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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

خندوانه، سوئیس، علیرضا زاکانی، 
رامبد جوان، انتخابات، کانادا و بچه هایی 
که آن ور آب به دنیا می آیند؛ چه ارتباطی 
میان همه اینها با هــم می تواند وجود 
داشته باشــد؟ خب در نگاه اول رامبد 
جوان مجری - بازیگر ایرانی اســت که 
برنامه خندوانه را می سازد و جمله های 
اگزجره مثال انگیزشی مانند »ملت عزیز 
ایران ما خیلی خوشــحالیم، ما خیلی 
دوســتتون داریم و ...« را در برنامه اش 
مکرر تکرار می کند و البته علی رغم این 
همه ارادتش به ایران و ملت عزیز ایران! 
به این پهنه خاکی از دنیا افتخار نداد که 
بچه اش در آن متولد شود و این افتخار 
را به پهنه خاکی دیگــری از دنیا به نام 

»کانادا« داد. 
اما همه اینها چه ارتباطی می تواند 
داشته باشد با سوئیس و زاکانی، نماینده 
اصولگرای مجلــس؟ ایــن ارتباط را 
تابستان پارسال غالمرضا تاجگردون 
مطرح کرد. یک ســال پیــش وقتی 
مجلس یازدهم روی کار آمد، اعتبارنامه 
غالمرضا تاجگردون که یکی از معدود 
اصالح طلبان راه یافته به مجلس یازدهم 
بود، رد شد و بدین ترتیب او از ادامه کار 

در بهارستان باز ماند. 
 افشاگری با کلیدواژه 

»دستمال کثیف«
مهمتــر از رد اعتبارنامــه او، 
افشاگری هایی بود که او و نمایندگان 

مخالفش علیه یکدیگر انجــام دادند. 
علیرضا زاکانی که اکنون یکی از هفت 
کاندیدای تاییدصالحیت شــده برای 
رسیدن به پاســتور اســت، آن زمان 
نمایندگــی نماینــدگان معترض به 
اعتبارنامه تاجگردون را به عهده گرفت و 

حسابی علیه او گرد و خاک کرد. 
او گفت که تاجگردون همســر دوم 
و دختــری دارد که در خــارج زندگی 
می کنند و آنها را پنهان کرده است و بعد 
هم تاجگردون را متهم به نفوذ کرد. البته 
این روزها آنقدر متعلقین جنابان و آقایان 
وکیل و وزیر در بالد کفر در پی کســب 
علم و دانش و فضیلت هستند! که واقعا 
زندگی زن و فرزند آنها در خارج کشور 
امری متداول و مرسوم است و چندان 

محل مناقشه نیست!
اما به هر حال وقتی کار به افشاگری 
کشید، غالمرضا تاجگردون در واکنش به 
زاکانی، با هشتک »دستمال کثیف«، در 
توئیتر نوشت: »شاید من شیشه کثیف 

باشم، ولی دستمال شما تمیز نیست.«
قصه تکراری شرکت ها و خیریه ها

از همانجا دختر علیرضا زاکانی هم 
به دعوا گره خورد و رســانه ها نوشتند 
که او مدیر شرکت عمید رایانه شریف 
یا همان به اختصار »عرش« اســت که 
با چند دانشــگاه بزرگ مثــل تهران، 
صنعتی شریف، عالمه طباطبایی و ... 
زیرمجموعه های مخابرات و همراه اول 
بانک صادرات، سازمان تامین اجتماعی، 
متــرو، فروشــگاه رفاه، فدراســیون 

