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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ستاد انتخابات کشــور دیروز زمان 
ثبت نام داوطلبان سیزدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری را اعالم کرد؛ بنا بر این 
اعالم، ثبت نام کاندیداها از روز سه شنبه، 
21 اردیبهشت آغاز می شود و تا پایان 
وقت اداری روز شنبه، 25 اردیبهشت 

ادامه می یابد. 
بدین ترتیب تمام آنهایی که سودای 
پاستورنشینی در سر می پرورانند، تنها 
چهار روز برای ورود به گود زورآزمایی آن 
فرصت دارند. برخی از هم اکنون تصمیم 
خود برای کاندیداتوری را اعالم کرده اند؛ 
نمونه اش علی مطهری کــه دیروز در 
برنامه آقای رئیس جمهور وقتی مجری 
از او پرسید که مردم به چه امیدی به او 
رأی دهند، گفــت: »به همین امید که 
تالش خواهد شــد روابط مــا با غرب و 

آمریکا بهتر شود.«
در کنار او که البته پارسال برای حضور 
در انتخابات مجلس رد صالحیت شد، 
چهره های دیگری هم برای ورود به گود 
انتخابات اعالم آمادگی کرده اند؛ برخی 
به صراحت مانند سردار حسین دهقان، 
مشاور فرمانده کل قوا و برخی در لفافه 

مانند محسن رضایی. 
بســیاری دیگر از چهره ها اما اعالم 
رســمی قصد خود برای کاندیداتوری 
را موکول به روزهــای پایانی کرده اند. 
برخی دیگر ممکن است در پایان آخرین 

ساعات مهلت مقرر، خیلی نمایشی در 
محل ثبت نام حاضر شوند و ناگهان به 

نفع دیگری کنار بکشند. 
یک نفر اما به نظر می رسد، پیش 
از آنکه وارد رینگ رقابت شود، ناک 
اوت شــده است؛ او ســردار سعید 

محمد است! 
نسخه دوم »برادر محسن«

از چند ماه پیش که زمزمه آماده شدن 
سعید محمد برای کاندیداتوری ریاست 
جمهوری به گوش رسید تا نیمه های 
اسفند که او با استعفایش از فرماندهی 
قرارگاه خاتم االنبیا، رســما حضورش 
در رقابت های انتخاباتی را اعالم کرد و 
همینطور تا امروز، او چنان در این ورود 
بی مقدمه به سیاست، بداقبال بوده که 
حاال برخی از او به عنوان نســخه دوم 

»برادر محسن« یاد می کنند. 
محسن رضایی هم سن و سال این 
روزهای ســعید محمد بــود که برای 
اولین بار در ســال 84 و در 51 سالگی 
کاندیدای ریاست جمهوری و البته بعد 
ناگزیر به انصراف شد.  سعید محمد هم 
متولد 1347 و 53 ساله است. وقتی نام 
او به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری 
تیتر رسانه ها شد، برخی گمان کردند 
که یحتمل او همــان »جوان انقالبی« 
معروف است که قرار است در راستای 
شعار نخ نما و کلیشــه ای جوانگرایی، 

بشود رئیس جمهور جوان ایران. 
به سرعت اما این احتمال رنگ باخت. 

او با استقبال سرد و حتی بهتر است گفت 
یخ زده هم مرامان و هم مســلکان خود 
مواجه شد. خودش حرف های انقالبی 
پرطمطراقی می زد که علی القاعده باید 
به مذاق دوستانش خوش می آمد مانند 
توئیتش مبنی بر نیاز کشور به یک دولت 
فراجناحی، اما نه کسی ســوت زد، نه 

کسی هورا کشید.  
 ناشناخته ای که کسی 

او را نخواست
اخیرا فایل صوتی منتسب به سعید 
محمد منتشر شــده که در آن درباره 
محمــود احمدی نــژاد می گوید که 
»احمدی نژاد عددی نبــود« و فردی 
ناشناخته بود اما سپاه پاسداران و قرارگاه 
خاتم االنبیا در زمان شــهرداری او در 
تهران کارهای جهــادی انجام دادند و 
اقدامات سپاه کامال موثر واقع شد و در 
پی آن در ســال 84، احمدی نژاد برنده 

