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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

گرچه پرونده محمود احمدی نژاد 
بسیار سنگین تر از آن است که شورای 
نگهبان بتواند درباره آن اغماض کند و 
صالحیت رئیس  جمهور پیشین ایران 
تایید شود، اما بسیاری همچنان نگران 
هستند که مبادا شعبده ای شود و معجزه 
هزاره ســوم در وضعیتی که شبیه به 
معجزه خواهد بود، تایید صالحیت شود 
و آن وقت یک سبد دستش بگیرد و هر 
چه رأی پای صندوق می آید را درو کند.
 این نگرانی بسیاری از اصولگرایان و 
اصالح طلبان است؛ یکی از آنها صادق 
زیباکالم است که دیروز در گفتگویی 
اشــاره کرد اگر احمدی نــژاد تایید 
صالحیت شود، با بیش از 20 میلیون 

رأی رئیس جمهور خواهد شد. 
مصطفی هاشمی طبا، سیاستمدار 
اصالح طلب که اتفاقا در آخرین دور از 
انتخابات ریاســت جمهوری ایران در 
سال 1396 یکی از کاندیداها بود نیز در 
همین ارتباط به سایت انتخاب گفته 
است: »احمدی نژاد و احمدی نژادیسم 
بر مبنای عوام فریبی ظهور پیدا کرده  
و در وضعیت کنونی نیز بعید نیســت 
که در صورت تایید صالحیت شــدن 

به دلیل همان منــش عوام فریبی اش 
بتواند مجدد ریاست پاستور را عهده دار 

شود.«
او معتقد است که »احمدی نژاد در 
وضعیت کنونی جایگاهی »مسیح وار« 
برای خود قائل اســت؛ هم در ســطح 
داخلی همــگان را نصیحت می کند و 
هم ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را 

اندرز می دهد.«
اما درباره اینکــه چگونه با توجه به 
عملکرد و کارنامه دو دولت پیشین او، 
احتمال رأی آوری او اینقدر باالست، 
هاشمی طبا توضیح داده که: »اکنون 
روی کار آمدن شخصی که تحریم ها 
و قطعنامه ها را کاغذپاره ارزیابی و در 
زمینه اقتصــادی وعده های مختلف 
بدهد، بسیار محتمل است. در حقیقت، 
اکنون مردم به این باور رسیده اند کسانی 
که وعده می دهنــد را انتخاب کنند؛ 
زیرا می گویند برخی افراد وعده نداده 
و عملی هم نداشــته اند؛ اکنون دوباره 
کسی را انتخاب کنیم حداقل وعده های 

بزرگ به ما بدهد.«
پایبندی به سنت سفرهای استانی 
از سوی دیگر تحرکات احمدی نژاد 
این گمانه زنی ها را تقویت می کند. او 
در تمام این ســال ها که از پاستور دور 

بوده، ســنت دوران ریاست جمهوری 
خود یعنی سفرهای استانی اش را حفظ 
کرده و اتفاقا بســیاری بر اساس تداوم 
همین سفرهای استانی است که نتیجه 
می گیرند او همچنان در اندیشه پاستور 
اســت. اکنون هم از قضا اظهاراتش در 
یکی از همین ســفرها، ســر و صدای 

زیادی به پا کرده است. 
آنطور که ســایت بهارنیوز، سایت 
نزدیک به احمدی نژاد نوشته، یکشنبه 
شب او در گیالن بوده که از قرارداد 25 
ســاله دولت روحانی با چین به تندی 

انتقاد کرده است. 
از کیسه ملت می بخشید؟

او در جمــع مــردم گفته اســت: 
»شنیده ام که در حال مذاکره هستند و 
می خواهند یک قرارداد 25 ساله با یک 
کشور خارجی منعقد کنند و هیچ کس 

هم خبر ندارد.«
احمدی نژاد این قرارداد که در واقع 
قرارداد ایران با چین هست را »برخالف 
منافع کشــور و ملت« عنوان کرده و 
بدون اینکه از فرد یــا گروه خاصی نام 
ببرد، افزوده اســت: »مگر شما مالک 
کشور هستید که بدون اطالع ملت و 
از کیسه ملت به دیگران می بخشید؟ 
انقالب کردیم تا هیچ مسئله ای از ملت 