 فوتبــال و همــراه اول قــرارداد دارد. 
او ظاهرا یکی از آن دلواپسان و دلسوزانی! 
هم هست که می کوشــند در جنگ با 
پلتفرم های خارجی مانند اینستاگرام و 
تلگرام و ...، نوع وطنی آن را طراحی کنند. 
از همین رو شبکه اجتماعی »بادوم« را 
طراحی کرد که مانند طرح های مشابه 
دیگر شکست خورد.  اما ارتباط همه اینها 
با رامبد جوان اینجا بود که در سلســله 
افشاگری های تاجگردون و زاکانی علیه 
یکدیگر، گفته شد که حسین حیدری، 
همســر مریم زاکانی در شرکت »ایده 
نگار عرش« با رامبد جوان شریک است 
و در این شرکت که وجه تسمیه آن نام 
همسر رامبد جوان و نام شرکت حسین 
حیدری است، یکی مدیرعامل و دیگری 
رئیس هیأت مدیره است. خبرهایی هم از 
چند و چون این شرکت و فعالیت هایش 

منتشر شد. 
در کنار اینها درباره خود زاکانی هم 
منتشر شــد که او چند شرکت خیریه 
ثبت کرده که افرادی مانند حســین 
فدایــی، معصومه آباد، زهــره الهیان، 
پرویز ســروری و مالک شــریعتی که 
این روزها رئیس و ســخنگوی ســتاد 
انتخاباتی اوســت، در میان مدیران آن 
حضور دارند. این در حالی بود که زاکانی 
و سایر مخالفان تاجگردون او را متهم به 
فسادهای گسترده از طریق موسسات 
خیریه می کردند. اساســا خیریه ها در 
ایران تبدیل شده اند به پایگاه فسادهای 
مالی اما آنچه پارسال در نزاع میان این 

دو نماینده مطرح می شد ناظر بر همین 
»دستمال کثیف« بود، بدین معنا که 
طرف مقابل تاجگردون نیــز آلوده به 

همین مسائل است. 
 »ملت فهیم ایران حتما 
به زاکانی رأی بدهید!«

زاکانی همــواره تصویر یک انقالبی 
دوآتشه منتقِد فسادستیز را از خود ارائه 
کرده است. اما هر بار خود دچار حاشیه 
شــده اســت. زمانی هم که به مدرک 
تحصیلی علی کردان، وزیر کشور دولت 
احمدی نژاد معترض شده بود، برخی 
مدرک تحصیلی او را منتشر کردند که 
نشان می داد نمرات بسیار پایینی داشته 
و بعد هم گفتند که تغییر دانشــگاه و 
گرایش او با سفارش های خاص انجام 

شده است. 
تمام این حواشی حاال که او کاندیدای 

انتخابات ریاست جمهوری شده برایش 
دردسرساز شده اســت. تازگی ها هم 
تحصیل دخترش در ســوئیس و تولد 
نوه اش در همین کشــور نقل محافل 
خبری است. رحمت اهلل بیگدلی، یک 
چهره سیاسی و مدرس حوزه دیروز در 
واکنش به همین ها در صفحه توئیترش 
نوشت: »ملت فهیم ایران، حتما به زاکانی 
رأی بدهید! کســی که با نمــرات زیر 
10 دوره دبیرستان، سه ترم مشروطی 
دانشگاه و مسافرکشی دکتری پزشکی 
هسته ای می گیرد و دخترش بچه اش را 
در سوئیس، گران ترین کشور جهان به 
دنیا می آورد راه ترقی را بلد است و با شما 
همان می کند که با خود و خانواده اش 

کرده است!« 
»خاص« در امتداد »ژن خوب«

بدین ترتیب زندگی خصوصی او حاال 
بیش از شــش کاندیدای دیگر ریاست 
جمهوری زیر ذره بین رفته است. ستاد 
او دیروز دوتابعیتی بــودن دخترش را 
تکذیب کرد. خودش هم احتماال برای 
خنثی ســازی این جو منفی، فهرست 
اموال خود را اعالم کرد. گفت که دو واحد 
90 متری در خیابان ایران دارد که در آن 
زندگی می کند. همســرش یک خانه 
75 متری در پردیسان قم دارد، ماشین 
ندارد، درآمد پزشــک هیأت علمی را 
می گیرد و 4.5 میلیون به همســرش 