انتخابات شد.  
او به درســتی اشــاره کــرده که 
احمدی نژاد فرد شناخته شده ای نبود 
و احتمــاال با عنایت بــه همین تجربه 
ریاســت جمهوری در ایران است که 
ســعید محمد تصور کرده گمنامی او 
مانعی بر سر راه رســیدنش به پاستور 
نخواهد بود. واکنش ها به کاندیداتوری او 
اما نشان داد که این تصور اشتباه محض 
بوده اســت. برخالف احمدی نژاد که 
ناشناخته بود اما حمایت اصولگرایان 
و حوزه و ســپاه و بســیاری طیف های 

دیگر را پشت ســر خود داشت، محمد 
اما ناشــناخته ای اســت که ظاهرا سر 

نخواستنش دعواست.
حســین کنعانی مقدم، عضو سابق 
شورای عالی ســپاه در دهه 60 گفت 
افــرادی قوی تــر از ســعید محمد را 
می شناسد که خودشان را برای نامزدی 

در انتخابات مناسب ندیدند. 
محسن رفیقدوســت هم علی رغم 
حمایت تــام و تمامــش از یک گزینه 
نظامی برای ریاست جمهوری اما درباره 
سعید محمد گفت که او شناخته شده 
نیســت و حتی خود رفیقدوست هم او 

را نمی شناسد. 
تنش میان او و حامیان قالیباف هم 
مشکل دیگر محمد است. حضور او به 
عنوان کارشــناس فنی پرونده فساد 
عیسی شــریفی، قائم مقام محمدباقر 

قالیباف در زمان شــهرداری او و خط و 
نشان ها درباره افشای نقش قالیباف در 
این فسادها، بخشی از اخبار پرحاشیه 

سال گذشته بود. 
»سپاه نه از محمد و نه از هیچ کس 

دیگر حمایت نخواهد کرد«
به نظر می رسید زیر فشار این تنهایی 
در گود سیاست، ســپاه تنها گزینه ای 
باشد که پشت سر فرمانده سابق جوان 
خود می ایستد تا گذار از یک نهاد نظامی 
به یک عالم سیاست را به سالمت طی 
کند. اظهارات دیروز معاون سیاسی سپاه 
اما سعید محمد را پیش از آنکه بتواند وارد 
رینگ شود و مشتی بخورد و مشتی بزند، 

ناک اوت کرد. 
ســردار جوانی در گفت وگویی به 
خبرگزاری فــارس گفــت »افرادی 
تصور می کنند چون ســعید محمد 
مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیای ســپاه را برعهده داشته  
و به عرصه انتخابــات ورود کرده اند، 
احتماالً ورود ایشان به عرصه انتخابات 
با نظر و تأیید و حمایت سپاه است؛ این 
تصورات نه تنها کاماًل خالف واقع است 
بلکه واقعیت این است که سپاه به جّد 
با ورود پاســداران و از جمله ایشان به 
عرصه انتخابات بــدون طی مراحل و 
فرآیندهای قانونی تعریف شده مخالف 

است.«
ضربه نهایــی او اینجا بود که افزود: 
»اتفاقاً منفک کردن ســعید محمد از 
مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی 
خاتم به دلیل همیــن تخلف و رعایت 
نکردن مقررات از ســوی ایشان بوده 

است.«
در نهایت هم معاون سیاسی سپاه 
تکلیف را روشن و تاکید کرد که سپاه 
نه از سعید محمد و نه از هیچ کاندیدای 
دیگری در انتخابات حمایت نمی کند و 
نخواهد کرد.  اظهارات او در حالی بود 
که اسفند گذشــته حمیدرضا ترقی، 
عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه 
اســالمی نیز موضوع تخلفات سعید 

محمد را مطرح کرده بود.
او طی گفت وگویــی در حالی که 
از اتفاق نظر کامل اصولگرایان بر ســر 
ابراهیم رئیسی سخن می گفت، تصریح 
کرد که ســعید محمد اصال در فضای 
اصولگرایان مطرح نیست و کنار رفتن 
او از فرماندهی قــرارگاه خاتم نیز نه به 
دلیل انتخابات، بلکه به دلیل تخلفاتی 
که داشــت بوده و قطعا این مســئله 

امتیازی منفی در بررسی صالحیت او 
خواهد بود. 

