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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چند هفته ای می شــد که از جدال 
برادران الریجانی با شــورای نگهبان 
خبری در رســانه ها نبود، اما سکوت 
خبری به معنــای پایان ایــن جدال 
نیست. پشت درهای بسته و در محافل 
خصوصی اختــاف این دو بــرادر با 
شورای نگهبان به قوت خود باقی است 
تا جایی که یکی از آنها یعنی صادق آملی 
الریجانی پای اعتبارنامه ابراهیم رئیسی 
را امضا نکرده و دیگری نیز از اصرارش 
برای اعام دالیل رد صاحیتش کوتاه 

نمی آید. 
پنج برادر الریجانی، پسران هاشم 
اردشیر الریجانی یا همان میرزا هاشم 
آملی، همگی سال هاست که دستی بر 
پست و سمت های باالی مدیریتی در 
کشور دارند. از میان آنها علی و صادق 
باالترین رتبه های مدیریتی را تجربه 
کرده اند. هر دو برای سال های طوالنی 
رئیس قوه بوده اند؛ یکی در قوه مجریه 
و دیگری در قوه قضائیه. هر جا هم که 
کارشان به شورای نگهبان افتاده است، 
به سامت از گردنه ســخت آن عبور 
کرده اند؛ به نحوی کــه آنها را می توان 

خودی های نظام به حساب آورد. 
این بار اما کاهشــان ســخت در 

کاه نگهبان قانون اساســی فرو رفته 
اســت. جالب اینکه یکی از آنها، یعنی 
صادق آملی الریجانی، خود عضو این 

شوراست. 
 انتخاباتی که اختالفات را 

تشدید کرد
اختاف دو برادر با شورای نگهبان، 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
باال گرفت. کســی انتظارش را نداشت 
اما شــورای نگهبان، علی الریجانی را 
برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست 
جمهوری اخیر رد صاحیت کرد و همه 
را به حیرت وا داشــت. خود الریجانی 
شاید بیشتر از همه حیرت کرد و در پی 
همین حیرت بود که همچنان بر افشای 
دالیل رد صاحیتش پافشاری می کند 

و مصر است. 
برادرش صادق آملی الریجانی هم 
از حیرت کنندگان بود. او که خود عضو 
شورای نگهبان است، به توئیتر پناه برد و 
در آنجا نوشت که »هیچگاه تصمیمات 
شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته ام؛ 
چه در تأیید صاحیت ها و چه در عدم 

احراز صاحیت ها.«
او ســعی کرد شــمه ای از آنچه در 
شورای نگهبان می گذرد را توصیف کند. 
برای این توصیف نوشــت: »سبب این 
نابسامانی ها تا حد زیادی، دخالت های 

فزاینــده دســتگاه های امنیتــی از 
طریق گزارش های خــاف واقع، در 
تصمیم سازی برای شــورای نگهبان 
است به ویژه اگر عضو مسئولی که باید 
گزارش های محققانه به شورا ارائه کند 

خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید!«
نوشته های او اشاراتی بود به دخالت 
نهادهای امنیتی در تصمیمات شــورا 
و البته غرض ورزی های شــخصی در 

نوشتن گزارش ها. 
در میانه نوشته اش نیز مانند تمام 
آنهایی که دستشان از عدالت و رسیدگی 
عادالنه در دستگاه قضا کوتاه است و به 
گفته خودش از »رفتارهای عجیب« به 

خدا پناه برد.
ظاهرا در پشت درهای بسته و دور 
از چشــم رســانه ها، کار این دلخوری 
برادران الریجانی از شورای نگهبان به 
آنجا کشید که رهبر انقاب نیز ناگزیر 
به موضــوع ورود کردنــد و با دلجویی 
تلویحی، از شورای نگهبان خواستند 
که در تصمیمات خود تجدید نظر کند. 
بسیاری پنداشــتند که رهبری با 
دســتور به شــورا مجــوز ورود علی 
الریجانی بــه گود انتخابــات را صادر 
کردند اما چنین نشد. شورای نگهبان 
در خصوص اظهــارات آملی الریجانی 
مبنی بر دخالت نهادهای امنیتی گفت 

که به او درباره حرف هایش تذکر داده 
شده و به طور کلی نیز تصمیم گیری بر 
مبنای گزارش های غلط و خاف واقع 

