان مسئله 
مالی دارند، یعنی این کشور فاسد است. 
آقــای کدخدایی و همکاران شــان در 
انتخابات مجلس دهم با چه مجوزی این 

90 نفر را تایید کردند؟«
البته کدخدایی و شــورای نگهبان 
قطعا خواهند گفت کــه این 90 نفر در 
زمان تایید صالحیت بــرای انتخابات 
قبلی، پرونده مالی نداشته اند تا به واسطه 
آن رد صالحیت شوند اما نکته ای که در 
این بین قابل  تامل است، زیر سوال رفتن 
کارکرد شورای نگهبان برای ممانعت از 

ورود نااهالن به مجلس است. 
یک بام و دو هوا

همزمان بــا ایــن جنجــال، داد 
اصالح طلب ها هم درآمد کــه از تمام 
اصالح طلبان کاندید شــده در سراسر 
کشور تنها 30 درصد تایید صالحیت 
شده اند. چهره های سرشناس بسیاری 
اعتراض کردند؛ به ویژه اینکه بسیاری از 
آنها به دلیل عدم التزام عملی به اسالم و 

نظام رد صالحیت شده بودند. 
اینجا بــود که عــالوه بر شــبهه 
ناکارآمدی شورای نگهبان برای کمک 
به تشکیل مجلسی پاک دست، شائبه 

سیاسی کاری این نهاد نیز مانند تمام 
سال ها و ماه های گذشته دوباره بر سر 

زبان ها افتاد.
ردصالحیت شدگان از اصالح طلبانی 
چون علی مطهــری، محمود صادقی، 
طیبه سیاووشــی، حمیده زرآبادی، 
غالمرضا حیــدری، محمدرضا تابش، 
الیاس حضرتی و غالمرضا تاجگردون 
تــا میانه روهایی چون بهــروز نعمتی 
و غالمعلــی جعفــرزاده نــه تنها به 
ردصالحیت خود معترض بودند بلکه، 
تاکید می کردند که نمی دانند پرونده 
فساد یا تخلف مالی آنها کجاست یا اینکه 
کی و کجا التزام خود به اسالم و نظام را 

زیر پا گذاشته اند.
ســیل انتقادات و اعتراضات چنان 
سهمگین بود که آیت اهلل احمد جنتی، 
دبیر شــورای نگهبان در جلســه روز 
چهارشــنبه این شــورا تاکید کرد که 
هر کس اعتراضــی دارد به هیأت های 
نظارت استانی مراجعه کند. او در عین 
حال این اطمینان را داد که »ما با گوشی 

شنوا شکایات و اعتراضات را رسیدگی 
می کنیــم و البته تحت فشــار فرد یا 
جریانی در روند بررســی صالحیت ها 

قرار نمی گیریم.«
اما همزمان، عباسعلی کدخدایی، 
سخنگوی شورای نگهبان 29 کلمه در 
توئیتر، توئیت کرد که حاکی از دو هوا 
روی بام شورای نگهبان بود؛ یکی هوای 
اظهارات آیت اهلل جنتی که ســعی در 
آرام کردن اعتراضات داشت و دیگری 
توئیتی که نشــان می داد ظاهرا گوش 
شنوای شورای نگهبان، پاسخ انتقادات 

را با طعن و کنایه خواهد داد. 
توئیتر؛ صحنه زورآزمایی ها

ماجرا از ایــن قرار بود که حســن 
روحانی، رئیس جمهوری منتخب مردم 
در جلسه هیأت دولت از عملکرد شورای 
نگهبان انتقاد کرد و گفت: »همه آنهایی 
که در این انتخابات نقش دارید از شما 
خواهش می کنم، آن جایی که روشن 
است تا صالحیت فردی رد شود، آن را 
رد کنید اما آن جاهایی که نامشــخص 
است یا احتماالت ضعیف است، مردم 
را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در 
برابر یک صندلی مجلس 1۷ نفر، 1۷0 و 
یا1۷00 نفر کاندیدا هستند، ببینیم از 
چند جناح 1۷00 نفرکاندیدا هستند؟ 
1۷ نفــر از چند جنــاح، از یک جناح؟ 
اینکه انتخابات نمی شود. مثل اینکه در 
مغازه ای از یک جنس، 2 هزار عدد وجود 

داشته باشد.«
او همینطور تاکیــد کرد که »مردم 
تنوع می خواهنــد. بگذارید در میدان 
انتخابات همه احزاب و گروه ها شرکت 
کنند، قطعــا ضرر نمی کنیــد. با یک 
جناح نمی شــود، کشــور را اداره کرد. 
کشور متعلق به همه است. اگر تمام 83 
میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، 
باید تالش کنیم آن یک نفر را هم جذب 
کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد 
اســت در حالی که شــما یک جناح و 
جمعیت بزرگ را مخالف می کنید. باید 

