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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بعد از آن همه کشمکش بر سر تایید 
صالحیت  نامزدهای انتخابات مجلس 
یازدهم، اکنون به نظر می رسد نهادهای 
مســئول به قدری مشغول کنکاش در 
سایر ابعاد و زوایای کاندیداها از حضور 
در نماز جمعه تا گرایش سیاســی آنها 
بوده اند که از بررسی مدارک تحصیلی 

آنها غافل مانده اند!
پس از محــرز شــدن بی اعتباری 
مدرک، سینا کمالخانی، منتخب مردم 
تفرش در مجلــس یازدهم، حاال گفته 
می شود که مدرک یک منتخب گیالن 

و حتی نمایندگان دیگر نیز شبهه دارد!
مدرک تحصیلی منتخب گیالن 

مشکل دارد
روز گذشــته اســداهلل عباســی، 
سخنگوی هیأت رئیســه مجلس در 
گفت وگویی، با اشاره به حواشی ایجاد 
شده پیرامون مدرک تحصیلی منتخب 
مردم تفرش، با بیــان اینکه »مدرک 
تحصیلی تعدادی از منتخبان مجلس 
یازدهم از گیالن نیز مشــکل دارد«، از 
نهادها و دستگاه های ناظر و اجرایی بر 
انتخابات خواست اقدامات الزم را در این 

باره انجام دهند.
او ابراز امیدواری کرد که شــورای 
نگهبان بــه پرونده تحصیلــی دیگر 
منتخبان هم ورود کند و گفت: »معتقدم 
که منتخبان مجلس باید دوباره مورد 
استعالم قرار بگیرند و سامانه ای برای 

موضوع تدبیر شود.«

طبق بند 5 ماده 28 قانون انتخابات، 
داشــتن مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد یا معادل آن از شروط کاندیداتوری 
در انتخابات اســت. امــا قانون صریحا 
اشاره ای به این نکرده که صحت مدارک 
تحصیلی ارائه شده، چگونه باید تایید 
شود. قانونگذار چهار مرجع را برای احراز 
صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، 
برای هیأت های اجرایی و هیأت نظارت 
تعیین کرده که وزارت علوم در میان آن 

چهار مرجع نیست. 
این مدارک تحصیلــی که تازه بعد 
از انتخابات بی اعتباری شان مشخص 
می شود یعنی هزینه؛ هم هزینه مالی 
برای برگزاری مجدد انتخابات، هم زیر 
ســوال رفتن عملکرد نهادهای ناظر و 
اعتبار سایر نمایندگان و هم آشفتگی 
و بی نظمی. اما مســئولیت این هزینه 
برعهده کدام نهاد است؟ شورای نگهبان، 
وزارت علوم، وزارت کشور یا مجلسی که 
قانونی روشن برای این موضوع تدوین 

نکرده است. 
کدام نهاد مقصر است؟

ابتدا نوک پیکان ها به سوی شورای 
نگهبان نشانه رفت. عباسعلی کدخدایی، 
سخنگوی شورای نگهبان اما در این باره 
گفت که »اسناد رسمی به جهت قانونی 
بودن خود به خود دارای اعتبار هستند 
و وقتی فردی بــرای انتخابات ثبت نام 
می کند احراز اسناد اولیه در آغاز بعهده 
هیأت های اجرایی فرمانداری ها و وزارت 

کشور است.«
سخنگوی شــورای نگهبان در این 

باره گفت: »چنانچــه اصالت مدارکی 
مانند گواهی تحصیلی و مدارک ســه 
جلدی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، 
اصل بر صحت آنهــا قرار خواهد گرفت 
و تا زمانی که گزارش خالفی به دســت 
ما نرسد شورای نگهبان سوالی را مطرح 

نخواهد کرد.«
آنطــور که گفته می شــود مدرک 
تحصیلی که از ســوی سینا کمالخانی 
هنگام ثبت نــام نمایندگی مجلس به 
فرمانداری تفرش ارائه شد، مدرک کامال 
معتبر، دارای هولوگرام و امضای معتبر 
از سوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام 
اسکن کپی مدرک، نرم افزار اصل بودن 

