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 و احراز صالحيت نامثبتايستگاه             روز حرف▼

نامزدهای  نامثبتسرانجام به ایستگاه  0011قطار انتخابات 

توانند انتخاباتی رسیده و از امروز تا شنبه، نامزدهای انتخاباتی می

در این مرحله دیگر  کنند. نامثبتبه وزارت کشور مراجعه کرده و 

های و فضای رقابترسد ها در مورد نامزدها به پایان میزنیگمانه

اصلی این  سؤال مرحله، بعدازاین .خواهد شد ترعینیانتخاباتی 

مصداق رجل سیاسی بوده و  از نامزدها یککدامخواهد بود که 

 شورای نگهبان صالحیت چه کسانی را احراز خواهد کرد؟

نحوه رسیدگی به صالحیت نامزدهای  -0 هاي تحليلي:گزاره

مفهوم  .ز مباحث پرمناقشه بوده استجمهوری همواره یکی اریاست

 نامثبترجل سیاسی و تعیین مصادیق آن و تطبیقش با نامزدهای 

بخش  تأییدعدمبخشی و  تأییدکننده، فرآیندی است که حاصل آن 

ها لذا طبیعی است که همیشه احراز صالحیت نشده ؛دیگر بوده است

 -2باشند!  نسبت به عملکرد شورای نگهبان معترض هاآنو هواداران 

های اسالمی و آنچه در قانون مطابق منطق حکومت دینی و آموزه

صاحب قدرت باشد، مگر آنکه تواند نمی کسهیچاساسی کشور آمده، 

وگرنه حق ت باشد، در تراز حدود اختیارات خود صاحب صالحی

جمهوری اسالمی، تعیین در نظام  .اعمال آن قدرت را نخواهد داشت

گذاشته شده است. بر عهده شورای نگهبان  افراد صاحب صالحیت

آنچه بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده بررسی کف  -3

 21صفر تا  نمره نامزدها اگر برای صالحیت واقعبه .ها استصالحیت

را  به باال 01ی قبول نگهبان آن افرادی را که نمره قائل باشیم، شورای

فردی  درنهایتو  ندکمیمنتخب معرفی  عنوانبهکسب کرده باشند، 

منتخب  جمهوررئیس ،با بیشترین اقبال مردمی مواجه گردد که

این شورا را  01منتخب نمره  جمهوررئیس؛ خواه این خواهد بود

شورای نگهبان این روزها  -0! کسب کرده باشد یا نمرات باالتر

الخطاب عنوان داور و فصلبهوظایف خطیری بر عهده دارد و 

 هایجریان متأسفانه .قرار گیرد تیموردحماباتی باید های انتخارقابت

سیاسی خاصی که تالش دارند تا افراد ساختارشکن و فاقد 

را وارد میدان انتخابات کنند، این روزها شورای نگهبان  صالحیتشان

این در حالی  .کنندمتهم می ...را به نقض قانون، مهندسی انتخابات و 

است و  هاصالحیتبررسی  ،هباناست که وظیفه قانونی شورای نگ

موظف است های کلی نظام، بر اساس سیاستشورای نگهبان 

 .را مشخص کندقانونی  سازوکار و چارچوب عمل به این وظیفه

مصوبه اخیر این شورا و تعیین برخی شروط برای نامزدها، در راستای 

 هاست.سازی هرچه بیشتر فرآیند احراز صالحیتشفاف

صالحیت شورای نگهبان به  تأییدکه با  هاییآن ،جالب آن است

چندان موفق  ،، امروز در تحقق کارآمدیاندرسیدهمسند قدرت 

و بخش عمده مشکالت امروز کشور محصول سوء مدیریت  اندنبوده

حال فرض کنید که همین نظارت شورای  .است هاآنو ناتوانی 

جه نگهبان هم نباشد، در آن صورت کشور با چه مشکالتی موا

 )نویسنده: مهدی سعیدی( ؟!خواهد شد

 