پنهان نماند و کسانی خود را مالک ملت 
ندانند.«

چرخش به شرق یا مکر چینی؟
قراردادی که رئیس جمهور پیشین 
ایران از آن انتقاد کرده، در واقع همان 
»برنامه 25 ساله همکاری های جامع 
ایران و چین« است که ابتدای تیرماه 
پیش نویس آن از ســوی هیأت دولت 
تایید شد و حســن روحانی، وزیر امور 
خارجه اش یعنی محمدجواد ظریف 
را مامور انجام مذاکرات نهایی با طرف 

چینی در خصوص این برنامه کرد. 
جزئیات این برنامه تاکنون مشخص 
نیست و همین ابهام باعث شده تا حدس 
و گمان های بسیاری درباره آن مطرح 

شود. برای نمونه سایت تابناک، درباره 
آن نوشته اســت که نهایی شدن این 
سند می تواند به معنای کامل چرخش 

به شرق باشد. 
برخی دیگر از رســانه ها نیز محور 
اصلی این برنامه را سرمایه گذاری 280 
میلیارد دالری چینی ها در صنعت نفت 
و گاز و پتروشینی ایران عنوان کرده اند. 
رسانه های نزدیک به احمدی نژاد 
اما در این باره نوشته اند: »روش چین در 
موارد مشابه چنین بوده است که برای 
یک پروژه وام می دهد و جزء شــرایط 
آن این است که شرکت های چینی در 
قراردادهای توســعه آن پروژه اولویت 
داشته باشند. یکی از شــرایط وام این 
است که در صورتی که زمان سررسید 
وام فرارسید و توان پرداخت وام وجود 
نداشت، بندر و یا بخشی از سرزمین یا 
به تملک چین درآید و یا برای طوالنی 
مدت به این کشــور اجاره داده شود. از 
این به بعد وظیفه شرکت های چینی 
دخیل در پروژه این است که تمام تالش 
خــود را بکنند کــه وام قابل پرداخت 
نباشــد، تا بتوان بنادر و ســرزمین را 

مالک شد!«
سخنگوی وزارت خارجه: متن 

قرارداد را منتشر می کنیم
دیروز اما ســخنگوی وزارت امور 
خارجه به دنبال حمله تند احمدی نژاد 
به آن قــرارداد، آن هــم در یک جمع 
مردمی، گفت که این ســند همکاری 
افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو 
کشور است.  عباس موســوی با اشاره 
تلویحی بــه اظهــارات احمدی نژاد 
و همینطور رد گمانه زنی رســانه ها، 
تاکید کــرد که در این ســند در مورد 
ابعاد همکاری های اقتصادی دو کشور 
برنامه ریزی شــده که اکنــون در حد 
پیش نویس است و در صورت قطعی و 
نهایی شدن می توان متن آن را منتشر 
کرد.  او همچنین با تاکید بر اینکه موضوع 
ابهام آمیزی در سند همکاری های ایران 
و چین وجود نــدارد، تصریح کرد: »ما 
تالش داریم رابطه مان را با کشورهایی 
که روابط خوبی بــا آنها داریم، طوالنی 
مدت کنیم. آماده ایم با سایر کشورهایی 
که با ما رابطه حسنه ای دارند، روابط مان 

را بلندمدت کنیم.«

گرچه موسوی تمامی این ادعاها 
را رد کرد امــا ظریف به همراه عباس 
صالحی، وزیر ارشاد، 15 تیر میهمان 
مجلــس خواهد بود و قطعا با ســر و 
صدایی کــه احمدی نــژاد بابت این 
قــرارداد راه انداخــت، نمایندگان 
او را درباره این موضوع ســوال پیچ 

خواهند کرد. 
بســیاری معتقدند که این آخرین 
دردسری نخواهد بود که احمدی نژاد 
در این ماه های باقی مانده تا انتخابات 
1400 برای دولــت ایجاد می کند؛ به 
ویژه آنکه شــماری از نزدیکان وی نیز 
در مجلس هســتند. آنها معتقدند که 
هجمه هایی از این دســت به دولت، 
ترفنــد احمدی نژاد برای بازگشــت 

مسیح وار خود به پاستور خواهد بود. 
برخی دیگر اما معتقدند او به دلیل 
احتمال باالی رد صالحیت شــخصا 
برای کاندیداتــوری در 1400 اقدام 

نخواهد کرد. 
عباس امیری فر، از چهره هایی که 
ســابقا به احمدی نژاد بسیار نزدیک 
بــود پیش از ایــن گفته بود »شــک 
نــدارم احمدی نژاد بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1400 می آید 
و پیش بینی می کنم مانند سال 96 که 
دست در دســت بقایی برای انتخابات 
ثبت نام کرد این بار همراه با آقای الهام 
وارد این رقابت ها خواهد شــد.« البته 
تجربه ثابــت کرده شــورای نگهبان 
با هر چهره ای که با نــام احمدی نژاد 
پا به میدان انتخابات بگذارد نیز ســر 

سازگاری نخواهد گذاشت. 

