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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ابراهیم رئیسی را با اصرار بسیار پای 
کار انتخابات کشاندند؛ از راه انداختن 
»پویش ملی دعوت از آیت اهلل رئیسی« 
گرفته تا اصرار و ابرام شــورای وحدت 
و اصولگرایــان. همــان زمــان هم اما 
زمزمه هایی از گوشه و کنار بلند بود که 
بهتر است رئیسی در قوه قضائیه بماند؛ 
هرچند که آن زمزمه هــا در هیاهوی 

دعوت از رئیسی گم بود. 
چهره های اصولگرای بسیاری مانند 
عباس سلیمی نمین و فریدون عباسی 
که خود نیز داوطلــب کاندیداتوری در 
انتخابات 1400 شده، تاکید می کردند 
که رئیســی در دســتگاه قضا بماند. 
حتی منصور ارضی، مداح و سخنرانی 
معروف مسجد ارگ، در روزهای ثبت نام 
داوطلبــان کاندیداتــوری انتخابات 
ریاســت جمهوری در اظهارنظــری 
انتخاباتی گفت: »برای نیروهای انقالبی 
دعا می کنم اما از کسی حمایت نمی کنم 
و دلسوزانه می گویم، آیت اهلل  رئیسی در 
دســتگاه قضا حکم ولی فقیه را دارد و 

اقداماتش در مبارزه با مفسدین خوب 
بوده و حیــف و بهتر اســت در همین 
مسئولیت خطیر که به خوبی عهده دار 

آن است، بماند.«
با این مالحظات رئیسی آمدنش را 
تا آخرین روز ثبت نام به تاخیر انداخت و 
درنهایت آمد. آمدنش ولی با اما و اگرهایی 
مواجه شده اســت. کماکان بسیاری 
معتقدند که او حکم رهبری را دارد و با 
رفتنش از قوه قضائیه، اصالحاتش در 

این قوه ناتمام خواهد ماند. 
مبارزه با فساد در قوه قضائیه 

میسر است نه مجریه
نعمــت احمــدی، یــک وکیــل 
دادگســتری دیروز در گفت وگویی با 
ایلنا به این موضوع اشاره کرده که رئیسی 
منصوب مقام معظم رهبری است و اگر 
رأی نیاورد، پیام خوبی نخواهد داشت. 

او با تاکید بر اینکــه اگر قصد آقای 
رئیسی مبارزه با فساد باشد، حضور ایشان 
در قوه قضاییه موثرتر خواهد بود، افزوده 
است: »من تعجب می کنم چگونه آقای 
رئیسی در انتخابات شرکت کردند. به 
نظر من مشاوران آقای رئیسی خیرخواه 

ایشــان نبوده اند. قوه مجریه بــا ابزار و 
امکاناتی که در اختیار دارد، خروجی غیر 
از وضع موجود نخواهد داشت و عملکرد 
قوه مجریه قائم به شخص نیست. قوه 
مجریه یک ساختار اســت و متکی به 

فرد نیست.«
احمدی در نهایت هم اشاره کرده که 
اقدامات تحولی در قوه قضائیه به نتیجه 
می رسد نه قوه مجریه و اگر قوه قضائیه 
اصالح شود و اراده ای در جهت مبارزه با 
فساد وجود داشته باشد، همه مشکالت 

پایان می پذیرد.
شائبه اثرگذاری بر سالمت 

انتخابات
گذشــته از این توصیه هــا، برخی 
دیگر کاندیداتوری رئیس قوه قضائیه 
برای ریاست قوه مجریه را فارغ از آنکه 
رئیسی باشــد یا فرد دیگر، بسترساز 
شــائبه هایی مبنی بر تاثیرگذاری بر 

انتخابات می دانند.
داوطلبــان کاندیداتوری انتخابات 
ریاست جمهوری برای تایید صالحیت 
نیاز به هفت رأی شورای نگهبان دارند. 
از میان اعضای شــورای نگهبان، شش 

عضو حقوقدان این شورا توسط رئیس 
قوه قضائیه تعیین شده اند و منتقدان 
معتقدند که رئیس قوه قضائیه پیش از 
هر بررسی ای رأی مثبت آن شش تن را 
دارد. هرچند که شورای نگهبان تاکید 
می کند که اعضای این نهاد اســتوار بر 
اصل بی طرفی صالحیت داوطلبان را 
بررسی خواهند کرد اما به هر حال این 

شائبه وجود دارد. 
از سوی دیگر دستگاه قضا به عنوان 
عدلیه، محل ارجاع شکایات مربوط به 
تخلفات انتخاباتی است و کاندیداتوری 
فردی که در رأس این نهاد است، بر نحوه 

رسیدگی به این شکایات و تخلفات سایه 
خواهد انداخت. 

