
  گزارش

      خبر

 رزمندگان بدون مرز
 یا نیروهای جهادی ضد ظلم و ظالمان

 دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم ازجمله ویژگی های انسانی و الهی است 
که ریش��ه در فطرت داش��ته و مورد تأیید تمامی انسان   ها و ملت های 

آزاده می باشد. 
پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد)ص( به پیمان حلف الفضول که در 
آن به دفاع از افراد مظلوم و غریب تأکید ش��ده ب��ود و متعلق به قبل از 
دوره اسالم بود، افتخار می کرد و قرآن کریم نیز بر فریادرسی مظلومان 

فرمان داده است. 
کمک به دیگران وقتی فراتر از مرزهای قومیتی و جغرافیایی باشد، نشان 
از ایثار و ازخودگذشتگی و نوعدوستی  و تقدیس و تکریم نیز می شود که 
نمونه آن، احترام و اعتبار »پزشکان بدون مرز « می باشد که برای مداوای 
مجروحان حوادث و بحران های بشری، از تمامی ملل عضوگیری و در 
هرکجای دنیا که شرایط پرخطر و کمبودهای امدادی و درمانی جان 
انسان   ها را تهدید کند، حضور پیدا کرده و به صورت داوطلبانه به انجام 

وظایف پزشکی می پردازند. 
یکی از نوآوری   ه��ا و اقدامات جمهوری اس��المی ایران که ریش��ه در 
ارزش های دین��ی، انقالبی و حتی انس��انی دارد، کم��ک به ملت های 
مظلومی اس��ت که با ظلم، ترور، اشغال و اس��تثمار مواجه باشند. این 
کمک توس��ط رزمندگان بدون مرز انجام می ش��ود که نیروی قدس 
سپاه زمینه انسجام بخشی، سازماندهی و حضور میدانی آنان را فراهم 
می سازد. مهم  ترین عرصه   هایی که رزمندگان بدون مرز حضور داشته اند، 

عبارتند از: 
1- مبارزه با ظلم و اش��غالگری تروریست های صهیونیستی و اشغالگر 
فلس��طین که امروز نه تنها رزمندگان فلس��طینی و لبنانی در دفاع از 
کشورها  و مردم خود، مقاومت و مبارزه را با حمایت نیروی قدس پیش 
می برند، بلکه رزمندگانی از سایر کشور  ها مثل عراق، سوریه، پاکستان، 
افغانستان و ایران نیز در آرمان مبارزه با ظلم واشغالگری صهیونیست   ها 
و دفاع از مظلومیت مردم فلسطین حضور داشته و ظرفیت عظیمی در 
مقابله با تروریسم صهیونیستی در کش��ورهای مختلف به وجود آمده 

است. 
2- مبارزه و نابودی تروریسم تکفیری در عراق و سوریه که با هدایت و 
راهبری نیروی قدس و فرماندهی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
توانس��ت از حرم و همچنین حریم انس��انی مظلومان عراقی و سوری 
در برابر توحش و جاهلیت، با تکیه بر رزمندگانی از ایران، افغانس��تان، 

پاکستان، عراق، سوریه، لبنان و...  دفاع کند. 
این رزمندگان نه تنها از شیعه و سنی مسلمان، بلکه ایزدی و  مسیحی 
نیز در برابر ظلم تروریست های وحشی دفاع کرده و حتی مانع توسعه 

تروریسم وحشی به کشورهای غیرمسلمان شدند. 
ویژگی اصلی این رزمندگان، مشارکت داوطلبانه و جهادی آنان در امر 
دفاع از مظلومان و مبارزه با ظلم و توحش می باشد که با کم  ترین هزینه 
نیروی عظیم و قدرتمندی را در جغرافیای جهان اسالم پدید آورده که 
از باال  ترین سطح اثربخشی برخوردار است. عوامل مولد این اثربخشی 

عبارتند از:
1- اتکا به عقاید و باورهای دینی و برخورداری از روحیه و انگیزه جهادی 

که آنان را خستگی ناپذیر، پرتالش و شکست ناپذیر می سازد. 
2- برخاسته از متن مردم و حضور در متن مردم و برای مردم که در عین 
گمنامی از پشتوانه  مردمی بهره مند س��اخته و تأمین رزمنده را به هر 

تعداد مقدور و ممکن می نماید. 
3- حض��ور در کش��ورهای مختل��ف و پراکندگی که امکان بس��یج و 
به کار گیری در تمام جغرافیای جهان اسالم و بلکه فراتر از آن تمام جهان 

را مقدور می سازد. 
ویژگی اصلی این رزمندگان، مش��ارکت داوطلبان��ه و جهادی آنان در 
مبارزه با ظلم و توحش ظالمانه است که البته محدود به مسلمانان نیز 
نمی باشد و از مرزهای دینی و مذهبی عبور کرده که نمونه آن،  حضور 
زنان و مردان مس��یحی در دفاع از مظلومان فلس��طینی است.  نکته 
آخر اینکه رزمندگان بدون مرز گرچ��ه از مرزهای جغرافیایی و حتی 
مذهبی برای مبارزه با ظلم و ستم عبور کرده و حاضر به مبارزه و کمک 
در هرکجای جغرافیای جهان هستند، اما همچنان به ملیت و مذهب 
خویش وفادار بوده و ذره ای از تعلقات دینی و میهنی آنان کاسته نشده 

بلکه مبارزات آنان افتخاری برای مذهب و وطن شان خواهد بود.

