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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

این بهشــت کجا و آن بهشت کجا! 
این بهشت خیابانی است در پایتخت با 
صندلی های شهرداری و شورای شهر 
که معموال سکوی پرش های بزرگ هم 
هست؛ دســت کم تا به حال دو رئیس 
قوه از آن به سوی پاســتور و بهارستان 
پریده اند. آن یکی اما وعده الهی اســت 
برای صالحین و متقین و با اســتناد به 
همین تفاوِت از زمین تا آسمان است که 
جبهه اصولگرایی و خانواده سردار شهید 
قاسم ســلیمانی دو روز است که بر سر 
یک کاندیدای متفــاوت دچار اختالف 

شده اند.  
انتخابات شورای شهر گرچه همزمان 
بــا انتخابات ریاســت جمهوری پیش 
می رود اما نتیجه اش برای اصولگرایان 
شاید به اندازه انتخابات ریاست جمهوری 
روشن نباشد. شورای شهر تهران، ری و 
تجریش مجموعا 21 کرســی دارد که 
حدود دو هزار و 300 نفر برای کسب این 

21 کرسی کاندیدا شده اند. 
اصالح طلبان که اینک سکان شهر 
را در دســت دارند، برای ورود دوباره به 
بهشت هنوز لیستی ارائه نکرده اند. جبهه 
اصالح طلبان دیروز اعالم کرد که لیست 

کاندیداهای خود را طی روزهای آینده 
اعالم خواهد کرد. در اردوگاه اصولگرایان 
اما لیست ها یکی یکی می آیند. شوک دو 
روز پیش اما مربوط به لیست »شورای 

ائتالف نیروهای انقالب« بود.
این لیســت قرار بــود ابتدای هفته 
گذشته منتشر شود، اما منتشر نشد و 
موکول شــد به آخر هفته. این تعلل اما 
مقدمه یک شوک برای اصولگرایان بود؛ 
شوک ورود دختر سرداری که هیچ کس 
انتظار نداشت اسم و رسمش را زمانی در 

صحنه سیاست ببیند. 
دو ماه پیش وقتی فایل صوتی ظریف 
منتشر شد و فحوای کالمش در آن، این 
بود که دیپلماســی همواره در خدمت 
میدان بوده است؛ بسیاری سردار قاسم 
سلیمانی را مصداق بارز میدانی عنوان 
کردند که هرگــز تن و روح خــود را به 

سیاست آلوده نکرده است. 
 دو خواهر؛ یکی کاندیدا، 

دیگری شرمنده
حاال اما نام دختر او، نرجس سلیمانی، 
بیستمین نام در لیست 21 نفره شورای 
ائتالف اســت. همین نام کافــی بود تا 
تقابلی سنگین میان موافقان و مخالفان 
شکل بگیرد؛ تقابلی که به درون خانواده 
سردار نیز کشیده شد. فاطمه سلیمانی، 

دختر سردار سلیمانی در توئیتی که با 
»صفحه ام رنگ خون است« آغاز شد، 
نوشت: »بابا جانم ما شرمنده شماییم. 
شما همیشه به ما یاد دادید که هیچ وقت 
دنبال صندلی نباشــیم چون صندلی 

خودت میدان جنگ بود.« 
او ادامه داد: »هر کس در این راه وارد 
شود نه فقط شرمنده شما بلکه به گفته 
خودتان شرمنده و مغضوب نبی مکرم 
اسالم و شــهدای این راه خواهد شد.« 
این عبارات مشــخصا اشــاراتی بودند 
به کاندیداتوری خواهــر در انتخابات 

شورای شهر. 
در واکنــش بــه توئیــت او عباس 
صالحی، وزیر ارشــاد نوشت: »چقدر از 
این پست دلشادم. بگذارید یک سرباز 

برای این ملت بماند.«
دختر سردار به محض اعالم لیست 
21 نفــره شــورای ائتــالف نیروهای 
انقالب، با سیل خواهش و تمناها برای 
کناره گیری از این کاندیداتوری مواجه 
شده است. علی اکبر رائفی پور، اصولگرای 
سرشــناس یکی از همان هاســت که 
از نرجس ســلیمانی خواســت هر چه 
سریعتر خبر کناره گیری اش را به اطالع 

مردم برساند. 
وحیــد اشــتری، فعال رســانه ای 

اصولگرای دیگری هم در واکنش نوشت: 
»اصولگرا و اصالح طلب این همه خانواده 
شهید از دفاع مقدس تا هسته ای تا مدافع 
حرم را سخنران میتینگ های سیاسی و 
پوستربازی های انتخاباتی کردند. همه 
را مثــل کیک تولد قــاچ کردند و خرج 
دعواهای جناحــی و انتخاباتی کردند. 
خواهش کردیم فقط با حاج قاسم این 