هجمه تند احمدی نژاد به قرارداد ۲۵ ساله دولت روحانی با چین؛

پوپولیسمدرسودایبازگشت»مسیحوار«

خبر

ســخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد که 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشــورمان در 
نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد 
درباره اجرای قطعنامه 2231 شرکت و سخنرانی 

خواهند کرد.
عباس موسوی در نشست خبری دیروز خود 
افزود که ان شااهلل این سخنرانی به صورت زنده 

پخش خواهد شد.
موســوی درباره اینکه رئیس جمهور گفت 
اگر آنچه که باید در برنامه انجام شــود، نشود و 
مکانیزم ماشه فعال شود، ایران پاراگراف آخر نامه 
رئیس جمهور به اروپایی ها را اجرا خواهد کرد، 
گفت: روی این سخنان اعضای برجام و اروپایی ها 
هستند و خودشان این پیام را گرفتند که واکنش 
جمهوری اسالمی ایران به این اقدامات چه خواهد 

بود؛ دو- سه اقدام ویژه برنامه ریزی شده است که 
بر اساس شرایط انجام خواهد شد، اما امیدوارم 
که درایتی در آنها باشد و کار را به آنجا نکشانند. 
با توجه به شــرایطی که در آن قرار داریم، اقدام 
آمریکا در این زمینه حداقــل به جایی نخواهد 

رسید.
سفری به ونزوئال در پیش است 

وی درباره روابط دو کشــور ایران و ونزوئال و 
چشم انداز پیش روی دو کشور، گفت: روابط دو 
کشور یک رابطه عادی و رسمی است و ربطی به 
روابط کشورهای دیگر و منافع آنها ندارد، بنابراین 
ما همانطور که در گذشــته با این کشور رابطه 
داشتیم، به رابطه نرمال خودمان ادامه خواهیم 
داد و اتفاقات اخیر هم چیز خارق العاده ای نبوده و 
تجارت ایران به یک کشور مستقل دیگر در نقطه 

دیگری از جهان بوده است.  وی ادامه داد: البته 
طبیعی است که این خوش آیند خیلی از قدرت ها 
از جمله ایاالت متحده آمریکا نیست؛ اول اینکه به 
آنها ربطی ندارد و ثانیاً اراده کشور ما بر این است 
که به روابط عادی خودمان با ونزوئال به خصوص 
در حوزه تجاری که ادامه دارد و ادامه هم خواهد 
داشت، ادامه دهیم، سفری هم در پیش است که 
انجام خواهد شد و ایران با دوستان خودش حد 

اعالیی از تعامل را خواهد داشت.
نمی توانم عملیات ایران و ترکیه در مرز 

عراق را تایید کنم
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعای 
حمله مشــترک ایران و ترکیه به شبه نظامیان 
در مرز عراق ترکیه و ایران و اینکه آیا در این مورد 
هماهنگی با دولت عراق صورت گرفته اســت یا 

نه، اظهار کرد: مبارزه با تروریســت  ها در دستور 
کار مشترک همه کشــورهای منطقه از جمله 
ترکیه، ایران و عراق اســت. از انجام هماهنگی 
خبر ندارم اما طبیعی است که جمهوری اسالمی 
ایــران از مرزهای خودش دفاع کنــد و هر کجا 
که تروریســت ها النه کرده باشند، آن منطقه را 
پاکسازی کند. در این مورد از نزدیک با مقام های 
عراقی در تماس هســتیم، آنها نیز از گذشته در 

جریان فعالیت های ما و فعالیت های گروه های 
تروریستی شناســنامه دار قرار دارند. نمی توانم 
عملیات مشترک را تایید کنم اما این عزم در همه 
کشورهای منطقه از جمله ایران وجود دارد که 
به تناسب شــرایط و موقعیت با تروریست های 
شناسنامه دار که دســت به اقدامات تروریستی 
علیه بی گناهان به ویژه در حاشــیه نوار مرزی 

می زنند، مقابله کند.