رسولسنائیراد

اگر چ�ه اصالح طلبان س�عي مي كنند خود را 
از نتايج عملكردي دولت جدا نش�ان بدهند 
ولي سرنوشت آنها با سرنوشت دولت روحاني 
گره خ�ورده اس�ت. بنابراين ش�انس آنها در 
اين انتخاب�ات پايين اس�ت. محبوبي�ت آنها 
به دليل عملك�رد دولت كه متغيري نوش�ته 
ش�ده بر كارنامه آنها ب�ود افت كرده اس�ت.

به گزارش تس��نیم، اکبر ترکان از اعضاي هیئت 
مؤس��س حزب اعتدال و توس��عه و مشاور سابق 
رئیس جمه��ور در گفت وگویي به بی��ان برخي 
فرآیندهاي سیاس��ي حاکم بر دول��ت از جمله 
نقش واعظ��ي و نوبخت در تغیی��ر و تحوالت در 
کابینه پرداخته است. وي در بخش هاي دیگري 
از این گفت وگو به علل ناکامي روحاني در عمل 
به وعده ه��ای انتخاباتي اش��اره مي کند. ترکان 
همچنین به علل کمرنگ شدن نقش جهانگیري 

در دولت دوازدهم مي پردازد. 
به گفته ترکان یکي از عوامل��ي که موجب عدم 
تحق��ق وعده ه��ای انتخابات��ي روحاني ش��ده، 
فشارهاي ناش��ي از نقض برجام از سوي امریکا و 
متعاقب آن نارسایي موجود در سیستم مدیریتي 
کشور که در دوران تحریم بروز و ظهور بیشتري 

دارد، است. مش��اور س��ابق روحاني در پاسخ به 
سؤالي مبني بر اینکه بسیاري علت افت مدیریت 
در دولت دوازدهم را عدم مش��ورت روحاني در 
تصمیم گیري ها مي دانن��د، تصریح مي کند: این 
مس��ئله به خصوصیات ش��خصي رئیس جمهور 
برمي گردد. او از هم��ه چیز کمي مي داند و خود 
او فکر مي کن��د این همین کمي دانس��تن براي 
اداره همه چیز خوب است و شاید اگر این کمي 
دانستن نبود براي اداره از مشورت دیگران بیشتر 

استفاده مي کردند. 
     دولت ع�اري از چهره ه�اي درجه يك 

است
مش��اور س��ابق روحاني در بخش دیگري از این 
گفت وگو در واکنش به این س��ؤال که آیا دولت 
روحاني نیز همانن��د دولت احمدي نژاد اس��ت 
که برخي ها معتقد بودند هیچ چیز در آن دولت 
سر جاي خود نیست، مي گوید: من این حرف را 
نمي زنم و مي گوییم همه چیز سر جاي خود قرار 
دارد، ولي از نوع درجه دو؛ چراکه آدم هاي درجه 
یک را به کار نگرفته ایم و طبعاً خروجي آدم هاي 
متوسط همین است. عضو هیئت مؤسس حزب 
اعتدال و توسعه همچنین درباره سطح مدیریتي 

نوبخ��ت و واعظي خاطرنش��ان مي کن��د: آقاي 
نوبخت و آقاي واعظي بچه هاي خوبي هس��تند 
ولي عالي نیس��تند. آقاي نوبخت شخص بسیار 
خوبي اس��ت ولي در وزارتخانه اي غیراز سازمان 

برنامه مي تواند مفیدتر باشد. 
    اثر جهانگي�ري در دولت بع�د از تأثير 

واعظي و نوبخت
وي درب��اره نق��ش جهانگی��ري در دول��ت دوم 
روحاني که به گفته برخي چهره هاي اصالح طلب 
بسیار کمرنگ شده اس��ت، تصریح کرد: اثر آقاي 
جهانگیري در تصمیمات بعد از تأثیر آقاي واعظي 
و نوبخت اس��ت. آقاي روحاني در دور اول ریاست 
جمهوري خود سه فرد بسیار مهم به عنوان معاون 
اول داش��ت که 1- حس��ین فریدون؛ 2- محمد 
نهاوندیان و 3- اسحاق جهانگیري بودند که این دو 
نفر بسیار مؤثر بودند و حال دو نفر نیستند و نوبخت 
و واعظي به جاي آن دو آمدند. ترکان یکي از عوامل 
اصلي کاه��ش محبوبیت دول��ت دوم روحاني به 
نس��بت دولت یازدهم را تحریم ها ارزیابي کرده و 
معتقد است که اگر دولت مي توانست در سال 700 
هزار شغل درست کند و نرخ رشد را مثل سال اول 

حفظ کند آسیب امروز را نمي دید. 