علی نجفی توانا، حقوقــدان دو روز 
پیش طی یادداشتی نوشــت: »آقای 
رئیســی که علی القاعده باید پاســدار 
قانون باشند، قطعا با توجه به شعارها و 
گفتمان های ایشان از طریق رسانه ها 
و در جلســات دائر بر قانونمــداری و 
پاسداشــت قانون به صراحت در ماده 
29 قانون انتخابات از دو منظر یکی به 
عنوان رئیس قوه قضائیــه و دیگری به 
عنوان یکی از اعضایی که نظارت عالیه 
بر روند انتخابات دارد به  زعم اینجانب 
می بایستی قبل از اعالم نامزدی برای 
جلوگیری از شــائبه ها از سمت خود 

استعفا می دادند.«
او افزود: »ضمن آنکه از جهت دیگر 
یعنی برخورد با تخلفات انتخاباتی ایشان 
به عنوان رئیس قوه قضائیه مسئولیت 
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را طبق 
ماده 34 قانون انتخابات دارند و در نتیجه 
به ویژه درخصوص شخص ایشان قطع 
نظر از مقررات آمره مقرر در مواد 29 و 37 
قانون انتخابات به علت نظارت بر ضمانت 
اجرای کیفری بر جرایــم انتخاباتی و 
معارض بودن انجام این وظیفه با سمت 
کاندیداتوری ایشان، استعفای ایشان 
از سمت مسئولیت قوه قضائیه الزامی 

است.«
سکوت قانون

اما قانون در ایــن باره چه می گوید؟ 
ظاهرا قانون پیش بینی نکرده که رئیس 
یک قوه بخواهد بر صندلی ریاست قوه 
دیگری بنشــیند، زیرا در این خصوص 
سکوت کرده اســت؛ اما در عین حال 
حامیان کاندیداتوری ابراهیم رئیسی 
با استناد به برخی مواد، کاندیداتوری او 
در عین ریاست بر قوه قضائیه را بالمانع 
می داننــد.  خبرگزاری فــارس در این 
خصوص نوشــت: »اوال ریاست قوه ی 
قضائیه، مســئولیت مستقیمی در امر 
انتخابات ریاست جمهوری ندارد؛ ثانیا 
نظارت تام بر این انتخابات با شــورای 
نگهبان است و ثالثا هیچ تصریحی بر منع 
سران قوا برای نامزدی ریاست جمهوری 

وجود ندارد و همچنین هیچ مقرره ای 
مبنی بر ممنوعیت همزمانی مسئولیت 
یک قوه و نامزدی ریاست جمهوری در 

دسترس نیست.«
اشاره این دســته به ماده 37 قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری است که 
تصریح کــرده افرادی که مســئولیت 
مســتقیم در امر انتخابات ریاســت 
جمهوری بــه صورت اجرا یــا نظارت 
دارند، در صورتــی می توانند داوطلب 
شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود 

استعفا کنند. 
بر این اساس ستاد انتخابات کشور 
در انتخابات پیشین ریاست جمهوری 
اعالم کرد که اعضای هیــأت اجرایی 
مرکزی انتخابات اعم از وزیر کشــور، 
وزیر اطالعات، دادســتان کل کشور، 
عضو هیأت رئیسه مجلس که در هیأت 
مرکزی حضور خواهد داشــت، هفت 
نفر معتمد و اعضای ســتاد انتخابات 
کشور و اســتانداران نمی توانند نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری شوند. اعضای 
شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت بر 
انتخابات و سایر ناظران نیز برای نامزدی 
در انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا 
دهند. در میان اینها اما نامی از رئیس قوه 

قضائیه نیامده است. 
با این وجود اما و اگرها هم از ســوی 
بخشی از هواداران رئیسی که حضور او 
را در قوه قضائیه ارجح می دانند و هم از 
سوی برخی منتقدان که کاندیداتوری 
او را مقدمه ایجاد شائبه ها در انتخابات 

می دانند، ادامه دارد. 