 

 يپلماسيبر د دانيم يروزيپ؛ فيدر قدس شر يجنگ تيوضع             روز گزارش▼

با حمله  ،میرژ نیا انینظام تیحما هیدر سا یافراط یهاستیونیصه سوکیاز  ریاخ یروزها در

 گرید یشدند و از سو مسجداالقصیدر  ، مانع ادای فریضه دینی آنانینیبه نمازگزاران فلسط

با اتکا به  ،هاینیو اخراج فلسط یجراح در قدس شرق خیتصاحب محله الش یبرا هاستیونیصه

 موجباقدامات  نیا این محله زدند. دفاعبی هایخانوادهدست به خشونت علیه  ،دادگاه کیحکم 

ه و منطق دستیابی به شدمیو مسلمانان ممالک اسال نیمردم فلسط توسط هااعتراضافزایش 

 تقویت کرده است. ازپیشبیشرا مقاومت نی با تکیه بر اهداف فلسطی

 انینفر در جر 2۸۲»: نوشت بارهدراین« معا» ینیفلسط یخبرگزار -0 :يخبر هايگزاره

اند که هشدمیقدس، زخ یمیو اطراف شهر قد یدوشنبه( در مسجداالقص) روزیدصبح  یهایریدرگ

است.  میوخ اریبس هاآنو حال پنج نفر از  از کادر درمان و امدادرسان هستند هاآناز  یشمار

حمالت  -2. «ابدی شیافزا هاستیونیسرکوب صه نیشمار مجروحان ا که شودیم ینیبشیپ

 هیترکلندن، مصر، اردن،  مردمی در گسترده و مختلف یهاباعث واکنش یبه مسجداالقص انهیوحش

 یمل تیمشاور امن «وانیسال کیج» شدند. مجبور به واکنشنیز  هاآمریکایی یشد و حت هلند و

 یجد ینگران» ،خود یلیاسرائ یهمتا« بن شبات ریمئ»با  یتلفن یوگودر گفت دیسف خکا

در  المقدسبیتدر  فیها در حرم شرخشونت ویژهبه زیآمخشونت یواشنگتن را از برخوردها

 یهااز خانه ینیلسطف یهادرباره اخراج خانواده نیهمچن وانیابراز کرد. سال« ماه رمضان یروزها

مقاومت  هایگروه، شدمی بینیپیشکه  گونههمان -3. دکر یابراز نگران، جراح خیشخود در محله 

نماندند؛  تفاوتبیفلسطینی در غزه به خشونت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان قدس اشغالی 

األجل ین ضربرژیم صهیونیستی، با تعی هایخشونتجنبش مقاومت اسالمی حماس در پاسخ به 

، پاسخ متقابل خواهد داد. در هافلسطینیعلیه  هاخشونترژیم، اعالم کرد در صورت ادامه  نیابه 

خود را منتشر کرد. با  موشکی هایتوانمندیراستای معتبرسازی این تهدید، حماس تصاویری از 

عصر دوشنبه حدود  ۶از ساعت  ؛گزارش داد «رهیالجز» یشبکه خبر، شدهاعالماألجل اتمام ضرب

 شده است. کیاطراف نوار غزه شل یستیونیصه یهاراکت از نوار غزه به سمت شهرک 0۵1

یم صهیونیستی و مذاکره میان تشکیالت خودگردان فلسطین با رژ هادههتجربه  :يليتحل گزاره

مظلوم صهیونیستی و کوچ دادن مردم  هایشهرک روزروزبهگسترش  ،ازجملهآن؛  بارخفتنتایج 

است و  بازستاندنقابل  مقاومت با صرفا   نیفلسط حق دهدمینشان فلسطین از سرزمینشان، 

. در است یافتهدست یمهم یبه دستاوردها هانجام داد یدانیمقاومت اقدام م انیجر هرزمانی

 خبر از ،یاهیانیمقاومت در ب یهامشترک گروه اتیکه اتاق عمل یزمان زین ریاخ یروزها یریدرگ