 سیاسیون محمد را 
جدی نگرفتند

سعید محمد آن زمان چنین حرف و 
حدیث هایی را تکذیب کرد و ترقی هم از 
او عذرخواهی کرد. حاال اما منبع چنین 
اخباری یک مقام رسمی سپاه پاسداران 
است. با این حال سعید محمد باز هم 

آن را تکذیب کرده است. 
دفتر او دیروز در واکنش به اظهارات 
معاون سیاسی سپاه اطالعیه ای منتشر 
کرد و با تاکید بر اینکه سعید محمد هیچ 
گونه تخلفی در خصوص فعالیت های 
انتخاباتی مرتکب نشده، تصریح کرد 
که ســردار جوانی ســخنگوی سپاه 
نیست و صرفا تحلیل شخصی خود را 
مطرح کرده است.  این به قول محمد 
»تحلیل شــخصی« اما برای او گران 
تمام خواهد شد؛ آنچنانکه محمدعلی 
پورمختار، نظامی سابق سپاه و نماینده 
ادوار مجلس دیروز دربــاره آن گفت: 
»مصاحبه آقای سردار جوانی به موضوع 
کاندیداتوری آقای ســعید محمد در 
انتخابات ریاست جمهوری خاتمه داد 
و فکر کنم خود آقای سعید محمد هم 
به این شــکل دیگر کاندیدای ریاست 
جمهوری نشود چون ذهنیت ها نسبت 

به او منفی شد.«
از منظر دیگر اما گذشــته از اینکه 
ســعید محمد بختی برای ریاســت 
جمهوری نــدارد، از شــواهد موجود 
چنیــن برمی آیــد که به طــور کلی 
سیاسیون در ایران او را جدی نگرفته اند 
تا جایی کــه حتــی در ازای اتهاماتی 
که به او نســبت داده می شود، جریان 
و چهره ای حمایــت از او برای ترمیم 
مختصر چهره مخدوش شــده اش را 

برعهده نمی گیرد. 

تیر خالصی که سپاه بر کاندیداتوری سعید محمد زد؛

شکست تلخ پیش از مبارزه 

خبر

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
تاکید کرد شرط توقف اقدامات جبرانی ایران در 
برجام برداشته شــدن همه تحریم های آمریکا و 
راستی آزمایی آن توسط ایران است و هیچ طرح 

گام به گامی در این خصوص مطرح نیست.
سعید خطیب زاده در گفت وگو با پرس تی وی 
تاکید کرد: همانطور که بارها به روشــنی گفته 
شده است، سیاســت قطعی جمهوری اسالمی 
ایران برداشته شدن همه تحریم های آمریکاست 
اعم از آنهایی که ترامپ پس از خــروج از برجام 

مجدد اعمال و یا در ابتــدا برقرار کرد و همچنین 
تحریم هایی که تحت هر عنوان دیگری اعمال کرد.
وی افزود: بدیهی اســت ایــن رفع تحریم ها 
باید موثر بوده و مورد راستی آزمایی توسط ایران 

قرار گیرد.
سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه نیز در یک گفت وگــوی تلویزیونی طی 
اظهاراتی مشابه، تاکید کرد: ما هیچ مذاکره ای با 
آمریکا نداریم چه مستقیم و چه غیر مستقیم، ما 
فقط با اعضای برجام مذاکره و گفت وگو می کنیم؛ 
همین اعضایی کــه االن به عنوان گــروه 4+1 

شناخته می شوند طرف گفت وگوهای ما خواهند 
بود و آنها هستند که با طرف های دیگر هر طور که 

خودشان بخواهند می توانند صحبت کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: از نظر ما هیچ 
طرح گام به گامی وجود ندارد و فقط یک گام نهایی 
داریم که آمریکا باید بردارد و تمام تحریم هایی را که 
اعمال کرده بردارد و بعد از آن است که ایران راستی 

آزمایی می کند و بعد به تعهدات خود بر می گردد.
پیش از این، جالینا پورتر، معاون سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا گفته اســت قصد داریم 
درباره گام های ایران که باید برای بازگشت به 

پایبندی خود به برجام بردارد، گفت وگو کنیم. 
وی گفته هیچ تحریمی را برای برداشته شدن، 
از پیش اعالم نمی کنیم اما یقینا می گوییم که 

گام های کاهش تحریمی کــه آمریکا باید در 
تبعیت از برجام بردارد هم جزو موارد گفت وگو 

خواهد بود. 