را تکذیب کرد. 
جای خالی معنادار یک امضا پای 

اعتبارنامه رئيسی
انتخابات برگزار شد و در این بین علی 
الریجانی هر چند روز یک بار درخواست 
خود برای اعام دالیل رد صاحیتش را 
مطرح می کرد. شورای نگهبان نیز با این 
بهانه که موضــوع محرمانه و غیرقابل 

انتشار است از اعام آن طفره رفت. 
با تمــام اینهــا ابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهور شد و حاال کاشف به عمل 
آمده که امضای صادق آملی الریجانی 

پای اعتبارنامه او نیست؛ موضوعی که 
می تواند در امتداد همان اختافات اخیر 

با شورای نگهبان باشد. 
دو روز پیش توئیت حمید رسایی در 
این باره جلب توجه کرد. او که در جرگه 
نمایندگان انقابی مجالس نهم و دهم 
و یک اصولگرای دوآتشــه به حساب 
می آید، در صفحه توئیتر خود، تصویر 
منتشر شده در سایت شورای نگهبان از 
اعتبارنامه ابراهیم رئیسی را به اشتراک 
گذاشت و نوشت: » مطابق تصاویر منتشر 
شده در سایت شــورای نگهبان، آقای 
آملی الریجانی اعتبارنامه رئیس جمهور 
منتخب را امضا نکرده اند، با این کار نه به 
اعتبار آقای رئیسی که به اعتبار خودش 
لطمه زده، اعتبار آقای رئیسی به عبارتی 

بیشتر هم شده!«
گرچه تصویر پیشتر در سایت شورای 
نگهبان منتشر شده بود اما این توئیت 
توجه ها را به آن جلب کرد و چنین شد 
که خبرنگاران دیروز در نشست خبری 
سخنگوی شورای نگهبان، چند و چون 

موضوع را از او جویا شدند. 
توضيح شورای نگهبان

طحان نظیف که مدتی است پس از 
عباسعلی کدخدایی سخنگویی شورای 
نگهبان را برعهده گرفته، نبودن امضای 
آملی الریجانی پای اعتبارنامه ابراهیم 
رئیسی را تایید کرد و درباره آن توضیح 
داد که نمی شد بیش از این اعتبارنامه 
را نگه داریم و باید خدمت مقام معظم 
رهبری ارسال می کردیم؛ از این رو در 
جلسه ای که در شــورای نگهبان قبل 
از تنفیذ برگزار شــده بود، اعضایی که 

حضور داشتند، امضا کر دند.
از گفته او چنین برمی آید که نبودن 
امضای آملی الریجانی پای اعتبارنامه 
رئیس جمهور جدید به دلیل غیبتش در 
آن جلسه بوده است. او این را هم اضافه 
کرد که نبودن ایــن امضا از نظر قانونی 
خدشه ای در اعتبارنامه ایجاد نمی کند. 

درخواست برای برداشتن مهر 
محرمانه از روی یک نامه

خدشه اصلی اما در روابط دو چهره 
اصلی و تاثیرگذار نظام با نهادهای قدرتی 
مانند شورای نگهبان است؛ به ویژه آنکه 
موضوع رد صاحیت علی الریجانی نیز 
در نشست خبری دیروز طحان نظیف 
برای چندمین بار مطرح شد و واکنش 

علی الریجانی به آن نشــان داد که این 
اختاف نیز هنوز به قوت خود باقی است.  
طحان نظیف درباره رد صاحیت علی 
الریجانی اظهار کرد: »آنچه در بررسی 
صاحیت افراد وجود داشته در اختیار 
خود افراد قرار می دهیم، اینکه مبنای 
عدم احراز چه بوده به دلیل مخفی بودن 

آرا معلوم نیست.«
او همچنین گفت کــه دالیل عدم 
احراز صاحیت علی الریجانی به وی 

اعام شده است. 
ساعتی پس از انتشار این اظهارات 
سخنگوی شورای نگهبان، دفتر علی 
الریجانی پاســخی داد بدین شــرح: 
»احتراماً ســخنگوی محترم آن شورا 
اعام فرمودند دالیل عدم احراز اینجانب 
را اعام نموده اید. متاسفانه نامه ای که 
اخیراً برای اینجانب ارسال فرمودید با 
مهر محرمانه است که از طریق اینجانب 
به دلیل محرمانگی قانوناً قابل انتشار 
نیست؛ مرحمت فرمایید مهر محرمانه 
نامه را حذف نمایید تا بتوانم نامه  شورا را 

