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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بیــش از یک ســال اســت که 
دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم 
اخاللگران اقتصــادی راه افتاده اند، 
تقریبا هر روز هم تشــکیل جلســه 
می دهند. ســایر پرونده های مفاسد 
مالی هم در قالب دیگری جریان دارند. 
دست همه از اصالح طلب و اصولگرا و 
بهاری و بخش خصوصی و دولتمرد و 
نماینده مجلس و ... هم آلوده اســت. 
آنهایی که پرونده ندارند هم از اتهام 
مبرا نیستند؛ شاهد مثالش اتهاماتی 
که به آیت اهلل آملــی الریجانی بابت 
حوزه علمیه مجللش در قم زده شد. 

فســادها هم در تمــام حوزه ها از 
خودرو و پوشــک بچه گرفته تا دارو 
ریشــه دارند. هرچه بیشتر جزئیات 
پرونده هــا و عملکرد متهمانشــان 
تشریح می شود، افکار عمومی بیشتر 
انگشت به دهان می ماند و پرسشگر 
این سوال که چگونه این همه مفسد 
اقتصادی وارد بدنه اجرایی و نظارتی 

کشور می شوند؟
هرچــه بــه انتخابــات نزدیکتر 
می شــویم، پاسخ به این ســوال نیز 

حساسیت بیشتری پیدا می کند؛ به 
ویژه که مدت هاســت نام »انتخابات 
مجلس« با »پول های کثیف« عجین 

شده است. 
هنوز نه به بار اســت و نــه به دار 
اســت، ماه گذشــته ویدئوهایی از 
پولپاشی و بذل و بخشش نمایندگان 
با کارناوال هــای خیابانی در فضای 
مجازی پخش شــد؛ ویدئوهایی که 
نشان میداد یک نماینده برای مردم 
شــهرش دســتگاه MRI!  خریده 
و دیگری شــهرداری شــهرش را به 
ماشین های حمل پسماند مجهز کرده 
است! اما این شاید ساده ترین شکل 

بازی با پول برای کسب رأی باشد. 
خطرناکترین شکل آن را کسانی 
می دانند که چشمشــان به پشــت 
پرده انتخابات افتــاده و دیده اند که 
چگونــه پول های کثیف دســت به 
دســت می چرخد تا یک نفــر را به 
کرســی بهارستان برســاند. آنها که 
دیده اند می دانند که اکنون در آستانه 
انتخابات وقت به کار افتادن دوباره آن 

دست ها و آن پول هاست.
تیری که به سنگ خورد

مجلــس برای اینکه نشــان دهد 

اتفاقا خــودش بیــش از همه نگران 
این پول های کثیف است، فروردین 
امسال »طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات« را تصویب کرد که موضوع 
شــفافیت مالی کاندیداها نیز در دل 
آن گنجانده شــده بود. اردیبهشت 
ماه مصوبه بــرای تایید به شــورای 
نگهبان رفت و با ایراد شورای نگهبان 
مواجه شد.  ابتدای هفته محمدجواد 
کولیوند، رئیس کمیســیون شوراها 
و امــور داخلــی مجلــس گفت که 
»کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شــورای نگهبان به 
بخش استانی شدن انتخابات در طرح 
مذکور ایــراد گرفتند، اما نمایندگان 
بر نظر خــود اصرار کردنــد و بدین 
ترتیب طبق روال، اختــالف باید به 
مجمع تشخیص ارجاع شود اما چون 
کمیسیون نظارتی مجمع پیش از این 
نظر خود را اعالم کرده بود نمی توان 

این موضوع را به مجمع ارجاع داد.«
پیــش از این مجمع تشــخیص، 
ایســتگاه پایانی برای پایان دادن به 
اختالف نظر مجلس و شورای نگهبان 
بود اما حاال پس از تشکیل کمیسیون 
نظارتی مجمع تشخیص که در کنار 

شورای نگهبان نســبت به مصوبات 
نظر می دهد، ایــن وضعیت نوظهور 
برای مجلس پیش آمده که نمی داند 
اختالفش با شورای نگهبان را به کجا 
ببرد! بدین ترتیب طرح اصالح قانون 
انتخابات و به دنبال آن شفافیت مالی 
کاندیداهــا، تیری بود که به ســنگ 
خورد و به گفته کولیوند فعال منتفی 

