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روی موج کوتاه

سخنگوی شورای نگهبان گفت: 
پیش بینی ما این است در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی مشارکت ۵۰ 

درصدی داشته باشیم.
عباسعلی کدخدایی، در نشست 
خبری دیــروز خــود در هتل الله 
تهران در پاســخ به پرسشی درباره 
تاثیر شــرایط اقتصادی کشــور بر 
انتخابات افزود: این سوال خیلی در 
حوزه بنده و شورای نگهبان نیست و 
باید مسئوالن اجرایی توضیح دهند 
اما آنچه مهم است عوامل مختلفی 
در مشــارکت در همه جوامع موثر 
است و مشکالت و مباحث و عوامل 
اقتصادی هم در مشارکت تأثیرگذار 

است.
وی ادامــه داد: پیش بینی ما این 
است مشــارکت خوبی در انتخابات 
پیش رو داشــته باشــم و میانگین 
مشــارکت معمــوال کمتــر از ۵۰ 
درصد نبــوده و در ایــن انتخابات 
 هم شاهد مشــارکت ۵۰ درصدی 

خواهیم بود.

شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد
کدخدایی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه شورای نگهبان از چه ابزار قانونی 
برای تایید صالحیت کاندیداها استفاده 
می کند و آیا ادعای اصالح طلبان درباره 
رد صالحیت گســترده نامزدهای آنها 
از ســوی این شــورا  صحت دارد یا نه، 
گفت: در شکل گیری مجالس و دولت 
در دوره های گذشته مشخص است که 
شورای نگهبان هیچ گاه نگاه سیاسی 
نداشــته و قانون را مدنظر داشته و این 
بار هم همین بود. نسبت به جناح های 
سیاسی با چشمان بسته قضاوت می کند 
و آنچه محل قضاوت است، مستندات 
پرونده و رعایت موارد مندرج در قانون 

مجلس شورای اسالمی است.
ســخنگوی شــورای نگهبــان 
همچنین درباره تبلیغــات نامتعارف 
برخی نامزدهای انتخابــات و نظارت 
شورا بر این تبلیغات گفت: قانون درباره 
تبلیغات حداقلی است؛ البته براساس 
دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه ها، 
نهادهای دیگر مانند وزارت کشور و ناجا 

مســئولیت دارند تا متخلــف را به قوه 
قضاییه معرفی کنند.

 وی تصریح کرد: شــورای نگهبان 
هم اگر تبلیغات غیرواقعــی و موثر بر 
انتخابات باشد در بررسی صحت حوزه 
انتخابیه حتما این مسئله را مورد بررسی 

قرار می دهد.
 درباره امنیت انتخابات 

نگرانی نداریم
سخنگوی شــورای نگهبان درباره 
تمهیدات پیش بینی شده برای تامین 
امنیــت انتخابات گفــت: اگر مقصود 
امنیت فیزیکی در پــای صندوق های 
رأی اســت به طور طبیعی این وظیفه 
دستگاه های انتظامی و امنیتی است که 
هماهنگی الزم را دارند؛ همان طور که در 
طول بررسی صالحیت ها اقدامات الزم 
را انجام می دادنــد در روز برگزاری هم 
دستگاه های انتظامی و امنیتی مستقر 
هستند و بر اســاس دستورالعمل های 
وزارت کشور مسئولیت اصلی امنیت 

انتخابات را برعهده دارند.
کدخدایی افزود: از این رو ما نگرانی 

نداریم؛ همچنان که در ادوار گذشته هم 
انتخابات در ایران در کمال امنیت برگزار 

شده و مشکلی پیش بینی نمی کنیم.
 تخلف مهمی صورت گیرد، 

آرا ابطال می شود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ 
به پرسشی درباره هزینه های نامتعارف 
در انتخابات بیان کرد: اگر گزارشــی به 
دست ما برسد که هزینه های نامتعارف 
در تبلیغات انتخابات هزینه شده است 
یا تخلفات دیگری در تبلیغات صورت 
گرفته باشد قطعاً شــورای نگهبان در 
این مرحله می تواند ورود کند و نسبت 

به صحت انتخابات نظرش را اعالم کند.
وی در مورد ابطــال آرا گفت: ابطال 
آرا زمانی است که تخلف مهمی صورت 
گرفته باشد و موثر در سرنوشت انتخابات 
باشــد اگر چنین اتفاقی افتاده باشــد 
طبیعتاً نظر شــورای نگهبان به ابطال 