برای اطاع عموم علنی نمایم.«
به احتمال زیاد شورای نگهبان این 
بار هم مانند تمام دفعات گذشته و موارد 
مشابه تن به اجابت چنین درخواستی 
نخواهد داد و این راز، همچنان ســر به 
مهر خواهد ماند اما ماجرای الریجانی ها 
نمونه روشنی است از اینکه نیروهای 
اصلی یک سیســتم چگونه و طی چه 
پروسه ای در تقابل با آن قرار می گیرند و 
مقابله با شفاف سازی ها و انکارها هم نه 
تنها تاثیری بر رفع این تقابل ها نخواهد 
داشت؛ بلکه آن را به آتشی زیر خاکستر 

بدل خواهد کرد.

یک الریجانی اعتبارنامه رئيسی را امضا نکرد و دیگری هنوز بر اعالم علنی دالیل ردصالحيت  اش مّصر است

جدال ادامه دار دو برادر با شورای نگهبان

خبر

کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: آقای رئیسی استدالل 
کردند شما بروید شــهرداری و من هم کمک می کنم تا مشکات شهرداری تهران 

کمتر شود.
به گزارش صداوسیما، علیرضا زاکانی در نشست با جمعی از اساتید، نخبگان و 
فضای حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تعدادی از اعضای شورای شهر تهران موضوع 
شــهرداری تهران را با من مطرح کردند و من این موضوع را به صحبت با سران قوا 
منوط کردم، افزود: در صحبت با رئیس مجلس و رئیس جمهور، ایشــان پیشنهاد 
وزارت رفاه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ریاست دفتر ریاست جمهوری 
را مطرح کردند. بین حضور در شهرداری تهران و حضور در کابینه نتیجه گرفتم در 

شهرداری تهران حاضر شوم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی ادامه داد: بین حضور در 
شــهرداری تهران و حضور در کابینه نتیجه گرفتم که در شرایط کنونی و افزایش 
نارضایتی های مردم از شهرداری تهران و نیاز تهران به تحول فرهنگی و اجتماعی 

در شهرداری تهران حاضر شوم.

ایجاد مرکزی با محوریت حوزه برای مدیریت تهران
وی اظهار کرد: پس از انتخابات برای شهرداری تهران تعدادی از اعضای شورای 
شهر تهران برنامه عملیاتی خواستند و من و تعدادی دیگر از افراد برنامه دادیم و پس 
از دفاع از برنامه خود، جمع بندی ها تصمیم اعضای شــورای شهر این بود که برنامه 

من برای مدیریت شهرداری تهران انتخاب شد.
زاکانی گفت: در برنامه خود نیاز شهر تهران به تحول فرهنگی و اجتماعی را طرح 
کردم و برنامه ای برای زنده کردن روح شــهر با نگاه جدید به این کان شهر را ارائه 

دادم.
وی تصریح کرد: در صحبت با آقای رئیسی گفتم برای رفع مشکات شهر تهران 
نیاز به کمک و یاری سه قوه و همه دســتگاه ها است و آقای رئیسی استدالل کردند 
شما بروید شهرداری و من هم کمک می کنم تا مشکات شهرداری تهران کمتر شود 
و با خدمت رســانی و همکاری دولت و مجلس، کام مردم شیرین شود و بنده نیز به 

ایشان قول دادم با همکاری دولت و مجلس بار تهران را از روی دوش دولت بردارم.
کاندیدای ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری با بیان اینکه قرار اســت 

بیانیــه ای خطاب به مردم قــم در خصوص حضور در شــهرداری تهــران تنظیم 
شــود، گفت: در خصوص شــهرداری تهران با آیت اهلل اعرافی، آیت اهلل بوشهری 
جریان هــای انقابی، اصولگرایان قم، و نیروهای جهادی نشســت هایی داشــتم 
و قرار اســت بیانیه جمع بندی صادر شــود و دفتــر قم نیز فعال باشــد و مرکزی 
 نیز با محوریت حوزه ایجاد شــود تا پشــتوانه فکری تحول فرهنگــی، اجتماعی 

و کالبد شهری باشد.