   سرنوش�ت اصالح طلبان ب�ه دولت گره 
خورده است

مش��اور س��ابق روحاني در بخش دیگري از این 
گفت وگو درباره تأثیر عملک��رد دولت بر کاهش 
وجه��ه اصالح طلب��ان خاطرنش��ان مي کند: اگر 
چه اصالح طلبان س��عي مي کنند خود را از نتایج 
عملکردي دولت جدا نشان بدهند ولي سرنوشت 
آنها با سرنوشت دولت روحاني گره خورده است. 
بنابراین شانس آنها در این انتخابات پایین است. 
محبوبیت آنها به دلیل عملکرد دولت که متغیري 
نوشته شده بر کارنامه آنها بود افت کرده است. آنها 
و ما همه مدافع آقاي روحاني بودیم وقتي کارکرد 
دولت روحاني مطلوب نیست این عملکرد به پاي 
همه ما نوش��ته مي ش��ود. وي همچنین با انتقاد 
از عملکرد جهانگیري به عن��وان فرمانده قرارگاه 
اقتصاد مقاومتي تأکید کرده اس��ت: اگر به سمت 
اقتصاد مقاومت��ي مي روید بای��د از واردات لباس 
خارجي و کفش و کی��ف خارجي جلوگیري کرد. 
سبک زندگي ما باید با اقتصاد مقاومتي متناسب 
شود و همین مس��ئله کیفیت تولید داخل را باال 
مي برد. اقتصاد مقاومتي کیفیتي اس��ت که باید 

متناسب با درآمد ارزي مان هزینه ارزي کنیم. 

مشاور سابق روحاني: 

سرنوشت اصالح طلبان به سرنوشت دولت گره خورده است

نامزدهای مدعی  علت رد صالحیت خود را منتشر کنند

  ادعاهاي واعظي در مورد ردصالحيت ها و 
مصادره نظر رهبري

روز چهارش��نبه و پس از جلس��ه هیئت دولت، 
محمود واعظي، رئیس دفت��ر رئیس جمهور در 
جمع خبرنگاران حاضر ش��د و به س��ؤاالت آنان 
پاسخ گفت. بخش��ي از این گفت وگو به موضوع 
بررسي صالحیت ثبت نام کنندگان در انتخابات 
مجلس اختصاص یافت. واعظي البته مي توانست 
توضیح دهد که حق دخالت جناحي در انتخابات 
را ندارد، اما به جاي آن به تخطئه رد صالحیت ها 
پرداخت و تلویحاً آن را غیرقانوني دانست: »اگر 
ردصالحیت ها براساس قانون باشد و کسي تخلف 
اخالقي، اقتصادي و هر موضوع دیگري که قانون 
مش��خص کرده، انجام داده باشد، دولت به هیچ 
وجه راجع به آن ردصالحیت ها مطلبي را ندارد. 
« و بعد ادعاي عجیبي را طرح کرد؛ اینکه افرادي 
به دلیل حمایت از برجام رد صالحیت ش��ده اند: 
»گزارش های��ي که م��ا درب��اره ردصالحیت ها 
دریافت مي کنیم، این است که به آنها گفته شده 
که به طور مثال شما از برجام حمایت کردید، یا از 
دولت طرفداري کرده اید و مسائلي را در پرونده 
آنها قرار داده اند که مسائل تفکر و اندیشه است. 
مس��ائلي که اکنون وجود دارد، اندیشه اي است 
که 24 میلیون نفر از م��ردم به آن رأی داده اند و 
اکنون نیز در دولت مطرح است. برجام موضوعي 
نیست که اگر کسي از آن طرفداري کرده، اکنون 
به عنوان نقط��ه  ضعفي ب��راي ردصالحیت وي 

استفاده شود. «
واعظي در خصوص مستند بودن اینگونه گزارش ها 
درباره ردصالحیت ها نماینده مردم رشت را مثال 
زد و البته گفت که خ��ودش با او صحبت نکرده و 
صرفاً شنیده اس��ت. این در حالی است که مجید 
انصاري، مسعود پزش��کیان، مصطفي کواکبیان، 

سهیال جلودارزاده، احمد مازني، علیرضا رحیمي، 
س��ید فرید موس��وي، فریده اوالدقباد از جمله 
ش��خصیت هاي برجس��ته حامي دولت و حامي 

