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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ســعید محمد، فرمانده مستعفی 
قرارگاه خاتم؛ ســردار حسین دهقان، 
وزیر دفاع پیشین و مشاور فرمانده کل 
قوا در حــوزه صنایع دفاعی؛ ســرتیپ 
محمدحسن نامی، وزیر ارتباطات دولت 
دهم؛ شماری چهره های آشنا و ناآشنای 
دیگر دیروز در حالی در وزارت کشــور 
داوطلب کاندیداتــوری برای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 شدند که اولین 
روز ثبت نــام از داوطلبان ایــن دوره از 
انتخابات زیر سایه سنگین مصوبه تازه 
شورای نگهبان و اختالفات رخ داده حول 

آن، سپری می شد. 
روز دوشــنبه پس از آنکــه معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری تفسیر خود 
از ابالغیه تازه شورای نگهبان را اعالم و 
تاکید کرد که »شناسایی اولیه توانایی و 
شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام 
صرفا از طریق »شــیوه های مناســب 
قانونی« مجاز اســت و در صورت خأل و 
لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در 
قانون مصوب مجلس پیش بینی شود نه 
هیچ مصوبه دیگری«، حسن روحانی، 
رئیس جمهوری به عنوان باالترین مقام 
اجرایی کشــور، به وزارت کشور دستور 
داد که در جریان انتخابات و مشخصا در 
مرحله ثبت نام، بــا توجه به جمع بندی 
نظریــه تفســیری معاونــت حقوقی 
ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود 

عمل کند. 

دهن کجی به دستور رئیس جمهور
همین امر منجر به تقابل شورا با دولت، 
آن هم در اولین روز از آغاز پروسه اجرایی 
انتخابات شد. عباســعلی کدخدایی، 
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به 
دستور روحانی، عنوان کرد که »اجرای 
مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی 
ثبت نام هــا الزامی و الزم االجراســت و 
طبق مصوبه ای که شــورای نگهبان به 
وزارت کشور ارسال کرده، ثبت نام هایی 
که فاقد مدارک باشــد اعتباری ندارد و 
مورد بررســی قرار نمی گیرد.« او گفت: 
»به نماینده شورای نگهبان سپرده ایم 
که مدارک مغایر با مصوبه شورا را تحویل 
نگیرد.« اولین روز ثبت نام از داوطلبان 
کاندیداتوری در بالتکلیفــی میان دو 
دســتور گذشــت و انتقادات نسبت به 
مصوبه شورای نگهبان سخت باال گرفت. 
یکی از تندترین این انتقادات از ســوی 
محمود احمدی نژاد بود. او در واکنش به 
مصوبه تازه شورای نگهبان و گفته اخیر 
کدخدایی مبنی بر اینکه »کسانی که قبال 
رد صالحیت شده اند ثبت نام نکنند«، 
اشــاره کرد که کدخدایی پارسال هم 
همین حرف را زده بود و گفته بود » من به 
فالنی ها توصیه می کنم که کاندید نشوید 

زیرا ما شما را رد می کنیم!«
چهار روز مانده به انتخابات قانون 

جدیدی نوشته شده!
احمدی نژاد با بیان اینکه سخنگوی 
شورای نگهبان به گونه ای حرف می زند 
کانه انتخابات کامال مهندسی شده است، 

ادامه داد: »گفتنــد کدخدایی، خدا که 
نیستی! شما چه کاره هستی؟! بعد که 
اعتراضات زیاد شد، معلوم بود یک کسی 
باالتر از آن قبلی آمد به او گفت که عجب 
غلطی کردی بــرو آن را صاف کن! او هم 
گفت: ببخشید اشــتباه شده است. من 

منظورم چیز دیگری بود!«
او اشاره کرد که »صدها میلیارد تومان 
خرج انفورماتیک شورای نگهبان، قوه 
قضائیه و ناجا شــده، حاال به کسی که 
قرار است رئیس جمهور شود می گویند 
گواهی عــدم سوء پیشــینه بیــاور!« 
رئیس جمهور پیشین با بیان اینکه چهار 
روز مانــده به ثبت نــام، قانون جدیدی 
نوشته شده اســت، به کنایه به اعضای 
شــورای نگهبان گفت: »شما که هیچ 
کدامتان یک نانوایــی را هم در عمرتان 
اداره نکرده اید، یک بقالی یا یک مدرسه 
را هم اداره نکرده اید، چطور می خواهید 
تشخیص بدهید که برنامه اداره کشور 

