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روی موج کوتاه

نگاهی به وعده «فسادستیزی» رئیسی درگفتوگوی تلویزیونی؛

روسیه:

لطفا با معاون اول شروعکنید!

محبوبه ولی

روســای جمهــور پیشــین هر
یک بســته به مقتضای زمانه خود
با وعــدهای مختص همــان مقطع
وارد گــود انتخابات می َشــدند؛ از
وعده ســازندگی دولت هاشــمی
گرفته تا عدالت و مهرورزی محمود
احمدینژاد.
برای رئیســی اما این وعدهها به
دو بخش اصلی تقســیم شــدهاند؛
یکی رفع تحریمهــا و نجات اقتصاد
و دیگری «مبارزه با فساد» .در واقع
درخت فساد طی ســالهای اخیر
چنان تنومند شده که زدن ریشه آن
از آن کارهایی اســت که از عهده هر
کسی برنمیآید؛ از این رو باالترین
امتیاز در رقابتهــای انتخاباتی را
به خود اختصاص میداد و رئیســی
هم همانگونه که در قوه قضائیه نیز
شعارهای خود بر آن متمرکز کرده
بود ،در پاســتور نیز بســیار درباره

مبارزه با فســاد وعده داده اســت.
برای بسیاری اما این وعده بزرگ در
تناقض با کابینه و نزدیکان ابراهیم
رئیســی قرار دارد .او شنبهشب در
نخستین گفتوگوی تلویزیونی خود
پس از ریاست جمهوری ،به موضوع
واکســن هم پرداخته و گفته است:
«تولید داخلی واکسن نمیتوانست
نیاز کشور را تامین کند».
رئیس جمهور بــا اعتراف به این
واقعیت تلخ ،افــزوده« :برآوردمان
این بود کــه برای مصــرف داخلی
نیازمند  ۱۰۰میلیون دوز واکســن
هســتیم .امروز  ۴۰میلیون دوز به
صورت قطعی انجام شــده است و
امیدواریم با ســرعت و شــتاب کار
بیشــتر هم بتوانیم باقی واکسن را
تامین کنیم».
اظهارات او در حالی است که در
پی تعللها برای واردات واکســن و
وعدههای پوچ درخصــوص تولید
واکســن داخلی ،هماکنون روزانه

متجاوز از  600تن در کشــور بر اثر
کرونا جان خود را از دست میدهند.
رســول جعفریان ،مورخ ،استاد
دانشــگاه تهران و کنشگر سیاسی
از این رهگــذر ،گریزی بــه ادعای
فسادســتیزی ابراهیم رئیسی زد و
در صفحه توئیتر خود نوشت« :اگر
قرار بود رئیسجمهور با فساد مبارزه
کند ،اول باید با گزارش دروغ کسی
که دروغش سبب مرگ هزاران نفر
شــد ،یعنی جناب مخبــر برخورد
میکرد .فساد که فقط مالی نیست،
یک گزارش خالف بــه رهبر معظم
انقالب ،سبب این همه فجایع شد.
نه تنها برخورد نشد ،که معاون اول
هم شد!»
در واقع هر بار که رئیسی وعدهای
میدهد یــا ادعایی میکنــد ،داغ
وعدههای عملی نشــده معاون اول
او که بودجههای کالنی را هم به باد
داد ،تازه میشود .آذر پارسال وقتی
کلنگ احداث سایت تولید واکسن

اظهارات رئیسی نشان میدهدکه
ایران آماده مذاکره است

برکت زمین زده شد ،ستاد اجرایی
فرمان امام اعالم کرد که بعد از چین و
هند ،بزرگترین سایت تولید واکسن
را ســاخته و گفته شــد که واکسن
تولیدی این ســاخت بیــش از 85
درصد روی ســویههای انگلیسی،
آفریقایی و دلتای کرونا موثر است.
از وعده تا فرافکنی
نهم دی ،مخبر که رئیس ســتاد
اجرایی فرمان امام بود ،وعده تولید
ماهانه یک و نیم میلیون دوز واکسن
ظرف سه هفته را داد و گفت :امکان
تولید ماهانه بیش از  12میلیون دوز
واکسن در صورت استقرار تجهیزات
الزم وجود دارد.
وعدهها هر ماه ادامه داشــت .اما
درنهایــت وقتی ماهها گذشــت و
خبری از تحقق وعدهها نشــد ،خبر
آمد کــه تحریمهای آمریــکا مانع
شــده اســت .اخباری تایید نشده
هم منتشر شــد مبنی بر خرابکاری
آمریکاییها در خط تولید برکت! که

