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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تنها شــش روز تا شــروع ثبت نام 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 
1400 باقی است. ثبت نام از کاندیداهای 
ایــن انتخابات از 21 اردیبهشــت آغاز 
می شود و برای پنج روز تا 25 اردیبهشت 
ادامه دارد. در شــرایطی بی ســابقه اما 
هنوز هیچ یک از دو طیف اصالح طلب و 
اصولگرا تکلیف خود را برای این انتخابات 
نمی دانند. هنوز معلوم نیســت کدام 
کاندیدا قرار است از سوی کدام جریان 

به میدان بیاید. 
درباره اصالح طلبان، خیلی ها پیش 
از این پیش بینی می کردند که به دلیل 
عملکرد نه چندان مطلوب دولت روحانی 
که با حمایت اصالح طلبان روی کار آمد و 
سد بزرگ شورای نگهبان؛ اصالحاتی ها 
به این آسانی ها نخواهند توانست به نامزد 

مشخصی برسند. 
این تنگنــا و محدودیت هــا برای 
اصولگرایان وجود نــدارد با این حال اما 
آنها نیز در شش روز مانده به شروع ثبت 
نام کاندیداها همچنــان معطل آمدن 
یا نیامدن ابراهیم رئیســی هستند و از 
رئیســی هم کماکان خبری نیست.  از 

سوی برخی اصولگرایان خبر می رسد 
که آمدن رئیسی قوت گرفته و او حتما 
خواهد آمــد، برخی دیگر امــا تاکید 
می کنند کــه او هم خــودش میلی به 
آمدن ندارد و هم اینکه بهتر اســت در 
دستگاه قضا بماند و ماموریت خود را در 
آنجا به پایان برساند.  اینکه اخبار کدام 
یک موثق تر است مشخص نیست؛ اما 
آنچه مشخص است این است که گرچه 
اصولگرایان می گویند که »رئیســی« 
محور وحدت آنهاست و با آمدنش وحدت 
حول او شکل خواهد گرفت، اما ابهام در 
آمدن او منجر به تشــتت و آشفتگی در 
جبهه اصولگرایی شده است و اگر رئیسی 
تا آخرین لحظه هم نیاید، به نظر نمی رسد 
اصولگرایان از پس سر و سامان دادن به 

این تشتت و آشفتگی بربیایند. 
اصولگرایان الریجانی را 

نمی خواهند
بخشی از این تشتت دیروز با نام »علی 
الریجانی« خود را نشــان داد. »توسعه 
ایرانی« پیش از این در گزارشی مبسوط 
به این موضوع پرداخت که علی الریجانی 
گرچه در گذشــته به عنوان چهره ای 
اصولگرا شناخته می شد اما با همراهی 
و نزدیکی اش به دولت حسن روحانی در 

زمان ریاستش بر مجلس، مورد غضب 
اصولگرایان قرار گرفت و از این رو به نظر 
نمی رســد اصولگرایان که دو دوره در 
انتظار بازگشت به پاستور بوده اند، این 

فرصت را به الریجانی دهند. 
خود الریجانی نیز بــا توجه به عدم 
محبوبیــت هــر دو طیــف اصولگرا و 
اصالح طلب، تمایلی به کار سیاســی با 
تابلوی این دو جریــان ندارد؛ آنچنانکه 
عزت اهلل یوسفیان مال، یک چهره نزدیک 
به الریجانی، یک ماه قبل در گفت وگویی 
در پاســخ به اینکه اگر الریجانی بیاید 
احتمال حمایت اصولگرایان از او وجود 
دارد یــا خیر، گفت: »آقــای الریجانی 
مشــی اصولگرایی دارد، ولی جزو هیچ 

گروه و جریانی نیست.«
در چنین شرایطی، محمدرضا باهنر، 
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری 
و عضو شورای وحدت، دو روز پیش اعالم 
کرد که ممکن اســت الریجانی گزینه 
شورای وحدت برای انتخابات ریاست 

جمهوری باشد.
او با بیان اینکه، »شــورای وحدت 
نامزدی آقای الریجانی را نه صددرصد 
رد و نه صددرصد تأیید می کند بلکه مثل 
بقیه به آقای الریجانــی نگاه می کند« 

تصریح کرده کــه »اگر یک زمانی آقای 
الریجانی بیاید و بگویــد من کاندیدا و 
نامزد هستم، می تواند جزو کاندیداهای 