کار را نکنند که آن هم نشد.«
مهدی نصیری، سردبیر سابق کیهان 
هم در واکنش به حضور دختر ســردار 
سلیمانی در لیســت انتخاباتی شورای 
ائتالف نوشــت که »به نظرم حضور در 
چنین انتخاباتی با چنین مهندســی 
غیرملی و البته غیرشرعی، برای فرزند 

شهید سلیمانی اگر قرار است چهره ای 
ملی و فراجناحی بماند، زیبنده نیست.« 

پشت  پردة این انتخاب!
در مقابل اما طیف دیگری هم هستند 
که از حقوق شــهروندی و حق نرجس 
سلیمانی برای کاندیداتوری به عنوان یک 
شهروند حرف می زنند. این دسته تاکید 
می کنند که منع کردن او از کاندیداتوری 
متعصبانه و ناعادالنه اســت. عبدالرضا 
داوری با همین رویکرد نوشت که اصل 
و نسب مهم است و به همین دلیل او به 

نرجس سلیمانی رأی می دهد. 
توئیت برادر سردار سلیمانی اما اشاره 
به پشت پرده هایی دارد که فراتر از حقوق 
شهروندی هستند و بیشتر طعنه به سوء 

استفاده های سیاسی می زنند. 
سهراب سلیمانی، برادر سردار قاسم 
سلیمانی نیز یکی دیگر از اعضای خانواده 
وی بود که در واکنش به عضو بیســتم 
لیست شورای ائتالف نوشت: »عزیر برادر 
این کار را با روح مطهرت کسانی کردند 
که خود را برادر شما می پنداشتند ولی 
غافل از اینکه شما با خدا معامله کردی 
و عزیز مردمت شــدی. انشااهلل خداوند 
حافظ آبرویت خواهد بود. برادر شهید 
و غریــب از روح بلنــد و مطهرت عذر 
می خواهم تالش کردم اما موفق نشدم.«

حاشیه ای دیگر برای قالیباف
برخی معتقدند که اشــاره سهراب 
سلیمانی از آن فعل سوم شخص غایب 
محمدباقر قالیباف است. این دسته از زد 
و بندهای پنهانی قالیباف برای کشاندن 
دختر سردار به صحنه ناپاک و نامبارک 

سیاست سخن به میان می آورند. 
سایت صراط نیوز در مطلبی با عنوان 
»قمار قالیباف با آبروی حاج قاسم« به 
همین موضوع پرداخت و نوشت: »حتی 
شــخص قالیباف هم می دانســت کار 
نادرستی است قمار با آبروی حاج قاسم 
سلیمانی و از ارزش خبری شهرت سردار 
دل ها بهره بردن و لیست شورای شهر را 
با اسم نرجس سلیمانی دیزاین کردن 
وگرنه ایــن کار را در فرایندی پنهانی 

انجام نمی داد.«
صراط با تاکید بر اینکه »قالیباف باید 
برای دختر شهید به جای سوء استفاده 
سیاســی پدری می کــرد« ادامه داده: 
»کار خالف را مخفی انجام می دهند و 

همه را شگفت زده می کنند و قالیباف 
خانواده سردار دل ها را هم متعجب کرد 
با این شــعبده بازی بچه گانه اش؛ حتی 
همسر سردار ســلیمانی و حتی برادر 
شهید را که ناخوش احوال شدند از این 
سیاست بازی نامزد عقب مانده از دولت 
که تالش می کند به خزانه نابود شــده 

خیابان بهشت بازگردد.« 
با این طعن و کنایه های ســنگین 
محمدباقــر قالیباف بیــش از نرجس 
سلیمانی در کاندیداتوری او متهم است. 
با این حساب مشخص نیست آیا حضور 
نرجس ســلیمانی در این لیست تداوم 

داشته باشد یا نه. 
 جوانتر از آنکه رزومه ای 

داشته باشد
در کنار تمام اینها، بسیاری از کاربران 
شــبکه های اجتماعی نیز به شــخص 
نرجس سلیمانی و سوابق ناشناخته او 
پرداخته اند. عکس او در لیست شورای 
ائتالف تصویر دختر بسیار جوانی است. 
از سوابق و تحصیالت و رزومه کاری او نیز 
مدارکی در دست نیست. همین موضوع 
باعث شــده تا کاندیداتــوری او از وجه 

دیگری مورد انتقاد قرار گیرد. 
  کاربری در توئیتر نوشت: »رزومه 
کاری نرجس سلیمانی این است که از 
بدو تولد تاکنون دختر قاسم سلیمانی 
بوده است!« آنها نیز با اشاره به همین 
رزومه ی نداشــته، اشاره می کنند که 
نرجس ســلیمانی صرفا برای ســوء 
استفاده سیاســی در این لیست جای 

داده شده است.