البته بیشتر شــبیه به فرافکنی بود.
البته بهانههای دیگــری هم آورده
شــد .مثال ســخنگو و رئیس مرکز
اطالعرسانی ســتاد اجرایی فرمان
امام گفت که «ســتاد قول تولید را
داده نه تحویــل را؛ تحویل  20روز
عقبتر از تولید است!»
گذشته از تمام جزئیات و حرف
و حدیثهای مربوط به وعده بزرگ
مخبــر ،آنچــه اکنون بــرای افکار
عمومی اهمیت دارد ،این اســت که
علیرغم هدررفــت آن همه بودجه
و جانهایی که بر ســر این وعده از
دســت رفت ،نه تنها کسی از مخبر
حسابکشی نکرده ،بلکه او پستی
حســاس و مهم در دولت نیز گرفته
و باالتــر از اینها گفته میشــود که
چینش تیم اقتصادی دولت نیز به او
سپرده شده است.
وزرای پرشائبه
از دیــد منتقدان ،هیــچ یک از
اینها با وعده فسادســتیزی رئیسی
همخوانی ندارد .در جریان بررسی
وزرای پیشنهادی او در مجلس نیز
شائبههای درباره اشرافیگری برخی
اعضای کابینه او مطرح شد.
هرچند که خود رئیســی تاکید
میکرد کــه هیچ اتهامــی متوجه
وزرای پیشــنهادیاش نیست ،اما
الیاس نادران در جلسه رأی اعتماد
به جواد اوجی ،وزیر پیشنهادی نفت
تلویحا گفت که اوجی درباره اموالش
«دروغ گفته است».
نادران با بیان اینکه در موافقت و
مخالفت با وزرای پیشنهادی بیش
از آنکه به جنبه کارآمدی وزرا توجه
کنم بــه موضوع پاکدســتی توجه
کردهام ،افزود :در مجالس گذشــته
پیرامون موضوع حیف و میل کردن
بیتالمال بحــث میکردیم که آیا
حیفش بدتر اســت یا میل و به این
نتیجه رســیدیم که تا میلی نباشد،
حیفی اتفاق نمیافتد.
او با این مقدمه ادامــه داد« :در
جلسهای که با وزیر پیشنهادی نفت

هر بار که رئیسی وعدهای
میدهد ،داغ وعدههای
عملی نشده معاون اول
او تازه میشود .رسول
جعفریاندرهمینباره
نوشت :اگر قرار بود
رئیسجمهوربافساد
مبارزه کند ،اول باید با
گزارش دروغ کسی که
دروغش سبب مرگ
هزاران نفر شد ،برخورد
میکرد
داشــتم به او گفتم که لیست اموال
وی در شبکههای اجتماعی پخش
شــده ،آیا دیدهاید اما وی گفت که
در جریان این موضوع نیست .سپس
از وی پرســیدم که چند خانه داری
و آقای اوجی پاســخ داد که  3خانه؛
یکی در منطقه هــروی تهران ،یک
خانه که از ارث همسرم به ما رسیده و
یکی هم خانه پسرم است اما با توجه
به استعالمی که از مراجع ذیصالح
گرفتم مشخص شد که وی  9مورد
اموال دارد لذا باید درباره کسی که به
این صراحت خالف واقع میگوید،
تأمل کرد».
حمید سجادی ،وزیر پیشنهادی
ورزش هم در جلســه رأی اعتماد
مجلــس ،چندیــن بار متهم شــد
به داشــتن روحیه اشــرافیگری.
علــی یزدیخواه ،نماینــده تهران
به روابط او با ایرانمال و دوســتان
تاجــرش اشــاره کــرد و گفت که
سجادی از روحیه مردمی برخوردار
نیســت و با ایــن دولــت چندان
تناسبی ندارد.
اکنون کابینه او با این شــائبهها
در تعارض با وعده فسادستیزی قرار
گرفته اســت و از همین روست که
شعار فسادستیزی رئیسی چندان
باور نمیشود.

