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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در میان ســیل تبریکاتــی که به 
مناسبت انتصاب غالمحسین محسنی 
اژه ای به ریاســت قوه قضائیه به سوی 
رسانه ها و فضای مجازی گسیل شد، 
یک تصویر قابل تامل بود؛ تصویری از 
ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و 
غالمحسین محســنی اژه ای در کنار 
یکدیگر که در باالی آن نوشــته شده 
»جهاد سازندگی به روایت تصویر« و در 
پایین تصویر هم از این سه تن به عنوان 
»ترکیبی که ایران را آباد می کند« یاد 

شده است. 
غالمحســین محســنی اژه ای در 
حالی که هفته گذشته اخبار پیرامون 
ریاســتش بر قوه قضائیه را شــایعه 
می خواند، اکنون رئیــس قوه قضائیه 
اســت. حکم انتصاب او روز پنجشنبه 
پس از آن منتشــر شــد که یک روز 
قبل تر یعنی چهارشنبه گذشته نامه 
ابراهیم رئیسی به رهبر انقالب رسانه ای 
شده بود. رئیســی در این نامه از رهبر 
انقالب کســب اجازه کرده بود که بر 
تمهید مقدمات تشکیل دولت جدید 
متمرکز شــود و بعد هم خواسته بود 

که معظم له در صــورت صالحدید در 
 خصوص ریاســت قوه قضائیه اتخاذ 

تصمیم فرمایند. 
به فاصله چند ساعت از این نامه خبر 
آمد که انتخاب رهبر انقالب بر ریاست 
قوه قضائیه، غالمحســین محســنی 
اژه ای اســت. بدین ترتیــب اژه ای دو 
روز گذشــته را در میان انبوه تبریک و 
تهنیت ها و تحلیل ها از چگونگی حضور 

او در این مسند گذراند. 
 کارنامه ای با 

دو پرونده بزرگ اقتصادی
تحلیل ها بیش از هــر چیز ناظر بر 
سابقه طوالنی اژه ای و کارنامه مفصل 
قضایی اوســت. اژه ای بســیار جوان 
بود که وارد دســتگاه قضایی شــد و 
همین امر موجب شده که اکنون در 65 
ســالگی با تجربه پرونده های سنگین 
امنیتی و اقتصادی تبدیل به هفتمین 
قاضی القضات ایران شود. در این سابقه 
طوالنی، بیش از همه وجه اطالعاتی او 

جلب نظر می کند. 
او برای مردم با دادگاه غالمحسین 
کرباسچی شناخته شد. آن زمان یعنی 
در ســال 77، اژه ای 42 سال داشت. 
جلسات دادگاه هر شــب از تلویزیون 

پخش می شد و مردم با قاضی جوانی 
آشنا می شــدند که گفت وگوهای او با 
شــهردار وقت تهران در جایگاه متهم 

بسیار برای آنها تازگی داشت. 
محسنی اژه ای نیز بعدها از فشارهای 
مداوم افراد ذی نفوذ و حتی تهدید خود 
و خانواده اش برای آزادی کرباســچی 
ســخن گفت. بحث و جدل های او با 
کرباسچی و اقتدارش در اداره دادگاه در 
حالی برای مخاطب میلیونی تلویزیون 
پخش می شد که افکار عمومی تشنه 

مبارزه با فساد بود. 
اژه ای قبل از پرونده کرباســچی، 
قاضی پرونــده فاضل خــداداد که به 
عنوان اولیــن پرونده بزرگ فســاد 
اقتصــادی در جمهــوری اســالمی 

شناخته می شود نیز بود. 
قاضی القضاتی با سبقه اطالعاتی

اما آن زمان کمتر کســی از مردم 
عادی می دانســت کــه اژه ای خیلی 
سال  پیش از آنکه با پرونده کرباسچی 
شــناخته شــود، در پرونده مهمتری 
اثرگذار بوده است. او نماینده دادستان 
در پرونده سیدمهدی هاشمی، برادر 