شورای وحدت باشد.«
منوچهر متکی، سخنگوی شورای 
وحدت اما دیروز به شدت در مقابل چنین 
اظهاراتی ایســتاد. او احتمال حمایت 
شورای وحدت از علی الریجانی را »یک 
دروغ بزرگ« خوانــد و گفت که برخی 
افراد و گروه های خــاص این دروغ را در 
رســانه ها و کانال های خبــری تکرار و 
اینطور القا می کنند که کاندیدای این 
شورا الریجانی اســت. او تاکید کرد که 

گزینه قطعی شــورای وحدت ابراهیم 
رئیسی است و علی الریجانی تحت »هیچ 
شرایطی« نامزد این شورا برای انتخابات 
ریاســت جمهوری نیست.  سخنگوی 
شورای وحدت اصولگرایان در پایان نیز 
ابراز امیدواری کرد کسانی که هنوز به 
گفته او دستور پخش کلیپ های دروغین 
را می دهند، مسیر همدلی و هم افزایی را 

در پیش بگیرند. 
اگر رئیسی نیاید نمی توانیم به 

کاندیدای واحد برسیم
همین بخش پایانــی گفته های او، 
نشــان اختالف در جبهه اصولگرایان 
اســت؛ اختالفی که با نیامدن رئیسی 
از این هم بیشــتر خواهد شــد؛ چراکه 
دست کم بر سر رئیسی وفاق بیشتری 
میان اصولگرایان هســت تا هر گزینه 
دیگری و به قــول غالمرضا مصباحی 
مقدم نیامدن رئیسی، مساوی است با 

آمدن کاندیداهای متعدد. 
او دیروز در گفت وگویی با خبرآنالین 
گفته اســت: »اگر آقای رئیسی نیاید 
نمی دانم چگونه می توانیم به کاندیدای 

واحد برسیم.«
ظاهرا جریان اصولگرایی می داند آن 
کاندیدا جلیلی، قالیباف یا هر کاندیدای 
دیگری باشد، رسیدن به وحدت تقریبا 
غیرممکن اســت. این احتمال مطرح 
اســت که جبهه پایداری با کاندیدای 
مســتقل وارد انتخابات شود. انتقادات 
صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری 
از شــورای ائتالف و شورای وحدت این 

گمان را تقویت کرده است. 
 چرا رئیسی تکلیف را 

روشن نمی کند؟
ناصر ایمانی، فعــال اصولگرا دیروز 
به ایرنا گفته اســت که جبهه پایداری 
در صورت غیبت رئیسی در انتخابات، 

احتماال از جلیلی حمایت خواهد کرد.
او همچنین به این موضوع اشاره کرده 
که »در این دوره از انتخابات ریاســت 
جمهوری، چهره مشــهوری که قبل از 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، 
اعالم حضور کند نداریــم و این نوعی 
بالتکلیفی در جریان های سیاســی و 

جامعه به وجود آورده است.«

استدالل او درباره اینکه چرا تاکنون 
هیچ چهره شــاخصی از جمله رئیسی 
بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری 
اعالم کاندیداتوری نکرده، این اســت 
که جمهوری اسالمی دشمنان جدی 
و زیــادی دارد. او توضیح داد: »شــاید 
جمهوری اسالمی تنها کشوری در دنیا 
باشد که با این هجمه رســانه ای روبرو 
است و صدها کانال تلویزیونی و رادیویی 
علیه مردم و نظام سم پاشی می کنند. در 
این فضای بداخالقی سیاسی اگر کسی 
بخواهد اعالم داوطلبی کند به شــدت 
مورد تخریب قرار می گیرد و اگر نقطه 
تاریکی در زندگی او باشد در این فضا این 
موضوع چنان بزرگ می شود که افکار 

عمومی تحت تاثیر قرار گیرد.«
او ادامه داده: »عالوه بر این رسانه های 
خارج از کشور هم به دنبال آسیب زدن به 
شخصیت داوطلبان ریاست جمهوری 
هستند؛ در این فضا عقل حکم می کند 
که رئیسی با اعالم نکردن داوطلبی خود، 

آن را به لحظه آخر موکول کند.«
در عیــن حــال امــا حســین 
کنعانی مقدم، عضو شــورای وحدت 
اصولگرایان درخصوص آخرین خبر 
یا شنیده پیرامون کاندیداتوری سید 
ابراهیم رئیسی، با توجه به ابراز تمایل 
این شورا برای حمایت از وی، به ایلنا 
گفته است: چیزی که ما اکنون رصد 
می کنیم، این است که ایشان تمایل به 

کاندیداتوری ندارند.

