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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»از دیروز عصر کــه از نتایج تعیین 
صالحیت ها مطلع شــدم تماس هایی 
گرفتــم و در حال انجــام رایزنی هایی 
هستم که صحنه انتخابات رقابتی تر و 
مشارکتی تر شــود«؛ این نه گفته علی 
الریجانی است نه اسحاق جهانگیری 
و نه مسعود پزشکیان؛ بلکه گفته های 
ابراهیم رئیسی است؛ کسی که احتماال 
با باالترین رأی در شورای نگهبان تایید 
صالحیت شــده اما ظاهرا او نیز مانند 
غالب فضای سیاســی کشور از لیست 
نهایی کاندیداهای انتخابات شــورای 

نگهبان شوکه شده است! 
با این اظهارات در واقع خود رئیسی 
هم می داند که رقابتی در کار نیســت 
و وقتی رقابتی در کار نیســت، اساسا 
انتخابات هیچ معنایی نــدارد! اما به هر 
حال به نظر می رسد او به دنبال راهکاری 
است که در یک رقابت آبرومندانه و پس 
از دست و پنجه نرم کردن با حریفان َقدر، 

پیروز انتخابات شود.
دیروز وزارت کشور نتیجه بررسی 
صالحیــت داوطلبــان کاندیداتوری 
انتخابات ریاســت جمهوری را اعالم و 
فضای سیاسی کشور را شوکه کرد. رسما 
اعالم شــد که علی الریجانی و اسحاق 

جهانگیری رد صالحیت شده اند. 
افشاگری الریجانی درباره 

ردصالحیت ها
آش به قدری شور شد که صدای عضو 
خود شورای نگهبان هم درآمد. صادق 
آملی الریجانی که صالحیت برادرش 
برای ریاست بر قوه مجریه رد شده است، 

در رشته توئیتی از »دخالت های فزاینده 
امنیتی« در جریان انتخابات خبر داد.

او نوشت: »از اولین حضور این جانب 
در شــورای نگهبان در ســال ۱۳۸۰، 
قریب به 2۰ سال می گذرد. در تمام این 
مدت، از شورای نگهبان دفاع کرده ام، 
حتی در ســال هایی که در قوه قضاییه 
بودم؛ اما هیچ گاه تصمیمات شورا را تا 
این حد غیرقابل دفاع نیافته ام؛ چه در 
تأیید صالحیت ها و چــه در عدم احراز 

صالحیت ها.
سبب این نابسامانی ها تا حد زیادی، 
دخالت های فزاینده دستگاه های امنیتی 
از طریق گزارش های خــالف واقع، در 
تصمیم سازی برای شــورای نگهبان 
است؛ به ویژه اگر عضو مسئولی که باید 
گزارش های محققانه به شورا ارائه کند 

خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید!!
 چنــان کــه از وزارت اطالعات با 
قاطعیت تمام مطلبــی نقل می کنند، 
حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در 
وزارت اطالعات به صراحت این مطلب 

تکذیب می شود.«
او توئیتش را اینگونــه به پایان برد: 
»در میانه این زمانه غریب و رفتارهای 
عجیب به خدا پناه می بریم و به محضر 
او عرضه می داریم: اعوذ بک مما استعاذ 

منه عبادک المخلصون.«
 ناباورانه دل بسته به 

حکم حکومتی
شــوک حاصل از تصمیم شورای 
نگهبان بــه قدری زیاد بــود که برخی 
ناباورانــه آن را انکار می کردند و معتقد 
بودند که این نتیجه ظرف روزهای آینده 
با حکم حکومتی تغییر خواهد کرد. اما 

شواهد و قرائن احتمال چنین تغییری 
را رد می کنند. 

