
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

حال برخی از نامزدهــای انتخابات 
ریاست جمهوری، حال همان درباری 
یونانی در داستان های اساطیری یونان 
باستان است که وقتی جایش را با پادشاه 
عوض کرد و مشــغول عیش و عشرت 
در ضیافت شاهانه بود، دید که شمشیر 
تیزی درست باالی سرش با تار مویی از 

دم اسب آویزان است!
آن شمشــیر اســاطیری که به نام 
داموکلس معروف شده است، قرن هاست 
که خود را وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی 
کــرده و معرف تهدیدی همیشــگی و 
بزرگ بعد از کســب یک توفیق است و 
کارکــردش هم وارد آوردن فشــار و در 
نهایت تسلیم کردن رقیب و وادار کردن 

او به عقب نشینی است. 
درست مانند کاندیداهایی که با هزار 
ان قلت باالخره از ســد شورای نگهبان 
عبــور کردند و وارد ضیافــت انتخابات 
شدند؛ اما هرازگاهی سر که بلند می کنند 
آن شمشیر داموکلس را باالی سر خود 
می بینند. در تازه ترین نمونه امام جمعه 
موقت تهران برخی نامزدها را اشارت به 

آن شمشیر خطرناک کرده است!
به رئیسی اهانت و جسارت کردند

آیت اهلل موحدی کرمانی در گفت وگو 
با یکی از خبرگزاری ها، نامزدها را تهدید 

به رد صالحیت کرده اســت. او با اشاره 
به اولین مناظــره نامزدهای انتخاباتی 
ریاســت جمهوری 1400 گفته است 
صحنه درگیری که در آن مناظره وجود 
داشت، »صحنه دروغ، جسارت و اهانت 
بود و حقایقی که همه مردم آن را قبول 

داشتند و دارند را انکار می کردند.«
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با دفاع صریح و روشن از ابراهیم رئیسی 
تاکید کرده کــه او در قــوه قضائیه مچ 
دزدها و گردن کلفت ها را گرفت و همه 
را به محاکمه کشاند، اموالی که دزدیده 
بودند را به بیت المال برگرداند و زمانی هم 
که تولیت آستان قدس بود، از مبلغ وافر 
و بسیار زیاد حق التولیه نزدیک به صفر 
دریافت می کرد و اصاًل چیز قابل ذکری 
از آن را استفاده نمی کرد و تمام آن را به 

فقیران و مستمندان می داد.
موحدی کرمانی پس از این شرح از 
رئیسی، ادامه داده: »حاال تماشا کنید در 
صحنه ای که دیدیم متاسفانه به شخص 
ایشان اهانت های عجیب و غریبی شد. 
اینکه ایشان فالن است یا تحصیالتش 
فالن قدر است؛ دروغ گفتند و به او اهانت 
و جسارت کردند. فکر می کردند با دروغ 
گفتن و توسل به توهین می توانند رأی 
مردم را از او را بگیرند و به خودشان صادر 

کنند؟ خیلی این فکر احمقانه است.«
او در نهایت به نامزدهایی که به گفته 

وی در روند مناظره رویه اهانت در پیش 
گرفته اند، هشدار داد: »بترسید که گرفتار 
رد صالحیت خود توسط شورای نگهبان 
شوید که در این صورت مبتال به رسوایی 
و خواری در دنیا و عذاب الهی در آخرت 

خواهید شد.«
 همتی و مهرعلیزاده 

مغضوب تر از قبل
تهدید موحدی کرمانی بر اســاس 
اظهاراتی است که اعضای شورای نگهبان 
پیش از احراز صالحیت ها درباره تداوم 
نظارت این شــورا بر نامزدها و احتمال 
رد صالحیــت آنها حتی پــس از احراز 