خبر
رئیس کمیسیون اصل  90ارائه کرد؛

جزئیاتگزارشمجلس درباره زندان اوین

رئیــس کمیســیون اصــل  ۹۰مجلس
جزئیاتی از گزارش این کمیســیون درباره
زندان اوین ارائه کرد.
حســن شــجاعی در گفتوگو با فارس،
گفت :پس از بازدید و بازرسی رئیس و اعضای
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی
از زندان اوین ،گزارشی در دو بخش تهیه شده
که یک بخش از آن درباره کلیپهایی است
که از زندان اوین پخش شده است.
وی افزود :مــورد به مورد ایــن کلیپها
بررسی شده و گزارشی درباره هرکدام آماده
شده اســت که بر این اســاس درباره برخی
کلیپها کــه در آن تخلفاتــی رخ میدهد

ال توسط مســئوالن مربوطه سازمان امور
قب ً
زندانها برخورد با خاطیــان صورت گرفته
و با برخی دیگر هم برخورد نشــده است که
در حال حاضر در دستور کار قرار دارد و قرار
است با آنها برخورد شود .رئیس کمیسیون
اصل  90مجلس شورای اسالمی در ادامه بیان
کرد :در بخش دوم گــزارش درباره نواقص و
کاستیهایی که مجموعاً در ساختار زندانبانی
ما و فراینــد آن وجود دارد آسیبشناســی
صورت پذیرفته و خالهایــی که وجود دارد
مورد احصا قرار گرفته و راه حلهایی پیشنهاد
شده است .شــجاعی در همین راستا اضافه
کرد :کاری که در حال حاضر قرار اســت در

کمیسیون انجام شود ،تهیه گزارشی از این
موضوع اســت که به رئیــس مجلس تقدیم
خواهد شد (با توجه به اینکه ایشان هم به این
موضوع ورود داشتند) و در پی این موضوع در
صحن کمیسیون مطرح و بعد در مورد اینکه
آیا این گزارش در صحن مجلس قرائت شود
تصمیمگیری خواهد شد.
وی همچنین در خصوص مهدی هاشمی
و وضعیت وی گفت :با توجه به بازرســی که
از زنــدان اوین صورت پذیرفــت ،ما متوجه
شــدیم که در کیفیــت اجــرای حکم وی
اشــکاالتی وجــود دارد و در حــال حاضر
موضوع اجرای حکم ایشــان در کمیسیون

اصل  90مجلس در حال بررســی اســت.
شــجاعی در ادامه بیان کرد :به محض اینکه
بررسیها تکمیل شــد موضوع اعالم خواهد
شد ،اما چیزی که مســلم است اینکه اجرای
حکــم وی به خوبــی و به درســتی صورت

نمیپذیرد و ما مشــغول بررسی هستیم که
آیا کسانی هستند که در اجرای حکم ایشان
مرتکب تخلف شده باشند که اگر این اتفاق
افتاده باشد طبیعتا باید با متخلفان برخورد
الزم صورت پذیرد.

کنار رفتن برادرانالریجانی از قدرت ،اتفاق مطلوبیبرایکشورنیست
یک فعال سیاســی اصولگرا درخصوص پیشبینی
آینده سیاســی برادران الریجانی در ســپهر سیاسی
کشــور ،گفت :یکــی از دالیلی که من بــرای مخالفت
با اســتعفای آیــتاهلل آملــی الریجانی داشــتم ،این
بود که به هر حــال کشــور میتواند از وجــود این دو
فرد ارزشــمند اســتفاده کند؛ در حالیکــه آرام آرام
دارند به ایــن ترتیــب کنار میکشــند و ایــن اتفاق
مطلوبی نیست.