مهدی فضائلی، معاون اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبــری در واکنش 
به رد صالحیــت علــی الریجانی در 
توئیتی نوشــت: »آزمون دشوار و مهم 
سیاســت ورزی مومنانه بــرای دکتر 
الریجانی، ان شاءاهلل ســربلند بیرون 
می آیند.« توئیت او حاوی این نکته است 
که الریجانی طی یک »سیاست ورزی 

مومنانه« گردن به این تصمیم نهد. 
خود الریجانی نیز پس از انتشــار 
لیست نهایی کاندیداها در بیانیه ای کوتاه 
نوشت که راضی به رضای الهی است و 
ابرازامیدواری کرد که همه در انتخابات 

حضور یابند.  
نزدیکان اســحاق جهانگیری هم 
گفتند که او قصــد اعتراض ندارد. حاج 
مصطفی مولوی، از نزدیکان مســعود 
پزشــکیان هم با این مقدمه که »چه 
مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی«، 
خبر داد: »اعالم می کنیم که ایشان قصد 
اعتراض به تصمیم شــورای نگهبان را 
نداشته و هیچگونه رایزنی جهت احراز 
صالحیت خود نکــرده و نخواهد کرد؛ 
چون اعتراض به تصمیم گرفته شــده 

موثر نیست.«
 صل علی محمد، 

رئیس جمهور خوش آمد!
از واکنش ها چنیــن برمی آید که 
معترضان امیدی به تغییر و اصالح ندارند 
از این رو ســکوت را ترجیح می دهند؛ 
به ویژه آنکه بسیاری بیش از هر چیز به 
نظر می رسد نتیجه انتخابات پیشاپیش 
روشن اســت. علی جنتی، وزیر ارشاد 

دولت یازدهم که از قضا پدرش نیز دبیر 
شورای نگهبان اســت، نوشت: »یک 
ضرب المثل فارسی می گوید »کوه زایید، 
موش زایید!« بدیهی است با این تعداد 
کاندیدای پوششی از هم اکنون نتیجه 
انتخابات روشن اســت و آنچه در این 
میان با مشارکت اقلیت قربانی می شود، 

جمهوریت نظام خواهد بود.«
یک نفر به طعنه نوشــته بود با این 
کاندیداها، وقتی رئیسی وارد استودیوی 
مناظره بشود، دیگر کاندیداها پیش پای 
او بلند شده و خواهند گفت: »صل علی 

محمد، رئیس جمهور خوش آمد!«
ایــن طعنه هــا و نتیجه گیری ها 
به واســطه رقبای بی رمقی اســت که 
شــورای نگهبان برای رقابت با رئیسی 
در گود انتخابات برگزیده اســت. یک 
نفر از آنها سعید جلیلی است که از میان 
اصولگرایان صرفا رأی جبهه پایداری ها 
را دارد و برای اکثر اصولگرایان رئیسی 
به او ارجح است. دیگری محسن رضایی، 
مرد همیشه بازنده صحنه انتخابات است 
که این بار هیچ شعبده تازه ای در آستین 
ندارد که نتیجه انتخابــات را به نفع او 

برگرداند و بدین ترتیب در این انتخابات 
رکورد خــود در شکســت های پیاپی 

انتخاباتی را خواهد شکست. 
 دو اصالح طلب بدون رأی 

برای جوری جنس
و پس از این پنج چهره اصولگرا، دو 
اصالح طلب کم رمق هــم برای جوری 
جنس در لیســت گنجانده شــده اند؛ 
اولی محسن مهرعلیزاده است که شش 
سال پیش در حالی که داوطلب نامزدی 
انتخابات مجلس دهم شده بود از سوی 
شورای نگهبان رد صالحیت شد و حاال 
ناظران سیاسی حیران و انگشت به دهان 
مانده اند از حکمت! شــورای نگهبان 
که یاللعجب چگونــه قبای نمایندگی 
مجلس بر تن مهرعلیزاده گشــاد بود و 