برجام هستند که تأیید صالحیت شده اند. 
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه به پاسخگویي 
سخنگوي شوراي نگهبان به ابهامات و اعتراضات 
هم ایراد وارد مي کند: »این طور نمي شود که همه 
ناحق باش��ند و فقط سخنگوي ش��وراي نگهبان 
حق باشد. به طور مثال وقتي علي الریجاني درباره 
مس��ئله ردصالحیت ها صحبت کرد، س��خنگوي 
شوراي نگهبان پاس��خ وي را داد و هر کسي در هر 
جایي صحبتي درباره مسئله ردصالحیت ها انجام 
داده آقاي کدخدایي به وي پاس��خ داده است... ما 
همه آنچه در مسائل مالي اقتصادي و اخالقي تخلف 
است، را قبول داریم اما این طور نیست که بخواهند 
به فکر افراد این کار را انجام بدهند. « واعظي در ادامه 
پاي رهبري را هم به میان کشید تا ایشان را مخالف 
نظر شوراي نگهبان و میان رهبري و منصوبین خود 
ایشان در شورا دوگانگي نشان دهد: »همواره دو تفکر 
در کشور وجود داشته است؛ تفکري که سردمدار 
آن از ابتدا مقام معظم رهبري بوده و ایشان همواره 
در تمامي انتخابات، به دنبال انتخاباتي پرش��ور و 
با مش��ارکت حداکثري بوده اند. تفکري دیگر هم 
اینکه مهم نیس��ت چند درصد افراد در انتخابات 
شرکت مي کنند بلکه مهم نتیجه انتخابات است. ما 
مي گوییم که اگر شما مي خواهید مهندسي کنید که 
تعداد کمي در انتخابات شرکت کنند و افراد خاصي 
نتیجه این انتخابات باشد، این نتیجه انتخابات همه 
ملت ایران نیست. « اتهام مهندسي انتخابات هم 
تهمت دیگري است که واعظي به شوراي نگهبان 

وارد مي کند. 
واعظي البته در بخش دیگري از سخنانش روشن 
مي کند که منظ��ورش از ردصالحیت کاندیدایي 

که مردم مي خواهند، کدام کاندیداهاست: »اکثر 
نامزدهایي که از حزب اعتدال وتوسعه براي انتخابات 
ثبت نام کرده بودند، به واسطه اي که طرفدار دولت 

هستند، رد صالحیت شده اند. «
    دع�وت ش�وراي نگهب�ان از منتقدان به 

گفت وگو
عباسعلي کدخدایي هم روز گذشته در گفت وگو 
با خبرگزاري صداوس��یما، توضیحاتي در مورد رد 
صالحیت شده ها ارائه کرد. او در پاسخ به این پرسش 
که گفته مي ش��ود برخي نمایندگان رد صالحیت 
ش��ده پیرو برخ��ي رایزني ها با ش��وراي نگهبان و 
توصیه ها به این شورا تأیید ش��ده اند، تأکید کرد: 
چنین مسئله اي وجود ندارد. رأی هیئت مرکزي 
نظارت ب��ر انتخابات درباره ای��ن داوطلبان، همان 
رأی پیشین است. البته در دوره بررسي صالحیت 
داوطلبان ممکن اس��ت هیئت نظارت با ابهاماتي 
درباره داوطلبان مواجه مي شد که از آنان براي دیدار 
و گفت وگو دعوت مي شد و از آنان سؤال مي کردند. 
پس از گفت وگو با این داوطلبان، ابهامات؛ رفع و نظر 
هیئت مرکزي بر انتخابات اعالم شده است. « قائم 
مقام دبیر شوراي نگهبان، همچنین درباره ابهامات و 
اظهارات برخي مسئوالن در خصوص رد صالحیت 
برخي نمایندگان، گفت: »چندی��ن روز پیش که 
رئیس مجلس در این باره سخن گفت، حس کردم 
نمایندگاني که به شوراي نگهبان آمدند و ما علل رد 
صالحیت شان را توضیح دادیم، اطالعات را به ایشان 
منعکس نکردند. به همین علت در مصاحبه اي اعالم 
کردم که  اي کاش این نمایندگان حداقل این مسائل 

را براي رئیس مجلس توضیح مي دادند. «
سخنگوي ش��وراي نگهبان س��پس در مورد عذر 
قانوني شورا براي بیان علني دالیل رد صالحیت ها 
توضیح داد: »طبق م��اده ۵ قانون انتخابات، نتایج 
مربوط به رد صالحیت داوطلبان باید به آنان به طور 

محرمانه اطالع داده شود و ما نمي توانیم فریاد بزنیم 
که مثالً آقاي زید که نماینده مجلس است بنابر چه 
علل و اتهاماتي رد صالحیت شده است. از طرف دیگر 
قانونگذار ما را مکلف کرده است که به داوطلبان اعالم 
کنیم و ما نیز طبق قانون عمل مي کنیم و اکنون نیز،  
روزانه شمار زیادي از نمایندگان رد صالحیت شده 
و دیگر داوطلبان به ش��وراي نگهبان مي آیند و ما 
اطالعات پرونده شان را به آنها توضیح مي دهیم و 
کارشناسان ما محتویات پرونده را براي شان قرائت 
مي کنند و آنان نیز اگر توضیحي داش��ته باش��ند 
مي شنویم. ما فراتر از این نمي توانیم اقدام کنیم، اما 
اگر داوطلبان مایلند که محتواي پرونده شان را بیان 