شش روز مانده تا شروع ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری؛ 

اصولگرایان همچنان معطل »رئیسی«

خبر

سخنگوی دولت گفت: یک هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسالمی شهرها توسط 
هیأت نظارت رد صالحیت شده اند؛ به عنوان مثال در شهرهای تهران، رشت، کرج و 

سمنان بیش از ۸0 درصد رد صالحیت داشته ایم.
علی ربیعی در نشســت خبری دیروز خود در این خصوص افزود: نکته جالب این 
است که براساس آمار ارائه شده ۳ هزار و ۷4۶ نفر از ردصالحیت شدگان در هیچ یک از 
مراجع چهارگانه سابقه ای نداشته اند، با این حال در هیأت نظارت رد صالحیت شده اند.

وی تصریح کرد: بنا بر گزارش های وارده تعداد 21 شــهر بــه دلیل رد صالحیت 
گسترده داوطلبان حدنصاب الزم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست 

داده و بیش از 50 شهر دیگر نیز در معرض عدم حد نصاب هستند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه این موضوع در یکی از جلسات دولت مورد بحث قرار 
گرفت، گفت: به نظر می رسد نتایج این نوع ردصالحیت های گسترده موجب کاهش 
مشارکت مردم و پایین آمدن انگیزه انتخاباتی شود.  وی افزود: وزارت کشور در حال 
رایزنی با مدیران ارشد مجلس در این زمینه می باشد که امیداریم با توجه به اینکه که 
مقام معظم رهبری همواره بر افزایش مشارکت در انتخابات تاکید فرموده اند، ریاست و 
هیأت رییسه مجلس در خصوص عملکرد هیأت نظارت تدبیری بیاندیشند تا انتخابات 

رقابتی که حضور همه دیدگاههای سیاسی در آن وجود داده باشد برگزار شود.
هنوز گزارشی درباره سرقت فایل صوتی ظریف ارائه نشده است

سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست خبری خود، در پاسخ به اینکه آیا عامل 

یا عاملین سرقت و انتشار فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف شناسایی شده اند، 
گفت: نهادهای مسئول پس از دستور رئیس جمهور پیگیر این موضوع هستند اما هنوز 

گزارشی از این پیگیری ها داده نشده است.
 وی افزود: مسئوالن ذیربط به موقع در این زمینه اطالع رسانی خواهند کرد.

آمار ربیعی از ردصالحیت های گسترده در انتخابات شوراها؛

در تهران بیش از ۸۰ درصد ردصالحیت داشته ایم 
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صداوسیما:
 ۵۱ درصد در انتخابات 

شرکت نمی کنند
به گــزارش ســیمانیوز، مرکز افکارســنجی 
صداوسیما اعالم کرد: 51 درصد مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت نمی کنند. گزارش این 
مرکز افزوده که تمایل به مشــارکت در انتخابات 
20درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. 

    
حضرتی در نامه ای انتقادی اشاره کرد؛

پاکسازی گسترده سیاسی در دوره 
مدیریت قالیباف بر مجلس

الیاس حضرتی، دبیر کل حزب اعتماد ملی در 
نامه ای به رئیس مجلس درباره رد صالحیت گسترده 
اصالح طلبان برای انتخابات شوراها، نوشت: عملکرد 
هیأت های اجرایــی و هیأت های نظارت انتخابات 
شورا های شهر و روستا در این دوره به شکلی است 
که هیچ اســمی بهتر از »پاکسازی سیاسی« بر آن 
نمی توان نهاد. او خطاب به قالیباف ادامه داد: صراحتا 
عرض می کنم که این شیوه عملکرد غیرقابل دفاع در 
دوره مدیریت جنابعالی در مجلس شورای اسالمی، 
بیش از همگان به حساب شــخص شما گذاشته 
خواهد شد و طبعا باید پاسخگوی اقدامات حذفی 
فراگیر هیأت های اجرایــی و هیات های نظارت در 

انتخابات شورا های شهر و روستای این دوره باشید.
    