قبای ریاست جمهوری برازنده اش! 
البته مهرعلیزاده در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۱۳۸4 به حکم حکومتی 
به لیست نامزدهای تایید صالحیت شده 
اضافه شد و در میان محمود احمدی نژاد، 
اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، 
محمدباقر قالیباف، مصطفی معین و 
علی الریجانی با یک میلیون و 2۸۸ هزار 
رأی از حدود 2۸ میلیون رأی ماخوذه 
آخر شــد! دیگر می مانــد عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانــک مرکزی که 
حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی 
دیروز پس از انتشار لیست کاندیداهای 
نهایی درباره اش توئیت کرد: »همتی و ما 

ادراک ما همتی«.
مشــکل همتی اما همان است که 
آشنا در حمایت از او نوشته؛ همین »ما 
ادراک ما همتی«! در قرآن »ما ادراک« 
آنجایی استفاده می شود که کتاب الهی 
می خواهد به بشر بگوید از درک عظمت 
واقعه ای عاجز است و حال همین عدم 
شناخت مردم و رأی دهندگان از همتی 
مانع رســیدن او به پاستور خواهد شد؛ 
بماند که استفاده از تعبیر »ما ادراک« 
برای او اغراقی بیش نیســت اما به هر 
ترتیب او در مقایسه با ابراهیم رئیسی 
برای مردم چهره ناشــناخته ای است؛ 
آن هم مردمی که تجربــه ثابت کرده 
هر نامی که بیشــتر شنیده باشند و هر 
صورتی را که بیشــتر دیده  باشند، به او 

رأی می دهند!
 سناریویی برای

 بی اعتبار کردن رئیسی
با این اوصاف برگزاری انتخابات با این 
لیست، هدررفت بیت المال و آن بودجه 
کالنی است که قرار است برای برگزاری 
انتخابات صرف شود، چراکه نتیجه پیش 
از هر تبلیغات و مناظره و صندوق رأیی 

مشخص است. 

از همین رو بازار پیش بینی رسانه های 
اصولگرا از میزان مشارکت و رأی ابراهیم 
رئیســی هم گرم اســت. خبرگزاری 
فارس دیروز اعالم کرد: بر اساس نتایج 
نظرســنجی یک مرکز معتبر تا تاریخ 
سوم خرداد، میزان مشارکت مردم در 
انتخابات 5۳ درصد برآورد شده است و 
بر اساس این نظرسنجی از میان افرادی 
که گفته اند قطعا در انتخابات شرکت 
می کنند، 72.5 درصــد گفتند که به 
آیت اهلل ابراهیم رئیســی رأی خواهند 
داد.« گرچه رسانه های دیگر از این خبر 
فارس به عنوان »پیش بینی عجیب« 
یاد کردند اما با لیستی که دیروز اعالم 
شد باید گفت که چنین پیش بینی ای 
نه تنها عجیب نیست بلکه چه بسا آرای 
رئیسی در مشارکت حداقلی از همین 
72.5 درصد هم بیشــتر شود اما آنچه 
به زیان او خواهد بود این نیست که این 
نتیجه را در یک انتخابات مهندسی شده 
کســب می کند، بلکه این است که این 
نتیجه را طی یک مهندسی »کج سلیقه و 
غیرهوشمندانه« به دست خواهد آورد و 
به نظر می رسد خود او نیز به این امر واقف 
است که خواســتار راهکارهایی برای 
»رقابتی تر« شدن انتخابات شده است. 

مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق 
روزنامه کیهان در توئیتی نوشت: »اگر 
ورود آیت اهلل رئیســی بــه انتخابات را 
حاصل یک سناریو برای بی اعتبار کردن 
او در افکار عمومی بدانیم، این سناریو با 
این مدل مهندسی شورای نگهبان هم 

اینک به بار نشسته است.«
فارغ از نتیجــه انتخابات، پیام مهم 
دیگر لیســت هفت نفره ای که دیروز 
منتشر شد این اســت که در تحوالت 
تازه صحنه سیاســی ایــران، نه تنها 
اصالح طلبــان بلکــه میانه روها حتی 
جریان راســت میانه هم از بدنه قدرت 

کنار گذاشته می شوند.