رزمایش نظامی خود و  ترینبزرگداد، این رژیم با متوقف کردن  لیاسرائ میبا رژ حسابتسویه

 روزیپ یپلماسیبر د دانیمنشان داد که در فلسطین،  گریبار د، مسجداالقصیاز  نشینیعقب

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( .شودمی

 ردم هستندم ،دولت با نرخ ارز ي: بازنده باززادهيقاض           ویژه خبر ▼

 ما همه» :اخیر در کشور، گفت یهاهفتهدر خصوص شیب نزولی نرخ ارز طی  مجلس سیرئبینا

بر  تنهانهباشد  یآمدن موقت نییپا نیاما اگر ا م،یکنیارز استقبال م متیآمدن ق نپایی از

 عمده .و صادرات خواهد شد دیندارد، بلکه منجر به خسارت به تول یمردم اثر مثبت شتیمع

است  یاانهیجورانت یهازهیاز انگ یکشور وجود دارد ناش یارز یگذاراستیسکه در  شکاالتیا

 ،میاستفاده کن ایاز واژه ماف میخواهنمی ما .اندکشور نفوذ کرده یساز میتصم یهاکه به گلوگاه

را  1102ارز  اهایکدام ماف دانندیبهتر از همه م ،کنندیواژه استفاده م نیکه از ا یاما کسان

 یباز که بازنده دانندمی مردم .آن نشستند صیکردند و بعد خود بر سر سفره تخص بیتصو

 .«دیایب نییچه ارز باال برود و چه پا ؛مردم هستند ،دولتمردان با نرخ ارز

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 نگهبان يشورا ديبا مصوبه جد يمخالفت روحان

 یجمهوراستینام در انتخابات رداوطلبان ثبت طینگهبان در خصوص شرا یابالغ مصوبه شورا پی در

انتخابات بر اساس  یربه وزارت کشور دستور داد که در برگزا جمهورسیبه وزارت کشور؛ رئ

 معاونت .دیموجود عمل نما نیو طبق قوان یجمهوراستیر یمعاونت حقوق یریتفس هینظر یبندجمع

د در انتخابات خو ییاجرا فیخود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظا هینظر یبنددر جمع حقوقی

عباسعلی  .مربوطه انجام دهد نیو قوان هانامهنیموجود و آئ نیرا بر اساس قوان یجمهوراستیر

مصوبه شورای : »نوشت یدر توئیت ،هامخالفتسخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این ، کدخدایی

کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر  نامثبت طیشرانگهبان در خصوص 

شوند که مدارک کننده تلقی می نامثبتبدیهی است کسانی از نظر این شورا  .االجراستالزممجریان 

 یشوراحقوقدان عضو  ، دیگرکپیره .ارائه کرده باشند نامثبتمصوبه این شورا را هنگام  مذکور در

 نیا .شده است ارهایشورا موظف به اعالم مع ،یکل یهااستیس بر اساس»نیز اظهار داشت:  نگهبان

 .ستیآور فقط قانون مجلس نالزام یهنجارها یحقوق ستمیچراکه در س ست؛ین یگذارقانونموضوع 

 در .ستیآور است اما قانون نداشته باشد الزام یقانون طیاگر شرا سدینویکه دولت م یانامهنییآ مثال 

را  طیشرا ریسال سن داشت اما سا 3۸ یاگر فرد یعنیذکرشده،  زیامکان اعتراض ن راخی مصوبه

 .«ردیپذیدارد استثنائا  او را م تیصالح یداد، و صیاعتراض کند و اگر شورا تشخ تواندیداشت م

 کرديتره خرد نم يپلماسيد يبرا ينبود کس دانمي قدرت اگرفر: مقدم

 دانیبدون م یپلماسدی»، گفت: انقالب یروهایاز ن یوگو با جمعدر گفت «فرمقدم درضایحم»

