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حضرت سیدالشهدا ،امام حسین(ع) می فرمایند:
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با گذشت ترین مردم ،كسى است كه در زمان قدرت داشتن گذشت كند.
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تازههای مطبوعات
••ایران   -طی سالهای اخیر صدا و سیما یکی از
زیاندهترینسازمانهاییبودهکهازبودجهعمومی
ارتزاق میکرده است .بر اساس پیشبینیها برای
سال  99هم چنین خواهد بود .سازمانی که خود
ابزارهای مختلفی برای درآمدزایی و کسب سود
اقتصادی دارد برای امسال هزار و  745میلیارد
تومان از بودجه عمومی کشور میگیرد تا روی بقیه
درآمدهایش بگذارد و خرجش را بدهد .اما جای
اشارهبهجزئیاتعملکردومصرفاینبودجههزارو
 700میلیاردیکهصداوسیماازدولتمیگیرد،در
گزارش تفریغ بودجه ساالنه کشور کجاست؟ پاسخ
کوتاهاست؛تقریب ًاهیچجا.
••اعتماد  -در حالی که پیش از این تصور میشد
که مصرفکنندگان نفت در شــرق و غــرب عالم
برخوردنظامیدرخلیجفارسراکهمیتواندموجب
افزایش قیمت نفت تا  200دالر شود ،نمیپذیرند
و این یک عامل بازدارنده است اما در شرایطی که
پیشبینی میشود رکود ناشی از کرونا حداقل طی
یکسالآیندهادامهیابد،هرگونهخسارتاحتمالی
بهتاسیساتنفتیکشورهایمنطقهنیزممکناست
تحولی نامطلوب برای آمریکا نباشد .با توجه به این
تحول راهبردی ،اکنون ممکن است دولت آمریکا
کمتر نگران عواقب استراتژیک یک برخورد نظامی
درمنطقهباشد.
••جوان  -کرونااگرچهیکتهدیداست،اماهمین
تهدید توانسته همدلی و همراهی بین مردم ایجاد
کند و درست شرایط شبیه دوران دفاعمقدس را
در جامعه ما به وجود بیاورد .در واقع با این آزمایش
نشان داده شد تفاوت نظام لیبرالی غربی با نظام
و دکترین تربیتی حضرت امام چقدر زیاد است.
در دنیای غرب سالمندان چون سودی برای نظام
لیبرالیندارند،ک ً
الازدریافتخدماتکنارگذاشته
شدهاند ،اما در ایران نیروهای جهادی و خواهران
و بــرادران جانشان را در کف دست گرفته و وارد
عرصهشدهاند.
••شرق   -منابع مالی مؤسسه مصاف مشخص
نیست و مدیر سایت فردی است به نام امیرحسین
رائفیپورکه معلوم نیست چه نسبتی با علیاکبر
رائــفــیپــور دارد .ایــن فــرد رئــیــس هیئتمدیره
«مهندسین صنعت اراده فردا» و عضو هیئتمدیره
«ماشینسازیصدرایرانیانفردا»است.اوهمچنین
رئیسهیئتمدیرهمیعادمهرمهدویهمهست.