داماد آیت اهلل منتظری بود.
پرونده هاشــمی یکی از مهمترین 

پرونده های امنیتی و اطالعاتی مربوط 
به دهه 60 اســت. اژه ای جــوان، آن 
زمان، تنها 30 سال داشت که به عنوان 
بازجوی ســیدمهدی هاشــمی وارد 
این پرونده مهم شــد. چند ماه پس از 
بازجویی اعترافات هاشمی از تلویزیون 
پخش شد و اکنون که اژه ای رئیس قوه 
قضائیه شده است، در بازخوانی سوابق 
او، این پرونده سهم قابل توجهی دارد. 

به طور کلی سابقه اطالعاتی رئیس 
جدید قوه قضائیه پررنگ است. او پیش 
از آنکه بازجوی مهدی هاشمی شود، 

در سال های 63 و 64 مسئول گزینش 
وزارت اطالعات بود و بعد هم به مدت 
سه سال به عنوان نماینده قوه قضائیه 

در وزارت اطالعات منصوب شد. 
در دولــت نخســت محمــود 
احمدی نــژاد نیز وزیــر اطالعات بود 
که ایــن فصــل از دوران کاری او نیز 
پرحاشــیه و پرفــراز و نشــیب بوده 
اســت. او نیز مانند حیــدر مصلحی، 
وزیــر اطالعاتی بــود که بــا محمود 
احمدی نژاد دچار اختالف و از دولت او 
جدا شد. گفته می شود که این اختالف 
بر ســر تعلل احمدی نــژاد از پذیرش 
برکناری اســفندیار رحیم مشایی و 
همچنیــن مخالفــت اژه ای با پخش 
اعترافات بازداشت شــدگان حوادث 
پس از انتخابات سال 88 از تلویزیون 
بوده اســت.  نهایتا ســوم مرداد سال 
88 احمدی نژاد چنــد روز پس از یک 
درگیری لفظی بــا اژه ای، او را برکنار 
کرد. مجید علوی، معاون اژه ای حکم 
سرپرستی را قبول نکرد و احمدی نژاد 
خودش سرپرست وزارت اطالعات شد. 
به فاصله کوتاهی یعنی در شهریور 
ســال 88، اژه ای با حکم صادق آملی 
الریجانی که احمدی نژاد بارها نشان 
داده بود که دل خوشی از او و به طور کلی 
خانواده الریجانی ها نــدارد، به عنوان 

معاون اول قوه قضائیه منصوب شد. 
دعواهای سیاسی پایان می یابد؟

جایگاه و موقعیت اژه ای در دستگاه 
قضایی به قدری محکم بود که پس از 
رفتن آملی الریجانی و آمدن رئیسی، 
علی رغم تغییراتی که ابراهیم رئیسی 
در این قوه ایجاد کرد، اژه ای کماکان در 
سمت معاون اول قوه قضائیه باقی ماند. 
اکنون با انتصاب او به ریاســت قوه 
قضائیه بسیاری معتقدند آن یکدست 
شدنی که برای اداره کشور تعریف شده، 
تحقق یافته و انتظار می رود با توجه به 
گرایش های سیاسی یکسان و مشترک 
رئیســی، قالیباف و اژه ای، دعواهای 
سیاســی میان قوا خاتمه پیدا کرده و 
از رهگذر آن، موانع برای حل بسیاری 
از مشــکالت نیز مرتفع شوند؛ به ویژه 
آنکه سپاه نیز با هر سه آنها همسوست. 
از سوی دیگر اما بسیاری از چهره ها 

نسبت به حذف سایر سالیق سیاسی 
از اداره کشــور هشــدار می دهند. در 
میان این هشدارها به نظر می رسد دو 
رئیس جدید قوا می کوشند با دعوت از 
سالیق و ذائقه های گوناگون این خال را 