حواسمان را جمع کنیم.«
آنچه روحانــی گفت بــه موجب 
قانون و مســئولیتی که در چارچوب 
جمهوریت نظام دارد، جــزء وظایف و 
اختیارات یک رئیس جمهور است؛ اما 
ظاهرا این اظهارات برای ســخنگوی 
شــورای نگهبان چنان گــران آمد که 
اختالف این شــورا با دولت را با ادبیاتی 
طعن آمیز به توئیتر کشاند؛ البته بگذریم 
از اینکه سخنگوی شورای نگهبان که 
عضو حقوقدان این شوراســت در یک 
شبکه اجتماعی فیلتر شده چه می کند؛ 
چراکه سوالی تکراری است که همواره 
با توجیه های غیرقابل پذیرش از سوی 

عباســعلی کدخدایی پاسخ داده شده 
است.  کدخدایی در توئیتر خود نوشت: 
»جنجال برای تایید افراد فاقد صالحیت 
تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهور 
در این پروژه ضدملی تاســفبار است. 
البته نمی دانستیم عدم تایید بستگان 

به معنی حذف جناح های دیگر است.«
تیری بر پیکر وحدت ملی

حاال چند روزی اســت که عالوه بر 
داســتان ردصالحیت ها، ادبیات عضو 
حقوقدان نهادی که قرار است »نگهبان« 
خیلی چیزها باشد؛ از جمله منافع کشور 
و مصالح ملی، به لیست حسرت هایی که 

می خوریم، اضافه شده است. 
مســیح مهاجری دیروز در روزنامه 
جمهوری اسالمی، از آقای کدخدایی 
در کنار سه کارشناس جنجالی شبکه 
افق و آیت اهلل علم الهدی که اخیرا گفته 
است: »ســفیر انگلیس باید تکه تکه 
شود«، یاد کرده و نوشته است: »تمام این 
پنج نفر، خود را از طرفداران سینه چاک 
انقالب و نظام جمهوری اسالمی معرفی 
می کنند، به رسانه ملی هم دسترسی 
دارند و از حاشــیه امن نیز برخوردارند. 
به همین دلیل وقتــی چنین مطالب 
زشت و نادرست و دور از منطق را به زبان 

می آورند، کسی به آنها کاری ندارد.«
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در 
روزنامه ایران، متن بلندباالیی در این باره 
نوشت و گالیه کرد از اینکه »کدخدایی 
تیری بر پیکر وحدت ملی نشاند.« البته 
باید گفت کدخدایی تیر »دیگری« بر 
پیکر وحدت ملی نشاند؛ چراکه وحدت 
ملی این روزها آنقدر تیــر بر پیکر دارد 
که هر کدام از این منازعات و اهانت های 
توئیتری مقامات به یکدیگر در واقع تیری 
افزون بر این پیکر نیمه جان است و برای 
حفظ همین پیکر نیمه جان اســت که 
باید گفت: »نگهبانم« آرزوست؛ آن هم  
»نگهبانی« که عالوه بر تطبیق مصوبات 
مجلس با شرع و قانون، مراقب وحدت و 

دموکراسی و منافع ملی هم باشد. 

جنجال 29 گلوله توئیتری؛

»نگهبانم« آرزوست

خبر

معــاون اول رییس جمهــور گفــت: مــا 
نمی خواهیم که برجام را به هم بزنیم و رســماً 
اعالم کردیم که اگر طرف مقابل به تعهدات خود 
عمل نکند ما نیز تعهدات خود را کاهش خواهیم 
داد. عالوه بر این شرایط اقتصادی در حال حاضر 
بسیار سخت است و در سال 90 و سال 9۷ تا 98 

تورمی  داشتیم که قدرت خرید مردم را به شدت 
کاهش داد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در همایش 
گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش، 
افزود: در حال حاضر بی ســابقه ترین تحریم ها 
علیه کشور ما اعمال می شــود از این رو شرایط 

دشــواری را می گذرانیم. آمریــکا حتی به یک 
کاپیتان کشتی حامل نفت باج داد که کشتی را 
به جایی که قرار است انتقال یابد نبرد و به جای 
دیگری منتقل کند که خودش می خواهد این 
اتفاقات عجیبی است که در تاریخ بین الملل در 

حال رخ دادن است.
وی ادامه داد: امروز هیچ کاالیی نیست که ما 
نتوانیم آن را وارد یا حتی صادر کنیم در حالی که 