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :پیگیریها حکایت از
ایــن دارد که برخی منتخبان تهران در مجلس
یازدهمبرایریاستمجلس،هیئترئیسهوروسای
فراکسیونهایتخصصیمجلسبهتنظیموتدوین
«شاخص» روی آوردهاند.آن طور که شنیده شده،
قرار است افراد بر اساس شاخصهایی که با حضور
جمعی از منتخبان مجلس یازدهم ـ که از لیست
شورای ائتالف اصولگرایان راهی مجلس شده اند
ـ تدوین شده ،ارزیابی شوند و تاکید هم بر این است
که«عنصرشهرت»برایتصدیمسئولیتهاکفایت
نمیکند .این جلسات به میزبانی جبهه پایداری
برگزار میشود.
••نامه نیوز نوشت  :ناصر ایمانی فعال سیاسی
اصولگرا درباره ادعای اخیر شمس الدین حسینی
مبنی بر ایجاد فراکسیون احمدی نــژادی ها با
حضور  50نماینده گفت :بنده تصور نمیکنم
کــه تــعــداد افـــراد منطبق بــا سیاستهای آقــای
احمدینژاد در مجلس یازدهم به  50نفر برسد.
درعین حال آقای حسینی میتوانند بزرگواری
و اسامی این  50نفر را اعــام کنند تا ببینیم که
چند نفر از آنان احمدینژادی بودن خود را تایید یا
تکذیبمیکنند.عددگفتنکهسادهاست،بااعالم
اسامی تعداد معلوم و روشن میشود کهمیتوانند
فراکسیون تشکیل دهند یا خیر.
••عصرایران مدعی شــد  :با آغــاز مــاه مبارک
رمضان ،حاج منصور ارضی مداح معروف پایتخت
مراسم مناجات خوانی هرسال خود را در مسجد
ارگ تهران در عصر کرونا هم ادامه داد .نکته جالب
ماجرا این است که مقام معظم رهبری ،مراسم
قرائت قرآن خودشان را که هر سال در حسینیه امام
خمینی و با حضور قاریان ایرانی و خارجی برگزار
میشد مجازی برگزار کردند.
••فردا نیوز مدعی شد  :رضا پاکنهاد شهردار
سابق منطقه 8و شهردار فعلی منطقه یک تبریز با
حکمقضاییتوسطاطالعاتسپاهدستگیرشد.این
دستگیری که ظاهرا در ادامه پرونده دستگیری
صادق نجفی شهردار سابق تبریز ،به اتهام مسائل
مالی و اقتصادی بوده است ،زوایای جدیدی را از
تخلفات شهردار سابق تبریز و تعدادی از شورای
شهر گذشته و شورای چهارم باز خواهد کرد.
••ساعد نیوز نوشت:علیالقاصیمهر،دادستان
تهران از بازداشت ادمین کانال خبرگزاری ایلنا
خبر داد .گفتنی است مدتی پیش تصویری توهین
آمیز درباره طب اسالمی در کانال خبرگزاری ایلنا
منتشر شده بود.
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سناریویایرانمقابلحیلهجدیدآمریکادرشورایامنیت

درحالیکهنیویورکتایمزبهافشایحیلهجدیدآمریکادرشورایامنیتپرداخته،شنیدههایخراسانحاکیازطراحیسناریویپاسخهایایراناست

هادی محمدی –نیویورک تایمز روز گذشته
جزئیاتی از حیله حقوقی آمریکا علیه کشورمان
را منتشر کــرد .سناریویی که ایــن روزهــا با
سردستگی پمپئو وزیر خارجه آمریکا پیش
می رود و البته با واکنش محمد جواد ظریف
هم روبــه رو شد و شنیده هــای خــراســان نیز
نشان می دهد که ایران واکنش قاطعی برای
چنین اقداماتی طراحی کرده است .همان
طور که در گزارش دو روز پیش خراسان ،پیش
بینی شده بود ،مدت باقی مانده تا  27مهر
که زمان پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل
علیه ایران است ،نبرد حقوقی داغ میان آمریکا
و ایــران در شــورای امنیت در جریان خواهد
بود .در این زمینه به گزارش فارس ،نیویورک
تایمز نوشت« :مایک پمپئو» در حال تدوین
یک استدالل حقوقی است که براساس آن
واشنگتن همچنان یکی از مشارکت کنندگان
توافق هستهای ایران قلمداد می شود؛ توافقی
که «دونالد ترامپ» در سال  2018از آن خارج
شده و آن را بدترین توافق تاریخ آمریکا خوانده
است .این روزنامه آمریکایی در ادامه مینویسد
که این اقدام بخشی از استراتژی پیچیده فشار
به شــورای امنیت سازمان ملل بــرای تمدید
محدودیت های تسلیحاتی سازمان ملل علیه
ایران یا اعمال تحریم های بسیار سختگیرانه
است.این استراتژی طی روزهــای گذشته از
سوی مقامات دولت آمریکا به عنوان شروع
چرخهای بــرای تصویب یک قطعنامه جدید
در شــورای امنیت که کشورها را از صادرات
تسلیحات متعارف به ایران منع میکند تشریح