می دهد برای گذران زندگی. 
او در مــورد تحصیــل دخترش در 
سوئیس و تولد نوه اش هم توضیح داد. 
زاکانی با بیان اینکه »معلم های دخترم 
می گفتند هوای اینها را داشته باشید؛ 
اینها خاص هستند« گفت که دخترش 
می خواسته رشــته ای را بخواند که در 
کشور نیســت، بعد برگردد و به کشور 
خدمت کند. بورسیه هم نشده و یک سال 
و نیمه درس دو ساله را خوانده، برگشته و 

اکنون در ایران است. 
زاکانی در خصوص تولد نوه اش نیز 
شرح داد که تاریخ تولد نوه اش با زمان 
امتحانات دخترش تداخل داشــته و 
عمال امکان تولد کودک در ایران وجود 

نداشته است. 
 یک سال مدیریت پرشائبه 

در مرکز پژوهش ها
با وجــود اینهــا، پرونــده علیرضا 
زاکانی پرحاشــیه تر از آن اســت که با 
این توضیحات بتوان آن را بســت. او در 
همین ماه های اخیر کــه رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس است بارها از سوی 
همکارانش در مجلــس بابت ریخت و 

پاش های میلیاردی و انتصابات فامیلی 
مورد انتقاد قرار گرفته است. 

همکارانــش می گوینــد که مرکز 
پژوهش هــای مجلس در ســاختار 
ســازمانی خود کال پنج معاونت دارد، 
اما زاکانی تاکنون 14 معاون برای خود 
منصوب کرده و با اینکه این نهاد حداکثر 
248 پست سازمانی دارد نیز در چند ماه 
اخیر زاکانی بــه 600 نفر حقوق ثابت و 
به افراد متعددی بابت پروژه های مثال 

تحقیقاتی پول پرداخت کرده است. 
جالب اینجاست که زاکانی در حالی 
برای نشستن در پاستور تایید صالحیت 
شده که پررنگ ترین ســابقه اجرایی 
او همین ریاســت مرکز پژوهش های 
مجلس اســت که با ایــن همه حرف و 
حدیث و سوال بی پاسخ توام است. بقیه 
کارنامه کاری او خالصه می شــود در 
مسئولیت سازمان بسیج دانشجویی، 
عضویت در شورای عالی جمعیت هالل 
احمر، دو دوره عضویت در هیأت منصفه 
دادگاه مطبوعات، نمایندگی مجلس و 
ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام 

در مجلس نهم. 
اما اگــر هم ریاســت او بــر مرکز 
پژوهش های مجلس، شورای نگهبان را 
برای تایید صالحیت او از نظر اجرایی قانع 
کرده، باید پرسید کسی که در طول یک 
سال ریاســتش بر نهادی ُخرد اینگونه 
متهم به پول پاشی و سوء مدیریت است، 
چگونه می تواند نهاد کالن قوه مجریه را 

اداره کند؟!
هرچند که گفته می شــود زاکانی 
کاندیدای پوششی اســت و درنهایت 
به نفع رئیســی کنار خواهد رفت، اما 
کاش برای کاندیدای پوششی نیز وزن 
قابل توجهی قائل شــوند تــا حداقل 
حضورش بــر وزن کاندیــدای اصلی 

بیفزاید نه آنکه از آن بکاهد!

