
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مصطفی هاشمی طبا، سیاستمدار 
اصالح طلب که از قضا خودش نیز سابقه 
کاندیداتــوری در انتخابات ریاســت 
جمهوری را دارد، همین چند روز پیش 
گفته بود که »رقابت اصلی در انتخابات 

1400، میان اصولگرایان است.«
آنچه او گفته البته نکته ای است که 
تحلیلگران بســیار دیگری از مدت ها 
پیش، به ویژه بعــد از انتخابات مجلس 
اخیر بر آن صحه گذاشــته اند و هرچه 
می گذرد بیشــتر به این باور می رسند 
که نزاع اصلی بر سر پاستور 1400 صرفا 

میان اصولگرایان خواهد بود. 
اکبر ترکان، مشــاور ســابق حسن 
روحانی و چهــره اصالح طلب دیگر اما 
گفته اســت: »رقابت بیــن اصولگرا با 

اصولگرا برای مردم جذابیت ندارد.«
خب باید چه کــرد؟ باید برای ایجاد 
جذابیتی که ذاتا وجود ندارد، ابتکار عمل 
به خرج داد؛ مثال جذابیتی داغ بر ســر 
پرونده ای باز و قالیبافی که تاکنون هیچ 
کس نتوانسته بابت فسادهایی که 12 
سال زیر گوشش در شهرداری تهران رخ 

داده، از او حساب بکشد!
سردار علیه سردار

از روز یکشــنبه که ســعید محمد، 
فرمانده جوان قــرارگاه خاتم االنبیای 
سپاه از سمت خود استعفا کرد و در پیامی 
توئیتری حضور خود در انتخابات 1400 

را تایید کرد، ماجرای گزارش وی درباره 
پرونده عیسی شریفی دوباره نقل برخی 
محافل خبری شده است؛ آن هم با سوالی 
که می تواند همان ابتکارعمل برای ایجاد 
جذابیت رقابت انتخاباتی میان دو اصولگرا 
باشد. این محافل خبری و بعضا سیاسی و 
تبلیغاتی می پرسند: »آیا سعید محمد 
موجب رد صالحیت محمدباقر قالیباف 
خواهد شد؟« شهریور امسال برخی افراد 
مطلع به رســانه ها خبر دادند که سعید 
محمد از آن جایی که کارشناس پرونده 
عیسی شریفی است، اطالعات بسیاری 
درباره فساد در دوران تصدی شهرداری 
تهران توسط محمدباقر قالیباف دارد و 
گزارش مفصلی از این پرونده را هم روی 
میز شورای نگهبان گذاشته است.  گزارش 
او مشخصا درباره پروژه فساد موسوم به 
»یاس« بوده که محوریت اصلی آن نیز 
تخلفات »عیسی شــریفی«، قائم مقام 

محمدباقر قالیباف است. 
سردار محمد کارشــناس فنی این 
پرونده بــوده و گفته می شــود که او در 
گزارش خود اسنادی از تخلفات پیچیده 
و چندالیه مدیران وقت شهرداری تهران 
و 25 مســئول دیگر ارائه کــرده و روند 
گزارش به گونه ای است که از فحوای آن 
»نقش قالیباف در تخلفات« استنباط 
می شود. همان زمان خیلی ها، این اقدام 
سعید محمد را افشــاگری علیه رقیب 
بالقوه خود در انتخابات 1400 و به طور 

کلی تحرک انتخاباتی او تفسیر کردند.