مدرک را تایید کرده است. 
وزارتخانه های علوم و کشور 

مقصر هستند
بدین ترتیب نه ســینا کمالخانی 
جرمی مرتکب شــده، نــه فرمانداری 
قصوری کرده است. بنابراین این بار نوک 
پیکان ها به سوی وزارت علوم نشانه رفت. 
برخی نیز نوک پیکان را عالوه بر وزارت 
علوم به سوی وزارت کشور نشانه رفتند.

محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقــات مجلس همین 
چند روز پیش در مجلــس خطاب به 
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: »آقای 
وزیر کشــور هیأت های اجرایی شما 
بایــد از وزارت علــوم دربــاره مدرک 
تحصیلــی کاندیداهــای انتخابــات 
اســتعالم می گرفتند و آیا وزارت علوم 
پاسخ اســتعالم را داده است یا خیر؟« 
او با بیان اینکه چهار هــزار نفر دیگر در 

موسسه ای که کمالخانی از آن مدرک 
گرفته، تحصیــل کرده اند، تاکید کرد: 
»وزارتخانه های علوم و کشور در ماجرای 
بی اعتباری مدرک ســینا کمالخانی 

مقصر هستند و باید پاسخ دهند.«
نعمت احمدی، حقوقــدان نیز در 
همین ارتباط به ایســنا گفته است که 
»این اتفاق بــه وزارت علوم برمی گردد 
که به هرکس اجازه داده است جایی را به 
عنوان موسسه باز کنند، استاد بیاورند و 

کالس های درسی برگزار کنند.«
 وزارت علوم:

 کسی از ما استعالمی نخواسته
وزارت علوم پاســخ داد و سعی کرد 
باری که بر دوشش گذاشته اند را سبک 
کند. فرزانه شــمیرانی، مدیرکل دفتر 
آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی 
وزارت علــوم گفتــه که »فهرســت 
مؤسســات آموزش عالی غیردولتی و 

غیرانتفاعــی دارای مجوز و مورد تأیید 
وزارت علــوم، روی وبگاه ایــن وزارت 
موجود اســت و مــدام نیــز در حال 
به روزرسانی و در دسترس همگان است. 
بنابراین به  طور طبیعی هر ادعایی در این 

زمینه قابل رصد و سنجش است.«
او درباره فعالیت موسسات غیرمجاز 
نیز توضیح داد که »دفتر آموزش های 
عالی غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم 
امکان و نیروی انسانی الزم برای سنجش 
مستمر همه سرزمین برای یافتن مراکز 
غیرمجاز را ندارد و وظیفه اش نیز فقط 

اعالم اسامی موسسات مجاز است.«
حمیدرضا علومی یــزدی، معاون 
حقوقی و امور مجلس وزیر علوم نیز دیروز 
درباره مدارک نمایندگان مجلس حوزه 
گیالن و اصفهان گفت: »هیچ مدرکی 
برای بررسی به وزارت علوم ارسال نشده 
و وزارت کشــور برای بررســی صحت 
اعتبار مدارک این نمایندگان با وزارت 

علوم مکاتبه ای نداشته است.«
علومــی ادامــه داده: »در جریان 
انتخابات، شورای نگهبان با سازمان امور 
دانشجویان هماهنگی های الزم را انجام 
داده بود تا دسترسی به سامانه مدارک 
معتبر برای آن ها فراهم شود. اما بعد از 
آن و به صورت موردی استعالمی از ما 

صورت نگرفته است.«
بدین ترتیب وزارت علوم مسئولیت 
رسوایی بی اعتباری مدارک منتخبان 
مجلس را از دوش خود برداشت و اکنون 
بسیاری همچنان آن را نتیجه اهمال و 
کم کاری وزارت کشور و شورای نگهبان 
می دانند.  شماری دیگر نیز این موضوع 
را مربوط به خال قانونی می دانند و تاکید 
می کنند که قانون بایــد وزارت علوم و 
حوزه های علمیه را نیز به جمع مراجع 