که عبارات موجود در متن برجام بسیار فراتر از
چارچوبهایاستداللآنهاست.
▪پاسخ ایران چه خواهد بود؟

شده اســت .این روزنامه آمریکایی در ادامه
نوشت :هر تالشی بــرای تجدید محدودیت
های تسلیحاتی علیه ایران به یقین با مخالفت
علنی یا غیرعلنی روسیه و چین در سازمان
ملل مواجه خواهد شد.براساس این گزارش،
روس ها پیش از این به همتایان اروپایی خود
تاکید کردهاند که مشتاقانه منتظر آغاز فروش
تسلیحات متعارف به ایران هستند.
نیویورکتایمزدرادامهاضافهکردکهپمپئوبرای
تحققاینمسئلهطرحیراتدوینکردهاستکه
احتماالبامخالفتمتحداناروپاییواشنگتننیز
روبه رو خواهد شد و طبق آن اعالم می شود که
آمریکا ذاتا یکی از مشارکت کنندگان در برجام
است و هدف آن استفاده از تهدید مکانیسم
ماشه است که میتواند همه تحریم های قبل از
امضای برجام را علیه ایران مجدد اعمال کند تا
درصورتیکه تحریمهایتسلیحاتیپیشنهادی
آمریکادرشورایامنیتتمدیدنشودواشنگتناز

اینحقادعاییخودبهعنوانیکیازطرفهای
توافقاستفادهکندومکانیسمماشهرابهجریان
بیندازد .نیویورک تایمز افــزود :کل این درام
که در پاییز امسال و چند هفته قبل از انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا میتواند به نمایش
درآیــد ،یک جنگ بالقوه با ایــران در بحبوحه
کارزار و مبارزات انتخاباتی ترامپ خواهد بود.
نیویورک تایمز در ادامه به نقل از «وندی شرمن»
مذاکره کننده ارشد آمریکا در دولت «باراک
اوباما» نوشت :روسیه و چین هرگز یک تحریم
تسلیحاتی علیه ایــران را نمیخواهند و فقط
ممکن است با یک تمدید کوتاه مدت موافقت
کنند.هرگونهاستفادهدولتترامپازمکانیسم
ماشه با مقاومت جدی مواجه خواهد شد و قطعا
باید این طور باشد ،اما این به معنی این نیست
که این اقدام پیش نخواهد رفت .با این حال یک
دیپلمات اروپایی که نخواسته نامش فاش شود
این استراتژی دولت آمریکا را رد و تاکید کرد

اما در صورت به واقعیت پیوستن چنین خیال
پردازیآمریکایی،واکنشایرانچهخواهدبود؟
در این زمینه شنیده های خراسان از یک منبع
آگاهحکایتازآنداردکهطبقنامهرئیسجمهور
به سران کشورهای روسیه  ،آلمان  ،انگلیس ،
فرانسهوچینکه18اردیبهشتسال98ارسال
شده است ،جمهوری اسالمی ایــران برخورد
سختیباارجاعپروندهاشبهشورایامنیتودر
پی آن بازگشت قطعنامه های لغو شده و تمدید
تحریم های تسلیحاتی خواهد داشــت .براین
اساس فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت
که در نتیجه استفاده از مکانیسم ماشه باعث
تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران می
شود و در مرحله بعد در صورت بازگشت تحریم
های شــورای امنیت و لغو قطعنامه های شش
گانه  ،ایــران به حضور خود در ان پی تی پایان
خواهدداد.روزگذشتهمحمدجوادظریف،وزیر
خارجهکشورماننیزدرتوئیتینوشت«:دوسال
پیش ،مایک پمپئو و رئیس اش اعالم کردند که
مشارکت آمریکا در برجام را متوقف میکنند ،با
اینامیدکه[کارزار]فشارحداکثریآنهاایران
رابهزانودرخواهدآورد بعدازشکستتحقیرآمیز
این سیاست ،او (پمپئو) میخواهد دوبــاره به
مشارکتدربرجامبازگردد.بهرؤیاپردازیخاتمه
دهید،ملتایرانهمیشهخودبرایسرنوشتش
تصمیممیگیرد».