منبع مهم بودجه دولت نفت خام است.
مردم عصبانی شدند

معــاون اول رئیس جمهوری، بــا تاکید بر 

اهمیت شفافیت در مواجهه مسئوالن با مردم 
اظهار کرد: هر کســی در هر مسئله ای پنهان 
کاری کند ضرر کرده اســت یکی از بزرگترین 
ضربه هایی کــه در ماجرای ســقوط هواپیما 
اوکراینی بیش از سقوط آن و کشته شدن 1۷6 
نفر آدم محترم که مســافران هواپیما بودند، 
متحمل شدیم این بود که علت اتفاق را چند روز 

مبهم گذاشتیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که مردم 
بعد از آن ماجرا خیلی عصبانی شدند که چرا دو 
سه روز به آنها واقعیت گفته نشد، خاطرنشان 

کرد: شفافیت با مردم مهمترین کاری است که 
باید مورد توجه قرار بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور:

نمی خواهیم برجام را به هم بزنیم
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وزیر خارجه پاکستان:
 ایرانی ها به استقبال 
گفت وگو می روند 

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، »شاه 
محمود قریشــی«، وزیر خارجه پاکستان بعد 
از ســفر خود به تهران در جمع خبرنگاران در 
واشنگتن گفت که دولت ایران آماده همکاری 
با همه کشــورهای منطقه از جمله عربستان 
سعودی است. وی پیش از این مذاکراتی را در 
تهران با »حســن روحانی« رئیس جمهوری و 
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران 
انجام داده بود. وزیر خارجه پاکستان در جمع 
خبرنگاران در واشنگتن افزود: »فکر می کنم 
ایرانیان می خواهنــد با همــه اتحادیه های 
همکاری در منطقه ارتباط برقرار کنند؛ با همه 
سعودی ها، بحرینی ها، ســوری ها، عراقی ها، 
لیبیایی ها و ...« قریشی تاکید کرد که ایرانی ها 
به استقبال گفت وگو می روند و می خواهند در 

مسیر تنش زدایی در منطقه گام بردارند.
    

عضو فراکسیون ورزش:
اقدام AFC در چارچوب 
جنگ روانی آمریکاست

ایرنا نوشت: اصغر سلیمی، عضو فراکسیون 
ورزش مجلــس ایــران در خصــوص اقدام 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر محرومیت 
ایــران از میزبانی رقابت هــای لیگ قهرمانان 
آسیا، گفت: اقدام کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
سیاسی و در چارچوب جنگ روانی آمریکاست 
و وزارتخانه هــای ورزش و امــور خارجه باید 
به این اقدام قاطعانه پاســخ دهند. وی افزود: 
تصمیم کنفدراســیون فوتبال آسیا مبنی بر 
محرومیت تیم های فوتبال ایرانی از میزبانی در 
لیگ قهرمانی آسیا، اهداف پنهانی دارد  که دور 
کردن گردشگران و سرمایه گذاران از ایران و 
ناامن جلوه دادن آن  از جمله این اهداف است.

    
محمدی گلپایگانی: 

حداقل ۱۰۰ کاور جسد از 
عین االسد خارج شده

حجت االسالم محمدی گلپایگانی،  رئیس 
دفتر مقام معظم رهبــری گفت: حداقل 100 
کاور جســد از پایگاه عین االســد خارج شده 
اســت. او اظهار داشــت: در جریان شهادت 
سپهبد سلیمانی، چنان زهرچشمی جمهوری 
اسالمی از آمریکایی ها گرفت، که در تاریخشان 
شــبیهش را ندیده بودند. پایگاه عظیم عین 
االسد را با موشک های دقیق ویران کردند. وی 
همچنین به اظهارات فرمانده هوافضای سپاه 
اشاره کرد که گفته بود: »هدف ما کشته گیری 
نبوده و هــدف زدن مراکز حســاس بود و اگر 
می خواســتیم کشــته بگیریم، می توانستیم 

حداقل ۵00 کشته بگیریم.«
    

رسیدگی به طرح تاسیس موزه 
جنایات آمریکا

به گزارش مهر، مجلس شــورای اسالمی 
روزهای یکشنبه، دوشــنبه و سه شنبه هفته 
جاری جلســه علنــی تشــکیل می دهد. در 
دستور کار جلســات علنی مجلس رسیدگی 
به سه طرح مربوط به آمریکا نیز دیده می شود. 
رسیدگی به طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به حمایت از ســاخت فیلم های ضد 
آمریکایی، رســیدگی به طرح تأسیس موزه 
جنایات آمریکا، بررسی طرح ممنوعیت ورود 
خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریم 
آمریکا به کشور در دستور کار این هفته مجلس 
هستند. عالوه بر این محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه نیز فردا برای پاســخ به سواالت 
تعــدادی از نماینــدگان در مجلــس حضور 

می یابند. 
    