 بازی تبلیغاتی 
با »رد صالحیت قالیباف« 

پرونده عیسی شریفی با گذشت بیش 
از دو سال و نیم، همچنان باز است و همه 
چیز کماکان در هاله های از ابهام. اواخر 
ماه گذشته، ســخنگوی قوه قضائیه در 
نشست خبری خود اعالم کرد که دیوان 
عالی کشور هنوز رأی خود درباره پرونده 

او را صادر نکرده است. 
حاال اما با اســتعفای سعید محمد 
و تایید حضــورش در رقابت انتخاباتی 
1400، گمانه زنی های شهریور دوباره 
زنده شــده اســت. یک کانال تلگرامی 
نزدیک به جبهه پایداری که از نامزدی 
ابراهیم رئیســی برای انتخابات 1400 
حمایت می کند، به تازگی نوشــته که 
»سردار سعید محمد، گزارش مفصلی 
را در قالب سه بخش به شورای نگهبان 
ارســال کرده که می توانــد موجب رد 
صالحیت محمدباقر قالیباف در صورت 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 

شود.« 
این کانال خبری ادامه داده که سعید 
محمد بازخورد گزارش خود را پیگیری 
کرده و در جلســه ای گفتــه که نیمی 
از اعضای شــورای نگهبان روی تایید 

صالحیت قالیباف مردد شده اند!
 یاسی که برخی می خواهند 

پوست موز شود
دیــروز برخــی رســانه ها از آن به 
عنوان »زیرآب زنی سیاســی در جبهه 

اصولگرایــان« یــاد کردنــد. نگاهی 
موشکافانه اما حکایت از آن دارد که این 
اخبار بیش از آنکه زیرآب زنی سیاسی 

باشد، »بازارگرمی« انتخاباتی است. 
طرفــداران قالیبــاف در فضاهای 
رسمی و غیرســمی مدام با طعنه هایی 
سردار محمد، رقیب مرید خود را تخریب 
می کنند؛ یا به این نکته اشاره می کنند که 
او به دلیل اینکه در عرصه های سیاسی 
نبوده رجل سیاسی محسوب نمی شود یا 
درجه نظامی او را دستمایه قرار می دهند 
و می گویند که او هنوز ســردار نیست و 
موقتا این درجه به او داده شده و یا اینکه 
به طعنه در فضای مجازی خطاب به او 
می نویسند که رئیس جمهور شدن برای 

او خیلی زود است!
در ایــن کارزار انتخاباتی اما طیف 

مقابل، طرفداران سردار محمد و البته در 
طیف وسیع تر طرفداران ابراهیم رئیسی 
که نمی خواهند قالیباف را در پاســتور 
ببینند، پرونده »یاس« و عیسی شریفی 
را پیش می کشند تا از آن پوست موزی 

زیر پای قالیباف بیندازند. 
 سکوت معنادار در قبال 

گزارش یک فساد
اندوه ماجرا اما اینجاســت که خبر 
گزارش سعید محمد درباره پروژه یاس 
و قالیباف و مدیــران تحت مدیریتش، 
مربوط به شهریور است. اکنون شهریور 
گذشته و پاییز رفته و زمستان هم رو به 
اتمام است، قالیباف همچنان در صدر 
یکی از قوای سه گانه کشور یعنی رئیس 
مجلس شورای اســالمی است و ظاهرا 
مصونیتــی پوالدین در برابــر گزارش 
سردار محمد و البته سایر گزارش هایی 
که درباره او و عیسی شریفی است، دارد. 
این جــای محکم او روی کرســی 
صدارت بهارســتان و این ادعاهایی که 
درباره احتمال رد صالحیت او به واسطه 
گزارش سردار محمد به گوش می رسد، 
اما حاکی از این اســت کــه اطالعات 
مقامات و شــخصیت ها از فســادهای 
یکدیگر نه در جریان اجرای عدالت، بلکه 
برای گروکشــی های سیاسی استفاده 
می شود و با پایان قائله نیز دوباره در صف 
محرمانه های مگو می روند تا گروکشی 
بعدی؛ چیزی شبیه همان بگم بگم های 