صالحیت مطرح کردند. 
طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای 
نگهبــان در این باره گفتــه بود: »چون 
مبنای شورا نظارت استصوابی است اگر در 
خالل مناظره های نامزدها مشخص شود 
فردی صالحیت نداشــته، یا صالحیت 
داشــته و االن اتفاقی پیــش آمده که 
صالحیتش را از دســت داده، شــورای 
نگهبان تــا لحظات آخر هــم می تواند 
صالحیت را مورد بررسی و تجدید نظر 

قرار دهد.«
بدین ترتیب آن شمشیر داموکلس 
پیوسته و مداوم از تار موی اسبی باالی سر 
کاندیداها آویزان است؛ هر آن ممکن است 
آن تار موی اسب پاره شود و شمشیر رد 
صالحیت روی سر نامزد مورد نظر فرود 

آید. از شــواهد و قرائن هم برمی آید که 
نامزدهای مورد نظر این شمشیر همتی 
و مهرعلیــزاده، دو نامــزد اصالح طلب 

هستند. 
در جریان مناظره ها نیز این دو بودند 
که وارد چالش با ابراهیم رئیسی شده و 
اینک به واسطه آن بیش از پیش مغضوب 
کسانی چون موحدی کرمانی شده اند. 
اشــاره مهرعلیزاده به مدرک تحصیلی 
ابراهیم رئیسی مورد انتقادات بسیار قرار 
گرفته اســت. او دیروز نیز این موضوع را 

تکرار کرد. 
هشدارهای خاتمی و دادستانی

اظهارات چند روز پیش عبدالناصر 
همتی درباره حجاب هم تهدید احمد 

خاتمی، عضو فقیه شــورای نگهبان را 
در پی داشــت. همتی گفته بود: »چرا 
باید به دختر خانمی که وقت گذاشته 
و تحصیل کرده است، پیامک بدهیم 
و بگوییم شــما حجابت را در ماشین 
رعایت نکــردی و به او اســترس وارد 
کنیم؟« احمد خاتمی واکنش تندی 
به آن نشــان داد و گفت: »معنی ندارد 
کاندیدایی بگوید چــرا خانمی که در 
ماشین نشســته را دعوت به حجاب 
می کنید؟ امر به حجاب هم امر به دین 
اســت و این کاندیدا بعــدا می خواهد 
بیاید و قسم بخورد من به اسالم عمل 
می کنم. از کاندیداهــای مورد تأیید 
می خواهم که مراقب حرف هایشــان 
باشند و تخریب نکنند و تهمت نزنند و 

خالف واقع نگویند.«
اینگونه هشــدار و تهدیدها نه تنها 
از شــورای نگهبان، بلکه از گوشــه و 
کنار بــه گــوش می رســد و فضای 
انتخابات را ســخت تحت سانســور و 
تنگنا قرار می دهد. اولین خط و نشان 
از ســوی ســتاد کل نیروهای مسلح 
بود. ســردار شــکارچی، سخنگوی 
این ســتاد اوایل خرداد بــا کاندیداها 
اتمام حجت کرد و گفــت که آنها »به 
هیچ عنــوان مجاز نیســتند که برای 
جذب رأی به موضوعاتی مانند سرباز 
حرفه ای بپردازنــد.« او تاکید کرد که 
کاندیداها می دانند کــه نباید بعضی 
کلیدواژه هایــی کــه صرفــاً کاربرد 

انتخاباتی دارد را استفاده کنند.
البته دایره موضوعاتی که کاندیداها 
نباید به آنها بپردازند بســیار وسیع تر از 
بحث سرباز حرفه ای اســت و از همین 
رو بود که علی القاصی، دادستان تهران 
هم کاندیداها را تهدید کــرده که اگر از 
خطوط قرمز نظام عبــور کنند، »وفق 
موازین قانونی قاطعانــه و بدون در نظر 
گرفتن موقعیت و جایگاه، با آنها برخورد 

خواهد شد.«
گفته های القاصــی با انتقــاد تند 
مهرعلیزاده و خیلی های دیگر مواجه شد 
و در نهایت قــوه قضائیه اطالعیه داد که 

اظهارات او توصیه بوده نه تهدید!
اما به هر حــال نــام آن را هرچه که 
بگذاریــم، معنایش بــرای کاندیداها و 

مخاطبان روشن است. 