است.
او در عیــن حال اشــاره کرد که 
»شــورای نگهبان، خــودش باید از 

طریــق منابــع اطالعاتی کــه دارد 
شــفافیت مالی کاندیداها را بررسی 

کند.«
همکاری شورای نگهبان و 

نهادهای اطالعاتی
درواقع اکنون که دســت مجلس 
بســته مانده، نگرانی ها به شــورای 
نگهبــان ارجــاع داده می شــود. 
عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی 
شــورای نگهبان در طول هفته های 
گذشــته بارها به این موضوع اشاره 
کرده و گفته است: »شورای نگهبان 
تالش خواهد کرد هر جا که می بیند 
پول نقش موثری در انتخابات داشته 
و ممکن اســت انحرافی در انتخابات 
ایجاد کند با اختیــارات قانونی با آن 

برخورد کند.«
اما این وعده کدخدایی در شرایطی 
اســت که قانونی در این بــاره وجود 
ندارد. حتی نجــات  اهلل ابراهیمیان، 
حقوقدان سابق شورای نگهبان درباره 
چگونگی برخورد این شورا با استفاده 
نامزدهــای انتخاباتــی از پول های 
کثیف، دو روز پیش به ایرناپالس گفته 
بود که »این موضــوع نیازمند قانون 
است.« کدخدایی در پاسخ به اینکه 
شورای نگهبان به رغم نبود قانون در 
این باره، با چه سازوکاری می خواهد 
با پولهای کثیف مقابله کند، توضیح 
داده که »اختیارات شورای نگهبان در 
بررســی صالحیت ها است و طبیعتا 
گزارش هایــی از ســوی نهادهــای 
مختلف مسئول مثل نیروی انتظامی 
و نهادهای چهارگانه برای ما ارســال 
می شود که اگر صحت آنها تایید شود 
که خدای ناکرده پول های کثیف در 
انتخابات نقش داشــته اســت قطعا 
در بررســی صالحیت ها مدنظر قرار 

خواهد گرفت.«
 نگرانی از بهانه تراشی 

برای رد صالحیت
بعد از این اظهــارات کدخدایی، 
حاال بسیاری نگران هستند که مبادا 
شــورای نگهبان قصــد دارد از این 
ماجرا حربه ای برای رد صالحیت های 
سیاســی و جناحی بتراشــد. دیروز 
خبرگزاری ایســنا گــزارش داد که 
تا پایان شــهریورماه حداقل 2 هزار 

و 831 نفر در سراســر کشــور برای 
داوطلبی در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی شناسایی 
شــده اند که تعــداد اصولگرایان از 
اصالح طلبان و مستقلین بیشتر است. 
بنابراین به نظر می رسد اصولگرایان 
در این میان بیش از بقیه زیر ذره بین 
باشــند اما آیا شــورای نگهبان که 
قرابت فکری و سیاســی بیشتری با 
اصولگرایان دارد تا دیگر کاندیداها، 
ممکن است چشــم به روی پول های 

کثیف آنها ببندد. 
سیامک ره پیک، عضو حقوقدان 
شورای نگهبان دیروز به ایسنا گفته 
اســت: »شــورای نگهبان اصال نگاه 
نمی کند ببیند چه کسی اصالح طلب 
یــا اصولگرا اســت و مــا در فرم ها و 
بررســی هایمان هیچ جایی ننوشته 
که اصالح طلــب یا اصولگرا اســت، 
نگاه کنیــد ببینید نماینــدگان این 
دوره مجلس بیشــتر از کدام جناح 
هستند؛ شورای نگهبان اصولگرایان 
مطرحــی را رد کــرده اســت که با 
تابلوی اصولگرایــی بوده اند ولی به 
خاطر اینکه جرم انجام داده و فســاد 

داشته اند رد شده اند.«
بررســی آلــوده بــودن آن همه 
کاندیدا به پول هــای کثیف چالش 
ســختی بــرای شــورای نگهبــان 
خواهد بود؛ به ویــژه که این پول ها با 
دست های دستکش پوشیده و پشت 
پرده جــا به جا می شــوند اما چالش 
سخت تر بی طرفی شورای نگهبان در 

مواجهه با این موضوع است. 