معروف!
جالب آنکه همان چند ماه پیش گفته 
شــد که گزارش علیه قالیباف به دست 
فقهای شورای نگهبان نیز رسیده است. 
اگر گزارش سردار محمد می تواند منجر 
به رد صالحیت قالیباف شــود، چگونه 
او هنوز بر صدر یکی از قوای ســه گانه 
کشور اســت؟! به نظر نمی رسد عزمی 
برای مطالبه پاسخگویی از مدیران طراز 
اول انقالب وجود داشــته باشد، از این 
رو ادعای رد صالحیــت آنها در پی یک 
گزارش نیز دور از ذهن به نظر می رسد 
و تجربه نشان داده که رد صالحیت ها و 
تایید صالحیت ها به ویژه در این سطوح 
بر اســاس مالک و معیارهای دیگری 

صورت می گیرند. 
یادآوری یک جنجال و آب هایی 

که از آسیاب افتاد
در این میان یادآوری میرســلیم در 
روزهای ابتدایی آغــاز مجلس یازدهم 
خالی از لطف نیســت. میرسلیم پایش 

را در یک کفش کرده بود که زیر گوش 
قالیباف انبوهی از فساد رخ داده است. 
اظهارات او حتی نه مانند گزارش سعید 
محمد سربســته و محرمانــه، بلکه در 
گفت وگو با رســانه ها و همراه با اعداد و 

ارقام بود. 
یک قلم از ادعاهای میرســلیم این 
بود که قالیباف برای پس گرفتن طرح 
تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلسه 
دهم، 65 میلیارد تومــان فقط به یک 
رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت 
شده است. او گفت که اسناد خود را به قوه 
قضائیه ارسال کرده است. دفتر قالیباف 
هم اعالم کرد که به دلیــل این اتهام از 

میرسلیم شکایت کرده است. 
آن زمان هم مدتی جنجال ها حول 
این اخبار ادامه داشت و بعد هم آب ها از 
آسیاب افتاد و میرسلیم هم به انزوا رفت. 

 اصولگرایان 
به اجماع نخواهند رسید

از تصویر نهایی که بــا این قطعات 
پازل شکل می گیرد، می توان فهمید که 
ظاهرا رقابت اصولگرا با اصولگرا چندان 

هم خالی از جذابیت نیست!
و البته نکته دیگــری که می توان از 
آن دریافت این اســت که اصولگرایان 
به اجماع نخواهند رســید. در بهترین 
حالت آنها شاید بر سر یک کاندیدا اجماع 
کنند اما همچنان تفرقه و تفریق در این 
جریان جاری است؛ آنچنانکه در انتخابات 
ریاست جمهوری پیشــین قالیباف به 
نفع رئیسی کنار رفت اما بعدها به گالیه 
درآمد که اصولگرایــان او را وادار به این 

کناره گیری کردند!

بگم بگم های 1400 کلید خورد؛

محمد، یاس و یک بازارگرمی انتخاباتی

خبر

یک تحلیلگر سیاســت خارجی معتقد اســت که بســته 
پیشنهادی آقای ظریف برای اعضای برجام شانس باالیی برای 

موافقت و اجرا دارد.
دیاکو حسینی در گفت وگو با »انتخاب« درمورد طرحی که 
ظریف از آن اخیرا برای ارائه به 1+4 سخن گفته، اظهار داشت: ما 
درباره جزئیات این پیشنهاد نمی توانیم صراحتا صحبت کنیم، 
چراکه ما اطالعی از جزئیات این بسته پیشنهادی نداریم. ولی من 
فکر می کنم که آقای ظریف در این پیشنهاد با حفظ اصولی که 
مدنظر جمهوری اسالمی ایران بود، یک سری مواردی را مثل لغو 
تحریم ها را شاید مطرح کرده که باید قبل از هر اقدامی از جانب 

طرفین برجام، این اتفاق رخ بدهد.

