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روی موج کوتاه

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

بهرهبرداریسیاسی ازدختر سردار؟

محبوبه ولی

این بهشــت کجا و آن بهشت کجا!
این بهشت خیابانی است در پایتخت با
صندلیهای شهرداری و شورای شهر
که معموال سکوی پرشهای بزرگ هم
هست؛ دســت کم تا به حال دو رئیس
قوه از آن به سوی پاســتور و بهارستان
پریدهاند .آن یکی اما وعده الهی اســت
برای صالحین و متقین و با اســتناد به
همینتفاوتِ اززمین تاآسماناستکه
جبههاصولگراییوخانوادهسردارشهید
قاسم ســلیمانی دو روز است که بر سر
یک کاندیدای متفــاوت دچار اختالف
شدهاند.
انتخاباتشورایشهرگرچههمزمان
بــا انتخابات ریاســتجمهوری پیش
میرود اما نتیجهاش برای اصولگرایان
شایدبهاندازهانتخاباتریاستجمهوری
روشن نباشد .شورای شهر تهران ،ری و
تجریش مجموعا  21کرســی دارد که
حدوددوهزارو 300نفربرایکسباین
 21کرسیکاندیداشدهاند.
اصالحطلبان که اینک سکان شهر
را در دســت دارند ،برای ورود دوباره به
بهشتهنوزلیستیارائهنکردهاند.جبهه
اصالحطلباندیروزاعالمکردکهلیست

کاندیداهای خود را طی روزهای آینده
اعالمخواهدکرد.دراردوگاهاصولگرایان
امالیستهایکییکیمیآیند.شوکدو
روز پیش اما مربوط به لیست «شورای
ائتالفنیروهایانقالب»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؛
شوکوروددخترسرداریکههیچکس
انتظار نداشت اسمو رسمشرا زمانی در
صحنهسیاستببیند.
دوماهپیشوقتیفایلصوتیظریف
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
سیاستآلودهنکردهاست.
دوخواهر؛یکیکاندیدا،
دیگریشرمنده
حاالامانامدختراو،نرجسسلیمانی،
بیستمین نام در لیست 21نفره شورای
ائتالف اســت .همین نام کافــی بود تا
تقابلیسنگینمیانموافقانومخالفان
شکل بگیرد؛ تقابلی که به درون خانواده
سردارنیزکشیدهشد.فاطمهسلیمانی،

خبر
قاضیزاده هاشمی خبر داد؛

تغییرساختاریدر مناظره سوم

عضوکمیسیوننظارتبرتبلیغاتانتخاباتریاستجمهوریازبرگزاریجلسهبرای
تغییردرنحوهساختاریمناظرهسومکهامروزقراراستبرگزارشود،خبرداد.
سیداحسانقاضیزادههاشمیدرگفتوگوبامهرتصریحکرد:مادرمناظرهاولیک
پیکمشارکتزدیمکهبرایماراضیکنندهبودامارویمناظرهدومبرآوردمانایناست
کهنتوانستهآنقدرتاثیرگذارباشد.
وی ادامه داد :مناظرات ۴۰درصد مخاطب داشــته است؛ این میزان مخاطب با حد
انتظارمانفاصلهدارد.قاضیزادههاشمیخاطرنشانکرد:مناظرهسومدربارهمشکالتو
دغدغههایمردمخواهدبود.ویدربخشدیگریازسخنانخودبهدرخواستدولتبرای
پاسخبهاظهاراتبرخیکاندیداهااشارهکردوگفت:براساسمصوبهکمیسیون،مقررشد
دولتدریکبرنامهضبطشدهبهمدت ۸دقیقه،بهاظهاراتنامزدهایانتخاباتدرجریان