انتقاد تند یک امام جمعه از کاندیداهای ۱۴۰۰؛
چرا از الزامی نبودن حجاب 

می گویید؟
مهر نوشت: آیت اهلل سیدحسن عاملی، نماینده 
ولی فقیه و امام جمعــه اردبیل با بیان اینکه معلوم 
نیســت چرا برخی کاندیداها در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری به طرح مســائلی چون الزامی 
نبودن حجاب، روی می آورند، گفت: اینکه در آستانه 
انتخابات تعدادی از کاندیداها به فکر طرح الزامی 
نبودن حجاب می افتند جای سرافکندگی است چرا 
که مردم ایران بی حرمتی به حجاب را برنمی تابند و 
در صحنه انتخابات پاسخ چنین کاندیداهای حرافی 
را خواهند داد. وی افزود: نباید کاندیداها برای جمع 
کردن آرای مردم رنگ عوض کــرده و به هر روش 
پست تن بدهند بلکه ما به رئیس جمهوری حر و آزاده 
نیاز داریم که بدون محافظه کاری از مبانی انقالب 

اسالمی به شایستگی دفاع کنند.
    

اعالم برائت سردار سعید محمد از اصولگرایان؛
مستقل آمده ام

سردار ســعید محمد، فرمانده ســابق قرارگاه 
خاتم االنبیا در پیامی ویدئویی درباره نحوه حضورش 
در انتخابات از وابســتگی به جریان اصولگرا تبری 
جست. او گفت: بنده به صورت مستقل وارد شدم 
و هیچ گونه وابســتگی و ارتباطی بــا هیچ جریان 
سیاسی نداریم و اتفاقا دواِی درد کشور را یک هویت 
فراجناحی برای کشور می دانیم. سردار محمد افزود: 
با توجه به اینکه جریانات سیاسی عموما ناکارآمدی 
خودشان را نشان دادند برنامه ما این است که با همان 
شعار شایسته ساالری از همه ظرفیت های کشور 

استفاده کنیم.
    

جانسون: 
بدهی انگلیس به ایران و موضوع 
نازنین زاغری دو مسئله جدا هستند

به گزارش اسپوتنیک، بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس در یک کارزار انتخاباتی پارلمانی گفت 
که تداوم زندانی بودن نازنین زاغری شــهروند دو 
تابعیتی انگلیسی-ایرانی که به اتهامات امنیتی در 
ایران زندانی است و کشمکش بر سر بدهی معاهده 
تسلیحاتی 42 سال قبل با ایران »دو مسئله کامال 
جدا از هم« هســتند. پیش از این برای اولین بار در 
دولت انگلیس، بن والس وزیر دفاع انگلیس بدهی 
کشورش به ایران را بر سر خرید تانک های چیفتن 
تایید کرد و با مرتبط کــردن این موضوع به زندانی 
بودن زاغری، گفت که فعاالنه به دنبال پرداخت این 

بدهی به دولت ایران است.
    

مرزبانی کردستان خبر داد؛
درگیری مسلحانه در مریوان

ســردار علیرضا مرزبانی، فرمانــده مرزبانی 
استان کردستان از درگیری مرزبانان هنگ مرزی 
مریوان در حین پایش و مراقبــت از نوار مرز، در 
منطقه مرزی »دره نخی« مریوان با اشرار مسلح 
و شــهادت ستوانسوم حســین نامور در جریان 
آن خبر داد. گفتنی اســت در دوم اردیبهشــت 
ســال جاری نیز قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( 
از درگیری دیگری میان رزمندگان این قرارگاه 
 بــا عناصر ضدانقــالب خبر داده و اعــالم کرده 
بود که این درگیری منجر بــه هالکت دو تن از 
تروریست های ضد انقالب و شــهادت دو تن از 

اعضای این قرارگاه شد. 

ناصر ایمانی، فعال اصولگرا: 
اگر کسی بخواهد اعالم 
داوطلبی کند به شدت 

مورد تخریب قرار می گیرد. 
رسانه های خارج از کشور 

هم به دنبال آسیب زدن 
به شخصیت داوطلبان 

هستند؛ در این فضا عقل 
حکم می کند که رئیسی 
با اعالم نکردن داوطلبی 
خود، آن را به لحظه آخر 

موکول کند

محمدرضا باهنر اعالم کرده 
که ممکن است الریجانی 

گزینه شورای وحدت برای 
انتخابات ریاست جمهوری 

باشد. متکی، سخنگوی 
شورای وحدت اما چنین 
احتمالی را دروغی بزرگ 

خواند و گفت که گزینه 
قطعی این شورا »ابراهیم 

رئیسی« است

رسانه ها روز گذشته خبر دادند که یکی از کارکنان سفارت سوئیس در تهران بر اثر سقوط از بلندی درگذشته است.
طبق اعالم مرکز اطالع رسانی نیروی انتظامی تهران، این حادثه ساعت ۹:۳0 صبح به پلیس اطالع داده شده و ماموران 
این نهاد با حضور در محل متوجه شده اند که خانمی 52 ساله تبعه و کارمند سفارت سوئیس از طبقه 1۸ برجی در کامرانیه 