جبران کنند. 
طی روزهای گذشــته تماس های 
تلفنی دفتر ابراهیم رئیســی با برخی 
چهره هــای سیاســی اصالح طلــب 
خبرساز شده است. احمدزیدآبادی، 
جواد امام، غالمحســین کرباسچی و 
برخی اصالح طلبان دیگر طی روزهای 

گذشته از این تماس خبر داده اند. 
کرباسچی در این باره به انصاف نیوز 
گفته اســت: »مهم این اســت که به 
پیشــنهادها و انتقاد هایی کــه از ما 
دریافت می کنند، ترتیــب اثر دهند، 
یعنی تاثیرگــذاری آن اهمیت دارد و 
اگر حالت تبلیغاتی نداشته باشد، کار 

مثبت و خوبی است.«
دیــروز نعمــت احمــدی، وکیل 
دادگســتری نیز خبر داد که از دفتر 
اژه ای با او تماس گرفته  و گفته اند کانالی 
برای ارتباط به منتقدان به راه می اندازند 
تا نقطه نظرات خود درباره قوه قضائیه را 

مطرح کنند. 
حال باید منتظر ماند و دید که این 
استقبال از شــنیدن صدای منتقدان 
تا چه حد جدی اســت و به طور کلی 
یکدست شدن قدرت با مثلث رئیسی، 
قالیبــاف، اژه ای به نفع کشــور تمام 
 خواهد شــد یــا در مســیر دیگری 

خواهد افتاد.

با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، یکدست سازی قوا در کشور نهایی شد؛

مثلثرئیسی،قالیباف،اژهای

خبر

یک استاد ژئوپلیتیک دانشــگاه در ارزیابی 
خود نســبت به عدم تمدید توافق ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت: تصور اولیه بنده این 
است که ایران احساس می کند خواسته هایش در 

مورد رفع تحریم ها عملی نشده است. 
عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه آمریکایی ها در ایــن مراحل آخر مذاکرات 
وین، دارند مقاومت می کننــد، افزود: بنابراین از 
نظر ایران بهتر این است که با آژانس تمدید نکند 
و آنها تحت فشــار قرار گیرند تا با خواسته طرف 
ایرانی موافقت کنند؛ زیرا همیــن طور که ایران 
تمدید می کند آنها به جای عملی کردن خواسته ها 
مقاومت می کنند. در واقع ایــران به این نتیجه 
رسیده تا تمدید نکند، نگرانی هایی در طرف مقابل 
به وجود آید و زمانی کــه دوربین های آژانس کار 

نکنند و نظارتی هم نداشــته باشند آنها تصمیم 
دیگری اتخاذ می کنند.

این کارشناس مســائل بین الملل با اشاره به 
اینکه بعید می دانم که نظر ایران عوض شده باشد 
که مذاکرات را ادامه ندهد و دنبــال کار برجام را 
نگیرد، ادامه داد: البته خواسته هایی که ایران در 
مورد تحریم ها داشته هنوز محقق نشده و طرف 
آمریکایی موافقت نکرده است؛ به همین دلیل است 
که ایران برای بار سوم با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی همکاری نکرد تا آنها در اجرای خواسته ها 

تعجیل کنند.
وی با اشــاره به تحوالت جاری در افغانستان 
و دخالت آمریکا، سعودی ها و پاکستان، تصریح 
کرد: همه این ها بدشــان نمی آیــد که دولت در 
کابل سقوط کند. ممکن است خدایی ناکرده در 

افغانستان یک روزی موشک بیاورند که به نوعی 
امنیت ما را تهدید کند و بعد بخواهند از این طریق 
ما را تحت فشار قرار دهند، در نظر بگیرید سفر وزیر 
خارجه اسرائیل به امارات را نباید دست کم گرفت. 
افتتاح دفتر سفارت و سرکنسولگری در دوبی بهانه 
است. مسائل و گفت وگوها هر چه که انجام می شود 

عمدتا به ایران مربوط است.
وی همچنین اظهار کرد: پیامی هم که ولیعهد 
عربستان برای نخست وزیر اسرائیل ارسال کرده 
که با ایران مبارزه کنید نشان می دهد که همه این 
مسائل با یکدیگر پیوستگی دارد و من نگران هستم 
که اسرائیل هم غیرمستقیم در مسائل افغانستان با 
کمک اماراتی ها و سعودی ها دخالت داشته باشد.