سلیمی:

اجازه بازگشت سامسونگ و
الجی بهکشورمان را ندهیم

علیرضا ســلیمی ،نماینده محالت در مجلس
گفت:شنیدهشدهشرکتهایسامسونگوالجی
در نظر دارند با باز شــدن فضا از سوی آمریکاییها،
به جای پولهای بلوکه شده با شــرایط عجیب و
غریبیبهبازارایرانبازگردند.ویبابیاناینکهامروز
صنعتلوازمخانگیدرایرانراهافتاده،افزود:انتظار
میرود دولت محترم اجازه ندهد به این راحتیها
شــرکتهایی که به ما خیانت کردند ،به بازار ایران
برگردند.محمدباقرقالیباف،رئیسمجلسدرپاسخ
به این تذکر گفت :نه دولت و نــه مجلس به دنبال
اینکهتولیدداخلیبااینکیفیترادچارمشکلکند،
نیستندوهرگزایناتفاقنمیافتد.

استعفای چهارميننمايندهمجلس
برايسمتی باالتر

درجریانجلسهعلنیدیروزمجلس،محمدباقر
قالیباف ،رئیس مجلس اعالم کرد که اســتعفای
امیرحسین قاضیزادههاشمی ،نماینده مشهد در
دستور کار قرار گرفته و اعالم وصول شد .قاضیزاده
هاشمی چهارمین نمایندهای است که به صندلی
مجلسوآراییکهبهاودادهشده،پشتکردهوراهی
جایی غیر از مجلس میشــود .پیش از او علیرضا
زاکانی به شــهرداری تهران ،احسان خاندوزی به
وزارت اقتصاد و سیدجواد ســاداتینژاد به وزارت
کشاورزیرفتهاند.گفتهمیشودقاضیزادههاشمی
قراراستبهریاستبنیادشهیدمنصوبشود.

تاکید وزیرخارجه عراق وگروسی
بر احیای برجام

وزارتخارجهعراقدربیانیهایاعالمکردکهفواد
حسین،وزیرخارجهعراقورافائلگروسی،مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص مسائل
مختلف از جملــه حق کشــورها در بهرهبرداری از
فناوریمسالمتآمیزهستهایرایزنیکردند.دراین
بیانیهآمدهاست:فوادحسینوگروسیدرخصوص
برجاموتالشهایبینالمللیبرایاحیایآنوتاکید
بر موضع عراق در حمایت از تالشهای دیپلماتیک
برای ایجاد راه حل و بازگشت همه طرفهای توافق
به میز مذاکرات گفتوگو کردند .همچنین تاکید
کردندکهبازگشتبهبرجامبازتابمثبتیبرجامعه
بینالمللیومنطقهخاورمیانهخواهدداشت.
نیکبین:

ایمانی با اشاره به استعفای آملی الریجانی از شورای نگهبان:

ناصر ایمانی در گفتوگو با ایلنا ،تصریح کرد :مساله
اســتعفای آیتاهلل آملی الریجانی از شورای نگهبان به
علت اختالف نظر در شــیوه و نحوه بررسی صالحیتها
بود نه به دلیل مســائل شــخصی و صرفا رد صالحیت
برادرش.
وی درخصوص اســتعفای صادق آملــی الریجانی
از عضویــت در شــورای نگهبــان و مطــرح شــدن
برخی تحلیلها بــا این مضمــون که این اســتعفا به
دلیــل رد صالحیــت علــی الریجانــی ،بــرادر وی
در جریــان انتخابات ریاســت جمهــوری اخیر بوده
اســت ،گفت :شــما اصال ارتباط شــخصی و برادری
را نگاه نکنید.