شورای نگهبان اصالح طلبان و میانه روها را از صحنه رقابت حذف کرد؛

شوک به جمهوریت نظام

خبر

عضو جبهه اصالحــات ایران ضمن ابراز تأســف از نتیجه 
بررسی صالحیت ها، در پاســخ به اینکه آیا به شورای نگهبان 
اعتراض خواهیــد کرد، گفت: ما تابــع تصمیم جمعی جبهه 
اصالحات ایران هســتیم و احتماالً به صورت دســته جمعی 
اعتراض خواهیم کرد گرچه به دریافت پاســخ قانع کننده از 
سوی شــورای نگهبان خوش بین نیســتیم اما در مجموع بر 
اساس تصمیم جبهه اصالحات باید اقدام کنیم. زهرا شجاعی 
در گفت وگو با ایلنا، در این خصوص افزود: ضمن ابراز تأسف و 
تعجب باید بگویم که ایــن دوره از انتخابات با توجه به فضای 

یأس و ناامیدی که در گذشــته حاکم بود و انتخابات مجلس 
هم که نمونه خوبی از پایین بودن میزان مشارکت مردم بود، 
انتظار می رفت تدبیر، مصلحت اندیشــی و دقت در شــرایط 
کشور و اهمیت دادن به مشــارکت باالی مردم در روند تأیید 
صالحیت مدنظر قرار بگیرد. وی ادامه داد: البته ما به هیچ وجه 
انتظار نداریم و درخواست نمی کنیم که معیارها و مالک های 
اصلی قانون اساســی لحاظ نشــود اما با لحاظ همان معیارها 
انتظار می رفت که شاهد تنوع ســالیق سیاسی در بین تایید 

صالحیت شدگان از سوی شورای نگهبان باشیم.

حتی یک نفر از کاندیدای اصالح طلبان تایید نشده
این عضو جبهه اصالحات بیان کرد: متأسفانه حتی یک نفر هم 
از کاندیدای اصالح طلبان مورد تایید قرار نگرفته و به نظر می رسد 
که ضرورتی به مشارکت اصالح طلبان در انتخابات احساس نشده 
و این با معیار و مقیاسی که مقام معظم رهبری فرمودند، تناقض 
دارد. شجاعی تصریح کرد: ما منتظر هستیم که در جلسه جبهه 
اصالحات ایران تصمیمات نهایی برای فعالیت انتخاباتی گرفته 
شود و من فکر می کنم که به طور روشن حقوق شهروندی و حق 
مشارکت در انتخابات به گونه ای از جناح های مختلف سیاسی 

سلب شده است. این فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه 
ترکیبی که شاهد هســتیم، ترکیب قابل تأملی است، گفت: 
اگر نیروها، اشخاص مجرب و مدیران سیاسی تأیید صالحیت 
می شدند، رقابت در انتخابات را شاهد بودیم. اینکه به گونه ای 
زمینه فراهم شده است که نتیجه انتخابات مشخص است، ما را به 

یاد روزهای قبل از دوره اصالحات می اندازد. 

زهرا شجاعی مطرح کرد؛

احتمالاعتراضدستهجمعیجبههاصالحاتبهردصالحیتها
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عراقچی با اشاره به آغاز دور پنجم 
گفت وگوها در وین:

مسائلمهموجدیدرمذاکرات
باقیماندهاست

سید عباس عراقچی، رئیس هیأت مذاکره کننده 
کشورمان در مذاکرات وین، دیروز پیش از آغاز دور 
پنجم این مذاکرات اظهار کرد: »ما در ادوار گذشته و 
در چهار دوره گذشته پیشرفت های خوبی داشتیم. 
مسیر مشخصی را طی کردیم و مسیری که باید طی 
کنیم را روشن می دانیم.« وی با بیان اینکه مسائل 
مهم و جدی باقی مانده که الزم اســت حل و فصل 
شود، افزود: »من االن مالقات بسیار خوبی را با هیأت 
روسیه داشتم و یک بار با هم، مســائلی را که الزم 
است در مذاکرات به آن پرداخته شود مرور کردیم. 
اشتراک مواضع خوبی نیز در اکثر موارد وجود دارد.«