احراز صالحیت اضافه کند. 
حرف آخر را شورای نگهبان 

می زند!
حال تکلیف تفرش چه خواهد بود؟ 
این موضوع نیز محل اختالف شده است. 
مسئله این است که شــورای نگهبان 
صحت انتخابات در همــه حوزه های 
انتخابیه را تایید کرده و آیا پس از تایید 
می تواند، رأی خود را پس بگیرد؟ دبیر 
ستاد انتخابات کشور پیشتر در این باره 
گفته بود: »در این شرایط هر موضوعی 
درباره منتخبین باید در مجلس یازدهم 
بررسی شود. اینچنین مسائلی توسط 
خود نمایندگان مجلــس یازدهم در 
زمان رای به اعتبارنامه آن ها بررســی 

می شود.«
عباســعلی کدخدایی، سخنگوی 
شــورای نگهبان امــا پــس از احراز 
بی اعتباری مدرک ســینا کمالخانی، 
اعالم کرد که این شورا، انتخابات تفرش 
را ابطال کرده و انتخابات میان دوره ای در 

این حوزه برگزار خواهد شد.  
خبر تازه او، انتقاد حقوقدانان را در 

پی داشت. محمد منصوری کارشناس 
حقوق عمومی در این باره معتقد است: 
»ناظر مســتصوب، امکان پس گرفتن 
تصویب قبلی خود را ندارد. بعد از تایید 
صحت انتخابات، وزارت کشور موظف به 
صدور اعتبارنامه منتخب مردم است.« 
او اضافــه کرد که »مجلــس می تواند 
اعتبارنامه منتخــب تفرش را تصویب 
نکند.« نعمت احمدی، حقوقدان دیگر 
نیز در این بــاره گفته اســت: »ابطال 
انتخابات تفرش بــه دلیل بی اعتباری 
مدرک منتخب آن، سخت قابل پذیرش 
اســت؛ زیرا جعل و عمل مجرمانه ای 
توسط این شــخص صورت نگرفته و 
حتی تخلفی نیز نکرده است، بلکه یک 
موسســه مدرکی صادر کرده است و 
مدرک هم در بادی امر که باید تحقیق 
صورت می گرفته است صحتش تایید 
شده و حاال مورد تایید واقع نشده است. 
پس ابطال انتخابات نیاز به »تاســیس 
حقوقی« دارد نه »تفســیر شــورای 

نگهبان«.
او با بیــان اینکه عــدم دقت هیأت 
اجرایی نباید موجــب ابطال انتخابات 
شــود، افزوده اســت: »برای شرایط 
موجود، ما نص قانونی نداریم که بشود 
این انتخابات را ابطال کرد؛ بلکه مسئله 

جدیدی حادث شده است.«
عالوه بر حقوقدانان، علی مطهری، 
نماینده تهران که اختالفاتش با شورای 
نگهبان همواره تیتر اخبار است در جلسه 
علنی دیــروز درباره تصمیم شــورای 
نگهبان درباره انتخابات تفرش، گفت: 
»تعیین تکلیف منتخب مردم تفرش 
باید در مجلس مشخص شود، آن هم در 
زمان بررسی اعتبارنامه ها و فقط مجلس 
می توانــد ورود کند نه اینکه شــورای 

نگهبان رأسا ورود کند.«
با وجود این اختالفات و رأی متفاوت 
حقوقدان ها، تجربه چهار ســال پیش 
مینو خالقی و ابطــال آرای وی پس از 
انتخابات از سوی شورای نگهبان، نشان 
می دهد کــه این موضوع مســبوق به 
سابقه است و این بار نیز شورای نگهبان، 
نظر حقوقدانان هر چه که باشد، بنا به 
تفسیر خود، انتخابات تفرش را ابطال 

کرده است. 