کنند، مجازند. «
کدخدایي در مورد مس��ئله اقتص��ادي برخي رد 
صالحیت ش��ده ها هم گفت: »در پي اعالم اینکه 
برخي نمایندگان ب��ه علت مس��ائل اقتصادي رد 
صالحیت شدند برخي از آنان ناراحت شدند، البته 
ما آنان را دعوت کردی��م و مطالب را به آنان گفتیم 

مي توانند بروند و اتهامات شان را بیان کنند. «
ارتباط��ات نامتعارف ش��خصي و اخالق��ي هم در 
میان دالیل رد صالحیت موجود بوده: »برخي رد 
صالحیت ها به علت ارتباط��ات نامتعارف اخالقي 
است که ما به خود این افراد گفته ایم، اما ما نمي توانیم 
در برابر دوربین شما اعالم کنیم که فالن نماینده 
مرتکب چنین جرائمي شده، چون ما منع شرعي 

داریم. اگر مایلند خودشان اعالم کنند. «
کدخدایي تلویح��اً از عدم اجازه قانون به ش��وراي 
نگهبان براي بیان علني دالی��ل رد صالحیت هم 
گالیه مي کند: »برخي معتقدند اعالم علني نشدن 
علل رد صالحیت داوطلبان سبب تضییع حقوق 
نظام و شوراي نگهبان مي شود، زیرا این شورا را به رد 
صالحیت بدون دلیل داوطلبان متهم مي کنند. به 
هر حال این تکلیفي است که قانونگذار براي ما معین 
کرده است. « سخنگوي شوراي نگهبان با انتقاد از 
عدم اصالح قانون انتخابات در مجلس، این امر را بي 
مهري نمایندگان به جامعه دانست و توضیح داد که 
»اگر قانون را اصالح و ش��رایط و موانع داوطلبي را 
تبیین و به معیار هاي کمي و عیني تبدیل مي کردند 
دست ما را باز مي گذاشتند و ما راحت تر مي توانستیم 
پاسخگو باشیم و نمایندگان نیز بهتر مي توانستند 
درك روشني از علل و مدارك و مستندات مربوط 
به بررسي صالحیت ها داشته باشند. «  کدخدایي 
درباره توصیه برخي به شوراي نگهبان مبني بر پرهیز 
از سختگیري تأکید کرد: »اگر مسئوالن، مرتکب 
مفاسد اخالقي و مالي باشند و شایستگي نداشته 
باشند طبعاً در روند پیشرفت کشور اثرگذار است. 
« او در عین حال تصریح کرد ک��ه »گزارش هایي 
که در صحت آن شائبه داشتیم یا بر ”شنیده شده 
است و یا گفته مي شود“ مبتني بود، کنار گذاشتیم. 
اتفاقاً ما در رسیدگي به پرونده ها مته به خشخاش 
گذاشتیم، اما به نفع داوطلبان؛ و شاید بي راه نباشد 
که بگوییم اگر همه گزارش ها و مستنداني را که به 
علت تردید و شبهه کنار زدیم، کنار نمي گذاشتیم، 
تعداد ۹2 نماینده رد صالحیت ش��ده بیش از این 

رقم مي شد. «
کدخدایي همچنین درب��اره رعایت حق الناس در 
بررسي صالحیت ها گفت: »یکي از ابعاد حق الناس 
فردي و بعد دیگر آن جمعي است به این معني که 
افراد شایسته باید انتخاب ش��وند و به مجلس راه 
یابند به ویژه اینکه مردم به م��ا اعتماد مي کنند و 
دیدگاه شان این است که داوطلبان تأیید صالحیت 

شده، شایسته ورود به مجلس هستند. «
سخنگوي شوراي نگهبان در پایان دعوت کرد که 
»از فعاالن سیاسي به ویژه مقامات رسمي کشور 
انتظار داریم اگر پرس��ش یا ابهامي دارند تماس 
بگیرند تا آن را رفع کنیم. نمایندگان رد صالحیت 
شده هم اگر ابهامي دارند مي توانند مانند روز هاي 
قبل بیایند تا به آن��ان توضیح دهیم. در این چند 
روز شاهد بودم که درباره اقدامات شوراي نگهبان 
خیلي پیش داوري شد در حالي که مستندات و 