    
با انتشار اسامی کاندیداهای نهایی رخ داد؛
ادعایمحاصرهمنزلاحمدینژاد

وجومتشنجمجلس
علیرضابیگی، رئیس ستاد احمدی نژاد و نماینده 
تبریز در مجلس در نطق خود ضمــن انتقاد از رد 
صالحیت محمود احمدی نژاد، اظهار کرد که »شبکه 
نفوذ با حذف مردم می خواهد انتخاباتی را مهندسی 
کند که نتیجه آن تشکیل دولت ائتالفی است که باید 
پاسخگوی وعده های داده شده باشد.« وی مدعی 
شــد: »از دیروز خانه امین مردم ایران، جناب آقای 
دکتر احمدی نژاد محاصره شده و برای همسایگان 
ایجاد مزاحمت می کنند در حالی که ایشان اطمینان 
داده که هیچ واکنشــی نخواهد داشــت و تنها در 
انتخابات شرکت نمی کند.« به دنبال این اظهارات 

او جو مجلس متشنج شد. 
    

نامزدهایریاستجمهوریسه
مناظرهخواهندداشت

سید احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون 
بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، درباره 
مناظره هــای انتخاباتی اظهار داشــت: با توجه به 
تعیین تعداد نامزدهای تأیید صالحیت شده، طبق 
پیش بینی که انجام گرفته است، سه مناظره  زنده 
تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
خواهیم داشت و جدول پخش آن اعالم خواهد شد. 
وی افزود: هر یک از مناظره ها حداقل ســه  ساعت 
خواهد بود و چنانچه نامزدها مواردی که خالف قانون 
است را بیان کنند، به نامزد دیگر فرصت خواهیم و 
ممکن است این زمان از سه  ساعت افزایش پیدا کند.

    
ظریفباالهامعلیافدیدارکرد

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
در جریان سفر به جمهوری آذربایجان سفر، با الهام 
علی اف، رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت وگو 
کرد. آخرین تحوالت روابــط دو جانبه، پروژه های 
مشترک اقتصادی، مشارکت ایران در مین روبی و 
بازسازی مناطق آزاد شده، آخرین تحوالت اجرای 
بیانیه آتش بــس میان ارمنســتان و آذربایجان و 
تنش های مرزی اخیر میان دو کشور، کریدورهای 
ارتباطی، ارتباطات ریلی میــان ایران، آذربایجان 
و ارمنستان، اجرایی شــدن ابتکار همکاری های 
منطقه ای شش جانبه و سایر مسائل مورد عالقه دو 

طرف از محورهای این دیدار بود.
    

قالیباف؛تنهاگزینهریاست
مجلسدرفراکسیونانقالب

به گــزارش تســنیم، جلســه فراکســیون 
جبهــه نیروهای انقــالب جهت تهیه لیســت 
این فراکســیون برای انتخابات هیأت رئیســه 
اجالســیه ســال دوم مجلس یازدهم در صحن 
علنی پارلمان برگزار شــد.  در این جلسه محمد 
باقر قالیباف رئیس فعلــی مجلس به عنوان تنها 
گزینه این فراکسیون برای پست ریاست مجلس 
انتخاب شد. درباره انتخاب نواب رئیس نیز پیش 
از ایــن ولی اســماعیلی نماینده عضو شــورای 
مرکزی فراکســیون اعالم کرده بود که تاکنون 
آقایان امیرحســین قاضی زاده هاشــمی، علی 
نیکزاد، عبدالرضا مصری و همچنین حمیدرضا 
حاجی بابایی برای نوابِ رئیسی ثبت نام کرده اند.