آیا انتخابات گیالن هم به سرنوشت تفرش دچار خواهد شد؟

رسوایی »احراز صالحیت«

خبر

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد شــورای 
نگهبان در موضوع بررسی صالحیت ها گفت: خیال نکنید که 
مجلس یازدهــم مجلس مطیعی خواهد بــود. از میان همین 
نمایندگان مجلس یازدهم افراد حر و آزاده ای خواهند بود که به 

رفتارهای شما اعتراض می کنند.
به گزارش ایســنا، علی مطهری در نطق میان دســتور 
جلســه علنی دیروز مجلس با اشــاره به عملکرد شورای 
نگهبان در انتخابات اخیر اظهار کرد: اعتراض نمایندگان بر 
رفتار شورای نگهبان جنبه شخصی ندارد. این طور نیست 
چون خود نماینده رد صالحیت شــده اعتراض کند. اکثر 
آن ها نگران آینده انقالب و نظام جمهوری اسالمی هستند. 

معتقدند این مســیر موجب اختالف، و کاهش ســرمایه 
اجتماعی می شود.

به شما چه ربطی دارد که نماینده چه بگوید؟
وی یادآور شد: در ضمن بررسی اصالح قانون انتخابات شاهد 
بودید که اصول گرا و اصالح طلب چه کسانی که صالحیت شان 
رد شده بود و چه افرادی که صالحیت شــان رد نشده بود همه 
تالش داشتند این موضوع به سرانجام برسد و نگرانی هایی در 
این باره داشتند. شورای نگهبان باید تجدید نظری در رفتار خود 
داشته باشد، مخصوصا که در این دوره عامل جدیدی به خاطر 
اظهارنظرها در موضوع رد صالحیت مطرح بود. اساســا چنین 
چیزی در قانون اساسی نداریم. شاید قبال هم بوده ولی این بار علنا 

آن را اظهار می کردند. می گویند این را گفتی باید چنین چیزی 
می گفتی. این به شما چه ربطی دارد که نمایندگان چه بگویند؟ 

مقصر حوادث آبان وزیر کشور بود
نماینده تهران در بخش دیگــری از اظهارات خود ادامه داد: 
موضوع دیگر مسئله اســتیضاح و مصلحت سنجی هایی است 
که گاهی هیأت رئیســه انجام می داد و یــا همچنین موضوع 
تأثیرپذیری از خارج مجلس، برای مثال استیضاح وزیر کشور را 

در آبان و یا آذرماه مطرح کردیم.
وی با بیان اینکه وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است 
که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند، تصریح کرد: ما بر سر 
استیضاح وزیر کشور محکم ایستاده بودیم تا از حد نصاب نیفتد. 

مطهری افزود: من از الریجانی انتقاد می کنم هر چند که داماد 
ما است، ولی الریجانی اجازه نداد استیضاح وزیر کشور دنبال شود 
و در نهایت هم به ما گفتند که هم اکنون شرایط مناسب نیست و 
بعد از انتخابات این استیضاح را دنبال کنید؛ حاال هم گفتند این 

موضوع به دلیل کرونا عقب بیفتد. 

علی مطهری خطاب به شورای نگهبان:

خیال نکنید که مجلس یازدهم مجلس مطیعی خواهد بود
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کواکبیان:
 اموالتان را برای سرمایه گذاری 

در بورس نفروشید
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در جلســه 
علنی دیروز مجلس، در تذکر شفاهی خود گفت: صدا 
و سیما و رسانه ها به مردم توصیه نکنند که اموالشان را 
برای سرمایه گذاری در بورس بفروشند. ممکن است 
بورس دچار حباب شده و مردم ضرر کنند. عده ای 
معتقدند با انقالب اقتصــادی مواجه ایم و عده ای 
دیگر آن را حباب می دانند. به هر حال توصیه ام این 
است که مردم اموالشان را نفروشند. وی همچنین با 
تاکید بر اینکه دولت برای تخصیص سهام عدالت به 
کارگران فصلی تدبیری بیندیشد، افزود: قرار بود 
سهام عدالت برای طبقات ضعیف جامعه باشد نه 
مدیران و افرادی که دست شان به دهانشان می رسد.