فرجی راد خاطرنشــان کرد: بــا توجه به این 
مسائل، در رابطه با مذاکرات وین باید هرچه زودتر 
این غائله را تمام کنیم؛ حاال صددرصد هم نشد 90 
درصد را به دست بیاوریم و مقداری دست خودمان 

را از نظر دیپلماسی و فعالیت در منطقه باز کنیم.
این دیپلمات پیشین کشورمان یادآور شد: در 

دوره اولی که طالبان پیروز شد بی نظیر بوتو نخست 
وزیر سابق پاکستان طی مصاحبه ای که در لندن 
داشت گفت پیروزی طالبان یک پروژه بود که آن 
را انگلیسی ها طراحی کرده، آمریکایی ها مدیریت 
کردند، سعودی ها حمایت مالی داشته و پاکستان 

اجرا کرد.
وی با بیان اینکه ممکن است پروژه دوم در 

افغانستان هم بدون سروصدا اتفاق افتد که بعد 
هم دردســرش برای ایران بماند، تأکید کرد: 
بنابراین نباید مســئله وین را طوالنی کنیم و 
اجازه بدهیم مثل استخوان در میان زخم بماند؛ 
باید مسئله مذاکرات را جدی تر بگیریم و از این 
طریق بتوانیم مســائل حوزه پیرامونی را حل و 

فصل کنیم.

یک استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تشریح کرد؛

چرا ایران توافق با آژانس را تمدید نکرد؟
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رویترز:
ایران دسترسی آژانس به نطنز را 

محدود کرده است
خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه به نقل از برخی 
دیپلمات ها نوشت که پس از اقدام خرابکارانه ای که 
در ماه آوریل در سایت هسته ای نطنز رخ داد، ایران 
دسترسی آژانس اتمی به این ســایت را به دالیل 
امنیتی محدود کرده است. بنا بر این گزارش، یک 
مقام غربی با طرح این ادعا که ایران »در حال تحریک 
آن ها« است، گفت که بازرسان آژانس باید تا هفته 
دیگر دسترسی کامل به این سایت هسته ای را داشته 
باشند. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از اظهار 

نظر در این مورد خودداری کرده اند.
    

رئیسی: 
سامانه ای برای مشارکت مردم در 
معرفی اعضای دولت آماده شد

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب، سامانه ای 
را برای مشارکت مردم در معرفی اعضا و مدیران دولت 
سیزدهم معرفی کرد. در این ســامانه که با عنوان 
»یاران رئیســی« راه اندازی شده، از همه نخبگان، 
فرهیختگان، گروه ها، احزاب، تشکل ها و آحاد مردم 
دعوت شده تا چنانچه فردی را در تراز دولت مردمی 
می شناســند نســبت به معرفی وی اقدام کنند. 
»کارآمدی«، »فسادستیزی«، »روحیه انقالبی« 
و »مردمی بودن« از جمله ویژگی هایی اســت که 
رئیس جمهوری منتخب بر آن ها تاکید کرده است.

    
واکنش روسیه به مسدود شدن 
وب سایت های ایران توسط آمریکا

ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت خارجه 
روسیه در خصوص مســدود شدن وب سایت های 
ایرانی اعالم کرد که واشــنگتن » بازی« مسدود 
کردن وب سایت های ایرانی را »زیاده از حد« ادامه 
داده و تعهــدات خود درباره اســناد بین المللی در 
رابطه با حقوق بشر را فراموش کرده است. زاخارووا 
افزود: این امر به اخالق کاری شــرکت های عظیم 
فناوری اطالعات، نیز صدمــه می زند؛ ما می دانیم 
که این شرکت ها وابسته به واشنگتن هستند و به 
راحتی چشم خود را به روی موازین و مقررات چند 
صفحه ای و اساسنامه سازمانی می بندند و به آسانی 
کشورها و ملت ها را از امکان آگاهی محروم می کنند.