صحیح است؟«
فــارغ از ادبیات و کنایه هــای تند او 
به شــورای نگهبان، در میان سیاسیون 
دیگر نیز اقــدام تازه شــورای نگهبان 
منجر بــه واکنش های بســیار شــده 
اســت. عباس عبدی، درباره اظهارات 
کدخدایــی مبنی بــر الزم االجرا بودن 
مصوبه شــورای نگهبــان، آن هم بعد 
از دســتور روحانی، در توئیتر نوشــت: 
»فارغ از قانونی بودن یا نبودن این مصوبه 
که بطور قطع غیرقانونی است، مشکل 
جدید این اســت که آقای کدخدایی از 

کجا اختیار دارند که برای دولت دستور 
الزم االجرا بودن آن را صادر می کند؟ این 
 هم تخطی دیگری از حدود اختیارات.«

جبهه اصالحات ایران نیز در واکنش به 
مصوبه شورای نگهبان دیروز بیانیه ای 
صادر و از رئیس جمهوری درخواست کرد 
»در مقام پاسدار اجرای قانون اساسی به 
شورای نگهبان اخطار نقض قانون اساسی 
بدهد.« از سوی دیگر اما کدخدایی در یک 
برنامه رادیویی با بیان اینکه دولت در مورد 
مصوبه انتخاباتی بی انصافی کرد گفت: 
»هزینه های اجرای قانون را می پردازیم 

و کوتاه نمی آییم.«
تعیین تکلیف جریان اصولگرا

با این تفاســیر آغاز فرایند انتخابات 
بیش از آنکه صحنه شور انتخاباتی باشد، 
متاثر از مصوبه جنجالی شورای نگهبان 
بود. با این حال شاید طی روزهای آینده از 
رخوت حاکم بر این رویداد سیاسی کاسته 
شود؛ دســت کم برای طیف اصولگرا؛ به 
ویژه که رســانه های اصولگرا دیروز خبر 
دادند که ابراهیم رئیسی باالخره تکلیف 

اصولگرایان را روشــن کرده است و وارد 
گود انتخابات خواهد شد.  نقوی حسینی، 
نماینده پیشــین مجلس دو روز پیش 
گفته بود که »رئیسی روز عید فطر اعالم 
کاندیداتوری خواهد کرد.« رسانه های 
اصولگرای تســنیم و فــارس هم دیروز 
همین خبر را دادنــد.  احمد امیرآبادی 
فراهانی، نماینده قم در مجلس نیز دیروز 
در جمع جمعیت ایثارگری قم گفت اطالع 
دارد که رهبری هیچ منعی برای حضور 
رئیســی در انتخابات ایجاد نکرده است.  
حضور او تکلیف جناح اصولگرا را مشخص 
کرده و قطعا بسیاری از داوطلبان اصولگرا 
به نفع او از کاندیداتوری انصراف خواهند 
داد و تعدادی نیز برای پوشش او در جریان 

رقابت انتخاباتی خواهند ماند.  
علی الریجانی احتماال پنجشنبه 

ثبت نام کند
دیروز غیــر از رئیســی زمزمه های 
حضور چهره های شناخته شده تر دیگری 
در وزارت کشور نیز بلند بود. خبرگزاری 
مهر به نقل از یک نماینده ادوار مجلس 
نوشت از تشــکیل یک گروه در فضای 
مجازی متشکل از ۲۵0 نفر از نمایندگان 
ادوار مجلس با هدف برنامه ریزی برای 
نامزدی علی الریجانی در انتخابات خبر 
داد و با بیان اینکه ورود الریجانی به عرصه 
انتخابات حتمی است، گفت که احتماال 
او روز پنجشنبه برای ثبت نام در انتخابات 

به وزارت کشور خواهد رفت. 
این رسانه اصولگرا نوشت که بر اساس 
شــنیده ها، حامیان الریجانی به دنبال 
ایجاد دوقطبی »الریجانی-رئیســی« 
هستند و در عین حال به دلیل آرای منفی 
الریجانی و از طرفی آرای باالی ســید 
ابراهیم رئیسی در سال ۹۶ و تجربه او در 
رقابت های انتخاباتی، رقابت دشــواری 

را برای الریجانی پیش بینی می کنند.
یک جمعه انتخاباتی با تاجزاده

مصطفی تاجزاده هم که گفته می شود 
با توجه به مصوبه جدید شورای نگهبان 
مبنی بر نداشتن سابقه کیفری به عنوان 
یکی از شــروط کاندیداتــوری، امکان 
کاندیدا شــدن را ندارد، اعالم کرده که 
روز جمعه برای ثبت نــام در انتخابات 
ریاست جمهوری به وزارت کشور خواهد 
رفت.  او این خبر را در صفحه توئیتر خود 
اعالم کرد اما مشــخص نیست که آیا با 
محدودیت های تازه شورای نگهبان از او 