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد؛
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دادستان تهران خبر داد؛
شناسایی۳۶نفرمرتبطباترور

سردارسلیمانی
علی القاصی مهر، دادستان تهران در جلسه دیروز 
مسئوالن قضایی گفت: 36 نفر از افرادی که در ترور 
حاج قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم 
از مسئوالن سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت ها 
شناسایی شدند که توســط مقام قضایی برای آنها 
دستور جلب و اعالم وضعیت قرمز از طریق پلیس 
بین الملل صادر شده است. وی عنوان اتهامی این 
افراد را »قتل« و »اقدام تروریســتی« اعالم کرد و 
افزود: در رأس این فهرســت دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس 

از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.
    

محمدعلی ابطحی: 
محسنرضاییقطعابرای۱۴۰۰ 

میآید؛عارفهمشاید
محمدعلی ابطحی، عضو مجمــع روحانیون 
مبارز، در گفتگویی تفضیلــی با خبرآنالین درباره 
کاندیداهای احتمالی جریان اصولگرا در انتخابات 
1400 گفت: آقایان ضرغامی و جلیلی عزم جدی 
برای ورود به عرصه انتخابات را دارند. آقایان قالیباف 
و محسن رضایی همیشه خود را محق در انتخابات 
ریاســت جمهوری می دانند. به نظر می رسد که 
آقای رضایی قطعا به عرصه می آیند و احتمال دارد 
آقای قالیباف نیز نیم نگاهی به صندلی ریاســت 
جمهوری داشته باشــند. وی درباره کاندیداهای 
احتمالی جریان اصالح طلــب نیز اظهار کرد: یکی 
از شاخص ترین آنها آقای اسحاق جهانگیری باشد 

و آقای عارف نیز شاید. 
    

در سفر هوک به امارات صورت گرفت؛
رایزنیبابنزایدعلیهایران

پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا در مورد 
سفر برایان هوک به امارات بیانیه ای منتشر کرد. 
در این بیانیه از دیدار برایان هوک با »شیخ عبداهلل 
بن زاید آل نهیان« وزیر خارجه و »انور قرقاش« 
وزیر مشــاور در امور خارجی امــارات خبر داده 
شــده و محور این دیدارها رایزنی درباره تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ایران در شورای امنیت 
سازمان ملل عنوان شده است. در این بیانیه آمده 
اســت: هوک در این دیدار در مــورد تالش های 
دیپلماتیک برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران صحبت کرده و هم چنین در مورد خطرات 
پیش روی منطقــه در صورت منقضی شــدن 

تحریم ها صحبت شده است.
    

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد؛
پرداختغرامتبهخانوادههای

قربانیانهواپیمایاوکراینی
حجت االســالم والمســلمین بهرامی، رئیس 
سازمان قضایی نیروهای مسلح در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه به برگزاری نشستی با خانواده های 
قربانیان حادثــه هواپیمای اوکراینی اشــاره کرد 
و گفت: به مناســبت هفته قوه قضاییه میزبان 41 
خانواده از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی بودیم 
که منجر به ثبت 81 شکایت خانواده های قربانیان 
برای رسیدگی به این حادثه شد. وی درباره موضوع 
پرداخت غرامت نیز بیان کرد: به صورت ویژه پیگیر 
پرداخت غرامت و خسارت در این پرونده هستیم 
و در این زمینه درخواســت برگزاری نشســتی با 
رئیس جمهور هم ارائه شده است تا مشکالت موجود 

برای پرداخت این خسارات برطرف شود.
    

استراتژییکپارچهپارلمان
عربیعلیهایرانوترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از میدل ایســت مانیتور، 
پارلمان عربی یک اســتراتژی یکپارچــه را علیه 
ترکیه و ایران تصویب کــرد. در بیانیه این پارلمان 
ادعا شده است: این اســتراتژی یکپارچه پارلمان 
با هدف متوقف کردن مداخــالت ایران و ترکیه در 
امور داخلی کشــورهای عربی تدوین شده است؛ 
چراکه سیاست های دو کشور تهدیدکننده امنیت 
و ثبات در منطقه عرب است. پارلمان عربی خواستار 
حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد از تالش 
برای متوقف کردن آنچه در ادعای خود مداخالت 
ایران در امور داخلی کشورهای عرب می خواند، شد.

    
مشاورروحانیاستعفاکرد

حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رئیس جمهور 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: » با سپاس 
فراوان، اســتعفای خود از ســمِت »مشاوررییس 
جمهــور« را تقدیم ریاســت محتــرم جمهوری 
کرده ام...« وی پیش از این، سفیر ایران در استرالیا، 
اتحادیه اروپا، بلژیک، ایتالیا، مدیر کل سیاسی وزارت 
امور خارجه و معاون سیاسی دفتر رییس جمهور نیز 

بوده  است.