    
تعیین زمان جلسه دادگاه یونسی و 

مرادی بعد از ۱۴ ماه 
مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی و امیرحسین 
مرادی، دو دانشــجوی دانشــگاه شــریف که با 
اتهامات امنیتی بازداشت شــده بودند، در توئیتر 
 اعالم کرد، قرار اســت دادگاه این دو زندانی امروز 
)شنبه ۱2تیرماه( برگزار شــود. وی افزود که این 
دو زندانی بیش از ۱4 ماه است که در اوین محبوس 
هستند و به دلیل خواسته ضابط پرونده شان، به بند 
عمومی منتقل نشده اند. نیلی اتهام مطروحه علیه 

موکالنش را »افساد فی االرض« عنوان کرده است.
    

امام جمعه کرج: 
آمریکایی ها حتی توان مدیریت 

کرونا را ندارند
ســیدمحمدمهدی حســینی همدانی، امام 
جمعه کرج در خطبــه دوم نماز جمعه این هفته 
کرج، گفــت: آمریکایی ها حتی تــوان مدیریت 
کرونــا را ندارنــد و فروریختن یک ســاختمان 
به چالشــی برای آنها تبدیل شــده است و توان 
مدیریت آن را ندارند. وی با بیان اینکه در داخل 
کشور غرب پرســتان حامی آمریکا الل شده اند، 
ادامه داد: آمریکا و دیگر اشــغالگران در منطقه 
اینگونه وانمود می کنند که با رفتن آنها از منطقه 
ناامنی به وجود می آید اما رژه حشد الشعبی نشان 
داد که منطقه و امنیت آن بدون حضور نیروهای 

آمریکایی نیز تامین می شود.
    

 تکذیب ابطال ۱۷ صندوق رأی 
در تبریز 

حجت االســالم حسین اســماعیلی، رئیس 
هیأت نظارت بر انتخابات شــوراهای اســالمی 
شهرســتان تبریز خبر منتشر شــده در فضای 
مجازی مبنی بر ابطال ۱7 صندوق رأی در تبریز 
تکذیب کرد و گفت: افرادی که در فضای مجازی 
اقدام به پخش اخبار کذب در خصوص انتخابات 
می کنند، هدفی جز تشویش اذهان عمومی و زیر 
سوال بردن انتخاب مردم ندارند و با این افراد به 
صورت قانونی برخورد خواهد شد. به گفته وی در 
حال حاضر، مراحــل تطبیق آرای ۱60 صندوق 
دستی بازشــماری شده با ســامانه انتخابات در 
فرمانداری تبریز در حال انجام است و به محض 
اتمام، نتایج نهایی انتخابات شورای اسالمی شهر 

تبریز اعالم خواهد شد.

به طور کلی سابقه اطالعاتی 
رئیس جدید قوه قضائیه 

پررنگ است. او پیش 
از آنکه بازجوی مهدی 

هاشمی شود، در سال های 
63 و 6۴ مسئول گزینش 
وزارت اطالعات بود و بعد 

هم به مدت سه سال به 
عنوان نماینده قوه قضائیه 

در وزارت اطالعات منصوب 
شد

با انتصاب اژه ای به ریاست 
قوه قضائیه بسیاری 

معتقدند آن یکدست 
شدنی که برای اداره کشور 
تعریف شده، تحقق یافته 

و انتظار می رود با توجه 
به گرایش های سیاسی 

یکسان و مشترک رئیسی، 
قالیباف و اژه ای، دعواهای 

سیاسی میان قوا خاتمه 
پیدا کند

فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به میزان مشارکت در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: اآلن ما شاهد پایین ترین حد اعتماد 
عمومی بین مردم و مجموعه حاکمیت هستیم که نتیجه آن، 