شورای نگهبان در گیرودار بررسی صالحیت  کاندیدا هاست؛

رودررو با غول » پول های کثیف«

خبر

معاون اول رئیس جمهــوری تأکید کرد: یکــی از دالیل 
شکســت طرح هــای آمریــکا علیــه جمهوری اســالمی 
ایران، همسایگان پرشــمار ایران و روابط حســنه ما با اکثر 
همســایگان مان است که باعث شــده تالش ها و توطئه های 

دشمنان علیه جمهوری اسالمی موثر واقع نشود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری 
روز دوشنبه در جریان سفر به خراســان جنوبی با حضور در 
شهرستان مرزی سربیشــه، در اجتماع مردم شهر »ُدَرح« به 
عنوان نزدیک ترین شهر استان به مرز، با بیان اینکه همه دنیا 
می داند که ایران اسالمی به مرزهای خود بسیار حساس است، 
افزود: آمریکایی ها با همه ادعاهای خود می خواستند حساسیت 

ایران به مرزهایش را محک بزنند و لذا پهپاد جاسوسی خود را 
که اساساً مدعی بودند قابل ردیابی و انهدام نیست، به مرزهای 
ایران اسالمی فرستادند تا به عبور از مرز، مرزبانان ما را امتحان 
کند. نیروهای مسلح مقتدر کشورمان با استفاده از تجهیزات 
و سالح های پدافندی ساخت داخل، با ســاقط کردن پهپاد 
پیشرفته آمریکایی ها توان و حساسیت مرزبانان کشورمان در 

حراست از ایران را به رخ آنها کشاندند.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشــت: آمریکایی ها به 
همراه پنج قدرت دیگــر جهان پــس از مذاکراتی پیچیده و 
طوالنی به توافقی با ایران رسیدند که مورد تأیید شورای امنیت 
سازمان ملل هم قرار گرفت. ایرانی ها بر اساس دستور دینی و 

مرام اخالقی شان به همه تعهداتشان بر اساس این توافق عمل 
کردند اما آمریکایی ها نه تنها به تعهدات خودشان عمل نکردند 
بلکه از این توافق خارج شدند و به همین مقدار نیز بسنده نکرده 

و یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران به راه انداختند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هم مرزی 
خراسان جنوبی با افغانســتان، تصریح کرد: روابط جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری اســالمی افغانستان امروز در سطح 
بسیار مطلوبی قرار دارد؛ این روابط دوســتانه برای ما بسیار 
اهمیت دارد و عالقمند هستیم امنیت و اقتدار و اقتدار دولت در 

افغانستان هر چه بیشتر افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به حجم 8۰۰ میلیون 

دالری مبادالت ایران و افغانستان از مرز ماهی رود گفت: ایران 
همواره روابط خوبی با دولت و ملت افغانستان داشته و هیچ گاه 
در مواقع مورد نیاز از کمک و حمایت افغانستان دریغ نکرده و 
لذا این حق ما و البته حق و اختیار دولت و ملت افغانستان است 
که برای تعمیق و گسترش روابط دوجانبه مبادالت تجاری و 

همکاری های اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش دهیم.

جهانگیری:

 روابط حسنه ما با همسایگانمان، تالش های آمریکا را بی ثمر کرده است
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الریجانی قانون تابعیت فرزندان 
مادران ایرانی را ابالغ کرد

علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی 
در نامه ای به حســن روحانی، رئیس جمهوری 
قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی را 

برای اجرا ابالغ کرد.
    

مرز خسروی باز شد
مرز خســروی پس از وقفه ای چند روزه در تردد 
زوار اربعین از این مرز، دیروز)15 مهر( باز شد. جعفر 
همتی، رییس قرارگاه ویژه اربعین در مرز خسروی 
با اعالم این خبر، به ایسنا گفت: ساعت عبور زائرین از 
مرز خسروی فعال از هفت صبح تا 15 عصر خواهد بود و 
عالوه بر شرایط اسکان برای زوار در این مرز، برای بیش 
از 4۰ هزار خودرو نیز پارکینگ در نظر گرفته شده 
است. گفتنی است از پنجشنبه هفته گذشته به دلیل 
مشکالت ایجاد شده در عراق و به درخواست مسئولین 
این کشــور، مرز خسروی بسته شــده بود. این مرز 

نزدیک ترین مسیر کشورمان به کربالی معال است.
    

جبران خسارت ناشی از نقض 
برجام پیگیری حقوقی می شود

به گزارش مهر،  لعیا جنیــدی معاون حقوقی 
رئیس جمهور از بخش های کالن اقتصادی کشور 
برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض برجام توسط 
آمریکا درخواست کرد تا اقدامات حقوقی برای اقامه 
دعوا برای جبران آن را آماده کنند. جنیدی تصریح 
کرد: جبران خسارت ناشــی از نقض برجام توسط 

آمریکا پیگیری حقوقی می شود.
    