دختر سردار سلیمانی در توئیتی که با
«صفحهام رنگ خون است» آغاز شد،
نوشت« :بابا جانم ما شرمنده شماییم.
شماهمیشهبهمایاددادیدکههیچوقت
دنبال صندلی نباشــیم چون صندلی
خودتمیدانجنگبود».
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
شورایشهر.
در واکنــش بــه توئیــت او عباس
صالحی ،وزیر ارشــاد نوشت« :چقدر از
این پست دلشادم .بگذارید یک سرباز
برایاینملتبماند».
دختر سردار به محض اعالم لیست
 21نفــره شــورای ائتــاف نیروهای
انقالب ،با سیل خواهش و تمناها برای
کنارهگیری از این کاندیداتوری مواجه
شدهاست.علیاکبررائفیپور،اصولگرای
سرشــناس یکی از همانهاســت که
از نرجس ســلیمانی خواســت هر چه
سریعتر خبر کنارهگیریاش را به اطالع
مردمبرساند.
وحیــد اشــتری ،فعال رســانهای

بسیاری سردار قاسم
سلیمانی رامصداقبارز
میدانی عنوان کردند که
هرگز تن و روح خود را به
سیاست آلوده نکرده است.
حاال اما نام دختر او ،نرجس
سلیمانی،بیستمیننام
در لیست 21نفره شورای
ائتالف است
اصولگرایدیگریهمدرواکنشنوشت:
«اصولگراواصالحطلباینهمهخانواده
شهیدازدفاعمقدستاهستهایتامدافع
حرمراسخنرانمیتینگهایسیاسیو
پوستربازیهای انتخاباتی کردند .همه
را مثــل کیک تولد قــاچ کردند و خرج
دعواهای جناحــی و انتخاباتی کردند.
خواهش کردیم فقط با حاج قاسم این
کاررانکنندکهآنهمنشد».
مهدینصیری،سردبیرسابقکیهان
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

نخستینمناظرهپاسخدادهوازعملکردخوددفاعکند.عضوکمیسیوننظارتبرتبلیغات
ریاستجمهوریزمانپخشبرنامهدفاعیهدولتراپیشازآغازسومینمناظرهعنوان
کردوگفت:درصورتیکهدرمناظرهسومنیزدرخواستوشکایتیبهکمیسیونارسال
شود،تاپیشازپایانزمانتبلیغات،شکایتهاقابلرسیدگیوپخشاست.
قاضیزاده هاشمی درباره محورهای فیلم ۸دقیقهای گفت :در جلسات کمیسیون
نمایندهوزارتکشورحضورداشتوازمحورهامطلعاستوبهحوزهاطالعرسانیدولت
انتقالدادهشدهاست.
ویدربارهشکایت«سیدابراهیمرئیسی»و«سیدامیرحسینقاضیزادههاشمی»دو
نامزددیگرسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریبرایدفاعازخوددربرابرمطالبی
کهدیگرنامزدههادرمناظرهاولودومبهآنهاگفتند،خاطرنشانکرد:کمیسیونبهآقای
رئیسی ۵دقیقهوبهآقایسیدامیرحسینقاضیزادههاشمینیز ۲دقیقهزمانبرایدفاع
ازخوددادکهالبتهایندونامزدازوقتپاسخگوییخودصرفنظرکردند.
عضوکمیسیوننظارتبرتبلیغاتریاستجمهوریبااشارهبهدرخواست«عبدالناصر
همتی» برای دفاع از خود در مقابل سخنان سایر نامزدها هم گفت :این درخواست در
کمیسیوندرحالرسیدگیاستوبهزودینتیجهآناعالممیشود.پیشازوی،روابط

تازهترین برآورد ایسپا:

میزان مشارکت در انتخابات
تاکنون  ۴۱درصد است

شهید سلیمانی اگر قرار است چهرهای
ملیوفراجناحیبماند،زیبندهنیست».
تپردةاینانتخاب!
پش 
درمقابلاماطیفدیگریهمهستند
که از حقوق شــهروندی و حق نرجس
سلیمانیبرایکاندیداتوریبهعنوانیک
شهروندحرفمیزنند.ایندستهتاکید
میکنندکهمنعکردناوازکاندیداتوری
متعصبانه و ناعادالنه اســت .عبدالرضا
داوری با همین رویکرد نوشت که اصل
و نسب مهم است و به همین دلیل او به
نرجسسلیمانیرأیمیدهد.
توئیتبرادرسردارسلیمانیامااشاره
بهپشتپردههاییداردکهفراترازحقوق
شهروندیهستندوبیشترطعنهبهسوء
استفادههایسیاسیمیزنند.
سهراب سلیمانی ،برادر سردار قاسم
سلیمانینیزیکیدیگرازاعضایخانواده
وی بود که در واکنش به عضو بیســتم
لیستشورایائتالفنوشت«:عزیربرادر
این کار را با روح مطهرت کسانی کردند
که خود را برادر شما میپنداشتند 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
میخواهمتالشکردماماموفقنشدم».
حاشیهایدیگربرایقالیباف
برخی معتقدند که اشــاره سهراب
سلیمانی از آن فعل سوم شخص غایب
محمدباقرقالیبافاست.ایندستهاززد
وبندهایپنهانیقالیبافبرایکشاندن
دختر سردار به صحنه ناپاک و نامبارک
سیاستسخنبهمیانمیآورند.
سایتصراطنیوزدرمطلبیباعنوان
«قمار قالیباف با آبروی حاج قاسم» به
همینموضوعپرداختونوشت«:حتی
شــخص قالیباف هم میدانســت کار
نادرستی است قمار با آبروی حاج قاسم
سلیمانیوازارزشخبریشهرتسردار
دلها بهره بردن و لیست شورای شهر را
با اسم نرجس سلیمانی دیزاین کردن
وگرنه ایــن کار را در فرایندی پنهانی
انجامنمیداد».
صراطباتاکیدبراینکه«قالیبافباید
برای دختر شهید به جای سوء استفاده
سیاســی پدری میکــرد» ادامه داده:
«کار خالف را مخفی انجام میدهند و

پولتیکوازقولمقاماتمطلعآمریکایینوشتهکه
دولت بایدن به ونزوئال و کوبا هشدار داده که جلوی
پهلو گرفتن دو کشتی جنگی ایرانی را بگیرند .لیود
آستین،وزیردفاعآمریکاهمروزپنجشنبهبهاعضای
کنگره گفت از حرکت دو کشــتی نظامی ایران به
ســمت نیمکره غربی آمریکا نگران است .پولتیکو
نوشتاینکشتیهاکههماکنوندراقیانوساطلس
درحالحرکتهستند«،احتماالحاملتسلیحات
نظامیبرایونزوئالهستند».اینگزارشاضافهکرده
که انجام این سفر با عبور از اقیانوس اطلس یک گام
مهمبراینیرویدریاییایرانمحسوبمیشود.

نگرانی آمریکا از تجهیز ایران
به ماهواره روسی

روزنامهواشنگتنپستبهنقلازمقاماتآمریکاو
خاورمیانهمدعیشدکهایرانقراراستیکماهواره
از روسیه دریافت کند .به گفته این مقامات ،برنامه
مذکور،یکماهواره Kanopus-Vساختروسیه
بهایرانخواهددادکهمجهزبهدوربینهاییبادقت
بسیار باال است و این امکان را به ایران میدهد که به
شکل مداوم تاسیســات مختلف از پاالیشگاههای
نفتیخلیجفارسوپایگاههاینظامیاسراییلگرفته
تاپادگانهایعراقیکهنظامیانآمریکاییرادرخود
جایی داده را رصد کند و به گــردآوری اطالعات با
دقتباالبپردازد.
اولیانوف:

پیشبینی نتیجه مذاکرات وین
دشوار است

میخائیل اولیانوف ،نماینده دائمی روســیه در
ســازمانهای بینالمللی در ویــن و رئیس هیأت
روســی در مذاکرات برجامی وین در گفتوگو با
خبرگزاری ریانووســتی با بیــان اینکه دور جدید
مذاکراتبرجامهفتهپیشرودروینآغازمیشود،
تصریحکرد:ارزیابیچشماندازهامتفاوتاست.وی
گفت:اگرچهچندموردازموضوعاتبااهمیتبرای
آمریکا و ایران در مذاکرات برجام باقی مانده و برای
همینپیشبینینتیجهدشواراست،اماارادهجدی
طرفهایمذاکرات،دستیابیبهنتیجهاست.
امام جمعه قم:

عمومیرسانهملیدربارهسومینوآخرینمناظرهنامزدهایانتخاباتریاستجمهوری
ســیزدهم در روز شــنبه ۲۲خرداد اعالم کرده بود که «موضوع این مناظره بر اساس
برنامهریزی صورت گرفته «دغدغههای مردم» خواهد بود ».بنا بر این اعالم ،روند ورود،
استقبال،مصاحبهوقرعهکشیهماننددومناظرهقبلازساعت ۱۵:۱۵شنبه ۲۲خرداد
 ۱۴۰۰رویآنتنشبکههاییکوخبرسیماخواهدرفت.