این مقدار مشارکت می شود.
ناصر ایمانی در گفت وگویی تفصیلی با جماران با بیان اینکه 
انتخابات ریاست جمهوری ۱400، انتخابات خوبی برای هر دو 
جناح سیاسی اصولگرا و اصالح طلب نبود، اظهار کرد: به اعتقاد 
بنده هر دو جناح سیاسی ما در این انتخابات شکست خوردند 
و به تعبیری می شود گفت که مردم به این جناح های سیاسی 

بی اعتنایی کردند.

وی تصریح کرد: اصالح طلبان در این انتخابات چند پاره 
شدند و بخشی از آنها گفتند در انتخابات شرکت نمی کنیم، 

بخشی گفتند در انتخابات شرکت می کنیم ولی کاندیدا 
معرفی نمی کنیم و بخش سوم هم در انتخابات شرکت 
و هم برای ریاســت جمهوری و هم شوراهای شهر 
کاندیدا مشخص کردند. هر سه گروه اصالح طلب در 
این زمینه شکست خوردند. یعنی کسانی که گفتند 

ما کاندیدا معرفی می کنیــم، کاندیدای 
آنها حتی در انتخابات شــورای شهر هم 
رأی نیــاورد و آوردن چهره هایی مثل 

آقای خاتمی هم نتوانست چاره کار شود. ایمانی درباره اجماع 
اصولگرایان روی ابراهیم رئیســی و پیروزی وی در انتخابات 
ریاست جمهوری نیز اظهار کرد: البته اصولگرایان هم اینکه روی 
آقای رئیسی اجماع کردند هنر نکرده اند. در واقع اصولگرایان 
روی بازیکن برنده شرط بندی کردند و اگر آقای رئیسی نمی آمد 
و فرد دیگری از اصولگرایان می آمد معلوم می شد که چقدر آنها 
اختالف دارند. همچنان که در مورد لیست شورای شهر برای 
تهران مشخص شــد که اصولگرایان چقدر اختالف دارند. 
حتی در مورد انتخابات خبرگان و مجلس هم نتوانستند 
اجماع کنند.  وی تصریح کرد: هر دو جناح سیاسی ما باید 
جدی مطالعه کنند که علت رویگردانی مردم از آنها چه 
بود. در شورای شهر هم میزان مشارکت بسیار 
پایین بود و این بــرای اصولگرایان افتخاری 
ندارد که یک لیست آنها با این مقدار مشارکت 

پیروز شد. اصالح طلبان باید از یک جهت مطالعه جدی کنند 
و به نظر من این است که هنوز نتوانسته اند به عمق الیه های 
جامعه پی ببرند و در یک فضای گلخانه ای فکر می کنند. این 
فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اصولگرایان هم آنقدر مست 
پیروزی آقای رئیسی شده اند که توجه نکرده اند در انتخابات 
شورای شهر و خبرگان چه اتفاقی برای آنها افتاد؛ چه از جهت 

عدم وحدت و چه میزان مشارکت. 
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشــاره به کاهش 
میزان مشارکت و عدم اعتماد میان مردم و حاکمیت، بیان کرد: 
من امیدوار هستم آقای رئیسی بتواند اقداماتی را انجام بدهد 
که تا حدودی اعتماد عمومی مجددا احیاء شود. یعنی مردم 
همین که احساس کنند حکومت واقعا دارد صادقانه برای آنها 
کار می کند و با آنها صادقانه صحبت می کند، تا حدودی اعتماد 

عمومی بر می گردد. 

فعال سیاسی اصولگرا: 

شاهد پایین ترین حد »اعتماد« بین مردم و حاکمیت هستیم