آیا رئیسی تصمیم درستی برای کاندیداتوری گرفت؟

اما و اگرهای کوچ رئیس یک قوه به قوه دیگر

خبر

بیش از 200 نماینــده مجلس طی بیانیه ای 
اعالم کردند که معتقدند اگر 100 درصد تحریم ها 
لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش 
ماندن برخــی تحریم ها، تایید مشــروعیت آن 

تحریم ها خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: »همزمان با برگزاری 
نشست های وین، مجلس شورای اسالمی ضمن 
تأکید بر سیاســت حرف قطعی نظام جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر »لغو واقعی همه تحریم ها 
و راستی آزمایی دقیق آن« به عنوان شرط اصلی 
پایبندی ایران به تعهدات هسته ای اذعان می دارد 
مالک ارزیابی و پذیــرش نتایج هر گفت وگویی 
میان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام انتفاع 
حقیقی اقتصــادی مردم ایران اســت. از این رو، 
مجلس شــورای اســالمی هیچ گونه تفکیک و 

دسته بندی تحریم ها را که منجر به حفظ بخشی 
از فشــار اقتصادی علیه مردم ایران و ممانعت از 
انتفاع اقتصادی یا اخالل در آن شود را نپذیرفته 
و به صورت جدی خواســتار خلــع کامل، قابل 
راستی آزمایی و بازگشت ناپذیر سالح تحریمی 
آمریکا است و معتقد است اگر 100 درصد تحریم ها 
لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش 
ماندن برخــی تحریم ها، تایید مشــروعیت آن 

تحریم ها خواهد بود.
در راستای تحقق این هدف، مجلس شورای 
اسالمی طبق ماده هفت قانون »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« 
با دقــت و اهتمام ویــژه ای بر ایــن روند نظارت 

خواهد کرد.
نشست های وین نشان می دهد آمریکا و اروپا 

نه تنها تاکنون اراده جدی برای رفع همه تحریم ها 
ندارند بلکه در پی تحمیل توافقی بر ایران هستند 
که ضمن اعمال محدودیت های بیشتر در زمینه 
فعالیت های هسته ای بســتری برای مذاکرات 

منطقه ای و دفاعی ایجاد کنند.
نظر به زیاده خواهی آمریکا و کشورهای غربی 
درباره پیشرفت های فنی در برنامه هسته ای ایران 
و طرح موضوعاتی نظیر توقف فعالیت های تحقیق 
وتوسعه و تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید، 
مجلس شورای اسالمی ضمن پافشاری بر حفظ 
و صیانت از دستاوردهای هسته ای دانشمندان 
کشور، در چهارچوب قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم هــا و صیانت از منافع ملــت ایران، با 
قاطعیت در برابر هرگونه آسیب به صنعت هسته ای 
ایستادگی کرده و بر پیشبرد برنامه هسته ای طبق 

 تکالیف قانونی مجلس شورای اسالمی تأکید دارد.
قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها تحول 
مهمی در برنامه هســته ای ایجــاد کرده و نقش 
موثری در روند مذاکره برای رفع تحریم ها داشته 
است. لذا ضروری است دولت در اجرای تمام مفاد 
فنی این قانون از جمله بهره بــرداری از کارخانه 
اورانیوم فلزی که مهلت قانونی بهره برداری از آن 
طبق ماده 4 نیز منقضی شده است با فوریت اقدام 
کند و دستاوردهای فنی صنعت هسته ای را وجه 

المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خود ننماید.
الزم است دولت محترم توجه نماید که کوتاه 
آمدن در مقابل زیاده خواهی های دشمنان ملت 
ایران از جمله خواســته های نادرست و هدفدار 
آژانس انرژی اتمی در استمرار فراپادمانی نظارت ها 
همراه با تحمیل آسیبهای جدی از قبل مذاکرات 

چندین ساله و فرسایشی به سرمایه اجتماعی و نیز 
صنعت هســته ای - که مزایای زیادی در اقتصاد 
کشور از جمله انرژی پاک و داروسازی و کشاورزی 

و حفظ محیط زیست دارد - وارد کرده است.
تمکین به درخواســت آژانس انــرژی اتمی 
در نظارت هــای فراپادمانی برابــر قانون ممنوع 
بوده و کاهش ذخایر اورانیوم غنی شــده و تعداد 
ماشــینهای فعال قدیمی و نهی استفاده از نسل 
جدید، محدودیت توسعه تحقیقاتی و تحقیر غرور 
ملی در ماجرای راکتور اراک از جمله این آسیب ها 
است که مجلس قطعا نســبت به عدم تکرار آنها 