زاکانی: 

آقای رئيسی استدالل کردند که شما بروید شهرداری
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اعالم زمان معرفی ليست کابينه 
سيزدهم به مجلس

ولی اسماعیلی، سخنگوی فراکسیون نیروهای 
انقاب اسامی گفت که لیســت کابینه آیت اهلل 
رئیسی ساعت 10 صبح امروز تقدیم مجلس می شود 
و مجلس بافاصله برگزاری جلسات برای بررسی 
اعضای کابینه را شروع می کند. در عین حال محمد 
رشیدی، عضو هیأت رئیسه مجلس به ایلنا گفت که 
معرفی لیست پیشنهادی کابینه در روز یکشنبه هنوز 
مشخص نیســت و قطعیت ندارد. عزت اهلل اکبری 
تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
نیز به خبرنگاران گفته اســت که قرار شده اسامی 
ســه کاندیدا برای هر وزارتخانه اعام شود تا نظر 
استمزاجی اعضای کمیسیون درباره افراد اخذ شود. 

    
پاسخ سردار حاجی زاده به تهدید اسرائيل؛

 هم قدرت داریم هم اراده 
به کارگيری از قدرت

سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای 
سپاه در واکنش به ادعای دســت داشتن ایران در 
مورد هدف قرار گرفتن کشتی متعلق به اسرائیل 
و تهدیدهای سران این رژیم مبنی بر اینکه »به این 
حمله پاسخ قریب الوقوع می دهیم«، تصریح کرد: 
آنها پیش از این ما را آزمایش کردند و می دانند که با 
چه پاسخی روبرو خواهند بود؛ ما هم قدرت و هم اراده 
به کارگیری از قدرت را داریم؛ بنابراین بدانند که اگر 
بخواهند جسارتی ]علیه جمهوری اسامی ایران[ 
بکنند، حتماً جواب سختی خواهیم داد. وی تاکید 

کرد: آنها چنین غلطی نخواهند کرد. 
    

تخت روانچی:
اسرائيل و حاميانش اطالعات جعلی 

درمورد حادثه کشتی ارائه کردند
مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشت: اسرائیل و حامیانش اطاعات جعلی در مورد 
حوادث اخیر در آب های منطقه ارائه کرده تا شورای 
امنیت را متقاعد کنند، ایران را محکوم کند و شکست 
خوردند. وی تاکید کرد: شورای امنیت سازمان ملل 

باید با ماجراجویی اسرائیل در منطقه برخورد کند.
    

احمدی نژاد به مراسم تحليف 
دعوت نشده بود

وبسایت مدارا نوشت: محمود احمدی نژاد، صادق 
الریجانی، علی الریجانی، محمدی گلپایگانی، سید 
حســن خمینی، ســعید جلیلی، علی شمخانی و 
محمود احمدی نژاد از غایبان مراسم تحلیف  ابراهیم 
رئیسی بودند که واکنش های مختلفی در شبکه های 
اجتماعی به همراه داشت. این سایت به نقل از یک 
منبع آگاه نوشــت که »محمود احمدی نژاد برای 
شرکت در مراسم تنفیذ و تحلیف دعوت نشده بود.«

    
توضيح خطيب زاده درباره برافراشتن 

پرچم اقليم کردستان در مهرآباد
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره برافراشته شدن 
پرچم اقلیم کردستان در مراسم استقبال از آقای 
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان که برای 
شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به تهران 
آمده بود، گفت: آن اقدام یک اشــتباه از سوی تیم 
اجرایی استقبال مســتقر در فرودگاه مهرآباد بوده 
است. خطیب زاده تاکید کرد: ایران همواره به وحدت 
سرزمینی و تمامیت ارضی عراق احترام گذاشته و در 

این خصوص سیاست غیرقابل تغییری دارد.
    

سخنگوی شورای نگهبان:
مجمع تشخيص به طرح اصالح 
قانون انتخابات ایراد گرفته است

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان 
در نشست خبری خود از تایید طرح اصاح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان 
خبر داد و گفت: ما در شورای نگهبان اشکالی به این 
اصاحیه قانون نداشتیم اما هیأت عالی نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی نظام،  نکاتی را به ما 
منعکس کرد که برخی از این موارد از نظر این هیأت 
حل نشــده بود. وی با بیان اینکه ما این موارد را به 
مجلس منعکس کردیم، افزود: این مصوبه همچنان 
در اختیار مجلس است و تبدیل به قانون نشده است.

    
مقام آمریکایی:

اميد احيای برجام در حال 
ازبين رفتن است

به گزارش ایلنا به نقل از ســی ان ان، یــک مقام آگاه 
آمریکایی با بیان اینکه امیدها برای احیای برجام به تدریج در 
حال از بین رفتن است، گفت: هدف اصلی آمریکا رسیدن به 
توافق برای احیای برجام قبل از انتخابات و شروع کار دولت 

جدید در ایران بود اما این هدف محقق نشد.