مدارك ما متقن است. «

تضمین سالمت انتخابات 
تضمین سالمت مجلس است

نقض س�خن عده اي ك�ه مي خواهند س�المت  كانديداها بررس�ي 
نشود تا مشاركت افزايش پيدا كند شوراي ش�هر دوم تهران است. 
علیرضا زاکاني، نماینده مردم تهران در دوره هاي هش��تم و نهم مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس درباره اظهارات عباس عبدي مبني بر 
اینکه رد صالحیت هاي شوراي نگهبان باعث ناکارآمدي مجلس و همچنین 
حضور و مشارکت کمتر مردم در انتخابات مي شود، گفت: بنده معتقد هستم 
کاندیداها براي حضور در انتخابات نیازمند تأیید صالحیت هستند، یعني 
نامزدها باید سالمت داشته باشند. وي س��المت نامزدها را در پنج دسته 
قابل تقسیم دانست و گفت: یک نوع سالمت امنیتي است، یعني اینکه 
افراد، دو تابعیتي نبوده و یا به گروه هاي محارب و آنها که علیه نظام و مردم 
اسلحه دست گرفتند مرتبط نباشند. یک نوع سالمت اعتقادي است، به این 
مضمون که به قانون اساسي معتقد باشند. سالمت سوم سالمت سیاسي 
است یعني اینکه قانون شکن نباشند و سالمت چهارم سالمت اقتصادي، 

مالي و سالمت پنجم، صالحیت اخالقي است. 
زاکاني با تأکید بر اینکه شوراي نگهبان وظیفه دارد این پنج نوع سالمت 
را لحاظ کند، تصری��ح کرد: اگر ش��ورا این چند س��المت را لحاظ کرد، 
مي ش��ود گفت که هم مردم مشارکت ش��ان باال خواهد رفت و هم اینکه 
این اطالع رساني درست، تضمین س��المت مجلس خواهد بود. نماینده 
مردم تهران در مجلس نهم در ادامه یادآور شد: درباره اینکه عده اي عالقه  
دارند سالمت ها لحاظ نشود تا مشارکت افزایش پیدا کند، باید گفت نقض 
این ادعا در تاریخ انتخابات ما وجود دارد. نمونه آن ش��وراي دوم اس��ت، 
شورایي که سالمتش لحاظ نشد و حداقل مشارکت را هم در طول انقالب 
اسالمي در انتخابات داشت، بنابراین این حرف صحیح نیست و به معني 
سیاست بازي است. زاکاني تصریح کرد: شوراي نگهبان باید به وظیفه اش 
عمل کند و البته باید پاسخگو هم باشد و شفاف عمل کند و اگر کساني هم 
خواس��تند، نتایج را به آنها اعالم کند تا باعث سوءاستفاده دیگران نشود. 
این فعال سیاسي اصولگرا با اشاره به اینکه رسانه، نقش مهم و فوق العاده 
با اهمیتي در حوزه آگاهي رساني و روشنگري در خصوص انتخابات دارد، 
تصریح کرد: نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملي از این جهت پر رنگ است که 
هم در دسترس عموم بوده و هم اینکه بخشي از جامعه از این طریق ارتزاق 
فکر مي کنند. زاکاني در ادامه عنوان کرد: البته هر چقدر تنوع دیدگاه ها و 
نظرات و بحث هاي کارشناسي بیشتر باشد عمق نفوذ و اثرش هم بیشتر 

خواهد شد. 
 نماینده ادوار مجلس، نقش رس��انه ها در آگاهي رساني و شفافیت در 
انتخابات را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: رسانه ها با طرح بحث هاي 
کارشناسي نقش باالیي در زمینه اطالع رساني دارند و هر برنامه اي که 
بتواند به صورت ش��فاف، صحیح و منطقي افکار عمومي را رشد دهد 
حتماً در روند انتخابات و میزان مش��ارکت و حض��ور مردم تأثیرگذار 

خواهد بود. 

FATF پرونده لوایح
 در مجمع تشخیص بسته شد

با توجه به پايان مهلت قانوني يك ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام 
براي بررسي مصوبه مجلس شوراي اسالمي درباره اليحه الحاق دولت 
جمهوري اسالمي ايران به كنوانس�يون بين المللی مقابله با تأمين 
مالي تروريسم )CFT(، پرونده بررسي اين اليحه به عنوان يكي از 
لوايح درخواستي گروه ويژه اقدام مالي FATF در مجمع بسته شد. 
احمد توکلي، یکي از اعضاي مجمع با اعالم این خبر که مهلت یک ساله 
مجمع براي بررسي نهایي CFT بر اساس آیین نامه داخلي مجمع پایان 
یافته است، در پاسخ به این پرس��ش که آیا امکان تمدید این مهلت بر 
اساس ضرورت موضوع وجود دارد، گفت: مجمع تشخیص هر موضوعي 
را بر اس��اس ضرورت بررس��ي مي کند،  اما به نظر مي رسد این موضوع 

ضرورتي ندارد. 
با توجه به اینکه بر اس��اس آیین نامه داخلي مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، مهلت قانوني یک س��اله این نهاد جهت بررسي مصوبه ارجاعي 
 CFT مجلس شوراي اسالمي درباره الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
تمام شد، به نظر مي رس��د پرونده بررس��ي این الیحه همانند موضوع 
مشابه اش یعني بررس��ي الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون پالرمو در 