حساس خواهد بود.«

بیانیه ۲۰۰ نماینده مجلس: 

اگر در مذاکرات وین، ۱۰۰ درصد تحریم ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده
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مرعشی رئیس شورای سیاست گذاری 
ستاد انتخاباتی جهانگیری شد

حسین مرعشــی به عنوان رئیس شورای 
سیاســت گذاری ســتاد انتخاباتی اســحاق 
جهانگیری داوطلب نامزدی انتخابات ریاست 
جمهوری انتخاب شــد. وی با اعالم این خبر 
به ایرنا، گفت: در شــورای سیاســت گذاری 
ســتاد انتخاباتی جهانگیری، عــالوه بر من، 
شهیندخت موالوردی به عنوان نائب رییس، 
رضا ویســه مدیــر اجرایی، فاطمــه پهلوانی 
دبیر شورا، ســیدرضا نوروززاده و محمدرضا 
جالیی پور و محمــد نعیمی پــور نیز حضور 
دارند. نایب رییس جبهه اصالحات ایران ادامه 
داد: فعالیت های شــورای سیاســت گذاری 
 پــس از تاییــد صالحیت هــای داوطلبــان 

آغاز می شود.
    

شکوری راد خبر داد؛
خارج شدن بررسی صالحیت 

تاجزاده از دستور کار شورای نگهبان
دبیرکل حزب اتحاد ملت در صفحه توئیتر 
خود از خارج شدن بررسی صالحیت مصطفی 
تاجزاده از دستورکار شورای نگهبان خبر داد. 
علی شکوری راد در حساب کاربری توئیتر خود 
نوشت: »ظاهرا شورای نگهبان از همین ابتدا 
بررســی صالحیت آقای تاجزاده را از دستور 
خارج کرده اســت. این کار نــه قانونی و نه در 
راســتای رویکرد افزایش مشــارکت است. از 
مقام  معظــم  رهبری تقاضــا دارم که نگذارند 
کار به حکم حکومتی که محل مناقشــه است 
بکشــد. از همین حاال به شورای نگهبان تذکر 

الزم را بدهند.«
    

 تفسیر جنتی از شرط »تقوا«
 برای رئیس جمهوری

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با تأکید 
بر اینکه شــرط تقوا یکی از مالک های اصلی 
در بررســی صالحیت داوطلبــان انتخابات 
ریاست جمهوری اســت، گفت: مردم شریف 
بدانند بار سنگینی را بر دوش داریم. وی اظهار 
کرد: بررســی فردی که صالحیــت آن تأیید 
می شــود به این معناســت که فردی متدین 
اســت، واجبات شــرعی را انجــام می دهد و 
دســت به گناه نمی زند. دبیر شورای نگهبان 
با بیان اینکه قانون شــرایط ســنگینی برای 
داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری معین 
کرده، تصریح کرد: داوطلب انتخابات ریاست 
جمهوری باید مدیر، مدبر و با تقوا باشد اما در 
 جای دیگر مانند انتخابات مجلس به یاد ندارم 

شرط تقوا آمده باشد.
    

آملی الریجانی:
گاهی رد صالحیت کاندیداها 
مستند به عدم احراز شرایط است

آیــت اهلل صــادق آملــی الریجانــی، از 
فقهای شــورای نگهبان درباره رد صالحیت 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در این 
شورای گفت: گاهی رد صالحیت ها، مستند به 
عدم احراز شرایط است و گاهی هم مستند بر 
آنکه ما احراز می کنیم، شخص فاقد شرط است 
و این بحثی است که در شورای نگهبان داریم. 
وی با بیان اینکه اعضای شورا را می شناسیم و 
سابقه آنان را می دانیم، افزود: ان شاءاهلل با کمال 
دقت و بی طرفی کامل و بر منوال دیانت و اخالق 
]صالحیت ها را[ بررســی کرده و تمام وظیفه 

خود را انجام می دهیم.
    

 قاضی زاده هاشمی 
ِسمت جدید گرفت

باشــگاه خبرنگاران جوان نوشت: احسان 
قاضی زاده هاشــمی به عنوان نماینده شورای 
نظارت بر صدا و ســیما در کمیسیون نظارت 
بــر تبلیغــات ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد. وی در 
 انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نیز عضو 

این کمیسیون بود. 
    