است  ینظام دانیوجوه آن قدرت در م ترینمهماز  یکیکه  یاگر قدرت ملّ .ناممکن و پوچ است

مذاکره  زیچه رسد به آنکه با شما پشت م ،کندیشما تره هم خرد نم یبرا یکس د،یرا نداشته باش

 سرصدقهرا از  نیقائل است، ا یرانیا هایکنندهمذاکره یبرا یاحترام غربی طرف اگر .ندیبنش

از آن مرهون  یدرخشان اریکرده و بخش بس جادیا رانیا یکه قدرت مل میدار یقدرت دیتول

را در  هاآنبود و همه  یپلماسیو د دانمی جامع قاسم حاج .است یمانیحاج قاسم سل یهاتالش

بلکه  ،کردینم گریکدی یدو را فدا نیانگارانه اساده هایاو مثل برخ دانست؛یم یخدمت قدرت مل

 یهاپلماتیداشت و هم دست د العادهفوق یپلماسید کیبود و هم خودش  رینظیب دانیهم در م

حرف  متأسفانهبه حاج قاسم شد؛  یظلم بزرگ ،ریاخ ماجرای در .کردیمذاکره پر م یکشور را برا

هم صورت  یظلم بزرگ، عذرخواه نیا رغمیاما عل ؛تکرار و حاج قاسم دوباره ترور شد ،دشمنان

  .«اصالح نشد دیه باک چنانآن زین یبعد حاتینگرفت و در توض

 منتظر دوپينگ انتخاباتي از طرف غرب هستند! طلباناصالح: يمحصول

از طرف غرب هستند که  یانتخابات نگیطلبان منتظر دوپالحاص»: گفت یداریجبهه پا رکلدبی

امور  ریو وز ییکایآمر ریوز .کنندیرا در آن چارچوب دنبال م هامیبحث برجام و تحر یحت متأسفانه

را قبل از  هامیتحر دیبا میبگذار ریتأث رانیبر انتخابات ا نکهیا یبرا ندیگویخارجه فرانسه علنا  م

 انیرا بردارد، بعد از انتخابات اگر جر هامیقبل از انتخابات تحر کاآمری اگر .میداربر رانیانتخابات ا

اش فقط که تجربه کسی .هم خواهد نمود شتریو ب گرداندیرا برم هامیقطعا  تحر دیایسر کار ب گراغرب

 خواهدیضربه را به کشور زده است حاال چگونه م نیترشیبخش ب نیاست و در هم یپلماسیدر د

که از خود بروز داد روشن کرد که  یو مشخصات ریبا سخنان اخ فیاقتصاد کشور را درست کند؟ ظر

 «.است گونهنیاقرار داد که نگاهش به کشور  یکشور را در دست کس کی تیمسئول شودینم

 !کنندينام منامزد اصالحات در انتخابات ثبت 50همه 

صورت  یریگیرأاند، کرده یمعرف رانیکه احزاب به جبهه اصالحات ا یینامزدها نبی از بود قرار

 اما؛ کنند یخود را معرف یهاو برنامه افتهیبه مرحله بعد راه  تیاکثر یرأحائز  یگرفته و نامزدها

 یاز نامزدها برنامه انتخابات یبرخ نکهیبا توجه به ا»گفت:  رانیاصالحات ا عضو جبهه کی دیروز

 یها و بررسنامبه بعد از ثبت یریگیرأ نیبنابرا ؛اندارائه نکرده رانیخود را به جبهه اصالحات ا