خطیب زاده: 

هیچ طرح گام به گامی درباره برجام مطرح نیست 
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لودریان: 
ایران شناسایی اقدامات ضروری برای 
بازگشت کامل به برجام را ممکن سازد

به گزارش فارس،»ژان ایو لودیان«، وزیر خارجه 
فرانسه خبر داد که صبح دیروز )شنبه( با محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران تلفنی گفت وگو کرده و از 
تهران خواسته که از نقض بیشتر برجام خودداری 
کند. وی با اشــاره به آغاز مجدد گفت وگوها درباره 
موضوع هسته ای در وین، گفت: من ایران را تشویق 
کردم در مذاکراتی که روی خواهد داد، سازنده باشد. 
آنها باید طی هفته های آینده شناســایی اقدامات 
ضروری برای بازگشــت کامل به پایبندی به توافق 
هسته ای را ممکن سازند. فرانسه نیز به روشی علمگرا 
و مطالبه گرانه در این گفت وگوها شرکت خواهد کرد.

    
نماینده مجلس: 

مذاکرات برجامی امروز در کمیسیون 
امنیت ملی بررسی می شود

به گزارش ایسنا، ابوالفضل عمویی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســالمی گفت که کمیسیون امنیت ملی 
امروز)15 فروردین( صبح و قبل از آغاز جلسه علنی 
مجلس، نشستی را با مسئوالن مربوطه جهت بررسی 
مذاکرات و مباحث مطرح شده در نشست کمیسیون 
مشترک برجام برگزار می کند. وی توضیح داد: با توجه 
به برگزاری اجالس وبیناری روز جمعه کمیسیون 
مشترک برجام و نیز جلسه سه شنبه آتی کمیسیون 
مشترک در وین، این جلسه در کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی مجلس تشکیل می شود.
    

به منظور گفت وگو درباره کشتی توقیفی؛
 نخست وزیر کره جنوبی 

به تهران می آید
به گــزارش ایرنا تلویزیــون »اس بی اس« کره 
جنوبی روز شنبه در گزارشی اعالم کرد که  »چانگ 
سیه کیون«، نخســت وزیر کره جنوبی قرار است 
بعد از این که بار دیگر به عنوان نخســت وزیر این 
کشور انتخاب شد به تهران سفر کند. بر اساس این 
گزارش، سفر چانگ به تهران که با هدف گفت وگو 
در مورد آزادسازی کشتی توقیف شده این کشور 
توسط سپاه پاسداران صورت می گیرد، نخستین 
سفر خارجی وی بعد از انتخاب مجدد است. به گفته 
یک مقام عالی رتبه دولت کره جنوبی انتظار می رود 
سفر چانگ از 11 ماه آوریل /22 فروردین/ آغاز شود.

    
وزارت کشور: 

ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری 
از ۲۱ اردیبهشت آغاز می شود

براساس آخرین اعالم ستاد انتخابات کشور ثبت 
نام داوطلبین این انتخابات از روز سه شنبه مورخ 21 
اردیبهشت آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
25 اردیبهشت به مدت 5 روز ادامه می یابد. گفتنی 
است نمایندگان مجلس طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری را در دست بررسی دارند، ولی با 
توجه به زمان اندک باقی مانده تا برگزاری انتخابات، 
به نظر می رسد که قانون انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی ایران مصوب 4/5/ 1364 با اصالحات بعدی 

همچنان مبنای برگزاری انتخابات آتی باشد.
    

قالیباف: 
مجلس توانسته قدرت قوه مقننه را 

احیا کند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش 
به اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر ضرورت 
برگزاری رفرانــدوم، در توئیتر نوشــت: »زمانی 
می گفتند مجلس کاره ای نیست و نمی تواند تغییری 
ایجاد کند. حاال می گویند چرا مجلس تصمیمات 
مهم را بگیرد؟ رفراندوم الزم است.« وی ادامه داد: 
»با فعالیت مجلس یازدهم، هم صنعت هسته ای 
مجدد به راه افتاد و مقدمات رفع تحریم های آمریکا 
فراهم شد و هم ظرفیت بحران سازی الیحۀ بودجه 
در حد توان دولت مهار شد. این بدان معنی است که 
با لطف خدا، مجلس توانسته خواسته ها و ارادۀ مردم 