این کارشناس سیاســت خارجی ادامه داد: مسئله بعدی 
احتماال می تواند موضوع نحوه برگزاری دیدار و نشست جهت 
هموار شدن نشــان  دادن مواضع طرفین برای اجرای تعهدات 
خودشان در قبال برجام و قطعنامه 22۳1 و در نهایت چگونگی 

احیای برجام باشد. 
وی افزود: من تصــور می کنم که با توجه به آنکه پیشــتر 
آمریکایی ها با درخواســت ایران برای لغــو تحریم ها مخالفت 
کردند و ایران نیز پیشنهاد جلســه غیررسمی را نپذیرفته بود، 
این طرح پیشنهادی آقای ظریف شانس باالیی برای پذیرش 

و موافقت را دارد.
حسینی تاکید کرد: این بسته پیشنهادی نشان دهنده جدیت 

ایران در این مسئله است؛ منتها برای ایران بازگشت به قطعنامه 
22۳1 یعنی لغو تحریم ها بسیار مهمتر از اجرا و احیای برجام 
است و احتماال ایران در این بسته پیشنهادی به دنبال آن بوده که 
راه های بهانه گیری از جانب آمریکا را برای لغو تحریم منتفی کند.
این تحلیلگر بین الملل خاطرنشان کرد: دولت آقای بایدن به 
دلیل شرایط سختی که در عرصه سیاست داخلی دارد به دنبال 
زمان بیشتر است تا بتواند به مرور همراهی جمهوری خواهان 
و حتی متحدان منطقه ای را برای بازگشت به قطعنامه 22۳1 
جلب کند؛ لذا امروز پذیرش و اجرای این پیشنهاد ایران بستگی 
به آن دارد که آمریکا چقدر در ســخن و عزم و اراده برای احیای 

برجام و قطعنامه 22۳1 جدی است.

گفتنی اســت محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران عصر 
جمعه گذشته در توئیتی نوشــته بود: »به عنوان وزیر خارجه و 
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران، به زودی طرح اقدام سازنده 
و دقیق خودمان را ارائه خواهــم کرد- البته از طریق کانال های 

دیپلماتیک.«

یک تحلیلگر بین الملل بررسی کرد؛

جزئیات احتمالی »اقدام سازنده« ظریف برای احیای برجام
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سخنگوی شورای نگهبان:
 ایرادهای بودجه مشابه 
سال های گذشته است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در واکنش به انتشــار برخی اخبار مبنی بر ایرادات 
فراوان این شورا به بودجه 1400، گفت: »این ایرادها 
مانند همیشه و مشابه سال های گذشته است و با 
اصالحاتی از ســوی مجلس مرتفع می شود.« وی 
افزود: »از روز گذشــته با ارسال بودجه از سوی قوه 
مقننه، شورای نگهبان در سه نوبت کاری جزئیات 
بودجه را مورد بررسی قرار داده و امروز و فردا نیز این 
جلسات فوق العاده ادامه دارد و امیدواریم در یکی دو 
روز آینده بررسی بودجه سال آینده به پایان برسد و 

نتیجه را به مجلس شورای اسالمی اعالم کنیم.«
    

وزیر خارجه ایرلند: 
فرصتی تاریخی برای احیای برجام 

وجود دارد
سایمون کاوِنی، وزیر خارجه ایرلند پس از دیدار 
با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان طی 
بیانیه ای ضمن مفید خوانــدن مذاکرات خود در 
تهران، اعالم کرد: »مذاکرات بر توافق هســته ای، 
مسائل منطقه ای و روابط دو جانبه ایران و ایرلند در 
پی از سرگیری حضور دیپلماتیک ایرلند در تهران 
متمرکز بود.« وی با بیان اینکه فرصتی تاریخی برای 
احیای برجام ایجاد شده است، افزود: »به همکاران 
ایرانی تاکید می کنم که ایرلند طبق نقش خود در 
شــورای امنیت، آماده حمایت و تسهیل تالش ها 