 جدال بر سر پنج دقیقه 
آنتن تلویزیون

تهدیدها نســبت بــه کاندیداهای 
اصالح طلب اما در حالی است که همزمان 
دولت و کاندیداهــای اصالح طلب هم 
مدعی هستند که در جریان مناظره ها به 
آنها جفا شده و خواستار وقت پاسخگویی 

شده اند. 
ابراهیــم رئیســی یکشنبه شــب 
در نامــه ای بــه کمیســیون تبلیغات 
صداوسیما خواســتار اختصاص زمان 
جهت پاسخگویی به اظهارات همتی و 
مهرعلیزاده در مورد وی در جریان مناظره 
اول شد و به نوشته  رسانه ها، »صدا و سیما 
اعتراض ستاد انتخاباتی رئیسی را وارد 
دانسته و اعالم کرده که پنج دقیقه زمان 
پاسخگویی به اظهارات آقایان مهرعلیزاده 
و همتی برای سیدابراهیم رئیسی منظور 
خواهد شد.« در مقابل عبدالناصر همتی 
در توئیتی با هشتگ های »آزمون عدالت« 
و »پنــج در برابر یک« نوشــت که »در 
جریان مناظره، نامزدهای پوششــی به 
همراه نامزد اصلی، ۲۹ بار با بردن اســم 
بنده به من تهمت زدند.« او سپس با اشاره 
به وقت پنج دقیقه ای که به رئیسی داده 
شده، ادامه داد که »بنابر محاسبات انجام 
شده باید ۲0 دقیقه فرصت اضافی برای 
پاسخگویی به بنده هم اختصاص یابد.« 
بدین ترتیب به نظر نمی رسد آن شمشیر 
داموکلس از جنگ و جدل ها کاسته و بر 
ادب سیاسی آقایان بیفزاید و کارکردش 
بیش از هر چیز سانســور و گسترده تر 

کردن دایره خطوط قرمز است. 

موحدی کرمانی هم نامزدها را تهدید به رد صالحیت کرد؛

رقابت های انتخاباتی زیر تیغ نظارت

خبر

تحلیلگر ارشد ژئوپلتیک جهان عرب گفت: مذاکرات بین 
ایران و عربستان مدت ها طول خواهد کشید اما تنش ها بین 
ریاض و تهران حداقل در سطح رسانه و سیاسی کاهش پیدا 

خواهد کرد.
حسن هانی زاده در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به تمایل تازه 
ریاض برای رابطه با سوریه، افزود: سفر اخیر وزیر جهانگردی 
سوریه به عربستان و ســفر اخیر یکی از فرماندهان امنیتی 
عربستان به دمشق نشان می دهد که عربستان به شدت دچار 
انفعال و انزوای سیاسی شده و تالش دارد از رهگذر نزدیک 
شدن به ایران، سوریه و حتی قطر برای خودش حاشیه امنی 

در منطقه ایجاد کند.

این کارشــناس مســائل جهان عــرب با بیــان اینکه 
سیاســت های عربستان ســعودی تابع سیاست های کاخ 
سفید اســت، تصریح کرد: هیچ گاه عربستان در سیاست 
خارجی خود گامی بر نمی دارد مگر با اجازه و چراغ ســبز 

ایاالت متحده.
وی ادامه داد: با پیروزی نامزد جزب دموکرات در آمریکا، 
چتر حمایتی آمریــکا و جو بایدن کاهش پیــدا کرده، لذا 
عربســتان وقتی احساس انزوای سیاســی کند، به سمت 
ایران و محور مقاومت تمایل پیدا می کند، البته این یک نوع 
تاکتیک سیاسی است، در حال حاضر به دلیل شرایط منطقه 
و حاکمیت دموکرات ها بر کاخ سفید و اینکه محمد بن سلمان 