را محقق و قدرت قوۀ مقننه را احیا کند.«
    

هر نوع پرنده ای در تور پدافندی 
ایران قابل شناسایی است

امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فــرد، فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتــش گفت: نیروی پدافند 
هوایی امروز بر لبه دانش و تکنولوژی روز دنیا حرکت 
می کند و از تجهیزات و سامانه های به روز بهره می برد؛ 
این نیرو امروز ضمن رصد و حراست آسمان کشور، 
این ظرفیت را دارد که تحرکات دشمنان را فراتر از 
مرزهای کشــور رصد کند. وی تاکید کرد: امروز به 
جایگاهی دست یافته ایم که هر نوع پرنده با هر سطح 
مقطع راداری و پروازی برای ما قابل کشف، شناسایی 

و انهدام است.

از شواهد موجود چنین 
برمی آید که به طور کلی 

سیاسیون در ایران محمد را 
جدی نگرفته اند تا جایی که 

حتی در ازای اتهاماتی که 
به او نسبت داده می شود، 
جریان و چهره ای حمایت 

از او برای ترمیم مختصر 
چهره مخدوش شده اش را 

برعهده نمی گیرد

معاون سیاسی سپاه: 
منفک کردن سعید محمد 

از مسئولیت فرماندهی 
قرارگاه سازندگی خاتم به 

دلیل تخلف و رعایت نکردن 
مقررات از سوی ایشان 

بوده است. سپاه نه از سعید 
محمد و نه از هیچ کاندیدای 
دیگری در انتخابات حمایت 

نمی کند و نخواهد کرد

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر لزوم برداشــته 
شدن تحریم های ناسازگار با توافق هسته ای ایران تاکید 

کرد و گفت ایران باید از مزایای برجام بهره مند شود.
رابرت مالی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی پی بی اس، 
در پاســخ به این ســوال که چگونــه می خواهید انجام 
تعهدات ایران را راستی آزمایی کنید، اظهار کرد: ما یک 

بار از سال 2016 این کار را انجام داده ایم.
به نوشــته ایرنا، وی افــزود: ســازمان بین المللی 
انــرژی اتمــی می توانــد آن راســتی آزمایی را انجام 

دهد؛ کاری کــه می خواهیــم انجام دهیم 
 این اســت که ایــران به پایبنــدی کامل 

به توافق بازگردد.
نماینــده ویژه آمریــکا در امــور ایران 
یادآور شــد: آنها )ایران( امــروز 10 برابر 

بیشــتر از زمــان مشــابه در 
ســال 2017 اورانیــوم را 
زی می کننــد،  غنی ســا
بنابرایــن بــا آزمایش های 

ســاده در می یابیــم کــه امــروز وضعیــت مــا 
 بهتــر از آنچــه کــه بوده ایــم نیســت و شــرایط 

ما بدتر است.
مالی ادامــه داد: ما می خواهیم ایــران به انطباق 
با توافق بازگــردد و همچنین ایــاالت متحده هم 
می داند که باید به پایبندی بازگردد که آن برداشتن 
تحریم هایی است که با توافقنامه  هسته ای که ایران 

و سایر کشورها داشته اند، ناسازگار است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت بایدن 
آمــاده برداشــتن 1500 تحریمی 
است که دولت ترامپ وضع کرد، 
گفت: ما مجبوریم که کار سخت 
کوشــانه ای را دنبال کنیم، این 

تحریم ها را ببینیم و اینکه چــه کاری باید انجام دهیم 
تا ایــران از مزایایی که قرار بود تحت این توافق داشــته 
باشد، برخوردار شــود؛ اگر ایران آماده باشد که اقدامات 
هسته ای که در مغایرت با تعهدات برجامی اش انجام داده 

است را معکوس سازد و به ریل سابق بازگرداند.
گفتنی اســت کمیســیون مشــترک برجــام روز 
جمعه به صــورت مجازی با حضــور ایــران، اتحادیه 
اروپا، چین، روســیه و ســه کشــور اروپایــی برگزار 
 شــد و قرار اســت روز سه شــنبه به صورت حضوری 

در وین ادامه یابد.
آمریکا هم گفته اســت بــه وین خواهد رفــت تا با 
طرف های برجام بدون ایران، هماهنگــی الزم را برای 

بازگشت به توافق به عمل آورد.

رابرت مالی: 

باید تحریم هایی  را که با برجام مغایرت دارد، برداریم