اختالف در جبهه اصولگرایان و خانواده سلیمانی بر سر کاندیداتوری »نرجس« ؛

بهره برداری سیاسی از دختر سردار؟

خبر

عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری جلسه برای 
تغییر در نحوه ساختاری مناظره سوم که امروز قرار است برگزار شود، خبر داد.

سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با مهر تصریح کرد: ما در مناظره اول یک 
پیک مشارکت زدیم که برای ما راضی کننده بود اما روی مناظره دوم برآوردمان این است 

که نتوانسته آنقدر تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: مناظرات ۴0 درصد مخاطب داشــته است؛ این میزان مخاطب با حد 
انتظارمان فاصله دارد. قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: مناظره سوم درباره مشکالت و 
دغدغه های مردم خواهد بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست دولت برای 
پاسخ به اظهارات برخی کاندیداها اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد 
دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت ۸ دقیقه، به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان 

نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند. عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات 
ریاست جمهوری زمان پخش برنامه دفاعیه دولت را پیش از آغاز سومین مناظره عنوان 
کرد و گفت: در صورتی که در مناظره سوم نیز درخواست و شکایتی به کمیسیون ارسال 

شود، تا پیش از پایان زمان تبلیغات، شکایت ها قابل رسیدگی و پخش است.
قاضی زاده هاشمی درباره محورهای فیلم ۸ دقیقه ای گفت: در جلسات کمیسیون 
نماینده وزارت کشور حضور داشت و از محورها مطلع است و به حوزه اطالع رسانی دولت 

انتقال داده شده است.
وی درباره شکایت »سید ابراهیم رئیسی« و »سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی« دو 
نامزد دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای دفاع از خود در برابر مطالبی 
که دیگر نامزده ها در مناظره اول و دوم به آنها گفتند، خاطرنشان کرد: کمیسیون به آقای 
رئیسی ۵ دقیقه و به آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز 2 دقیقه زمان برای دفاع 

از خود داد که البته این دو نامزد از وقت پاسخگویی خود صرف نظر کردند.
عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری با اشاره به درخواست »عبدالناصر 
همتی« برای دفاع از خود در مقابل سخنان سایر نامزدها هم گفت: این درخواست در 
کمیسیون در حال رسیدگی است و به زودی نتیجه آن اعالم می شود. پیش از وی، روابط 

عمومی رسانه ملی درباره سومین و آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
ســیزدهم در روز شــنبه 22 خرداد اعالم کرده بود که »موضوع این مناظره بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته »دغدغه های مردم« خواهد بود.« بنا بر این اعالم، روند ورود، 
استقبال، مصاحبه و قرعه کشی همانند دو مناظره قبل از ساعت 1۵:1۵ شنبه 22 خرداد 

1۴00 روی آنتن شبکه های یک و خبر سیما خواهد رفت.

قاضی زاده هاشمی خبر داد؛

تغییر ساختاری در مناظره سوم
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تازه ترین برآورد ایسپا: 
میزان مشارکت در انتخابات 

تاکنون ۴۱ درصد است
به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران )ایسپا(، شــهریور 13۹۹ تا 20 
خــرداد 1۴00 در مجموع 10 موج نظرســنجی 
انتخاباتی با جامعه آماری افراد باالی 1۸ سال کل 
کشور اجرا شد. بر این اســاس بنا بر آخرین برآورد 
ایسپا از مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست 
جمهوری بعد از برگزاری دومین مناظره ۴1 درصد 
محاسبه شده است. در این نظرسنجی همچنین از 
پاسخگویان پرسیده شده که آیا دومین مناظره میان 
کاندیداهای ریاست جمهوری را دیده اند یا نه؛ پاسخ 
37 درصد پاسخگویان مثبت و پاسخ 63 درصد آنها 

منفی بوده است. 
    