آراست.
نمی توان دالیل رد صالحیت را 

برای عموم منتشر کرد
کدخدایی در پاسخ به این پرسش 
که چــرا شــورای نگهبــان دالیل رد 
صالحیت ها را بیــان نمی کند، گفت: 
قانون انتخابات مقرر کرده است تایید 
یا رد صالحیت را به صــورت محرمانه 
برای خود داوطلب اعالم کنیم و چون 
این ممنوعیت قانونی اســت شورای 
نگهبان نمی تواند آن را برای عموم مردم 

منتشر کند.
وی درباره اعتــراض مطهری به رد 
صالحیت ها و سیاسی دانستن آن گفت: 
ما دالیل عدم تایید صالحیت افراد را به 
خصوص نمایندگان را به خود آنان اعالم 
کردیم؛ آقای مطهــری علیرغم اینکه 
مستندات نداشــت در شورای نگهبان 
حضور پیدا کــرد و دالیل رد صالحیت 
را به او اعالم کردیم و دوســتان ما با او 

صحبت کردند.
کدخدایی تصریح کرد: ما طبق قانون 
نمی توانیم دالیــل رد صالحیت افراد 
را اعالم کنیم ولی خودشان می توانند 

اعالم کنند .
وی در پاســخ به پرســش دیگری 
درباره نظارت کامل شــورای نگهبان 
گفت: بحث تبلیغــات از بخش هایی 
اســت که در قانون انتخابات خیلی به 
آن پرداخته نشــده اســت و شیوه ها و 
روش های نوع تبلیغات مشخص نیست.

در صورت تخلف، امکان رد 
صالحیت وجود دارد

سخنگوی شورای نگهبان افزود: 
تکالیــف دســتگاه های مختلف از 
جمله وزارت کشور و شورای نگهبان 
هم خیلی در آن روشــن نیســت، 
اما مــا در قانــون انتخابــات بحث 

شایســتگی ها را در قانون به نوعی 
لحاظ می کنیم.

وی ادامه داد: تا زمانی که انتخابات 
برگزار می شود به استناد قانون انتخابات 
اگر تخلفی از ســوی نامزد انتخاباتی 
مشاهده شود و این تخلفات در سرنوشت 
انتخابات تأثیرگذار باشد، قطعا شورای 
نگهبان ورود پیدا می کند. در غیر این 
صورت اگر تخلف باشد اما در سرنوشت 
تاثیرگذار نباشد از ســوی قوه قضائیه 
قابل پیگرد اســت و گزارش ها ارسال 

خواهد شد.
کدخدایــی در پاســخ بــه اینکه 
آیا امــکان رد صالحیــت نامزدهای 
انتخاباتی در صورت محرز شدن تخلف 
انتخاباتی وجود دارد، گفت: در صورتی 
که تخلف یک نامزد در ایام انتخابات 
محرز شــود امکان رد صالحیت وی 

وجود دارد.
نمایندگان در هر حوزه انتخابیه به 

۲۰ درصد آرا نیاز دارند
ســخنگوی شــورای در پاسخ به 
پرسش دیگری درباره اینکه حد نصاب 
چند درصد اســت، گفت: برای برنده 
شدن نمایندگان در حوزه انتخابیه ما ۲۰ 

درصد آرا الزم داریم.
وی در پاســخ به پرســش دیگری 
درباره اینکه از نمایندگان فعلی مجلس 
چه تعداد کاندید شــده و چه تعداد رد 
صالحیت شدند؟ بیان کرد: ۲۴۸ نفر از 
نمایندگان ثبت نام کردند و ۷۵ نفر تایید 

صالحیت نشدند.

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد؛

پیش بینی مشارکت ۵۰ درصدی در انتخابات 

خبر

وزیر امــور خارجه دربــاره دیدار با ســناتور 
»مورفــی«، گفت: مــن در ســفرهای خارجی 
درخواســت های مالقــات دارم، کســانی که 
درخواســت می کنند برخی نماینده مجلس و 
خبرنگار هستند، سناتورهای آمریکا از ۲۰ سال 
پیش با من دیدار می کنند و چیز جدیدی نیست. به 
گزارش مهر، محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران، افزود: این موضوع 
نشان دهنده این اســت که »ترامپ« و »پمپئو« 
چقدر از اینکه یک سناتور آمریکایی واقعیات را 
از وزیر امور خارجه ایران بشنود، هراسان هستند. 
آن ها تالش کرده اند با تحریم وزیر خارجه ایران، 
اجازه ندهند صدای مردم کشورمان به مردم آمریکا 
برسد؛ تالش کردند با عدم ویزا به بنده، مانع از این 
شوند که صدای ایران به نهادهای بین المللی برسد.