به شدت از بازگشایی پرونده های گذشته به ویژه پرونده قتل 
خاشقچی روزنامه نگار برجسته سعودی بیمناک است، لذا 

سعی می کند حاشیه امنی در منطقه ایجاد کند.
وی وضعیت پیش آمده در منطقــه و اقداماتی که هر از 
گاهی از سوی جریان های سیاسی و نظامی به نیابت از آمریکا 
صورت می گیرد را نوعی تجربه، آزمون و واکنش  ســنجی 
دانســت و توضیح داد: حتی اقدام بنیامین نتانیاهو که در 
اقدامی کاماًل شتاب زده و نسنجیده به منطقه شیخ جراح در 
بیت المقدس شرقی حمله کرد و همچنین حمله یهودیان 
به نمازگزاران مســجد االقصی، یک آزمون بود که قدرت و 
توانمندی محور مقاومت و رزمندگان فلسطینی را بسنجند 

تا مشخص شود بعد از شهادت ســردار سلیمانی آیا محور 
مقاومت همچنان از توانمندی باالیی برخوردار است یا نه.

هانی زاده افــزود: اســرائیل، ایاالت متحــده آمریکا و 
دولت عراق به این نتیجه رســیدند که در طول یک ســال 
گذشــته محور مقاومت به شــدت تقویت شــده و توان 
 نظامی و میدانی آن در فلسطین، ســوریه و عراق افزایش 

پیدا کرده است.

هانی زاده:

مذاکراتتهران-ریاضمدتهابهطولمیانجامد
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پیامتسلیترهبرانقالبدرپی
درگذشتمحتشمیپور

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 
روحانی مجاهد حجت االســالم ســیدعلی اکبر 
محتشمی پور را تســلیت گفتند. در این پیام آمده 
اســت: »فعالیت های مبارزاتــی آن مرحوم که به 
خدمات انقالبی ایشان در دوران جمهوری اسالمی 
و مسئولیت های مهم و آنگاه به جانبازی بر اثر اقدام 
تروریستی دشمنان منتهی شد، سابقه ی ارزشمند 
و افتخارآمیزی است که مشمول تفّضالت الهی و 
ذخیره ی اُخروی برای ایشان خواهد بود ان شاءاهلل.« 
محتشمی پور وزیر کشــور کابینه دوم میرحسین 
موسوی در زمان ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای 
و از بنیانگذاران حزب اهلل لبنان بود. وی دیروز بر اثر 

ابتال به کرونا در 75 سالگی درگذشت. 
    

خاتمیازهمتیحمایتمیکند
یامهرعلیزاده؟

 به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی محمد نمازی، 
عضو حزب کارگزاران ســازندگی، درباره حمایت 
رئیس دولت اصالحات بعد از صحبت های محسن 
مهرعلیزاده در مناظره روز شــنبه اظهار کرد: نظر 
شخصی بنده این است که آقای خاتمی بدون در نظر 
گرفتن جبهه اصالحات از نامزدی حمایت نخواهد 
کرد. وی با بیان اینکــه فکر نمی کنم صحبت های 
آقای مهرعلیزاده در مناظره باعث شــود که مورد 
حمایت آقای خاتمی قرار گیرد، افزود: قبل از ثبت 
نام های انتخابات ریاســت جمهــوری، 14 چهره 
اصالح طلــب برنامه های خود را بــرای حضور در 
انتخابات ارائه کردند و فقط برنامه ۹ نفر مورد تایید 

قرار گرفت که آقای همتی هم جزو همان ۹ نفر بود.
    