با انتشار بیانیه ای؛
زریبافان به نفع رئیسی از 

کاندیداتوری کناره گیری کرد
مســعود زریبافان، داوطلب کاندیداتوری 
انتخابــات ریاســت جمهــوری 1400، بــا 
انتشار بیانیه ای به نفع ســید ابراهیم رئیسی، 
دیگر داوطلــب انتخابات ریاســت جمهوری 
انصراف داد و نوشــت: »با حضــور آن بزرگوار 
 اصلــح، تکلیــف از گــردن افــرادی چون 

من ساقط است.«

دستگاه قضا به عنوان 
عدلیه، محل ارجاع 
شکایات مربوط به 

تخلفات انتخاباتی است و 
کاندیداتوری فردی که در 

رأس این نهاد است، بر نحوه 
رسیدگی به این شکایات 

و تخلفات سایه خواهد 
انداخت

از میان اعضای شورای 
نگهبان، شش عضو 

حقوقدان این شورا توسط 
رئیس قوه قضائیه تعیین 

شده اند و منتقدان معتقدند 
که رئیس قوه قضائیه پیش 
از هر بررسی ای رأی مثبت 

آن شش تن را دارد

شبکه بلومبرگ نوشت: ایران همزمان با آشکار شدن 
نشانه هایی از پیشرفت مذاکرات هسته ای برای برداشته 
شــدن تحریم های آمریکا، آماده افزایش عرضه نفت در 

جهان می شود.
این شبکه افزود: حتی در صورت دستیابی طرف های 
این مذاکرات به توافق، ازسرگیری صادرات نفت ایران به 

بازار نفت ممکن است تدریجی باشد.
مقام های آگاه بخش نفت گفته اند که شرکت ملی نفت 
ایران، مسئول رســمی بهره برداری از میدان های نفتی و 
ارتباط با مشتریان، می تواند در صورت دستیابی به توافقی 

در وین، صادرات را افزایش دهد.
براساس خوش بینانه ترین ارزیابی ها، ایران می تواند در 

مدت دست کم سه ماه به سطح تولید روزانه نزدیک به چهار 
میلیون بشــکه پیش از تحریم ها دست یافته و در کنار آن 
نفت های ذخیره سازی شده در ناوگان کشتی های نفتکش 

خود را عرضه کند.
به گفته علی خطیبی، مقام پیشــین شرکت ملی نفت 
ایران، اما در این مسیر و برای دستیابی به این هدف، باید بر 
موانع بسیاری چیره شد. هر گونه توافقی باید همه موانع 
تحریمی آمریکا را بــر مبادالت بازرگانــی و بخش های 

کشتیرانی و بیمه نهادهای ایرانی برطرف کند.
خطیبی نماینده پیشین ایران در سازمان کشورهای 
صادرکننــده نفت »اوپــک« پیش بینی کــرد که روند 
بازگشت ایران به بازارهای نفتی، به جای سریع و ناگهانی، 

تدریجی رخ دهد که بخشی به علت آسیب رساندن بخش 
تقاضا از همه گیری گسترده و ســهمگین ویروس کرونا 

است.
با وجــود بهبــود مصــرف ســوخت های نفتــی با 
توزیــع واکســن های کوویــد -19 در کشــورها و 
بازگشــایی اقتصادهــای عمــده و بــزرگ جهــان، اما 
هنــوز قرنطینه هــا و همه گیری هــای گونه هــای تازه 

 ویروســی، مانــع بهبــود کامــل تقاضــا می شــود.
عرضه نفت ایران به به بازارهای جهانی شاید بار سنگینی 
بر دوش کشــورهای عضو اوپک پالس باشــد که بیش از 
یک ســال در انتظار از بین رفتن عرضه مازاد نفت در پی 

گسترش همه گیری، رنج کشیده اند.
دیپلمات هــای ایاالت متحــده و ایران کــه اکنون با 
میانجی گری برخی دولت ها در وین درباره ازســرگیری 
اجرای توافق هســته ای بین المللی سال 201۵ میالدی 
مذاکــره می کنند، دســتیابی بــه توافــق را امکانپذیر 
دانسته اند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
سه سال بعد از دستیابی ایران و 6 کشور به توافق برجام، با 
خروج از آن، تحریم های برداشته شده را دوباره اعمال کرد.

براساس داده های گردآوری شــده توسط بلومبرگ، 
تولید روزانه نفت ایران در سال جاری )2021( با نزدیک 
به 20 درصد افزایش به 2 میلیون و 400 هزار بشکه رسیده 

که بیشتر آن در داخل مصرف می شود.

بلومبرگ: 

ایران خود را برای افزایش عرضه نفت به بازار آماده می کند