ثبت نام به عمل بیاید یا نه!
 اصالحات؛ همچنان 
سردرگم و بالتکلیف

بــرای جبهه اصالحات امــا اولین 

روز ثبت نام داوطلبــان کاندیداتوری 
انتخابات ریاســت جمهوری 1400، 
روز بی رونقی بود و به نظر می رسد این 
جبهه هنوز تکلیف خود را نمی داند.  از 
میان چهره هایی کــه جریان و احزاب 
اصالح طلب برای کاندیداتوری معرفی 
کرده اند، محســن هاشــمی، فرزند 
اکبر هاشــمی رفســنجانی و رئیس 
شورای شــهر تهران در حاشیه صحن 
علنی شورای شــهر گفت: منتظریم 
جبهه اصالحــات ایران معــروف به 
نهاد اجماع ســاز بر اساس برنامه های 
ارائه شــده تصمیم نهایــی را بگیرد 
و بــه کاندیداها اعالم کنــد. او درباره 
کاندیداتوری خودش اظهــار کرد: تا 
فشاری نباشد ثبت نام نمی کنم، اما اگر 
شرایطی پیش بیاید که از من خواسته 
شود در انتخابات شــرکت کند دریغ 
نمی کنم؛ با این حــال هنوز بر تصمیم 

قبلی هستم.
ظریف نخواهد آمد

در میان گزینه هــای اصالح طلبان 
بیشــترین رأی با محمدجــواد ظریف 
بود. او در جلسه اخیر مجمع ملی جبهه 
اصالحات ایران در میان 14 گزینه این 
مجمع با 37 پیشنهاد، بیشترین اقبال 
را برای کاندیداتوری داشــت اما شواهد 
و قرائن حاکی است که در پی فشارها و 
انتشار فایل صوتی ظاهرا او کاندیدای این 

رقابت نخواهد بود. 
مصطفی فقیهی، فعال سیاســی و 
رســانه ای دیروز در توئیتر خود نوشت: 
»خبر دیــدار امــروز ظهــر ظریف با 
ســیدمحمد خاتمــی و سیدحســن 
خمینی جهت اقنــاع وی برای پذیرش 
کاندیداتوری صحیح است؛ اما بر خالف 
اخبار منتشــره، اطالع دقیــق دارم که 
»ظریف« قاطعانه حضور در انتخابات را 

رد کرده است.«

اولین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری چگونه گذشت؟

از تصمیم قطعی رئیسی تا »خدایِی کدخدا«

خبر

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده منتشرکنندگان فایل صوتی ظریف گفت: در این 
ارتباط پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده و بعد از تشکیل آن تیم های تخصصی 
متشکل از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه و در یک تیم قضایی و امنیتی و اطالعاتی 
پیگیری پرونده را انجام می دهند؛ بخشــی از امور بر عهده وزارت اطالعات و بخشی به 

اطالعات سپاه محول شده است.  
غالمحسین اسماعیلی در نشســت خبری دیروز خود در این خصوص با بیان اینکه 
کسانی که در این فرایند ایفای نقش داشتند دستور ممنوع الخروجی شان صادر شده، افزود: 

قریب به ۲0 نفر از کسانی که در این فرایند ایفای نقش داشتند احضار شدند. 
دستگیری 200 پرسنل قوه قضائیه

او همچنین از دستگیری ۲00 نفر از پرسنل قوه قضائیه خبر و توضیح داد: همکاران ما 
در واحدهای حفاظت اطالعات قوه قضاییه ، ۲37 نفر از کارچاق کن و دالالن را شناسایی 

کردند. همچنین دستگیری 1۶1 وکیل و کارشناس دادگســتری، بیش از ۲00 نفر از 
پرسنل متخلف بخش های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از 

جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.
نازنین زاغری باید متشکر باشد

ســخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده و حکم تازه نازنین زاغری، زندانی دوتابعیتی 
توضیح داد: خانم نازنین زاغری محکومیت قبلی داشت که به اتمام رسیده البته باید از 
جمهوری اسالمی ایران تشکر داشته باشد زیرا بخشی از دوران محکومیتش را در بیرون از 
زندان الکترونیکی سپری کرد و بیانگر اقدامات خیرخواهانه قوه قضاییه ایران است، کسی 
که پرونده امنیتی داشته را در ایام کرونا در خارج از زندان و تحت نظارت آزاد کرده است.  
وی افزود: االن خانم زاغری بازداشت نیست و پرونده مفتوح دیگری دارد که رأی آن صادر 
شده و آزاد است و در محل اقامت خود است. باید در رابطه با محکومیت جدید او منتظر 