آمریکا بهدنبال تکانهای برای مذاکرات وین

بنا به اعالم آمریکا ،سه مقام ســابق و دو شرکت ایرانی از
فهرستتحریمهایاینکشورخارجشدند.بهدنبالآنروزنامه
والاستریتژورنالبهنقلازمقاماتآگاهازمذاکراتویننوشت
کهدولتجوبایدنرییسجمهوریآمریکابهدنبالاینهستند
کهچگونهمیتوانیکتکانهبهمذاکراتواردکرد.
در عین حال ند پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفته که هیچ ارتباطی بین رفع تحریمها علیه ۳مقام ســابق
دولت ایران و مذاکرات جاری در وین برای تعیین سرنوشــت
برجام،وجودندارد.
وزیر امور خارجه آمریکا هم شامگاه پنجشنبه در بیانیهای
توضیحاتی درباره خروج نام  ۳مقام ســابق ایرانی از فهرست
تحریمهایآمریکاارائهکرد.
آنتونی بلینکن در این بیانیه تصریح کرده :وزارت خارجه و
خزانهداریتحریمهاعلیهسهمقامسابقدولتایرانو ۲شرکت

همه را شگفتزده میکنند و قالیباف
خانواده سردار دلها را هم متعجب کرد
با این شــعبدهبازی بچهگانهاش؛ حتی
همسر سردار ســلیمانی و حتی برادر
شهید را که ناخوشاحوال شدند از این
سیاستبازی نامزد عقبمانده از دولت
که تالش میکند به خزانه نابود شــده
خیابانبهشتبازگردد».
با این طعن و کنایههای ســنگین
محمدباقــر قالیباف بیــش از نرجس
سلیمانیدرکاندیداتوریاومتهماست.
با این حساب مشخص نیست آیا حضور
نرجس ســلیمانی در این لیست تداوم
داشتهباشدیانه.
جوانترازآنکهرزومهای
داشتهباشد
درکنارتماماینها،بسیاریازکاربران
شــبکههای اجتماعی نیز به شــخص
نرجس سلیمانی و سوابق ناشناخته او
پرداختهاند .عکس او در لیست شورای
ائتالف تصویر دختر بسیار جوانی است.
ازسوابقوتحصیالتورزومهکاریاونیز
مدارکیدردستنیست.همینموضوع
باعث شــده تا کاندیداتــوری او از وجه
دیگریموردانتقادقرارگیرد.
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
رزومهی نداشــته ،اشاره میکنند که
نرجس ســلیمانی صرفا برای ســوء
استفاده سیاســی در این لیست جای
داده شده است.

پولتیکو:

هشدار آمریکا بهکوبا و ونزوئال
درباره دوکشتینظامی ایرانی

هیچ عذر و بهانهای برای رأی
ندادن پذیرفتنی نیست

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

راکهسابقاًدرزمینهخرید،اکتساب،فروش،انتقالیابازاریابی
محصوالتپتروشیمیایرانفعالبودهاند،رفعکردهاست.
اودربارهدلیلایناقداممدعیشد:ایناقدامدرنتیجهتغییر
دروضعیتیارفتارطرفهایتحریمشدهصورتگرفتهاست.
ایناقدامات،تعهدمارابهرفعتحریمدرصورتتغییردروضعیت
یارفتاراشخاصتحریمشدهنشانمیدهد.وزارتخزانهداری
آمریکا ســاعاتی قبلتر ،ضمن قرار دادن اســامی ۷شخص،
 ۴شرکت و  ۱کشتی در فهرســت تحریمها به بهانه ارتباط با
نیروی قدس سپاه و انصاراهلل یمن ،اعالم کرد اسامی سه مقام
سابقنفتیایرانودوشرکتدیگرراازفهرستتحریمهاخارج
کردهاست.
دربیانیهدیگریکهرویوبسایتوزارتخزانهداریآمریکا
قرارگرفتهاسامی سه فردایرانیبهنامهای«احمد قلعهبانی»،
«فرزاد بــازرگان» و «محمد معینی» به عنوان اشــخاصی