به بهانه حرف و حدیث ها درباره زاکانی، دختر  و مدرکش؛

کاندیدایی با رزومه کم وزن، اما پرحاشیه

خبر

عضو مجلس خبرگان رهبری بــا بیان اینکه معنای اصلی 
انتخابات اعالم فرمانبرداری از نظام تشکیالت الهی است، اظهار 
کرد: در رأس این تشکیالت رسول اکرم محمد مصطفی )ص( و 
بعد از رسول خدا در عصر ما امام زمان )عج( که از سوی حضرت 

ولی عصر )عج( هم ولی فقیه قرار دارد.
به  گزارش فارس آیت اهلل محسن اراکی در جمع دانشجویان 
افسری و پاسداری سپاه علویون قم، با اذعان به اینکه معنای 
انتخابات این است که مردم اعالم می کنند که ما فرمانبر این 

نظام تشکیالتی هستیم و برای کمک به آن فرمانروای فعلی 
ما که ولی فقیه اســت یک بازوی اجرایی خوبی می خواهیم 
انتخاب کنیم، تصریح کرد: ان شــاءاهلل یک انتخابات سالم با 
حضور حداکثری مردم داشته باشیم چراکه یک رئیس جمهور 
تحولگرا و جهادی و مخلص و میدانی می خواهیم و امیدواریم 

مردم یک »مرد میدان« را انتخاب کنند.
وی در خصوص حاشیه های ایجاد شده در راستای تضعیف 
نهادهای رسمی و قانونی کشــور گفت: اگر حرفی نهادهای 

مقدس این جامعه را تضعیف کند مثل نهاد بسیج و سپاه، این 
خیانت به ملت و خالف شرع است؛ کسی که می خواهد رئیس 

جمهور باشد نباید کسی باشد که این نهادها را تضعیف کند.
اراکی به نقش و اهمیت شــورای نگهبان پرداخت و افزود: 
شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و مخالفت با قانون به ضرر 
جامعه بوده واگر قانون تضعیف شد مجرمین زیاد می شوند و 
یقین بدانید کســانی که قانون را تضعیف می کنند در تقویت 

مجرمان و تبهکاران تأثیر دارند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تضعیف قانون 
به نفع دشمن است و شــورای نگهبان تضمین قانونی بودن 
نهادهاســت؛ این نهاد تضمین کننده سالمت مجری و قانون 
گذاری است و افراد شورای نگهبان افتخارات کشور هستند. 

بعد از تصمیم گیری شــورای نگهبان دیگــر مخالفت با آن 
مخالفت با جمهوریت و اسالمیت نظام است.

عضو خبرگان: 

انتخابات، یعنی فرمانبری مردم از نظام
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دوحه:
 تهران و واشنگتن را به بازگشت 

به برجام تشویق می کنیم
محمد بن عبدالرحمن آل ثانــی، وزیر خارجه 
قطر در گفت وگو با شبکه العربیه در رابطه با پرونده 
هسته ای ایران گفت: روابط ما با دولت آمریکا در مسیر 
شراکت راهبردی درحال حرکت است. ما واشنگتن 
و تهران را به بازگشت به برجام تشویق می کنیم و به 
برگزاری مذاکرات کمک خواهیم کرد. وی افزود: 
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج )فارس( 
باید در معادله امنیت منطقه ای با ایران نقش داشته 
باشند و این مســئله جز با برگزاری گفت وگوهای 

منطقه ای محقق نخواهد شد.
    

خطیب زاده خطاب به بلینکن و راب:
 تحریف مذاکرات وین 

مایه دلسردی است
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به سفر وزرای خارجه 
آمریکا و انگلیس به اســرائیل در توئیتی نوشــت:  
»وزرای خارجه آمریکا و انگلیــس در تالش برای 
جلب رضایت دشمن قسم خورده برجام، مذاکرات 
وین را تحریف می کنند. این دلسرد کننده است.« 
وی خطاب به وزرای خارجه آمریکا و انگلیس افزود: 
»رژیم خونخوار اسرائیل که سعی در جلب رضایتش 
دارید، هر کاری توانســت کرد تا توافق )برجام( را 
تخریب کند.« خطیب زاده تاکیــد کرد: »به جای 
بی اعتبار کردن خودتان، بر احیای توافق اصلی - تنها 