برای این منظور است.« 
    

سرلشکر سالمی: 
ایران خطا نمی کند چراکه نگاهش 
به ستاره تابناکی به نام رهبری است

سرلشــکر حسین ســالمی، فرمانده  کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در دهمین پاسداشت 
ادبیات جهاد و مقاومت گفــت: در ایران مردم خود 
حاکم هستند و استثنایی ترین حکومت تاریخ را شکل 
داده اند و سردارانش از پایین به مردم نگاه می کنند و 
از این رو مردم حاکمیت را از آن خود می دانند. وی 
افزود: ملت ایران خطــا نمی کند چراکه نگاهش به 

ستاره تابناکی در آسمان کشور به نام رهبری است.
    

درخواست علم الهدی در روزهای کرونازده؛
برای جشن های شعبان 

»کارناوال های شادی« راه بیندازید
ایرنا نوشت: آیت اهلل احمد علم الهدی، امام جمعه 
مشهد در دیدار با اعضای ستاد مهدویت خراسان 
رضوی با بیان اینکه در شرایط کرونایی، باید ابتکارات 
بیشتری در برگزاری جشن های نیمه شعبان به خرج 
داد، گفت: در آینده مناسبت های بسیار مهمی در 
پیش داریم؛ در تالش باشید که با حضور کارناوال های 
شادی و تزیین سردر خانه های مردم، این شادی و 

شور را به فضای شهر بیاوریم.
    

نویسنده مصری:
ایران، آمریکا را وادار به برداشتن 

تحریم ها خواهد کرد
سنا السعید، نویسنده و روزنامه نگار سرشناس 
مصری در یادداشتی تخت عنوان »توپ در زمین 
آمریکا است«، در روزنامه الوفد مصر درباره برجام 
نوشت: »آمریکا قبل از درخواســت از ایران برای 
پایبندی به تعهدات خود ابتدا خودش باید تحریم ها 
را بردارد و به تعهــدات خود در رابطه بــا برجام و 
قطعنامه 22۳1 پایبند باشــد، در غیر این صورت 
منفعت ایران از احیای توافقی که دیگران به آن پایبند 
نیستند چیست؟ این ایران است که هیچگاه تسلیم 
نخواهد شد و با یقین می گویم که ایران، آمریکا را که 
جز زبان قدرت چیز دیگری نمی شناسد، مجبور به 

برداشتن تحریم ها خواهد کرد.
    

حشمتیان مطرح کرد؛
 کاندیداهای مورد حمایت 

جبهه اعتدالگرایان 14 نفر هستند
قدرتعلی حشمتیان، رئیس جبهه مستقلین و 
اعتدالگرایان طی نشستی گفت: 14 نفر از کاندیداهای 
احتمالی ریاست جمهور1400 که تفکر نزدیک تری 
با جریان مستقلین و اعتدالگرایان دارند از هم اکنون به 
عنوان کاندیدای احتمالی ما مطرح هستند. وی افزود: 
این نامزدها طی ســه ماه آینده به جلسات شورای 
مرکزی دعوت خواهند شــد و در نهایت در اواسط 
اردیبهشــت1400، به کاندیدای قطعی خواهیم 
رسید. به گفته او حسین دهقان، عزت اهلل ضرغامی، 
رضا رحمانی، محسن هاشمی، علی مطهری، اسحاق 
جهانگیــری، محمد شــریعتمداری، محمدجواد 
ظریف، مسعود پزشکیان، محســن مهرعلیزاده، 
حمیدرضا حاج بابایی، مصطفی کواکبیان و سعید 

محمد آن 14 تن هستند. 

جای محکم قالیباف بر 
کرسی صدارت بهارستان 
و این ادعاهایی که درباره 
احتمال رد صالحیت او به 

واسطه گزارش سردار محمد، 
به  گوش می رسد،  حاکی 
از این است که اطالعات 
مقامات و شخصیت ها از 
فسادهای یکدیگر نه در 

جریان اجرای عدالت، بلکه 
برای گروکشی های سیاسی 

استفاده می شود؛ چیزی 
شبیه همان بگم بگم های 

معروف!