ظریف:
ترور بیولوژیک »تخت روانچی« 

را تکذیب می کنم
محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه درباره 
آخرین وضعیــت بیماری مجیــد تخت روانچی، 
سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد، گفت: 
اگر از بیماری او قبــل از عزیمت به نیویورک مطلع 
می شدیم، حتما درمان را در ایران شروع می کردیِم 
اما در آمریکا بیماری وی تشخیص داده شد و دکتر 
نیز تاکید داشت که فوری باید عمل شود. جراحی در 
نیویورک انجام گرفت و تخت روانچی در حال حاضر 
مراحل شیمی درمانی را پشت سر می گذارد. ظریف 
در پاسخ به سوالی درباره ترور بیولوژیک مجید تخت 
روانچی در نیویورک، گفت: موضوع ترور بیولوژیک 

وی را تکذیب می کنم، او در حال درمان است.
    

 قالیباف راه احمدی نژاد 
را می رود

ابراهیــم فیاض، تحلیلگر مســائل سیاســی 
به »نامه نیــوز« گفت: قالیباف می خواهد ســتاد 
فرماندهی ایجاد کند و دنبال یک نوســازی آمرانه 
شدید است؛ حال آنکه نسل تمدنی چنین نگاهی 
را نمی پســندد حاال آیا آقای قالیبــاف می تواند 
پاسخگوی خواسته های نســل تمدن ساز باشد؟ 
خیر او نمی تواند. چون او همیشه فرمانده بوده است. 
زمان شــهرداری هم در واقع فرمانده تهران بود نه 
شهردار تهران. سال ۹2 هم دیدیم که او انتخابات 
ریاست جمهوری را در تهران باخت. در واقع او دارد 

راه احمدی نژاد می رود البته به شدت بدتر.
    

آخرین وضعیت پرونده 
محمدعلی نجفی 

حمید گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی 
به ایسنا گفت: رأی پرونده موکل از سوی دیوان عالی 
کشور نقض شــد و دیوان عالی اعتراضات، ایرادات و 
نقایص ما را درباره ارجاع به کارشناس اسلحه و پزشکی 
قانونی وارد دانست. طبیعتا بحث گلوله دفرمه تاثیرگذار 
است. به همین دلیل دادگاه چند روز پیش کارشناسان 
اسلحه و پزشکی قانونی را تعیین کرد و امروز جلسه 
معاینه محل در صحنه قتل توسط کارشناسان انجام 
شد. موکلم نیز توضیحات الزم را شرح داد. قرار شده 

ظرف مهلت قانونی نظر کارشناسان اعالم شود.
    

مرکز فرماندهی پدافند هوایی 
خلیج فارس افتتاح شد

به گزارش فارس، »مرکز فرماندهی عملیات پدافند 
هوایی خلیج فارس« با حضور امیر سرلشکر موسوی 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( آغاز 
به کار کرد. این مرکز متکی بر آخرین فن آوری روز، 
با قابلیت کنترل منطقه وســیع و هدایت مستقیم 
یگان های پدافندی و هوایی ارتش و سپاه مستقر در 
سواحل جنوب کشور ایجاد شده است. در این مرکز، 
کارکنان جوان و متخصص پدافندی کشور با در اختیار 
داشتن به روزترین تجهیزات بومی، تمامی تحرکات و 
آمدوشدهای هوایی در آسمان خلیج فارس را با دقت و 

ریزبینی رصد، پایش و کنترل می کنند.

ره پیک: شورای نگهبان 
اصال نگاه نمی کند ببیند 
چه کسی اصالح طلب یا 
اصولگرا است. شورای 

نگهبان اصولگرایان 
مطرحی را رد صالحیت 

کرده که با تابلوی 
اصولگرایی بوده اند، ولی 
به خاطر اینکه جرم انجام 

 داده و فساد داشته اند 
رد شده اند

کدخدایی: طبیعتا 
گزارش هایی از سوی 

نهادهای مختلف مسئول 
مثل نیروی انتظامی و 

نهادهای چهارگانه برای 
ما ارسال می شود که اگر 

صحت آنها تایید شود که 
خدای ناکرده پول های 

کثیف در انتخابات نقش 
داشته است قطعا در 

بررسی صالحیت ها مدنظر 
قرار خواهد گرفت

با تعطیلی جلســه درس آیــت اهلل مکارم 
شیرازی، تعداد مراجعی که جلسه درسشان 
به  دلیل کهولت سن یا بیماری تعطیل می شود، 
به چهار نفر رسید. پیشتر دروس عمومی آیات 
صافی گلپایگانی، وحید خراســانی و شبیری 
زنجانی هم تعطیل شــده بود. از بین مراجع 
فعلی در قم، آیات  جوادی آملی، ســبحانی و 
صانعی هستند که کرسی درس خارج فقهشان 