    
در راستای دیپلماسی عمومی؛

ایران محموله کیت تشخیص 
کرونا به آلمان صادر کرد

صبح دیــروز، محموله کیت تشــخیص کرونا 
برای تست ۴۰ هزار نفر از فرودگاه امام خمینی به 
آلمان صادر شد. این تعداد کیت برای انجام تست از 
چهار میلیون نفر کافی است. مهر نوشت: این اتفاق 
در حالی می افتد که در ابتدای شیوع کرونا در ایران، 
کشــورمان نیازمند کیت های تشخیصی بود اما با 
ورود شرکت های دانش بنیان به میدان و تالش برای 
تأمین نیازهای داخلی برای مقابله با کرونا، حاال ایران 

صادرکننده این کیت ها شده است.
    

ظریف:
برجام بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ است

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
در توییتی نوشت: »وزیر امور خارجه مایک پمپئو 
وانمود می کند که قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت 
ســازمان ملل از برجام مجزا است. او باید قطعنامه 
22۳۱ را بخواند. برجام بخشی از قطعنامه 22۳۱ 
است. به همین دلیل است که ۱۰۴ صفحه دارد و به 
همین دلیل وی آن را نخوانده است.« ظریف ادامه 
داد: »این قطعنامه بدون برجام وجود ندارد. آمریکا 
این قطعنامه را نقض کرده و نگذاشته که دیگران از 
آن پیروی کنند. آمریکا هیچ جایگاهی در آن ندارد.«

    
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خبر داد؛

 اقامه مجدد نماز جمعه 
در ۱۸۰ پایگاه

شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور در 
اطالعیه شماره ۱۱ از اقامه مجدد نماز در ۱8۰ پایگاه 
نماز جمعه از ۱9 اردیبهشت، خبر داد. در این اطالعیه 
آمده است: مفتخریم به استحضار برسانیم که با تالش 
شبانه روزی مسئوالن دستگاه ها و نهادهای مرتبط، 
کادر درمان، مدافعان سالمت، نیروهای جهادی و 
داوطلبان مردمی، در مدیریت بیماری کووید۱9، 
افتخاری بزرگ برای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران در شرایط تحریمی به ثبت رسید و هرچند با 
کنترل بیماری فاصله داریم، لیکن از این هفته شاهد 
بازگشایی تدریجی مساجد و مصلی ها در مناطق 

سفید کشور خواهیم بود.
    

فریدون عباسی:
در انتخابات ریاست مجلس به 

نفع هیچ کس کنار نمی روم
فریدون عباســی، منتخب مــردم کازرون در 
مجلس یازدهم و رئیس ســازمان انرژی اتمی در 
دولت محمود احمدی نژاد که داوطلبی خود برای 
ریاســت مجلس را اعالم کرده، به ایلنا گفت: افراد 
مختلفی با من تماس می گرفتند و می خواستند به 
من کمیسیون تعارف کنند تا من به گروه و دسته ای 
که تشکیل داده اند بپیوندم اما من قبول نکردم. وی 
درباره احتمال ائتالف با شمس الدین حسینی، دیگر 
عضو کابینه  دولت احمدی نژاد نیز اظهار کرد: با تیم 
همکاران دولت آقای احمدی نژاد هم ارتباط داریم و 
دوست هستیم اما اینکه من به رأی آن ها کنار بروم، 

این طور نیست.
    