راه حل روی میز - تمرکز کنید.«
    

وزیر خزانه داری آمریکا مطرح کرد؛
شرط واشنگتن برای لغو برخی 

تحریم ها علیه تهران
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، »جنت یلن«، 
وزیر خزانه داری آمریکا گفت که اگر تهران به رعایت 
تعهدات برجامی خود بازگردد، واشنگتن لغو برخی 
از تحریم ها علیه این کشور را بررسی خواهد کرد. وی 
افزود: ما با دقت زیاد به بررسی و تجزیه و تحلیل این 
موضوع خواهیم پرداخت که لغو کدام تحریم ها علیه 
ایران مناســب خواهد بود. وی اضافه کرد: آمریکا 
همراه متحدان خود روی این موضوع کار می کند که 

دور زدن محدودیت ها دشوار باشد.
    

انصراف جلیلی، زاکانی و 
قاضی زاده به نفع رئیسی؟

خبرآنالین نوشت: غالمعلی دهقان، از اعضای 
شــورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بر این باور 
است که احتمال اینکه در روزهای آخر انصراف هایی 
شکل بگیرد وجود دارد؛ باالخره دیدگاه های آقای 
جلیلی و آقای زاکانی و آقای قاضی زاده هاشــمی 
تفاوت چندانی با آقای رئیسی ندارد. شاید اگر اندکی 
تفاوتی وجود داشته باشد دیدگاه های آقای رضایی 
اســت، پایگاه رای آقای رضایی هم متفاوت از بقیه 
کاندیداها است. بنابراین احتمال انصراف این سه 

تن وجود دارد.
    

کدخدایی:
در مورد صحبت های آملی 

الریجانی نکاتی را به او متذکر شدم
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در نشستی با دانشجویان درباره اینکه آقای آملی 
الریجانی به عنوان یک عضو از اعضای شــورای 
نگهبان، صحبت هایی را در مورد دخالت نهاد های 
دیگر در این شورا داشته اند، آیا شما تایید می کنید، 
گفت: درمورد صحبت های آقای آملی الریجانی، 
بنده صحبت هایی با ایشان داشــته ام و نکاتی را 
متذکر شدم، ولی من مسئول صحبت های ایشان 
نیستم. در همه جلسات شورای نگهبان از مراجع 
امنیتی، گزارش هایی دریافت می شود و طبق آن، 
افراد مختلف بررسی می شــوند، اما نظرات اعضا 
متفاوت اســت و تحلیل های زیادی بر روی این 

مسئله وجود دارد.
    

تهیه کننده گاندو، رئیس ستاد 
هنرمندان رئیسی شد

مجتبی امینی که تهیه کنندگی سریال »گاندو« 
را برعهده داشت، رئیس ستاد انتخاباتی هنرمندان 
ابراهیم رئیسی شد. به گزارش ایلنا، امینی در این 
سال ها منتقد جدی دولت بوده و با ساخت سریال 
»گاندو« عملکرد دولت را در بحث امنیتی زیر سوال 
برده بــود. »گاندو« و موضوعاتی که در آن اشــاره 
شد بارها مورد مناقشه معاونان و وزیران روحانی با 
امینی بود و در فضای مجازی یکدیگر را خطاب قرار 
می دادند. حال با شروع تبلیغات انتخاباتی، مجتبی 
امینی به عنوان رئیس یکی از مهمترین ستادهای 
انتخاباتی آیت اهلل رئیســی منصوب شده تا بتواند 

هنرمندان و سینماگران را با خود همسو کند.

»ملت فهیم ایران، حتما 
به زاکانی رأی بدهید! 
کسی که با نمرات زیر 

10 دوره دبیرستان، سه 
ترم مشروطی دانشگاه 
و مسافرکشی دکتری 

پزشکی هسته ای می گیرد 
و دخترش بچه اش را در 

سوئیس، گران ترین کشور 
جهان به دنیا می آورد راه 

ترقی را بلد است« 

اگر ریاست زاکانی بر مرکز 
پژوهش های مجلس، 

شورای نگهبان را برای 
تایید صالحیت او قانع 

کرده، باید پرسید کسی که 
در طول یک سال ریاستش 

بر نهادی ُخرد اینگونه متهم 
به پول پاشی و سوء مدیریت 
است، چگونه می تواند نهاد 

کالن قوه مجریه را اداره 
کند؟!

فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه 
نباید از همتی و مهرعلیــزاده بخواهیم که از 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
انصراف دهند، گفت: باید به این سوال جواب 
دهیــم که این رفتــار سیاســی و کنش چه 
دســتاوردهایی ایجاد خواهد کرد؟! اگر این 
مســئله منجر به یک رویکردی می شود که 
این رویکرد می تواند اصالحــی ایجاد کند؛ 
طبیعتا باید این مســیر را دنبال کرد اما اگر 
مانند آنچه در انتخابــات مجلس پیش آمد و 
مجموعه نهادهای ناظر که ایــن اقدامات را 

انجام می دهند را برای ادامه مسیر خودشان 
جدی تر می کنــد به نظر نبایســتی این کار 

انجام شود.
علــی تاجرنیا در گفت وگــو با ایلنا 
در تحلیــل رفتار متناقض شــورای 
نگهبان در احــراز صالحیت افراد به 

نحوی که یک فــرد را برای 
مجلــس رد و بــرای 

ریاست جمهوری 
تائیــد می کند یا 
بالعکــس، اظهار 

کرد: شورای نگهبان جمعی از افراد متعلق به 
یک جریان سیاسی هستند؛ این که تصور 
کنید در شورای نگهبان مالک هایی 
وجــود دارد که بر اســاس این 
مالک ها افراد تایید یا رد شــوند 
اشتباه است و انتظار داشتن مالک 
مشخص از این افراد  که معتقد به 
نظارت استصوابی هستند، انتظار 

به جایی  نیست.
وی افــزود: لــذا بنده 
به عنوان یــک فعال 

سیاســی انتظاری جز این از شورای نگهبان 
نداشتم و فکر می کنم کسانی که کنار رفتند 
و گفتند اعتراض نداریم، اعتراض نداشتنشان 
به معنی پذیرش نظر شورای نگهبان نیست، 
بلکه به منزله این اســت که هیچ انتظاری از 

شورای نگهبان با این دیدگاه نمی رفت.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به اعتراض رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و عضو فقیه شورای نگهبان به 
روند احرازصالحیت ها در حالی این شخص 
و بســیاری از معترضان امروز، در ســال 92 
در خصوص رد صالحیت مرحوم هاشــمی 
رفسنجانی سکوت کردند، تصریح کرد: این 
مســئله فقط شــامل آقای آملی الریجانی 
نمی  شــود و همه جریان های سیاسی حتی 

جریان خط امام و اصالح طلبی امروز از ابتدای 
پیروزی انقالب در بخشــی از بی عدالتی ها 
و تبعیض هــا ســهیم هســتیم و در ادامه تا 
زمانــی که تیــغ نظــارت اســتصوابی و رد 
 صالحیت ها خودمان را درگیــر نکرده به آن 

توجه نمی کنیم. 
وی ادامه داد: این انتقاد هم به آقای آملی 
الریجانی و هم به دیگرانی در گذشــته وجود 
دارد که چگونه بــرای رد صالحیت کردن و 
از قطار انقــالب پیاده کــردن دیگرانی که با 
ما اختالف ســلیقه داشــتند، هیچ واکنشی 
نداشتیم و همراهی یا ســکوت کردیم و اآلن 
که تیغ رد صالحیت ها روی یکی از نزدیکان 
ما یا خودمان کشیده می شود، این صحبت ها 

را می کنیم.

فعال سیاسی اصالح طلب:

نباید از همتی و مهرعلیزاده بخواهیم که انصراف دهند