مصطفی هاشمی طبا با 
بیان اینکه احمدی نژاد در 
وضعیت کنونی جایگاهی 

»مسیح وار« برای خود 
قائل است، گفت: اکنون 

روی کار آمدن شخصی که 
تحریم ها و قطعنامه ها را 

کاغذپاره ارزیابی کند و در 
زمینه اقتصادی وعده های 

مختلف بدهد، بسیار 
محتمل است

احمدی نژاد یکشنبه شب 
در گیالن از قرارداد ۲۵ 

ساله دولت روحانی با چین 
به تندی انتقاد کرده و در 

جمع مردم گفته است: مگر 
شما مالک کشور هستید 
که بدون اطالع ملت و از 

کیسه ملت به دیگران 
می بخشید؟

رئیس پلیس بین الملل ناجا در خصوص خبر های مطرح 
شــده در خصوص حضور یک ایرانی، لحظاتــی قبل از مرگ 
منصوری در هتل محل اقامت او، با تکذیب این دست از اخبار، 
تاکید کرد: هیچ پیام رسمی از سوی اینترپل در خصوص این 
موضوع ارسال نشده و بحث های مطرح شده در رسانه ها با توجه 
به اینکه پیامی از سوی پلیس بخارست ارسال نشده مورد تایید 
نیست.  سردار شیرزاد در پاسخ به این سوال که پلیس ایران دقیقا 
چه زمانی متوجه مرگ منصوری شد، گفت: بعد از این اتفاق، 
نامه ای از پلیس بین الملل بخارست به پلیس بین الملل تهران 

ارسال شد، در این نامه توضیحاتی در مورد مرگ منصوری داده 
و همچنین عنوان شده بود که این فرد خودکشی کرده و جنازه 
آن به واحد جنایی بخارست منتقل شده است، در این نامه هویت 
فرد فوت شده، غالمرضا منصوری عنوان شده بود. رئیس پلیس 
بین الملل ناجا در خصوص برخی ابهامات و مطالب مطرح شده 
در خصوص زنده بودن منصوری، گفت: بعد از اعالم رسمی خبر 
این حادثه، بالفاصله از اینترپل بخارست در خصوص هویت 
فرد فوت شده و نحوه حادثه سوال شد و آن ها در مستنداتی که 
اخیرا مطرح کردند توضیح داده اند که فرد فوت شده، بر اساس 

مستندات و مدارکی که به همراه داشته تعیین هویت شده و 
مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام غالمرضا منصوری تایید و 

برای ما ارسال کرده است.
رومانی DNA منصوری را به زودی ارسال می کند 

وی افزود: برای تعیین قطعی هویت فرد فوت شده، حتما به 
مستندات دیگری از جمله »دی ان ای« نیاز است، و درخواست 
پروفایل دی ان ای ارسال شــده و پلیس اینترپل رومانی هم 
اعالم کرده که پروفایل دی ان ای در دست آماده سازی است و 
به زودی به ایران ارسال می شود. این مقام انتظامی درخواست 
دیگر ایران را اعالم شرح کامل ماوقع، عنوان کرد و افزود: حضور 
تیم کارشناسی جنایی در محل حادثه، میدان عمل و مواضعی 
که مستندات این اتفاق در آنجا نگهداری می شود درخواست 
اصلی ایران بــوده و همچنان پیگیر به نتیجه رســیدن این 

درخواست هستیم. سردار شیرزاد در خصوص مطالب مطرح 
شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها در خصوص عامل و یا 
عوامل مرگ منصوری نیز، عنوان کرد: تاکنون هیچ مستندی از 
سوی پلیس رومانی در خصوص عامل یا عوامل مرگ منصوری 
به ایران ارسال نشده و پلیس رومانی قول داده در روز های آینده 
اطالعات بیشتری را در اختیار پلیس بین الملل تهران قرار دهد.
این مقام انتظامــی همچنین عنوان کــرد که تنها مرگ 
غالمرضا منصوری و هویت جنازه توسط پلیس رومانی اعالم 
رسمی شده و مستند دیگری در خصوص عامل و یا عوامل این 

مرگ ارسال نشده است.
سردار شیرزاد در ادامه مجددا تاکید کرد علیرغم مدارک 
ارائه شده توسط پلیس بین الملل رومانی، ایران پیگیر دریافت 

مدارک تعیین هویت قطعی است.

جزئیاتی تازه درباره مرگ متهم ردیف نهم پرونده طبری؛

قاضیمنصوریزندهاست؟