پولتیکو: 
هشدار آمریکا به کوبا و ونزوئال 
درباره دو کشتی نظامی ایرانی

پولتیکو از قول مقامات مطلع آمریکایی نوشته که 
دولت بایدن به ونزوئال و کوبا هشدار داده که جلوی 
پهلو گرفتن دو کشتی جنگی ایرانی را بگیرند. لیود 
آستین، وزیر دفاع آمریکا هم روز پنجشنبه به اعضای 
کنگره گفت از حرکت دو کشــتی نظامی ایران به 
ســمت نیمکره غربی آمریکا نگران است. پولتیکو 
نوشت این کشتی ها که هم اکنون در اقیانوس اطلس 
در حال حرکت هستند، »احتماال حامل تسلیحات 
نظامی برای ونزوئال هستند.« این گزارش اضافه کرده 
که انجام این سفر با عبور از اقیانوس اطلس یک گام 

مهم برای نیروی دریایی ایران محسوب می شود. 
    

 نگرانی آمریکا از تجهیز ایران 
به ماهواره روسی

روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکا و 
خاورمیانه مدعی شد که ایران قرار است یک ماهواره 
از روسیه دریافت کند. به گفته این مقامات، برنامه 
مذکور، یک ماهواره Kanopus-V ساخت روسیه 
به ایران خواهد داد که مجهز به دوربین هایی با دقت 
بسیار باال است و این امکان را به ایران می دهد که به 
شکل مداوم تاسیســات مختلف از پاالیشگاه های 
نفتی خلیج فارس و پایگاه های نظامی اسراییل گرفته 
تا پادگان های عراقی که نظامیان آمریکایی را در خود 
جایی داده را رصد کند و به گــردآوری اطالعات با 

دقت باال بپردازد. 
    

اولیانوف: 
پیش بینی نتیجه مذاکرات وین 

دشوار است 
میخائیل اولیانوف، نماینده دائمی روســیه در 
ســازمان های بین المللی در ویــن و رئیس هیأت 
روســی در مذاکرات برجامی وین در گفت وگو با 
خبرگزاری ریانووســتی با بیــان اینکه دور جدید 
مذاکرات برجام هفته پیش رو در وین آغاز می شود، 
تصریح کرد: ارزیابی چشم اندازها متفاوت است. وی 
گفت: اگرچه چند مورد از موضوعات بااهمیت برای 
آمریکا و ایران در مذاکرات برجام باقی مانده و برای 
همین پیش بینی نتیجه دشوار است، اما اراده جدی 

طرف های مذاکرات، دستیابی به نتیجه است.
    

امام جمعه قم:
هیچ عذر و بهانه ای برای رأی 

ندادن پذیرفتنی نیست
حجت االسالم و المسلمین علیرضا اعرافی، امام 
جمعه قم در خطبه های نماز جمعه قم گفت: بخش 
اصلی مشکالت امروز به خاطر تحریم، کرونا، و سوء 
مدیریت داخلی است و بنابراین هیچ عذر و بهانه ای 
برای رای ندادن پذیرفتنی نیست. وی افزود: همه 
مشــکالت با حضور پرشــور در انتخابات ریاست 
جمهوری و انتخاب فرد اصلح از بین می رود و این 
صحبت های من مبتنی بر یک تحلیل دقیق است. 
اعرافی همچنین با بیان اینکه در مناظرات انتخاباتی 
برخی ســخنان ناصوابی در خصوص دانش های 
حوزوی بیان کردند، تصریح کرد که حوزه ها دائما 
نظریه پرداز بوده و فقه تشــیع بــر دانش های روز 

استوار است.
    

کانادا برای رأی گیری از ایرانیان 
همکاری نکرد

سید اسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات 
کشــور از عدم همکاری دولت کانادا برای مشارکت 
ایرانیان ســاکن این کشــور در انتخابات ریاست 
جمهوری خبر داد و گفت: با تدابیر اندیشــیده شده 
از ســوی وزارت امور خارجه، اخذ رأی از شهروندان 
ایرانی مقیــم در کانادا در یکی از شــهرهای مرزی 
آمریکا نزدیک به مرز کانادا انجام می شود. به گفته 
وی یادداشتی در این خصوص به سفارت سوئیس به 
عنوان حافظ منافع کانادا در تهران تحویل داده شده 
است اما کانادا هنوز پاسخی در این ارتباط نداده است. 