سیاست و کرونا
کیهانبرزگر

عباسعبدی

استاددانشگاه

روزنامهنگار

راهحل
اختالفاتآماری
درباره تفاوت آماری مربوط به کرونا راهحل
ســاده ،اعــام شمارش مرگ و میرهای هر
شهر یا استان در دو ماه گذشته و مقایسه آن
با این ارقام در دو ماه مشابه سال پیش است.
برای مثال مرگ و میر طی دو ماه اسفند 98
و فروردین  99را عالم و با مرگ و میر ماههای
مشابه سال پیش مقایسه کرد آن گاه تفاضل
آن را مصداق مرگ و میر کرونا دانست .این
آمار نیز واقعی نیست ولی تقریبا بسیار دقیق
خواهد بود .حتی اگر دو یا سه برابر هم باشد،
مشکلی نخواهد بود در هر حال بهتر از این
نحوه پاسخ دادن یا ندادن مسئوالن است/.
اعتماد

فضای جدید
دیپلماسی
معمای سیاست خارجی ایــران این است که
اصل رشد اقتصادی آن با اصل دیگر ،یعنی
حفظ امنیت و بازدارندگی تهدیدها ،همانند
تروریسم و تهدید مستقیم نظامی بیگانگان،
اغلب در تضاد قرار میگیرد .کرونا فضاهای
جدیدی برای گسترش دیپلماسی کشورمان
درحوزههایجدیدفراهم میکندو...درچنین
شرایطی،دیپلماسیهوشمندبهطورهمزمان
میتواند به دو اصل «رشد اقتصادی» ازطریق
تقویت همکاری منطقهای و «تولید امنیت»
ازطریق تقویت جایگاه منطقهای کشورمان،
البته با درنظرگرفتن منابع و امکانات موجود،
توجهکند/.شرق

الیور دودن

وزیرفرهنگانگلیس

یک خدمت
حیاتی

اکنون دقیق ًا زمانی است که خبررسانی یک
خدمت حیاتی بــرای شــهــرونــدان محسوب
میشود و میتواند اطالعاتی را درباره ویروس
کرونا در اختیارشان قرار دهد و زیان و کاهش
فعالیت رسانهها میتواند عواقب بلندمدتی
برایدموکراسیدرپیداشتهباشد.روزنامهها
اکنوندرحالمبارزهبابزرگترینبحرانحیاتی
تاریخخودهستند.روزنامههایناسیونالیستی،
منطقهای و محلی تحت فشار مالی شدیدی
قرارگرفتهاندوازبینرفتنآگهیهاهممزیدبر
علت شده است .از این رو شماری از مطبوعات
انگلیس در پی بحران فعلی حقوق کارمندان
خودراکاهشدادهاند/.اعتمادآنالین