سخنگوی شورای نگهبان 
دیروز گفت که دالیل رد 
صالحيت علی الریجانی 

به او اعالم شده است. 
الریجانی اما در واکنش از 
شورای نگهبان خواست 

مهر محرمانه را از روی 
نامه مربوط به دالیل رد 
صالحيتش بردارند، تا 
بتواند آن را برای عموم 

منتشر کند

پس از آن همه حواشی 
بر سر انتخابات؛ ابراهيم 

رئيسی، رئيس جمهور شد 
و حاال کاشف به عمل آمده 

که امضای صادق آملی 
الریجانی پای اعتبارنامه 

او نيست؛ موضوعی که 
می تواند در امتداد همان 

اختالفات با شورای نگهبان 
باشد

مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی با انتقادهای مواجه شده است. 
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسامی با بیان 
اینکه بکارگیری کلمه »پارسا« در آخرین جمله سوگندنامه 
رئیس دولت، دور نگهداشتن وی از تشریفات زائد و مبتا شدن 
به »اشــرافی گری« را دنبال می کند، در این روزنامه نوشت: 
مراسم تحلیف آقای رئیسی، متأسفانه با اقداماتی همراه بود 
که نه  تنها نشانی از پارسائی نداشت بلکه نمادی از آلوده شدن 
به تشریفات زائد بود. وی توضیح داد: اصل 1۲1 قانون اساسی 
جمهوری اســامی ایران حضور رئیس قوه قضائیه، اعضای 

شــورای نگهبان و نمایندگان مجلس را در مراســم تحلیف 
رئیس جمهور الزم می داند، ولی در این مراســم، صد ها نفر از 
مهمانان داخلی و خارجی حضور داشتند که اوالً حضورشان 
ضروری نبود و ثانیاً مستلزم هزینه های زیادی برای کشور بود. 

عاوه بر اینها، برگزاری مراسمی با این تشریفات با توجه به اینکه 
نیاز به خیل عظیم مأموران امنیتی، اطاعاتی، پذیرائی کننده و 
تنظیم کننده امور دارد، با شرایط سهمگین کرونائی کشورمان 
در تضاد است. به نوشــته مهاجری »ممکن است گفته شود 
حضور نمایندگان کشور ها نشان دهنده اعتبار بین المللی نظام 
جمهوری اسامی خواهد بود و برای نشــان دادن این اعتبار 
حضور آنان الزم است. پاسخ اینست که این هدف را با دعوت از 
سفرای مقیم همان کشور ها درتهران می توان محقق ساخت.«

وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که سطح هیأت های 
خارجی حاضر در مراسم تحلیف در مجموع سطح متوسطی بود 

و نمی توان آن را نشانه اعتبار دانست. 
محمد حسن آصفری، نماینده اراک در مجلس از هزینه های 
مراسم تحلیف ریاست جمهوری انتقاد کرد. آصفری در توئیتی 

در این باره نوشت: »مراسم  تحلیف باشکوه بود اما در شرایط بد 
اقتصادی و  کمبود بودجه کشور و با توجه به  مشکات معیشتی 
مردم هیچ توجیهی نداشت در مراسم  تحلیف ریاست جمهوری 
این همه هزینه شود. بهتر بود در  شرایط کرونایی کشور و حضور 
میهمان های خارجی، این مراسم به صورت  وبینار برگزار می شد 
تا هم توجیهی داشــته باشــیم برای عدم حضور نمایندگان 
کشــورهای مطرح و هم این که این قدر  هزینه در هتل های 
آنچنانی و  ریخت و پاش های جور و واجور نمی شد.« موضوع 
تحلیف های تشریفاتی و پرهزینه مسبوق به سابقه است. چهار 
سال پیش مراسم تحلیف حسن روحانی با توجه به هزینه های 
آن و ضرر مالی که تعطیلی روز پیش از تحلیف به بازار زد، هشت 
هزار میلیارد تومان برآورد شد که البته با دالر سه هزار و ۸۳۵ 

تومانی بود و در شرایطی که از تحریم و کرونا هم خبری نبود!

تشریفات مراسم تحليف رئيسی انتقادبرانگيز شد؛

یک آغاز ُپر ریخت و پاش