مجمع بسته شده است. 
ماه گذش��ته علي احم��دي، رئیس کمیس��یون مش��ترك دبیرخانه 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام اعالم کرده بود دوم بهمن ماه س��ال 
جاري، مهلت یک ساله رس��یدگي مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
الیحه»CFT« یا همان »الحاق ایران به کنوانس��یون مقابله با تأمین 
مالي تروریس��م« به پایان مي رس��د. از آنجایي که چهارش��نبه هفته 
گذشته به تاریخ 2۵ دي ماه آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بدون بررسي موضوع CFT برگزار شد و جلسه آتي نیز چهارشنبه 
هفته آینده خواهد بود، دیروز مهلت یک ساله مجمع براي رسیدگي به 

این پرونده پایان یافته است. 
الزم به یادآوري است که در تاریخ 1۸ مهرماه ۹۸، فرصت یک ساله مجمع 
تشخیص مصلحت نظام براي بررسي الیحه پالرمو نیز به پایان رسید و 
متعاقباً نظر شوراي نگهبان مبني بر رد الیحه پالرمو به دلیل تعارض با 
بند 2 اصل 110 قانون اساسي قطعي ش��د و مي توان گفت پیوستن به 
کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي ایران رد شده و 

دیگر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشد. 

شهادت فرمانده بسیج دارخوین
 در پ�ي ش�هادت س�روان پاس�دار عبدالحس�ين مجدم�ي، 
فرمان�ده مقاوم�ت بس�يج ش�هر دارخوي�ن ش�ادگان س�پاه 
حض�رت وليعصر)ع�ج( خوزس�تان اطالعي�ه اي ص�ادر ك�رد. 
به گزارش فارس در اطالعیه سپاه خوزس��تان درباره شهادت فرمانده 
بسیج دارخوین  آمده است: »شهادت هنر مردان خداست، بدین وسیله 
به اطالع امت شهید پرور خوزستان مي رساند سروان پاسدار عبدالحسین 
مجدمي مقدم از پاسداران مجاهد و تالشگر ناحیه مقاومت بسیج شادگان 

شب گذشته به فیض شهادت نائل گردید. 
سپاه ولي عصر )عج( خوزستان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این عزیز 
مجاهد به حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحن��اه فداه و نایب بر حقش امام 
خامنه اي و عموم مردم شهیدپرور خوزستان به ویژه خانواده مکرم آن 
مرحوم از خداوند متعال علو درجات براي روح آن شهید بزرگوار و صبر 
جمیل براي بازماندگان مس��ئلت دارد. ضمناً مراسم تشییع این شهید 
بزرگوار امروز پنج شنبه سوم بهمن ماه ۹۸ ساعت ۸ و 30 صبح از حوزه 
مقاومت بسیج دارخوین تا سه راهي دارخوین، شادگان و آبادان و سپس 
ساعت 10 صبح در شهرستان شادگان از حسینیه امام علي )ع( به سمت 

گلزار شهداي این شهر برگزار مي گردد. «
حجت االسالم مرادي، رئیس کل دادگستري استان خوزستان دیروز در 
گفت وگو با خبرگزاري میزان از تشکیل پرونده قضایي در رابطه با شهادت 
عبدالحسین مجدمي فرمانده بسیج دارخوین شادگان خبر داد. وي در 
تشریح جزئیات این خبر گفت: س��اعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه، 
فرمانده حوزه بسیج دارخوین ش��ادگان در منزل شخصي براي انتقال 
خودرو از منزل خارج مي ش��ود که فرد یا افراد ناش��ناس به سمت وي 
تیراندازي مي کنند که براثر اصابت گلوله به سینه مجروح و حین انتقال 
به بیمارستان به شهادت مي رسد. رئیس کل دادگستري خوزستان در 
ادامه افزود: از همان ساعات اولیه تحقیقات در دادستاني آغاز و دستورات 
الزم از سوي بازپرس ویژه براي دستگیري عامالن ترور صادر شده است. 
مرادي اضافه کرد: این پرونده به صورت ویژه در حال پیگیري اس��ت و 

اطالعات تکمیلي اعالم خواهد شد. 

در پيام به ملت ايران تأكيد شد
رسانه  ملي و سپاه 

تنها مرجع رسمي  اخبار سردار سلیماني
خان�واده س�ردار س�پهبد ش�هيد قاس�م س�ليماني در پيام�ي 
خط�اب ب�ه مل�ت اي�ران، از اطالع رس�اني اخب�ار خان�واده 
اي�ن س�ردار س�رافراز صرف�ًا از طري�ق رس�انه مل�ي و رواب�ط 
عموم�ي كل س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المي خب�ر دادن�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني سپاه پاس��داران انقالب اسالمي، در پي 
انتشار اخبار جعلي و نسبت دادن برخي موارد نادرست به اعضاي خانواده 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیماني در فضاي مجازي، خانواده این 
سردار دالور اسالم در پیامي خطاب به ملت ایران، از اطالع رساني اخبار 
مربوط به این خانواده از طریق رس��انه ملي و یا روابط عمومي کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي خبر دادند. 
در پیام خانواده س��ردار ش��هید قاسم س��لیماني خطاب به ملت ایران 
آمده است: با قدرداني و س��پاس از الطاف و ابراز محبت هاي بي دریغ و 
وصف ناپذیر شما مردم فهیم، مؤمن، انقالبي و قدرشناس، پس از شهادت 
سردار حاج قاسم سلیماني، در فضاي رسانه اي و شبکه هاي اجتماعي، 
برخي اخبار کذب و جعلي و اظهارنظرهاي نادرست به اعضاي خانواده 