نماینده مجلس: 
اگر پشتیبان والیت فقیه هستیم 
باید با شکم گرسنه هم رأی بدهیم

ســید راضی نوری، نماینده مردم شوش و 
عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس به 
ایســنا گفت: حضور مــردم در انتخابات وقتی 
پررنگ خواهد بود،  کــه نامزدهای آنها به اصول 
و ستون های انقالب پایبند باشند و برنامه هایی 

در همان راستا داشته باشند. 
ما انتظار داریم که مردم دید عمیقی داشته 
باشند و با انتخاب فرد اصلح مجلسی قدرتمند 
را به وجود آورند. اعتقاد من این اســت که اگر 
می خواهیم مملکت حفظ شود،  باید پشتیبان 
والیت فقیه باشــم. اگر پشــتیبان والیت فقیه 

هستیم باید با شکم گرسنه هم رأی بدهیم. 

توئیت کدخدایی حاکی از 
این بود که ظاهرا دو هوا روی 

بام شورای نگهبان است؛ 
یکی هوای اظهارات آیت اهلل 

جنتی که سعی در آرام 
کردن اعتراضات داشت و 
دیگری توئیتی که نشان 

می داد ظاهرا گوش شنوای 
شورای نگهبان، پاسخ 

انتقادات را با طعن و کنایه 
خواهد داد

علی ربیعی، در روزنامه 
ایران، نوشته است: 

»کدخدایی تیری بر پیکر 
وحدت ملی نشاند.« هرچند 
که باید گفت کدخدایی تیر 
»دیگری« بر پیکر وحدت 

ملی نشاند؛ چراکه پیکر 
وحدت ملی این روزها 
زخم خورده از تیرهای 

بسیار است

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی تاکید 
خط کشی مردم به انقالبی و غیرانقالبی کار غلطی است، نباید 
بی جهت آنان را از انقالب دور کنیم، اگر شــورای نگهبان به 
این روند را ادامه دهد، مجلس بعدی از افراد ُحر و آزاده خالی 
خواهد شد و بخشی از مردم نماینده ای در مجلس نخواهند 

داشت.
علی مطهری در گفت وگو با ایلنا، درباره اینکه نامزدهای 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی از یک 
جناح خاص عنوان می کنند پارلمــان یازدهم باید انقالبی 

و پیرو خون سردار سلیمانی باشــد و به این بهانه به برخی 
برچسب می زنند این دوقطبی سازی ها چه ضرری به نظام 
و کشور می زند، گفت: تقسیم مردم به انقالبی و غیرانقالبی 

کار غلطی است.
وی با بیان این که نباید بین مردم خط انقالبی و غیرانقالبی 
راه بیاندازیم، عنوان کرد: بایــد بگوییم همه مردم انقالبی و 
خوب هستند. نباید بی جهت آنان را از انقالب دور کنیم، نباید 
دایره انقالب محدود و کوچک شود که در نهایت یک جمع 
کوچک بماند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 

یادآور شد: امام تمامی جوان ها را  انقالبی و متدین 
می دانست، به واسطه همین دیدگاه بود که حتی 
جوانانی که نسبت به مســائل دینی یک مقدار 

سهل انگار بودند وارد انقالب شدند.
وی ادامه داد: ســال های مشــرف به انقالب 

جوانانی که اهل شرب خمر بودند تغییر کردند 
و وارد انقالب شدند.

مطهری بیان کــرد: بازهم تاکید 
می کنم اینکه بیایند خط بکشند و 

بگویند یک عده انقالبی و یک عده دیگر نیستند تنها کاری 
که انجام می دهند این است که دایره انقالب را محدود 
می کنند و این کار درستی نیست. وی ادامه 
داد:  البته درصدی هــم در جامعه وجود 
دارند کــه مخالفند؛ اما مــدام مردم را به 
سمت خارج از انقالب ُهل ندهیم و مدام 
این خط کشــی را تکرار نکنیم این حرف 
بدی است. مثال می گویند جبهه نیروهای 
انقالب این اسم گذاری ها غلط؛ یعنی 
اطرافیــان مــا در انقالب 
هســتند و دیگــران 
نیســتند این ادعای 

بزرگ و غلطی است.

مطهری:

با ادامه روند خط کشی شورای نگهبان، مجلس بعدی از افراد آزاده خالی می شود