زمان دلخوری از انتخابات نیست
وی درباره انتخابات پیــش رو، با بیان اینکه 
ممکن اســت که هر کدام از ما دلخوری هایی در 
مورد انتخابات داشته باشیم، افزود: حتماً همه ما 
ترجیح دیگری در مورد انتخابات داشتیم و فکر 
می کردیم اگر افراد بیشــتری تأیید صالحیت 
می شدند، مردم حضور بیشــتری در انتخابات 
می داشــتند. امروز زمان این بحث نیست، بلکه 
زمان آن است که به آمریکا بگوییم سیاست فشار 
حداکثری شکست خورده است. وزیر امور خارجه 
تاکید کرد: اگر می خواهیم دست همکاران من را در 
سیاست خارجی تقویت کنیم، تا بتوانند در حوزه 
سیاست خارجی با جدیت بیشتری جلو تحریم ها 
را بگیرند. باید آمریکا را مجبور کنیم به پای میز 
مذاکره بازگردد. نه مذاکره دوجانبه! بلکه مذاکره ای 

که آمریکا آن را ترک کرده است. ظریف با بیان اینکه 
حضور پرشور مردم در انتخابات، بزرگ ترین تقویت 
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با 
سیاست های آمریکا است، گفت: نیاز داریم مردم 
در انتخابات دوم اسفند از نظر کمیت بهترین حضور 

و از نظر کیفیت بهترین انتخاب را داشته باشند.
 ما بیش از همه مایل به خواندن 

جعبه سیاه هستیم
وی در مــورد بحث جعبه ســیاه هواپیمای 
اوکراینی نیز، گفت: اگر قرار باشــد جعبه سیاه را 
به دیگران بدهیم که به جای مــا اطالعات آن را 
بخوانند، این کار را نخواهیم کرد؛ برای همین است 
که ما با کشورهای مختلف و به خصوص اوکراین در 
حال مشورت بوده و در همین راستا با البراتوارهای 
مختلف تمــاس گرفته ایم و از آنها خواســته ایم 

مقررات خود را به مــا اعالم کنند تا ببینیم به چه 
میزان، حضور ایران در هر روند بررسی و تحقیق 
قطعی می شــود؛ در آن صورت ما تصمیم الزم را 

خواهیم گرفت.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه وقتی که 
نتیجه مناسب بگیریم، اقدام مناسبی خواهیم کرد، 
گفت: من پیش تر، هم در جلسه با وزرای پنج کشور 
درگیر در پرونده هواپیمای اوکراینی در حاشیه 

کنفرانس امنیتی مونیخ و هم جلسه با نخست وزیر 
و وزیر خارجه کانادا گفتم که هیچ کشوری به اندازه 
جمهوری اسالمی نیازمند و مایل به خواندن جعبه 

سیاه نیست.
ظریف تاکید کرد: باید جعبه سیاه را خواند، چرا 
که ما هستیم که داغ دیده ایم، ما هستیم که بهترین 
جوان های خود را از دست داده ایم، این ما هستیم 

که نیاز داریم تا بدانیم چه اتفاقی افتاده است.

ظریف در حاشیه جلسه دولت:

دیدارم با سناتورهای آمریکا جدید نیست
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جهانگیری:
نامه »نیلوفر بیانی« در هیأت 

دولت مطرح می شود
جهانگیری در پاسخ به پرسشی درباره  نامه یکی 
از فعاالن محیط زیستی در خصوص اتفاقات مدت 
بازداشت و بازجویی از وی، تصریح کرد: »این نامه 
را ندیدم اما حتما در جلسه آتی هیأت دولت مطرح 
می کنیم و اگر الزم باشــد افرادی از دولت را برای 
پیگیری این مورد و صحبت با رییس قوه قضاییه 
در این خصوص تعیین می کنیم.« گفتنی است 
اخیرا نامه ای از این متهم محیط زیستی منتشر 
شده که حاوی مباحثی تکان دهنده از شکنجه در 

بازجویی ها از وی است.  
    