آن شهید عزیز نسبت داده شده است. 
این پیام می افزاید: با توجه به شرایط جاري و پیش روي کشور و احتمال 
تکرار و افزایش اقدامات مشابه، به منظور جلوگیري از سوء استفاده های 
محتمل، به استحضار مي رس��اند هرگونه اخبار مربوط به این خانواده 
صرفاً از طریق رسانه ملي و یا روابط عمومي کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي منتشر و به آگاهي عموم رس��انده خواهد شد. در پیام خانواده 
سردار شهید قاسم سلیماني خاطرنشان شد: همواره محتاج دعاي خیر 

امام و امت اسالمي هستیم. 
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 جدال كالمي دولت با شوراي نگهبان بر سر رد صالحيت برخی نمايندگان 
فعلی و نامزدهای ديگر  تمام نمي ش�ود. دولتمردان هرروز به نحوي و از ميز 
خطابه عليه شوراي نگهبان موضع مي گيرند؛ دولتمرداني كه مطابق قانون، 
مجري انتخابات هستند و حق دخالت جناحي در انتخابات را ندارند. آغازگر  
زير سؤال بردن عملكرد شوراي نگهبان   رئيس جمهور بود، سخنگوي دولت 
ادامه داد و روز گذش�ته ه�م رئيس دفتر رئيس جمهور خط س�ير هجمه به 
ش�وراي نگهبان را پي گرفت. او البته ادعاي جديدي را هم طرح كرد؛ اينكه 
دليل رد صالحيت برخي ثبت نام كنندگان حمايت از برجام بوده اس�ت! »به 
رد صالحيت شده ها گفته شده كه به طور مثال شما از برجام حمايت كرديد، 
يا از دولت طرف�داري كرده اي�د... «؛ ادعايي كه با توجه ب�ه تأييد صالحيت 
بس�ياري از حاميان برجام، صدق و كذب آن روش�ن مي ش�ود. عباس�علي 
كدخدايي، س�خنگوي ش�وراي نگهبان ضمن ارائه توضيحات تكميلي در 

مورد رد صالحيت شده ها از همه فعاالن سياس�ي و به ويژه مقامات رسمي 
كشور دعوت كرد كه »اگر پرسش يا ابهامي دارند تماس بگيرند تا آن را رفع 
كنيم. « به نظر مي رسد اين مس�ير گفت وگو، راهي بس�ي بهتر از جدال در 
تريبون هاي عمومي و بدون تخاطب واقعي باشد و البته نسبت به جدل هاي 
علني، با آن »آش�تي ملي« كه حس�ن روحاني در موردش حرف زده است، 
بيشتر هماهنگي دارد. اما آنچه مي تواند فصل الخطاب جدل ها باشد، انتشار 
شفاف داليل ردصالحيت هاست. شوراي نگهبان براي اين امر به استناد ماده 
5 قانون انتخابات عذر قانوني دارد و بايد دليل رد صالحيت را به تصريح قانون، 
»محرمانه« به اطالع كانديدا برساند اما خود نامزدها  مي توانند مستند، اين 
داليل را منتشر كنند تا روشن شود كه سياسی كاری شده است يا خير. شوراي 
نگهبان محتويات پرونده را در صورت درخواست داوطلب رد صالحيت شده، 
در اختيار او مي گذارد و آن فرد مي تواند خود اقدام به انتشار علني آن كند. 

      ميزان: آیت اهلل رئیسي، رئیس قوه قضائیه در ادامه سلسله سفرهاي استاني 
خود روز پنج شنبه سوم بهمن ماه به همراه جمعي از مسئوالن عالي قضایي 
جهت بررسي آخرین مسائل و مشکالت قضایي و حقوقي استان یزد و دیدار با 
قضات و کارکنان دستگاه قضایي و سازمان هاي تابعه این استان به یزد مي رود. 
      مهر: موسي حقاني، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر با اشاره به سابقه شرارت 
سفراي انگلیس در ایران گفت: ژن مداخله گری و ژن توطئه گری در خون و رگ 

سفراي انگلیس در ایران جاري است. 
      خانه ملت: حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل 
بین الملل مجلس شوراي اس��المي در دیدار با مدیرکل وزارت امور خارجه 
دانمارك، موضع اروپا براي فعال ساختن مکانیسم ماش��ه در قبال برجام را 

غیرسازنده خواند. 