دادگاه تجدیدنظر باشیم و امیدواریم کشورهای دیگر از جمله اروپا مشابه اقدماتی که ایران 
در خصوص زندانیان آنها انجام می دهد را داشــته باشند زیرا ما رفتارهای غیرقانونی در 
خصوص اتباع خودمان را در آن کشورها شاهدیم و گزارشات تاسف باری را در این حوزه 

داریم  و اقدامات قوه قضاییه درایام کرونا بی نظیر است.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

ورود اطالعات سپاه به پرونده فایل صوتی ظریف
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به دنبال انتشار فایل صوتی محرمانه ظریف؛
مجلس تحقیق و تفحص از دفتر 

کار آشنا را تصویب کرد
به دنبال انتشار فایل صوتی محرمانه وزیر امور 
خارجه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز 
تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری و فعالیت ها و عملکردهای آن و 
همچنین عملکرد وزارت خارجه در حفظ اطالعات 
محرمانه کشــور را با 17۹ رأی موافق، چهار رأی 
مخالف و یک رأی ممتنــع از ۲۲۶ نماینده حاضر 
تصویب کردند. تعدادی از نمایندگان در جریان این 
رأی گیری شعار »مرگ بر ضد والیت فقیه و مرگ بر 

ضد مدافع حرم« سر دادند.
    

حزب اهلل عراق اعالم کرد؛
دست داشتن انگلیس در تعرض به 

کنسولگری ایران در کربال
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه العهد، دفتر 
سیاسی جنبش حزب اهلل عراق در بیانیه ای با اشاره 
به تعرض اخیر به کنســولگری جمهوری اسالمی 
ایران در کربال اعالم کــرد: »این توطئه ها در اقدامی 
مداخله جویانه و آشکار در سفارتخانه های انگلیس 
در بغداد و بیروت طراحی می شــوند و این کشــور 
اســتعماری و پســت و تمام نیروهای بینالمللی، 
منطقه ای ومحلی ناچار به پرداختن بهای این توطئه ها 
هستند.« اخیرا برخی شهروندان عراقی در اعتراض به 
ترور یک فعال مدنی به نام ایهاب جواد الوزنی در مقابل 
کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در کربال تجمع 

کردند و اطراف کنسولگری را آتش زدند.
    

ند پرایس:
برجام باعث لغو تحریم های 

غیرهسته ای نمی شود
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا بــر تداوم 
تحریم های غیرهســته ای ایران در صورت احیای 
برجام تاکید کرد. به گزارش ایلنــا به نقل از وزارت 
خارجه آمریکا، ند پرایس گفت: دولت »جو بایدن« 
تحریم های اعمال شده علیه ایران به دلیل حمایت از 
تروریسم را لغو نخواهد کرد. وی افزود: دولت آمریکا 
برای بازگشت به برجام فقط  باید تحریم های مغایر 

با برجام را بردارد.
    

ادعای االخبار درباره پیشنهاد ریاض به سوریه؛
کاهش ارتباط با تهران در مقابل 

مشارکت در بازسازی
روزنامه لبنانی االخبار در تحلیلی نوشــت که 
عربستان پس از ناامیدی از آمریکا پیشنهاد مشارکت 
در بازسازی سوریه در مقابل کاهش روابط دمشق با 
تهران را داده است. در بخشــی از این تحلیل آمده 
که ریاض این پیشنهاد را از طریق برخی تاجران و 
سرمایه داران سوری که روابط تاریخی با عربستان 
دارند و برخی از آنها در آن کشــور اقامت دارند، به 
سوریه داده است. االخبار اضافه کرده: کارشناسان 
بر این باورند که این برنامه ریزی ها تنها در حد توهم 
است زیرا بشار اسد شروط ســعودی ها را نخواهد 

پذیرفت و از روابطش با تهران کوتاه نخواهد آمد.
    

ربیعی: 
تاکنون دو دور مذاکره بین ایران و 

عربستان انجام شده است
علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره اخبار اعالم 
شده مبنی بر گفت وگوهای ایران و عربستان گفت: 
مذاکرات در سطح نمایندگان ویژه در دولت انجام شده 
است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. وی روند مذاکرات 
را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به اختالفات میان ایران 
و عربســتان افزود: به منظور رفع این سوتفاهم ها و 
اختالفات، تاکنون دو دور مذاکره بین دو کشور انجام 
شده است. عالوه بر مسائل دو جانبه، درباره مسائل 
منطقه ای هم گفتگو شد اما فعال تا زمانی که مذاکرات 

به نتیجه نرسیده، امکان ورود به جزییاتش را نداریم.
    