صراطنیوزنوشت:قالیباف
خانواده سردار دلها را
هممتعجبکردبااین
شعبدهبازیبچهگانهاش؛
حتیهمسرسردار
سلیمانیوحتیبرادر
شهید را که ناخوشاحوال
شدند از این سیاستبازی
نامزد عقبمانده از دولت
که تالشمیکند به خزانه
نابودشدهخیابانبهشت
بازگردد

به گزارش ایسنا ،بنا بر اعالم مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران (ایسپا) ،شــهریور  ۱۳۹۹تا ۲۰
خــرداد  ۱۴۰۰در مجموع  ۱۰موج نظرســنجی
انتخاباتی با جامعه آماری افراد باالی  ۱۸سال کل
کشور اجرا شد .بر این اســاس بنا بر آخرین برآورد
ایسپا از مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست
جمهوری بعد از برگزاری دومین مناظره ۴۱درصد
محاسبه شده است .در این نظرسنجی همچنین از
پاسخگویانپرسیدهشدهکهآیادومینمناظرهمیان
کاندیداهایریاستجمهوریرادیدهاندیانه؛پاسخ
 37درصدپاسخگویانمثبتوپاسخ 63درصدآنها
منفیبودهاست.

که نامشان از فهرست تحریمها حذف شــده دیده میشود.
آقای قلعهبانی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران بوده
است.آقایمعینیازمدیرانسابقشرکتبازرگانینفتایران
بوده و آقای بازرگان از مدیران ســابق شــرکت «هنگکنگ
اینترترید»ازشعبههایشرکتبازرگانینفتایرانبودهاست.
بــه عــاوه شــرکت SEA CHARMING
 SHIPPING COMPANYمستقر در جزایر مارشال
و شرکت AOXING SHIP MANAGEMENT

 SHANGHAIمستقر در چین دو شرکتی هستند که
نامشان از فهرست تحریمها حذف شدهاند.
خبرگزاریرویترزبهنقلازیکمقامآمریکاییکهاشارهای
به نامش نشده نوشته خارج کردن نام این افراد و شرکتها از
فهرستتحریمهاطبقیکروالمرسومدروزارتخزانهداری
صورت گرفته و ارتباطی بــا مذاکرات جــاری در وین برای
بازگشت به برجام ندارد .دولت آمریکا مدعی است قصد دارد
از طریق مذاکرات وین زمینههای بازگشــت آمریکا به توافق
هستهای برجام را فراهم آورد .با وجود این ،واشنگتن تا کنون
از انجام اقدامات الزم برای بازگشــت به این توافق خودداری
کردهاست.
چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود دولت
«جو بایدن» برای بازگشت به برجام باید تحریمهای مرتبط
با ایران که در دوران «دونالد ترامپ» علیه  ۷۰۰فرد و نهاد
وضع شدهاند را رفع کند .خبرگزاری رویترز نوشته بود این
آمار را بر اساس شمارش تحریمهای وضعشده توسط وزارت
خزانهداری آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام به دست
آورده است.

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضااعرافی،امام
جمعهقمدرخطبههاینمازجمعهقمگفت:بخش
اصلی مشکالت امروز به خاطر تحریم ،کرونا ،و سوء
مدیریت داخلی است و بنابراین هیچ عذر و بهانهای
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.
اعرافیهمچنینبابیاناینکهدرمناظراتانتخاباتی
برخی ســخنان ناصوابی در خصوص دانشهای
حوزوی بیان کردند ،تصریح کرد که حوزهها دائما
نظریهپرداز بوده و فقه تشــیع بــر دانشهای روز
استواراست.

کانادا برای رأیگیری از ایرانیان
همکاری نکرد

سیداسماعیلموسوی،سخنگویستادانتخابات
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 میشود .به گفته
وی یادداشتی در این خصوص به سفارت سوئیس به
عنوان حافظ منافع کانادا در تهران تحویل داده شده
استاماکاناداهنوزپاسخیدراینارتباطندادهاست.