مهرعلیزادهازابراهیمرئیسی
عذرخواهیکند

اسماعیل دوستی، فعال سیاسی اصالح طلب در 
اظهارنظری در کالب هاوس از عملکرد مهرعلیزاده 
در اولین مناظره تلویزیونی انتخابات انتقاد کرد و 
گفت:  آقای مهرعلیزاده باید از اصالح طلبان و مردم 
و آقای رئیســی بابت اظهــارات عذرخواهی کند. 
وی افزود: بحث سندروم پســت بی قرار و مدرک 
ششم ابتدایی که توسط آقای مهرعلیزاده مطرح 
شد بی احترامی بود و ایشــان حتما باید از بیان این 
توهین ها عذرخواهی کند. رئیس قوه قضاییه باید 
مجتهد باشــد و رهبری هم طبعــاً  یک مجتهد را 
برای ریاست  قوه قضاییه منصوب می کنند و بنده 

از اظهارات آقای مهرعلیزاده خیلی متاسف شدم.
    

»انتخاب« خبر داد؛
حملهسایبریبهنظرسنجیهای

انتخاباتیسایتها
ســایت انتخاب نوشــت: »طی روزهای اخیر، 
مشاهده شده که نظرسنجی سایت ها و کانال های 
تلگرامی پس از ســاعتی از آغاز بــه کار، با حمله  
سایبری های ستادهای انتخاباتی مختلف مواجه 
می شود و نتایج را زیر و رو و حتی چهره های کم توجه 
را به صدر می کشــانند. این اتفاق در نظرســنجی 
ســایت و تلگرامی »انتخاب« نیز افتــاده و نتایج 
نســبت به دقایق اولیه، زیر و رو شد. به نظر می آید 
این نظرســنجی ها تنها در ســاعت اولیــه و قبل 
از اطالع رســانی گروه های سایبری ســتادها در 
گروه های خود بــرای حمله و تغییر نتیجه، در یک 

جامعه آماری مشخص، تا حدی قابل اتکا باشد.«
    

پاسخهمتیبهپیشنهادمناظرهجلیلی
عبدالناصر همتــی، نامزد انتخابات ریاســت 
جمهوری در پاسخ به دعوت سعید جلیلی، نامزد 
دیگر انتخابات ریاست جمهوری برای مناظره دو 
نفره، در توئیتر نوشت: »آقای جلیلی پیشنهاد مناظره 
دو نفره داده اند. خیلی هم خوب است. همین جا از 
رقیب اصلی خودم، آقای رییسی دعوت می کنم در 
اینستاگرام به صورت زنده مناظره کنیم. بعد خدمت 

آقای جلیلی هستم.
    

پلیس: 
برای»عنابستانی«قرارمجرمیت

صادرشد
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ 
درباره آخرین روند رســیدگی بــه پرونده درگیری 
علی اصغر عنابســتانی، نماینده سبزوار در مجلس با 
ســرباز راهور گفت: قرار مجرمیت برای این نماینده 
صادر شده اســت. وی افزود: آقای عنابستانی طبق 
کیفرخواست در سه مورد مجرم شناخته شده و ما نیز 
از مسیر قانون به جد موضوع را دنبال می کنیم. گفتنی 
است عنابستانی سوم بهمن ۹۹ در حال عبور از خط ویژه 
به  دلیل نداشتن برگ تردد با یک سرباز راهور درگیر شد، 
این اتفاق واکنش های زیادی را در پی داشت تا جایی که 

ستاد کل نیروهای مسلح نیز به موضوع ورود پیدا کرد.

موحدی کرمانی: در 
صحنه ای که دیدیم 
متاسفانه به شخص 

ایشان )ابراهیم رئیسی( 
اهانت های عجیب و غریبی 

شد. اینکه ایشان فالن 
است یا تحصیالتش فالن 

قدر است؛ دروغ گفتند 
و به او اهانت و جسارت 

کردند. بترسید که گرفتار 
رد صالحیت خود توسط 

شورای نگهبان شوید 

تهدیدها نسبت به 
کاندیداهای اصالح طلب اما 

در حالی است که همزمان 
دولت و کاندیداهای 

اصالح طلب هم مدعی 
هستند که در جریان 

مناظره ها به آنها جفا شده 
و تا این جای کار دست کم 

دولت، رئیسی و همتی 
خواستار وقت پاسخگویی 

شده اند

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گفت: از زمان گزارش قبلی ام، ایران اطالعات 
جدیدی درباره یک محل ارائه نداده است، 
به هیچ یک از ســواالت آژانس پاسخ نداده 
و اطالعاتی هم دربــاره دو محل دیگر ارائه 