شلیک تیرهای هشدار در خلیج فارس؛
 تنش تازه دریایی 
میان ایران و آمریکا

در پی ادعای دو روز پیش جان کربی، سخنگوی 
پنتاگون مبنی بر شــلیک تیرهای هشدار به سوی 
قایق های ایرانی، سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی 
هشــدار داد. کربی گفته اســت که 13 قایق سپاه 
پاسداران تا 1۵0 یاردی شش ناو آمریکایی در حال 
اسکورت زیردریایی جورجیا، نزدیک شده و 30 تیر 
برای هشدار شــلیک کرده اند. نیروی دریایی سپاه 
دیروز طی اطالعیه ای ادعای نزدیکی شــناورهای 
سپاه به شناورهای دریایی آمریکا در تنگه هرمز را 
نادرست و فرار رو به جلو خواند و تاکید کرد: »بهتر 
اســت آمریکایی ها از رفتار غیرحرفه ای پرهیز و با 
تمکین قوانین دریانوردی امنیت خلیج فارس را به 

مخاطره نیندازند.«

محمود احمدی نژاد ضمن 
انتقادات تند از مصوبه 

انتخاباتی شورای نگهبان، 
گفت: شما که هیچ کدامتان 

یک نانوایی را هم در 
عمرتان اداره نکرده اید، 

یک بقالی یا یک مدرسه را 
هم اداره نکرده اید، چطور 

می خواهید تشخیص 
بدهید که برنامه اداره 

کشور صحیح است؟

خبرگزاری مهر به نقل از یک 
نماینده ادوار مجلس خبر 

داد که ورود الریجانی به 
عرصه انتخابات حتمی است 

و احتماال او روز پنجشنبه 
برای ثبت نام در انتخابات به 

وزارت کشور خواهد رفت

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت که در جلسه این کمیسیون با وزیر امور خارجه برای توضیح 
درباره فایل صوتی منتشره، موضع نمایندگان به قدری محکم 

بود که برخی می گفتند نگران سکته وزیر هستیم. 
حجت االســالم مجتبی ذوالنور در جلســه علنی دیروز 

مجلس و در تذکری مستند به ماده 7۵ آئین نامه داخلی مجلس 
در واکنش به اظهارات محمود احمدی بی غش مبنی بر اینکه 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در مقابل سخنان ظریف »کاه« 
اســت، اظهار کرد: اینکه جایگاه های قانونی را تضعیف کنیم، 
درست نیست. زیرا تخریب و داد زدن کار ساده ای است ولی باید 
مشخص شود که این سخنان تا چه میزان مستند است. وی با 
اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی که با دعوت از وزیر امور خارجه انجام شد، گفت:  در این 
نشست برخی از نمایندگان می گفتند که حتی نباید اجازه ورود 

وزیر به کمیسیون داده می شد در حالی که برای شفاف سازی 
این دعوت انجام شد و حتی تحقیق و تفحص از مرکز تحقیقات 
استراتژیک رییس جمهور نیز در حضور وزیر به تصویب رسید. 

ذوالنور با بیان اینکه مردم مطالبه دارند که کمیســیون 
کار خود را به درستی انجام دهد،  افزود:  اعضای کمیسیون در 
این جلسه دیدگاه ها و سخنان خود را با صالبت بیان کردند تا 
آنجا که احتمال سکته وزیر نیز بود. اما در نهایت از پاسخ وزیر 
قانع نشــدند. البته آقای احمدی بیغش در همان روز نیز با 
الفاضی به کمیسیون حمله کردند که از وی می خواهیم ادب و 

احترام را رعایت کنند. محمود احمدی بیغش، نماینده شازند 
در جلســه علنی دیروز مجلس طی تذکری شفاهی گفت: 
»با کمال تاسف کمیســیون امنیت ملی با مشورت رئیس 
مجلس فردی که به کشــور خیانت کرده را دعوت و او هم از 
سرخودخواهی مانند افراد سرمست از باده بی ترس و واهمه 
نیمی از تنه خود را به صندلی کمیسیون تلفیق ول کرده و آنگاه 
فهمیدم این آدم نه تنها از وطن فروشی و گستاخی پشیمان 
 نبود بلکه تمــام نمایندگان حاضر در کمیســیون را کاهی 

در برابر خود می دید.«

ذوالنور:

آنقدر با ظریف محکم برخورد کردیم که نگران بودیم سکته کند!
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