صراط نیوز نوشت: قالیباف 
خانواده سردار دل ها را 
هم متعجب کرد با این 

شعبده بازی بچه گانه اش؛ 
حتی همسر سردار 

سلیمانی و حتی برادر 
شهید را که ناخوش احوال 
شدند از این سیاست بازی 
نامزد عقب مانده از دولت 
که تالش می کند به خزانه 
نابود شده خیابان بهشت 

بازگردد

بسیاری سردار قاسم 
سلیمانی را مصداق بارز 
میدانی عنوان کردند که 
هرگز تن و روح خود را به 

سیاست آلوده نکرده است. 
حاال اما نام دختر او، نرجس 

سلیمانی، بیستمین نام 
در لیست 2۱ نفره شورای 

ائتالف است

بنا به اعالم آمریکا، سه مقام ســابق و دو شرکت ایرانی از 
فهرست تحریم های این کشور خارج شدند. به دنبال آن روزنامه 
وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آگاه از مذاکرات وین نوشت 
که دولت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا به دنبال این هستند 

که چگونه می توان یک تکانه به مذاکرات وارد کرد.
در عین حال ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفته که هیچ ارتباطی بین رفع تحریم ها علیه 3 مقام ســابق 
دولت ایران و مذاکرات جاری در وین برای تعیین سرنوشــت 

برجام، وجود ندارد. 
وزیر امور خارجه آمریکا هم شامگاه پنجشنبه در بیانیه ای 
توضیحاتی درباره خروج نام 3 مقام ســابق ایرانی از فهرست 

تحریم های آمریکا ارائه کرد. 
آنتونی بلینکن در این بیانیه تصریح کرده: وزارت خارجه و 
خزانه داری تحریم ها علیه سه مقام سابق دولت ایران و 2 شرکت 

را که سابقاً در زمینه خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی 
محصوالت پتروشیمی ایران فعال بوده اند، رفع کرده است.

او درباره دلیل این اقدام مدعی شد: این اقدام در نتیجه تغییر 
در وضعیت یا رفتار طرف های تحریم شده صورت گرفته است. 
این اقدامات، تعهد ما را به رفع تحریم در صورت تغییر در وضعیت 
یا رفتار اشخاص تحریم شده نشان می دهد. وزارت خزانه داری 
آمریکا ســاعاتی قبل تر، ضمن قرار دادن اســامی7 شخص، 
۴ شرکت و 1 کشتی در فهرســت تحریم ها به بهانه ارتباط با 
نیروی قدس سپاه و انصاراهلل یمن، اعالم کرد اسامی سه مقام 
سابق نفتی ایران و دو شرکت دیگر را از فهرست تحریم ها خارج 

کرده است.
در بیانیه دیگری که روی وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا 
قرار گرفته اسامی سه فرد ایرانی به نام های »احمد قلعه بانی«، 
»فرزاد بــازرگان« و »محمد معینی« به عنوان اشــخاصی 

 که نامشان از فهرست تحریم ها حذف شــده دیده می شود.
آقای قلعه بانی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران بوده 
است. آقای معینی از مدیران سابق شرکت بازرگانی نفت ایران 
بوده و آقای بازرگان از مدیران ســابق شــرکت »هنگ کنگ 
اینترترید« از شعبه های شرکت بازرگانی نفت ایران بوده است.

 SEA CHARMING  بــه عــالوه شــرکت
SHIPPING COMPANY مستقر در جزایر مارشال 
 AOXING SHIP MANAGEMENT و شرکت

SHANGHAI مستقر در چین دو شرکتی هستند که 
نامشان از فهرست تحریم ها حذف شده  اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که اشاره ای 
به نامش نشده نوشته خارج کردن نام این افراد و شرکت ها از 
فهرست تحریم ها طبق یک روال مرسوم در وزارت خزانه داری 
صورت گرفته و ارتباطی بــا مذاکرات جــاری در وین برای 
بازگشت به برجام ندارد. دولت آمریکا مدعی است قصد دارد 
از طریق مذاکرات وین زمینه های بازگشــت آمریکا به توافق 
هسته ای برجام را فراهم آورد. با وجود این، واشنگتن تا کنون 
 از انجام اقدامات الزم برای بازگشــت به این توافق خودداری 

کرده است. 
چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود دولت 
»جو بایدن« برای بازگشت به برجام باید تحریم های مرتبط 
با ایران که در دوران »دونالد ترامپ« علیه 700 فرد و نهاد 
وضع شده اند را رفع کند. خبرگزاری رویترز نوشته بود این 
آمار را بر اساس شمارش تحریم های وضع شده توسط وزارت 
خزانه داری آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام به دست 

آورده است.

سه مقام سابق و دو شرکت ایرانی از فهرست تحریم خارج شدند؛

آمریکا به دنبال تکانه ای برای مذاکرات وین