دیپلمات های اروپایی:
آمریکا اجازه فعال سازی 

مکانیسم ماشه را ندارد
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، برایان هوک، 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران چندی پیش در 
اظهاراتی مدعی شد اگر تمام اعضای سازمان ملل با 
خواسته آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
موافقت نکنند، ایاالت متحده از حقوق خود برای 
بازگرداندن تمام تحریم های سازمان ملل استفاده 
خواهد کرد. حال برخــی دیپلمات های اروپایی به 
شــرط فاش نشدن نامشان در پاســخ به ادعاهای 
مقامات آمریکایی، اظهار کردند که ترامپ با تصمیم 
خود برای اتمام مشــارکت آمریکا در برنامه جامع 

اقدام مشترک این حق را از واشنگتن گرفته است.

علی مطهری، نماینده 
تهران که اختالفاتش با 

شورای نگهبان همواره تیتر 
اخبار است دیروز گفت: 
تعیین تکلیف منتخب 

مردم تفرش باید در مجلس 
مشخص شود، آن هم در 

زمان بررسی اعتبارنامه ها 
و فقط مجلس می تواند 

ورود کند نه اینکه شورای 
نگهبان رأسا ورود کند

معاون حقوقی وزارت 
علوم می گوید: در جریان 
انتخابات، شورای نگهبان 

با سازمان امور دانشجویان 
هماهنگی های الزم را انجام 

داده بود تا دسترسی به 
سامانه مدارک معتبر برای 

آن ها فراهم شود. اما بعد 
از آن و به صورت موردی 

استعالمی از ما صورت 
نگرفته است

رئیس جمهور ایران و نخســت وزیر ژاپن روز 
سه شنبه در گفت و گویی تلفنی با اشاره به ضرورت 
همکاری همه کشــورهای جهان بــرای مقابله 
با ویــروس کرونا، بر ضــرورت همکاری های دو 
کشور در این زمینه و همچنین انتقال و اشتراک 

تجربیات به یکدیگر تاکید کردند. حسن روحانی 
و آبه شینزو همچنین با اشاره به ضرورت برقراری 
صلح، ثبات و آرامش در منطقــه و جهان، ادامه 
رایزنی ها و تالش ها در این زمینه را خواستار شده 
و تاکید کردند: در شرایط فعلی که ویروس کرونا 
همه جهان را درگیر کرده، باید از تنش ها در همه 
جهان کاسته شده و روابط کشورها بر مبنای روابط 

بشر دوستانه باشد. روحانی در این تماس تلفنی با 
قدردانی از دولت ژاپن به خاطر کمک دوستانه اش 
به ایران در مقابله با ویروس کرونا، گفت: متاسفانه 
در  شرایط سخت مبارزه با کرونا و همچنین تبعات 
بسیار سخت اقتصادی آن، تحریم های غیرقانونی 

آمریکا علیه ملت ایران تشدید شده است.
رئیس جمهور در واکنش به ادعای آمریکایی ها 

مبنی بر آمادگی برای کمک به ایران در مقابله با 
ویروس کرونا، تاکید کرد: اگر آمریکایی ها در این 
شرایط کرونا صادق هستند و می خواهند اقدامی 
انجام دهند، تنها راه این است که به تحریم های 
غیرقانونی ایران پایان دهند.  نخســت وزیر ژاپن 
نیز در این گفت و گوی تلفنی گفت: اینکه در این 
شرایط همچنان شاهد ادامه تنش ها در منطقه 

خاورمیانه هستیم، نگران کننده است و برقراری 
صلح و ثبات در این منطقه را ضروری می دانیم. 
»آبه  شــینزو« از ایران به عنوان یک کشور مهم 
و تاثیرگــذار که نقش مهمــی در برقراری صلح 
و آرامش در منطقه ایفا می کند نــام برد و افزود: 
توکیو به تالش ها و همکاری خود با تهران در این 
زمینه ادامه خواهد داد.  نخست وزیر ژاپن افزایش 
تحریم های آمریکا علیه ایران در شرایط سخت 
شیوع ویروس کرونا را نادرست خواند و افزود: در 
این شرایط اقدامات انسان دوستانه باید در دستور 

کار همه کشورها باشد.

روحانی خطاب به آبه شینزو:

آمریکایی ها اگر صادق هستند، تحریم ها را بردارند