محمدایمانی

اردشیر زاهــدی ،وزیر امورخارجه دوران پهلوی در گفتوگو با
بیبیسی فارسی  دربــاره موضوعات روز ایــران صحبت کرد و
درحالیکهمجریاینشبکهچندبارسعیکردحرفهایخودش
رادردهانویبگذاردامادراینکارموفقنبودودرنهایتبهاستفاده
ازتیتر«اردشیرزاهدی:مخالفتمنباتحریمهابهمعنیحمایتاز
جمهوریاسالمیایراننیست»بسندهکرد.زاهدیدراینگفتو
گوکهبهصراحتوچندبارازسردارسلیمانیوایرانیهاتجلیلکرد،
بهانتقادازکسانیپرداختکهپولمردمایرانراازکشورخارجکرده
و امروز به دنبال تحریم ایران هستند .بخشهایی از صحبتهای
دامادپهلویراکهزمانیسفیرایراندرانگلستانوآمریکاونیزوزیر
خارجه حکومتپهلوی بودهاست،میخوانید:
*[در پاسخ به این سوال که :مخالفت شما با تحریم ،نتیجهای جز
تقویتجمهوریاسالمینداردونوعیحمایتازجمهوریاسالمی
تلقی میشود آیا شما از جمهوری اسالمی حمایت میکنید؟]:
راجع به دولت و جمهوری اسالمی هیچ وقت صحبت نکردم و
نمیکنم،دراینموضوععقیدهامبودهوهستدرحالیکهمادراین
جا[خارج]خوشمیگذرانیموخوبمیخوریم،دلمباایرانیهایی
استکهدرایرانشرایطاقتصادیمساعدوحتیداروندارند.آنها
رابرادرانوخواهرانخودممیخوانم.
* هیچ کس حق ندارد به پول های ایران دست اندازی کند .این
پول ها اموال ایرانی هاست و دست اندازی به آن خالف قوانین
بین الملل است ...دیپلم اتهای ایران الحق و االنصاف پنج سال
زحمت کشیدند و توافقنامهای را امضا کردند اما رئیس جمهور
آمریکا[ترامپ]آمدگفتچونرئیسجمهورقبلی[اوباما]کهامضا
کرده سیاه پوست بوده من آن را قبول ندارم؛ این چیزها در دنیای
امروزقابلقبولنیستومسخرهاست.
* ایرانیهایی که در خارج [ نشسته اند و ] میگویند بروید آن
جا (ایــران) بمب بیندازید ،به نظرم آنها دیگر ایرانی نیستند و
شرافتشان را فروختند و از خارج پول میگیرند .آن ها در حقیقت
پستانمادرراگازمیگیرند.
* من به قدرت ارتش ایران که برای مملکت خودش قسم خورده
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ویژه های خراسان

هشدار به مدیران درباره
جریمه پنهان کردن اموال
دولتی
یک مسئول اقتصادی در کابینه با ابالغ بخشنامه
ای در روزهای اخیر خطاب به همه وزارتخانه ها
و موسسات دولتی ،با تشریح اقداماتی که باید
امسال جهت فروش اموال و تامین اعتبار تکمیل
طرح های نیمه تمام و پرداخت مطالبات انجام
دهند ،تاکید کرده حسب مجوزهای صادرشده،
ام ــوال غیرمنقولی کــه دستگاه هــا بــه صــورت
بالاستفاده رها کرده و فهرست آن ها را به دولت
اعالم نکنند ،در صورت کشف ،به فروش می رسد
و درآمد آن به حساب دولت واریز می شود.

ایرالین های خارجی پول
مسافران ایرانی را نمی دهند؟

به رغم تاکید مسئوالن اجرایی مبنی بر ضرورت
پرداخت بدون کسری پول بلیت اتباع ایرانی که
در ایام کرونا عازم مسافرت خارج از کشور بوده
اند ،یک نهاد مسئول در نامه روزهای اخیر خود
به تعدادی از نمایندگان ایرالین های خارجی
فعال در کشورمان ،به آن ها اعالم کرده حسب
گزارش های واصله از دفاتر مسافرتی و آژانس
هــای گــردشــگــری ،ایــن شرکت هــای خارجی
مبالغ مربوط به بلیت مسافران ایرانی را به آن ها
پرداخت نکرده اند که در صورت ادامه این روند،
طــرح شکایت قانونی و قضایی از ســوی طرف
ایرانی انجام خواهد شد.