نامه دولت به شمخانی برای 
تعیین تکلیف آمار کشتگان آبان

محمود واعظی، رئیــس دفتر رئیس جمهور 
درباره اعالم پزشــکی قانونی مبنی بر اینکه »بر 
اســاس مصوبه شــورای امنیت، خود این شورا 
مسئول اعالم آمار کشته شدگان حوادث آبان ماه 
است«، گفت: به طور حتم پزشکی قانونی آمارهای 
این موضوع را در اختیار دارد و به نظر می آید با توجه 
به این که این آمار بسیار پایین تر از رقمی است که تا 
به امروز اعالم شده، باید هر چه سریعتر در این مورد 
تصمیم گیری شود. در این راستا دولت نامه هایی 
به آقای رحمانی فضلی در شورای امنیت وزارت 
کشور و آقای شمخانی در شــورای عالی امنیت 
ملی ارسال کرده تا در صورتی که چنین مصوبه ای 

وجود دارد، سریع تر این آمار اعالم شود.
    

رایزنی ها باالخره نتیجه داد؛
اصولگرایان به وحدت رسیدند

شــورای ائتالف نیروهای انقالب پس از چند 
دور مذاکرات فشرده، برای انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اســالمی به  »فهرســت 
وحدت« رسید. این مذاکرات از دوشنبه شب، با 
حضور نمایندگان شورای ائتالف نیروهای انقالب 
اسالمی و جبهه پایداری دنبال شد و پس از حل 
مشــکل اصلی اختالفی، طرفین روی کلیات به 
توافق رســیده و در نهایت لیســت نهایی تهیه و 
تدوین شد. خبرآنالین در این باره نوشت: »لیست 
وحدت« شورای ائتالف در حالی منتشر شد که در 
آن بیشترین سهم به فرزندان معنوی و سیاسی 

آیت اهلل مصباح اختصاص یافته است.
    

مشارکت در انتخابات 4۰ درصد 
خواهد بود

علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصالح طلب به ایلنا 
گفت: اگر امروز قبل از اتفاقات آبــان ماه بودیم، 
می گفتم سبد رأی اصالح طلبان به شدت کاهش 
پیدا خواهد کرد زیرا بیشتر طبقه متوسط و قشر 
خاکستری هســتند که ان ُقلت هایی را نسبت به 
اصل شرکت در انتخابات خواهند آورد اما در این 
انتخابات اقشار آســیب پذیر به نوعی با حضور در 
انتخابات قهر کردند. وی افزود: معتقدم مشارکتی 
که امروز برای انتخابات نشــان داده می شود، ۲۰ 
درصدی است اما با توجه به اینکه تا زمان انتخابات 
مشارکت مردم باالتر می رود، احتماال حضور در 

انتخابات حدود ۴۰ درصد خواهد بود.
    

عادل الجبیر:
ارتباط مخفیانه ای با ایران نداریم

 به گزارش ایلنا به نقل از میدل ایست مانیتور، 
»عادل الجبیر« وزیر مشــاور دولت سعودی در 
امور خارجه، تاکید کرد کــه هیچ کانال ارتباطی 
مخفیانه ای میان ایران و عربستان وجود ندارد. وی 
تاکید کرد: موضع ما در قبال ایران مشخص است و 
واضحانه آن را اعالم می کنیم؛ از ایران می خواهیم 
که به حقوق بین الملل و اصل احترام به حاکمیت 
سایر کشورها، پایبند باشد، حمایت از تروریسم 
را رها کند، تحویل موشــک های بالســتیک به 
تروریست ها را متوقف کند و حسن هم جواری در 

خلیج فارس را نیز بپذیرد.
    

ادعای چندباره پمپئو:
آمریکا آماده مذاکره با ایران است

وزیر خارجه آمریــکا بار دیگــر از آمادگی 
کشورش برای مذاکره با تهران سخن گفت اما 
تحقق این ادعا را به تغییر رفتار ایران مشــروط 
کرد. به گــزارش مهر به نقــل از رویترز، مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا مدعی شــد مقامات 
واشــنگتن آمادگی مذاکره با ایران را دارند اما 
این کشور باید )پیش از هر چیز( رفتار خود را به 
طور اساسی تغییر دهد. وی در این باره مدعی 
شــد: عجله ای نداریم، کارزار فشار ادامه دارد. 
این فقط یک کارزار فشار اقتصادی نیست؛ بلکه 

همزمان، منزوی کردن از راه دیپلماسی است.