اکبر ترکان می گوید: 
»رقابت بین اصولگرا با 

اصولگرا برای مردم جذابیت 
ندارد.« خب باید چه کرد؟ 

باید برای ایجاد این جذابیت 
ابتکار عمل به خرج داد؛ 
مثال جذابیتی داغ بر سر 

پرونده ای باز و قالیبافی که 
تاکنون هیچ کس نتوانسته 
بابت فسادهای شهرداری، 

از او حساب بکشد!

ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید 
کرد: هیچ تماس مســتقیم و غیرمســتقیمی 
با آمریکا در ارتبــاط با موضوعــات برجامی و 

غیربرجامی نداشته و نداریم.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در نشست 
خبری خود با خبرنگاران در پاســخ به سوالی 
در خصوص نامه وزیــر خارجه آمریکا به رئیس 
جمهور افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکاری 
در ارتباط با موضوع افغانســتان با حضور ایران، 
آمریکا و چند کشور دیگر در قالب سازمان ملل و 

اینکه آیا قبل از انتشار این نامه به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم ایران در جریان این پیشنهاد آمریکا 
قرار گرفته، با تاکید بر عدم هرگونه تماسی میان 
ایران و آمریکا در خصوص موضوعات برجامی 
و غیربرجامــی، گفت: در خصوص پیشــنهاد 
برگزاری نشستی در سازمان ملل و در چارچوب 
این نهاد بین المللی در خصوص افغانستان نیز 
ما هنوز دعوت نامه ای از ســازمان ملل دریافت 
نکرده ایــم و بعد از اینکه دریافــت کردیم آن را 

بررسی خواهیم کرد. 

وی در واکنش به اینکــه برخی معتقدند 
ممکن اســت ایران موضوع افغانســتان را 
تبدیل به برگ مذاکراتی برجامی با آمریکا 
کند، تصریح کرد: نگاه ما به دوستان مان، 
دوستی است؛ هیچ گاه نگاه ابزاری به هیچ 
کدام از دوستان مان در منطقه نداشته ایم 

و افغانستان به خودی خود 
حوزه بسیار مهمی است 
و برگ مذاکراتی ما با 

هیچ کسی نیست.

 آخرین وضعیت پرداخت 
بدهی عراق به ایران

وی در پاسخ به ســوالی در ارتباط با آخرین 
وضعیت پرداخت بدهی عراق به ایران و انتشار 
برخی از اخبار مبنی بر آزادســازی 
بخشی از این پول ها، گفت: عراق 
همواره تالش کرده که دیون 
خود را به ایران بپردازد. البته 
برخی از موانع از جمله موانع 
تحریمی که از ســوی آمریکا 

اعمال شده وجود دارد.
سخنگوی وزارت 
خارجــه ادامه 
داد: از چند ماه 

قبل گفت وگوها و رایزنی هایی بین بانک مرکزی 
ایران و  طرف های عراقی در ارتباط با مسیرهای 
پرداختی این دیون صــورت گرفته که برخی از 
آنها به نتیجه رسیده و پیشرفت های خوبی در 

این زمینه صورت گرفته است.
وی همچنین در پاســخ به ســوال دیگری 
مبنی بر اینکه در برخی از اخبار مطرح شده که 
حدود سه میلیارد دالر از بدهی های عراق و کره 
جنوبی به ایران در حال آزاد شدن است، گفت: در 
خصوص آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی ما هنوز اقدام عملی از سوی دولت این 
کشور مشاهده نکرده ایم. صحبت به اندازه کافی 
در این زمینه صورت گرفته و ما منتظر اقدام عملی 

از سوی کره در این زمینه هستیم.

خطیب زاده:

تماسی با آمریکا درباره برجام و غیر آن نداشته و نداریم