روزنامهنگار

عقبگردهای
آمریکا
پیشرفتهای40سالهماباعقبگردهایآمریکا
قرین شده است .دنیا امروز شاهد ثبات بیشتر
ایرانوآشفتگیمضاعفدرآمریکاست.کرونا،
اگر آمریکا را به هم ریخت و تا حد دعوت ترامپ
بهآشوبعلیهقرنطینهوتحرکاتجداییطلبانه
در برخی ایالتها پیش رفت ،در ایران موجب
همدلی و بسیج ظرفیتهای مردمی و حتی
ثبات و آرامش بیشتر شد .اینروزها در حالی
که ایــران از لحاظ درصد بهبودیافتگان جزو
موفقترینکشورهاست،آمریکارکورددارتعداد
مبتالیان و قربانیان کروناست .در این مقایسه
جهانی ،ایران باالتر از آلمان ،انگلیس ،اسپانیا
ایتالیاوفرانسهایستادهاست/.کیهان

اظهاراتصریحاردشیرزاهدیدربارهخارجنشینان،سردارسلیمانیوپولهایخارجشدهازایران
افتخارمیکنم،بههمیندلیلببینیدآمریکاییهاکهبایکژنرالش
بدبودندبرخالفقوانینبینالمللیچهکثافتکاریهاییکردند؟
بعدبهدیگرانمیگویندشماتروریستهستید!تروریستکسانی
هستند که برخالف قوانین ترور میکنند و بعد میگویند افتخار
میکنیمکهترورکردیم.
*[درپاسخبهاینسوالکهآیاحمایتشماازآقایسلیمانیبهاین
معنا نیست که شما به سمت حمایت جمهوری اسالمی کشیده
شده اید؟] :بگذارید هرکسی هرچیزی دلش میخواهد بگوید.
واقعیتایناستکهاینسربازانوافسرانوبهباال[فرماندهان]،به
قرآنومملکتشانقسمخوردندوبرایمملکتشانمقابلاسرائیل
جنگیدند و از مملکتشان دفاع کردند .آن آدم (سردار سلیمانی)
برایمملکتشجنگیده...مملکتشبودهوتاجاییکهمیتوانسته
جنگیدهاست .منبهاو[قاسمسلیمانی]افتخارمیکردم،افتخار
میکنموافتخارخواهمکرد،اینهاخونخودشانرابرایمملکت
شان داده اند .این ها قابل احترام هستند نه آن هایی که خودشان
رابهپول«سی.آی.ای»وسعودیفروختهاند.
*  60میلیون از جمعیت امروز ایرانی سواد دارند و  40میلیون
آنهامدرسهودانشگاهرفتهیادکترومهندسهستند 20میلیون
از این جمعیت خانمها هستند و این سرمایهای است که بسیاری
ازکشورهاآنراندارند.منبهمنابعانسانیایرانافتخارمیکنم.
*[درپاسخبهاینپرسشبیبیسیمبنیبراینکهبرخیمعتقدند
برایتغییروضعیتایرانبایدبهسمتتغییرحکومتایرانرفت...
چطورشمامشکالترادرآمریکامیبینید؟]:آنهاغلطمیکنند.
ضمن این که آمریکا تنها نیست و اسرائیل و سعودی هم کنارش
هستند...آینده ایــران در اختیار کسانی است که اراده دارنــد و
میتوانندخودشاندولترابیاورندوببرندومادرخارجچنینحقی
رانداریم...اگرمیخواهیدعلیهمردمایرانزوربگویید،منطرفدار
هرکسی[جمهوریاسالمی]میخواهیدبگوییدهستم.
* دولت ایران امروز مال مردم ایران است .آن جوانان هستند که
برایخودشانتصمیممیگیرند.ماکسانیکهازایرانرفتیمپول
هم برای خودمان برداشتیم و آوردیم حق نداریم بگوییم لنگش
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کن! این خالف شرف است...از نظر من هر ایرانی که از خارجی
پول بگیرد و خودش را بفروشد ،این آدم شرافتمند نیست و ایران
بیدینیستکهبااینبادهابلرزد...ما(دردورهرژیمپهلوی)چندین
میلیارد پول برای خرید طیاره (هواپیما) و  ...دادیم اما امروز ایران
خودش هواپیما،پهپاد و زیردریایی میسازد ،من به آنها افتخار
میکنم.ایرانامروزازخلیجفارسنگهداریمیکنددراینشرایط
وزیرخارجهآمریکاغلطمیکندکهازخلیجعربیبهجایخلیج
فارساستفادهمیکند،کجاخوانده؟اوبچهبوده.
* من صریح بگویم آینده ایران برای جوانان ایران است .من به این
جوان ها سر تعظیم فرود میآورم ،من به آن ها حسادت نمیکنم
چرا که بیشتر از من میفهمند و مناسبات زندگی امروزی را هم
رعایتمیکنندحتیدرمساجدماهمامروزهکامپیوتراستامامن
نمیخواهمکسیازخارجبرایماتصمیمبگیرد.