میخاییل اولیانوف ،دیپلمات ارشــد روسی و
نماینده این کشور در مذاکرات وین در واکنش به
صحبتهایسیدابراهیمرئیسیدربارهتمایلایران
به ادامه مذاکرات برجامی در توئیتی نوشت« :این
اظهاراتنشانمیدهدکهایرانآمادهادامهمذاکرات
وین درباره برجام است{ .البته} همچنان زمان از
سرگیریمذاکراتنامشخصاست».گفتنیاست
رییسجمهوریشنبهشبدرنخستینگفتوگوی
تلویزیونی خود در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات
برجامی وین گفت :من قبال گفتــهام گفتوگو و
مذاکره در دســتور کار دولت است اما مذاکره ،باید
نتیجهمحور باشد ،نه «گفتوگو برای گفتوگو» و
نه«مذاکرهبرایمذاکره».

در این جلساتی که برگزار شده بود ،یک استداللهایی
برای ردصالحیت ایشــان از ســوی برخــی از اعضای
محترم شــورای نگهبان آورده شــده بــود که برخی
دیگــر از اعضــا از جمله فقیهــی به نام آیــتاهلل آملی
الریجانی این اســتداللها و این نحوه ورود به مســائل
بــرای رد یــا تاییدصالحیــت را نپذیرفتنــد و در این
زمینــه اختالفنظــر پیدا کردنــد ،بــرای همین هم
اســتعفاء دادنــد .یعنی مســاله اینطور شــخصی که
«چون برادر من را حذف کردند من اســتعفا میدهم»
نیست.
وی افزود :مسئله عدم تایید صالحیت علی الریجانی
مساله بسیار مهمی اســت و با کاندیداهای دیگری که

در این دوره یا دورههای قبل ردصالحیت شــده بودند
متفاوت بود ،حتی با ردصالحیت مرحوم آقای هاشمی
رفســنجانی هم تفاوت داشــت و به همیــن خاطر هم
اختالفنظرها جدی بود.
کنشگر سیاســی اصولگرا همچنین ادامه داد :البته
بنده به دالیل دیگری اســتعفای آقای آملی الریجانی
را به مصلحت کشــور و شخص ایشــان نمیدانم و بهتر
میدانستم که ایشان استعفا نمیداد.
وی افــزود :ایــن مســاله هم بــرای کشــور که از
خدمات ایــن دو بزرگــوار بخواهد محروم شــود و هم
برای شــخص ایــن دو بزرگــوار و خانــواده الریجانی
اتفاق مطلوبی نیست.

قوه قضائیه به پرونده تخلفات
دولت قبل رسیدگیکند

جوادنیکبین،عضوکمیسیونفرهنگیمجلس
شورای اسالمی در تذکری شفاهی در جلسه علنی
صبحدیروزمجلسگفت:یافیلمگاندودروغپردازی
است و صدا و ســیما باید جلوی پخش آن را بگیرد
و یا قوه قضائیه به تخلفــات رخ داده در دولت قبل
رسیدگی کند .وی با بیان اینکه آقای اژهای دارای
سابقه درخشــانی در پیگیری پروندههای بزرگ
قضاییاست،افزود:کمیسیوناصل ۹۰تخلفاترخ
داده در دولت گذشته را تهیه و به قوه قضائیه ارجاع
کرده است .مصلحت نیست که قوه قضائیه بررسی
آنرابهتاخیربیندازد.

طرح۴مرحلهای بنت
برای مقابله با ایران

بهگزارشایلنابهنقلازتایمزآواسرائیل،نفتالی
بنتنخستوزیررژیمصهیونیستی،دردیداربابایدن
رئیسجمهورآمریکاطرحی۴مرحلهایبرای«توقف
غنیسازیاورانیومتوسطایران،توقفبرنامهموشکی
ایرانونفوذدر منطقهارائهکردهاست».بنت مدعی
شد«:ماخواستارکمکآمریکابرایایجادیکائتالف
برایشکستدادنایرانوازبینبردنمنابعموردنیاز
ایرانجهتانجاماقداماتیدرمنطقههستیم».