نکرده است. 
به گــزارش پایــگاه اینترنتــی آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی، رافائل گروســی 
در ســخنرانی آغازینش در نشست دیروز 
شــورای حکام اظهــار کرد: تــا ۲۳ فوریه 
۲0۲1 آژانس بر اجــرای تعهدات برجامی 

ایران نظارت و آن را راســتی آزمایی کرده 
اســت. اگرچه، از ۲۳ فوریه، همان طور که 
گزارشم روشن می سازد، تصمیم ایران برای 
متوقف کردن اجرای تعهدات هسته ای اش 
تحت برجــام از جمله پروتــکل الحاقی بر 
فعالیت های راستی آزمایی و نظارت آژانس 

تاثیر گذاشت. 
وی در بیانیه اش خطاب به رئیس جلسه 
افزود: شما گزارش من درباره توافق ان.پی.

تی با جمهوری اســالمی ایران را دریافت 
کرده اید کــه تالش های آژانــس را برای 

شفاف سازی ســواالت مربوط به صحت و 
کامل بودن اظهارات ایــران تحت معاهده 
پادمانی و پروتکل الحاقی آن شرح می دهد. 
گزارش من به یافته های آژانس درباره چهار 
محل اعالم نشــده در ایران و پاســخ های 
آژانس به درخواســت های ایران در جهت 

شفاف سازی می پردازد.
گروســی ادامــه داد: وجــود چند ذره 

اورانیوم با منشــاء انســانی در ســه محل 
در ایــران که بــه آژانس اعالم نشــده اند و 
وجود ذرات تغییریافتــه ایزوتوپی در یکی 
از ایــن محل ها بــه وضوح بر ایــن داللت 
دارد کــه مــواد یــا تجهیزات هســته ای 
 آلوده به مواد هســته ای در ایــن محل ها 

وجود داشته است.
او همچنین گفت: با گذشــت چند ماه، 
ایران توضیحات الزم درباره وجود ذرات مواد 
هســته ای در هیچ یک از این سه محلی که 
آژانس دسترسی تکمیلی به آنها پیدا کرد، 
ارائه نکرده است. با عدم چنین توضیحاتی 
از سوی ایران، من عمیقا از این بابت نگرانم 
که در این سه محل اعالم نشده در ایران مواد 
هسته ای وجود داشــته است و محل فعلی 
این مواد هســته ای برای آژانس مشخص 

نیست. ایران نه به سوا  ها درباره محل اعالم 
نشده دیگر پاسخ داده و نه درباره محل فعلی 
اورانیوم طبیعی به شکل یک صفحه فلزی 

شفاف سازی کرده است.
مدیرکل آژانس در بخش آخر اظهاراتش 
درباره ایران تصریح کرد: لزوم شفاف سازی 
ایران و حل و فصل این مسائل بدون تاخیر 
بیشتر را از طریق ارائه اطالعات، ارائه شواهد 
و مدارک و پاسخ به ســواالت آژانس تکرار 

می کنم. 
وی تاکیــد کرد: عــدم پیشــرفت در 
شفاف سازی سواالت آژانس درباره صحت 
و کامل بودن اظهارات پادمانی ایران، به طور 
جدی بر توان آژانس در زمینه اطمینان یابی 
از ماهیت صلح آمیز برنامه هســته ای ایران 

تاثیر می گذارد.

گروسی در نشست شورای حکام:

ایرانبهسواالتآژانسپاسخنمیدهد