خبر

جزئیاتجدیددرماجرایمدرک
تحصیلییکنمایندهمنتخب

سخنگوی شورای نگهبان از تایید نکردن مدرک
تحصیلی یک منتخب مجلس آینده از سوی وزارت
علومخبرداد.بهگزارشفارس،عباسعلیکدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان اظهارکرد :وزارت علوم
مــدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب حوزه
تفرش در مجلس یازدهم شورای اسالمی را تایید
نکرد.ویافزود :اگرمدرکتحصیلیمنتخبحوزه
تفرشتاییدنشود،انتخاباتآنحوزهابطالمیشود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوعات مطرح
شدهدربارهمدرکتحصیلیسیناکمالخانیمنتخب
حوزه تفرش در مجلس یازدهم ،گفت :آن چه که ما
در پرونده از ایشان داشتیم و بررسی کردیم ،گواهی
تحصیلی بود که مشکلی در ابتدای امر نداشت و
در بررسی صالحیت هم ،چون هیچ مسئله ای در
این زمینه نبود ،موضوع مورد تایید واقع شد .وی
افزود:امابهتازگیباتوجهبهموضوعاتمطرحشده،
موضوعراجویاشدیمونامهایازیکموسسهدریکی
از استان ها دریافت کردیم که طی این نامه ،اعالم
شدهکهازاینفردباچنینمشخصاتیکهمدعیشده
در مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در این
موسسهتحصیلکرده،سوابقیوجودنداردوویدر
اینموسسهتحصیلنکردهاست.سخنگویشورای
نگهبانادامهداد:ماموضوعراازوزارتعلومبهعنوان
مرجع اعالم نظر در این باره جویا شدیم که وزارت
علومامروزطینامهایاعالمکردکهمدرکتحصیلی
منتخب حوزه تفرش در مقطع کارشناسی ارشد از
آن موسسه ،فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش
عالی است و مدرک ایشان را تایید نکرد .کدخدایی
ادامه داد :ما با خود فرد (سینا کمالخانی) تماس
گرفتیم ،ایشان مدعی هستند که مدرک من معتبر
است و ما درخواست کردیم که اگر اسناد دیگری
دارند ،ارائه دهند و ما این هفته موضوع را در جلسه
چهارشنبهشوراینگهبانمطرحمیکنیموتصمیم
خواهیم گرفت .وی در پاسخ به این سوال که اگر
شبهاتمطرحشدهدربارهمدرکتحصیلیمنتخب
حوزه تفرشتاییدشود،تکلیفچیست،تاکیدکرد:
اگر مــدرک تحصیلی وی مــورد تایید قــرار نگیرد،
ما انتخابات را در تفرش ابطال و انتخابات میان
دورهایبرگزارخواهیمکرد.