کدخدایی در پاسخ به اینکه 
آیا امکان رد صالحیت 

نامزدهای انتخاباتی در 
صورت محرز شدن تخلف 

انتخاباتی وجود دارد، گفت: 
در صورتی که تخلف یک 

نامزد در ایام انتخابات محرز 
شود امکان رد صالحیت 

وی وجود دارد

ابطال آرا زمانی است که 
تخلف مهمی صورت گرفته 

باشد و موثر در سرنوشت 
انتخابات باشد اگر چنین 
اتفاقی بیافتد طبیعتاً نظر 
شورای نگهبان به ابطال 

آراست

علی مطهری، نماینده فعلی مجلس و کاندیدای ردصالحیت 
شده انتخابات پیش رو به سخنان سخنگوی شورای نگهبان 
پاســخ داد و نوشــت: اگر بنده دالیل رد صالحیتم را به رسانه  
می گفتم و معلوم می شد هیچ دلیلی وجود ندارد آیا صدا و سیما 
آن را پخش می کرد؟ به گزارش »انتخاب«، متن یادداشت علی 

مطهری بدین شرح است:
آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با 
خبرنگاران گفته اند: »ما دالیل عدم صالحیت را به نمایندگان 
اعــالم کردیم و ما آقــای علی مطهــری را علی رغــم اینکه 
درخواستی نداشت به شورا دعوت کردیم. آنجا دوربین هم بود و 
می توانستند درخواست دهند تا با رسانه صحبت کنند و دالیل 
رد صالحیت شان را اعالم کنند.« اوالً اگر بنده دالیل رد صالحیتم 

را به رسانه می گفتم و معلوم می شد هیچ دلیلی وجود ندارد آیا 
صدا و سیما آن را پخش می کرد؟ ثانیاً اکنون که آقای کدخدایی 
اصرار به شرح ماجرا دارند عرض می کنم شورای نگهبان بدون 
آنکه من درخواستی داشته باشم بنده را دعوت کرد. در جلسه 
با یکی از حقوقدانان شــورای نگهبان و کارشناس پرونده، بعد 
از بحثی درباره روش بررسی صالحیت ها که من معتقد بودم 
برای رد کردن افراد باید عدم صالحیت آنها احراز شود و نیز بحثی 
درباره معنی عدم التزام عملی به اسالم یا نظام، که البته هردو 
به جایی نرسید، آقای حقوقدان سه مورد را به عنوان دلیل رد 
صالحیت من اعالم کرد. یکی اینکه چرا شما گفته اید ما با آقای 
ابراهیم یزدی خوب رفتار نکردیم. گفتم هنوز هم معتقد هستم با 
آن پیرمرد در آخر عمر خوب رفتار نکردیم. گفت این امر به نظام 

و رهبری می خورد. گفتم چه ربطی دارد؟ ممکن است افرادی در 
رده های پایین خطا کنند، این ربطی به نظام و رهبری ندارد. با 
منطق شما باید حادثه هواپیما را هم به مقامات باال وصل کنیم در 
حالی که در رده های پایین خطایی کرده اند. مورد دوم این بود که 
چرا گفته اید »نهم دی اگر موجب تفرقه شود دیگر یوم اهلل نیست 
بلکه یوم الشیطان است.« گفتم بله، اآلن هم به آن معتقدم. گفت 

ولی جمله آقا چیز دیگر است. گفتم این جمله من است و با جمله 
ایشان تضادی ندارد. مورد سوم این بود که چرا درباره رفع حصر 
اظهارنظر کرده اید. گفتم وقتی در دانشگاه از من می پرسند نظر 
شما درباره این موضوع چیست من نظر خودم را می گویم. گفت 
شما باید بگویید نظر من این بوده ولی بعد از اطالع از نظر رهبری 
متوجه اشتباهم شدم و اکنون نظرم همان نظر رهبری است. 
گفتم من دروغ نمی توانم بگویم. عالوه بر این خود مقام رهبری 
فرموده اند »ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته 
باشد،  باید آزاد باشد حرفش را بزند.« آن آقای حقوقدان در هر 
سه مورد پاسخی نداشت. حقیقت این است که من از حرف های 
او ناراحت شدم و به وی گفتم متأسفم که فردی با این افکار عضو 
شورای نگهبان است. بعد گفتم حیف خون شهید مطهری که به 
زمین ریخت تا امروز من بیایم این حرف ها را بشنوم. بلند شدم و 
بیرون آمدم. مردم باید قضاوت کنند که حق با کدام طرف است. 
ضمناً آقای کدخدایی هم بفرمایند اگر من این مطالب را با رسانه 

در میان می گذاشتم آیا صدا و سیما آن را پخش می کرد؟

پاسخ علی مطهری به کدخدایی؛

شورای نگهبان گفت چرا درباره رفع حصر اظهارنظر کردی