    
سوالازآذریجهرمی

اعالموصولشد
سوال ملی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات درباره عدم اقدام الزم برای ایجاد شبکه ملی 
اطالعات اعالم وصول شد. در نشست علنی دیروز 
مجلس سوال علی اکبر علی زاده برمی، نماینده مردم 
دامغان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در مورد عــدم اقدام الزم وزارت 
ارتباطات درباره ایجاد شبکه ملی اطالعات اعالم 

وصول شد.

آش به قدری شور شد که 
صدای آملی الریجانی 

که خودش عضو شورای 
نگهبان است هم درآمد. 

او با انتقاد تند نسبت به رد 
صالحیت ها نوشت: سبب 

این نابسامانی ها تا حد 
زیادی، دخالت های فزاینده 

دستگاه های امنیتی از 
طریق گزارش های خالف 

واقع، در تصمیم سازی برای 
شورای نگهبان است

برگزاری انتخابات با این 
لیست، هدررفت بیت المال 
و آن بودجه کالنی است که 

قرار است برای برگزاری 
انتخابات صرف شود، 

چراکه نتیجه پیش از هر 
تبلیغات و مناظره و صندوق 

رأیی مشخص است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رأی دادگاه کانادا 
درباره هواپیمای اوکراینی احساسی و غیرعلمی و 
مبتنی بر حدس و گمان است که از ارزش حقوقی 

و مستندات کافی برخوردار نیست.
غالمحسین اســماعیلی در نشست خبری 
خود در پاســخ به اینکه دادگاه عالی انتاریو در 
کانادا رأیی صادر کرده مبنی بر اینکه شــلیک 
به هواپیمای اوکراینی از ســوی پدافند سپاه، 
اقدامی عمدی و تروریســتی بوده است، موضع 

قوه قضائیه در این باره چیست و این رأی چه اثری 
می تواند داشته باشــد، گفت: اوال هم به موجب 
قوانین جمهوری اسالمی ایران و هم به موجب 
قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم 
بر قواعد بین المللی به لحاظ اینکه این حادثه در 
ایران رخ داده ، تنها مرجع صالح برای رسیدگی 
به آن دادگاه های جمهوری اسالمی ایران است و 
دادگاه های سایر کشورها از جمله کانادا صالحیت 
رسیدگی به موضوع را ندارند. وی افزود:  آنچه که 

در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با 
انجام کارشناســی های مختلف در رشته های 
گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن 
با استانداردهای بین المللی انجام شده، گزارشش 

به کشورهای مختلف ارسال شده 
که برخی از این کشورها نظر 
خود را برای ایران ارســال 

کردنــد و مطالــب آنها 
عمدتــا تاییدکننده 

این گزارش فنی اســت. سخنگوی قوه قضائیه 
ادامه داد: آنچه در کانادا رخ داده سیاســی است 
و شبیه بیانیه سیاسی اســت نه قضایی و ما به 
عنوان جمهوری اســالمی ایران به 
کانادا اعالم می کنیــم که کانادا 
مامن مفسدینی شــده که تحت 
تعقیب نظام جمهوری اســالمی 
ایران هستند و فســاد آنها برای 
همگان آشکار است، مانند 
خاوری. وی تاکید کرد: 
کانادا اگر به دنبال اجرای 
قوانین اســت در جهت 

استرداد مفسدینی که کانادا را محل اقدامات خود 
قرار دادند عمل کند.

 در فرآیند برگزاری انتخابات 
دخالت نمی کنیم 

وی در بخش دیگری از نشست خبری خود 
با اشــاره به در پیش بودن انتخابات، گفت: قوه 
قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری بر 
انتخابات مداخله ای ندارد. اسماعیلی اضافه کرد: 
قوه قضاییه در موضوع انتخابات ســه ماموریت 
پیشگیری از وقوع جرم، رســیدگی به جرایم و 
تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون 

در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد.

سخنگوی قوه قضاییه:

رأیدادگاهکانادادربارههواپیمایاوکراینیاحساسیوغیرعلمیاست