مسعود  ،یعباس آخوند ؛اندشده شنهادیکه پ افرادی فهرست .«موکول شده است هاتیصالح

 ،یعتمداریمحمد شر ،یزهرا شجاع ،یصادق خراز ،یریزاده، اسحاق جهانگتاج یمصطف ان،یپزشک

 ندختیشه ان،یکواکب یمحمدرضا عارف، مصطف ف،یمحمد صدر، جواد ظر ،یمحمود صادق

 .است یو محسن هاشم یموالورد

 اخبار کوتاه

سمیه » /وضعيت درياچه اروميه در آخرين روزهاي دولت تدبير ◄

 این درمجلس  ستیزطیمحسیون رئیس فراک ،«رفیعی

دولت یازدهم بر اساس شعارهای محیط زیستی »: گویدمی باره

احیای دریاچه ارومیه بود،  اش همروی کار آمد و اولین مصوبه

به آ حقبهگوید احیا منوط سال می ۸اما حاال بعد از گذشت 

ساله و  ۸اینجاست که بعد از یک فرصت  سؤالاست، واقعا  

هزار میلیارد تومان کشور این صحبت چه معنی  00هزینه کرد 

ایم که گزارش عملکردی دهد؟ از دیوان محاسبات خواستهمی

هزینه کرد بودجه را در حوزه دریاچه ارومیه به ما بدهد تا 

ها کجا هزینه شده است، در کنار آن گزارشی از ببینم این پول

اره ها دربمعاونت نظارت بر قوانین مجلس و مرکز پژوهش

 .«عملکرد ستاد احیا خواسته شده است

 /ستيبه صالح ن رانيمد يحقوق شيشهردار تهران: انتشار ف ◄

انتشار فیش حقوقی مدیران  در خصوص دالیل عدم «حناچی»

 اهتیدر صورت موفق رانیمد یبرا یقیتشو»گفت: اش، مجموعه

به  رانیمد شیانتشار ف .ستین یثابت زانیکه م میریگیدر نظر م

 ایچون  ،منتشر شود ششانیف خواهندینم یو برخ ستیصالح ن

 .«!مطرح است یگریمسائل د ایاند وام گرفته

« احسان خاندوزی» /چقدر است؟کشور ارز بلوکه  ميزان ◄

 شدهبلوکههای کمیسیون اقتصادی درباره میزان پول سیرئبینا

میلیارد دالر  ۲اعالم بانک مرکزی، نزدیک به  بنا بر»گفت:  ،ایران

میلیارد دالر در عراق بلوکه شده که با  0در کره جنوبی و حدود 

 .«رسدمیلیارد دالر می 0۵، به حدود درمجموعسایر کشورها 

حفاظت  سرئی /ييقضا يفروش رأ يافتهسازمانانهدام باند  ◄

 یباند فساد که دو قاض کی»: خبر داد هیئقضاعات قوهاطال

شرکت با  کیدر آن حضور داشتند، در قالب  دنظریتجد

خودشان و  یبرا ینیصورت تضمکالن به یهاپول افتیدر

 رینفر دستگ 3۸رابطه  نیکه در ا گرفتندیم یرأ گرانید

نفره جعل سند در البرز که  00باند  کی نهمچنی .شدند

ها و دو کارمند و سردفتر ثبت شهرستان نیناز معاو یکی

 .«عضو آن بودند، بازداشت شدند

ترکیه  جمهوررئیس حمايت اردوغان از حق فلسطين/ ◄

در تماس تلفنی با رئیس تشکیالت خودگردان و رئیس دفتر 

سیاسی حماس بر حمایت ترکیه از حق فلسطین در دفاع از 

رجب طیب »به گزارش شبکه الجزیره،  .کرد دیتأکقدس 

« اسماعیل هنیه»و « د عباسمحمو»در تماس با « اردوغان

و  المللنیبگیرم تا جامعه همه تالشم را به کار می»گفت: 

 .«دنیای اسالم را به توقف تروریسم اسرائیل وادار کنم

 سخنگوی «جهانپور» /ينيحس نيزائران اربع يخبر خوش برا ◄

که  میدهیرا به مردم م دینو نیا»: گفت سازمان غذا و دارو

را در  رانیامسال مردم ا ،یجمع ونیناسیبا واکس شاءاهللان

 .«دید میگذشته خواه یهاسالپرشورتر از  نیاربع یروادهیپ