برپاست.
روز گذشته پیامکی از طرف دفتر آیت اهلل 
مکارم شــیرازی مبنی بر تعطیل بودن جلسه 
درس ایشان، ارسال شــد. متن پیامکی که از 
زبان آیت اهلل مکارم شــیرازی ارســال شده، 

اینگونه بود: »و اما بعد، وعــده داده بودیم که 
امروز یعنی روز چهاردهــم ماه محرم درس را 
شــروع کنیم و حتی مطالب را هم آماده کرده 
بودم اما ضعف مانع شــد. امیــدوارم در آینده 
نزدیک به لطف خدا و دعای دوســتان قوت و 
قدرت حاصل شود و بتوانیم با اطالع قبلی درس 
را شروع کنیم. انشاءاهلل خواهید بخشید. ناصر 

مکارم شیرازی.«
به گزارش »انتخاب«، در روزهای گذشته 
اخبار متفاوتی درباره کسالت و بیماری آیت اهلل 
مکارم شیرازی منتشر شده است. برخی کسالت 
ایشان را جدی می دانند و برخی خالف این خبر 
را نقل کرده اند. انگار همین مشکالت جسمی 

باعث شده درس ایشــان تا کنون برگزار نشود 
و معلوم نیســت آیا این تعطیلی دائمی است 

یا موقت.
آیت اهلل صافی گلپایگانی که مســن ترین 
مرجع تقلید فعلی اســت، چند سال است به 

دلیل کهولت سن، درس عمومی ندارند.
آیت اهلل وحید خراســانی که درسشان در 
مسجد اعظم، همیشه طرفداران زیادی داشته 
است، در سال تحصیلی جدید نیز مانند سال 

قبل، درس عمومی ندارند. آیت اهلل شــبیری 
زنجانی هم که تا اردیبهشــت امسال که سال 
تحصیلی گذشته محسوب می شود، درسشان 
برقرار بود، هنوز درس خود را شروع نکرده اند و 
از قرار معلوم ایشان هم به دلیل سن باال، درس 
عمومی ندارند و برخــی روزها گعده علمی در 

دفترشان برگزار می شود.
از بین مراجع فعلی در قــم، آیات  جوادی 
آملی، ســبحانی و صانعی هستند که کرسی 
درس خــارج فقهشــان برپاســت و طالب 

می توانند پای درس این اساتید بنشینند.
دروس خارج فقه و خارج اصول، دربرگیرنده 
نگاه اجتهادی مجتهدین به منابع شــرعی و 
جدی ترین کرســی علمی در حوزه علمیه قم 

است.
 ورود مراجع تقلید جدید

به نظر می رســد با باال رفتن ســن مراجع 

معروف فعلی و دشــوار شــدن ادامه درس و 
بحث معمول برای این بزرگواران، پس از این 
باید به درس مجتهدان دیگری که می توانند 
نسل بعدی مراجع تقلید باشند، بیشتر توجه 
کرد؛ افرادی مانند: آیات  سید حسن خمینی، 
علوی بروجردی، گنجی، شــهیدی، مددی و 
علیدوســت درس های پررونقی دارند. البته 
در مشــهد، تهران و برخی شهرهای دیگر نیز 

درسهای خارج جدی برگزار می شود.
گرچه تنها شلوغ بودن جلسه درس اساتید، 
دلیلی بر باکیفیت بودن مطالب نیست و چه بسا 
جلسات درس خلوت و کم تعدادی هم هستند 
که از نظر علمی در سطح باالیی قرار دارند، اما 
مجتهدانی را که درس شلوغی دارند، می توان 
به عنوان مراجع احتمالی بعدی به حساب آورد، 
به شــرطی که خود فرد برای ورود به جایگاه 

مرجعیت تمایل داشته باشد.

حوزه قم از درس چهارمین مرجع تقلید هم محروم شد؛

نسل جدیدی از مراجع تقلید در راه هستند