سقوط و فوت کرده است.
مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، با بیان اینکه این فرد »دبیر اول سفارت سوئیس« بوده است به 
مهر گفت: »هنوز مشخص نیست این فرد خودکشی کرده یا این ســقوط صرفاً یک حادثه بوده است اما از زمان فوت او 
مدت زیادی گذشته است.« این مقام سازمان اورژانس با اظهار بی اطالعی درباره اینکه آیا »شواهدی مبنی بر ورود به 
زور به منزل این فرد یافت شده است یا نه«، گفت: »آن چیزی که گفته می شود این است که صبح کارگر این فرد به داخل 
ساختمان می آید و متوجه عدم حضور او می شود. سپس با پلیس تماس می گیرند و پلیس هم با اورژانس تماس می گیرد 
و جسد داخل باغچه کشف می شود.« وزارت خارجه سوئیس با صدور بیانیه ای در این خصوص اعالم کرده است که تایید 
می کند »یکی از کارکنان سوئیسی سفارت سوئیس در تهران بر اثر یک حادثه 
مرگبار روز سه شنبه جان باخته است.« یورونیوز نیز دیروز خبر داد که وزارت 
خارجه سوئیس به این رسانه گفته است که به  دلیل محافظت از داده ها و حریم 
شخصی نمی تواند اطالعات بیشــتری ارائه دهد و سفارت سوئیس در ایران 
برای بررسی ماجرا در تماس با مسئولین محلی قرار دارد. روابط عمومی وزارت 
امور خارجه ایران هم در واکنش به این خبر با اظهار تسلیت اعالم کرده است 
»موضوع از طریق مراجع ذیصالح در دست بررسی بوده و نتیجه تحقیقات 

متعاقبا اعالم خواهد شد.«

متیو پتی در Responsible Statecraft وابسته به اندیشکده »کوئینسی« نوشت: برخی از دموکرات های سنا 
نگرانند که اصالحیه ای که بی سر و صدا به الیحه مربوط به چین اضافه شده یک »قرص سمی« پنهان علیه دیپلماسی 

با ایران باشد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: کمی قبل از اینکه الیحه »قانون رقابت استراتژیک« توسط کمیته 
روابط خارجی سنا دچار تغییر شود، باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و جیم ریش اصالحیه ای را به این قانون 

الصاق کردند که شرایط گزارش دهی موافقت نامه های بیالمللی به کنگره را بسیار بسط و گسترش می دهد.
براساس این اصالحیه، وزارت امور خارجه موظف اســت ظرف پنج روز پس از تأیید مذاکره یا انعقاد یک توافقنامه 

بین المللی یا سند غیرالزام آور با تأثیرات مهم در سیاست خارجی آمریکا، به کنگره گزارشی مفصل ارائه دهد.
در حالی که این اصالحیه توسط برخی از کارشناسان حقوقی مورد حمایت قرار گرفت، دو دستیار کنگره و یک فعال که 
خواست نامش فاش نشود، ابراز نگرانی کردند که این قانون می تواند بر مذاکرات در حال انجام در وین تأثیر بگذارد، جایی 
که دولت بایدن در حال مذاکره با پنج قدرت جهانی دیگر برای بارگرداندن 
ایران به برجام است. یکی از دستیاران کنگره گفت: از نظر ما، لحن این اصالحیه 
نگران کننده بود زیرا می توان آن را به عنوان نیاز به اطالع کنگره برای هرگونه 
مذاکره در مورد توافق نامه بین المللی و نه فقط توافق با ایران تفسیر کرد. این 
می تواند به طور بالقوه تالش هایی را که دیپلمات ها تمام وقت انجام می دهند 
تا بی سر و صدا مسائل را حل کنند از بین ببرد. این شخص به صراحت هرچه 
تمام اظهار داشــت که این اصالحیه  می تواند به مخالفان مذاکرات وین در 

کنگره فرصتی برای کارشکنی در راستای عدم موفقیت آن دهد.

بر اثر سقوط از برج رخ داد؛

مرگ مشکوک دبیر اول سفارت سوئیس در تهران
گزارشی از تالش جدید مخالفان توافق هسته ای در آمریکا؛

اصالحیه علیه برجام در یک الیحه مهم کنگره


