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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

طعم ائتالف زیر زبــان اصولگرایان 
به یک 24 ســاعت هم نرســید. اول 
صبح دیروز از ســوی برخی رسانه ها و 
چهره های اصولگرا خبر رسید که باالخره 
شــورای ائتالف اصولگرایــان و جبهه 
پایداری، طی جلسه ای که دوشنبه شب 
با یکدیگر داشتند، بر سر یک لیست واحد 
توافق کردند، اما خبر این وحدت رویایی 
هنوز به اندازه یک نیمروز هم نگذشته 

بود که تکذیب شد.
خبر این ائتالف در حالی بود که هیچ 
نشانه ای از نرمش میان طرفین وجود 
نداشت. روز دوشنبه، خبرگزاری فارس 
از قول یک عضو جبهــه پایداری بدون 
اینکه نامی از او ببرد، نوشت: »شامگاه روز 
یکشنبه آیت اهلل مصباح یزدی خطاب به 
اعضای شورای جبهه پایداری فرمود: 
وقتی سیاســیون ما هنوز به رشد الزم 
برای تعامل صحیح نرسیده اند، شما راه 
منطقی و شرعی خود را ادامه دهید و از 

انگ های سیاسی نترسید.«
در ســایت و کانال آیت اهلل مصباح 
نیز متنی منتشر شده بود با این شرح: 
»باسمه تعالی؛ روشی که جبهه پایداری 
بــرای انتخاب نامزدها بــه کار گرفته، 

 روشــی منطقی و مشــروع اســت.« 
بدین ترتیب روشــن بود که مذاکرات 
چندین و چند ماهه با پدر معنوی جبهه 
پایداری ها به جایی نرسیده و اتفاقا این 
پدر معنوی تمام و کمال حامی فرزندان 
پایداری خویش است و آب پاکی را نیز 
روی دســت دیگر اصولگرایان ریخته 

است. 
آنچه در جریان ارائه لیســت میان 
حداد عــادل و آقاتهرانی گذشــت نیز 
مویدی بر انسداد راه های منجر به ائتالف 
بود؛ چراکه طی آن پایداری ها خواستار 
کنار گذاشــتن قالیباف از لیست شده 
بودند و حدادعادل نیــز در نامه ای تند 
جبهه پایداری را متهم به سهم خواهی 
کرد. در نهایت نیز دو طرف از خیر لیست 
مشــترک گذشــتند و هر یک لیست 

مستقل دادند. 
تکذیب پادرمیانی رئیسی

با انتشــار خبر ائتالف آنها در صبح 
دیروز، اصلی ترین سوال برای بسیاری 
این بود که در فضای بی اعتمادی حاکم 
میان طرفین، چگونه این ائتالف میسر 

شد؟
برخــی آن را مربوط بــه دخالت و 
پادرمیانی ابراهیم رئیسی، از پایه گذاران 
اولیه شورای ائتالف دانستند. این دسته 

با اشــاره به مقبولیت و اعتبار رئیسی 
نزد جبهه پایداری، یــادآوری کردند 
که پایداری هــا در جریــان انتخابات 
ریاســت جمهوری 96 نیز رئیســی را 
کاندیــدای اصلی خــود معرفی کرده 

بودند. 
اما غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 
قوه قضائیه در نشســت خبری دیروز 
خود این موضوع را به شــدت تکذیب 
کرد و گفت: »گروه های مختلف و همه 
جریانات سیاسی به آقای رئیسی مراجعه 
و تقاضاهایی داشته اند. آیت اهلل رئیسی 
در برابر همه تقاضاها و مراجعات اعالم 
کردند در امر انتخابــات در باب تایید 
صالحیت ها و لیست گروه ها و احزاب به 
لحاظ رعایت شأن و جایگاه قوه قضاییه 

معذورم و هیچ مداخله ای ندارم.«
اسماعیلی تاکید کرد: »رئیس قوه 
قضاییه به هیــچ عنــوان از هیچ فرد، 
لیست و جریان در امر انتخابات حمایت 
نمی کند. هیچ لیســتی ندارند، هیچ 

کاندیدایی ندارند.«
ناامیدی در بعدازظهر

از سوی دیگر اطرافیان محمدباقر 
قالیباف تاکید می کردند که این وحدت 
حاصل تالش های محمدباقر قالیباف، 
شهردار سابق تهران اســت. آنچه این 

گمان را تقویت می کرد، غیبت قالیباف 
در همایش اقشــار ائتــالف نیروهای 

انقالب بود. 
قرار بود او در این همایش که در مرکز 
همایش های تهران برگزار شد، سخنرانی 
و آخرین مواضع انتخاباتی خود را اعالم 
کند. ایسنا نوشــت: »قالیباف در این 
نشست حاضر نشد و به جای او سیدرضا 
تقوی دیگر کاندیدای انتخابات مجلس 

از تهران سخنرانی کرد.«
بعدازظهر شده بود که مهدی چمران، 
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب، 
درباره غیبت قالیباف در این مراسم گفت: 
قالیباف برای ادامه بحث و بررسی ها برای 
رسیدن به وحدت حداکثری در جریان 

اصولگرایی همچنــان با اعضای جبهه 
پایداری در حال گفت وگو است.

چمــران امــا در ادامه افــزود که 
»متاســفانه به رغم همــه تالش ها به 
نتیجه مثبتی نرسیدیم و چندان امیدی 

هم نیست.«
 قالیباف سرلیست

 شورای ائتالف نیست
حتی شورای ائتالف سعی می کند 
وزن چندانی به قالیباف ندهد تا شاید 
پایداری ها نیــز از خود انعطاف به خرج 
دهند. برای مثــال به رغم اینکه گمان 
می رفت محمدباقر قالیباف، سرلیست 
اصولگرایان و در لیست منتشر شده نیز 
نام او در صدر فهرست است، اما اظهارات 
برخی چهره های شــورای ائتالف این 

گمان را رد می کند. 
مصطفی میرسلیم، رئیس شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی که اتفاقا 
نامش، دومین نام در لیســت شورای 
ائتالف اصولگرایان است، در گفتگویی 
با ایلنا درباره سرلیستی قالیباف گفت: 
شــورای ائتالف اصال تصمیمی درباره 
این که چه کســی سرفهرست باشد، 

نگرفته است.
او ســپس در واکنش بــه اینکه اما 
لیست هایی با سر فهرستی آقای قالیباف 
وجود دارد، توضیح داد: »خودشان این 
لیست ها را داده اند؛ کسانی که عالقه مند 
به آقای قالیباف بوده اند لیســت را به 
این شکل منتشــر کرده اند، اما شورای 
ائتالف سر لیست ندارد. در فهرست ما 
شخصیت هایی وجود دارد مثل آقای 
تقوی که به اعتبار آنها ممکن است مردم 
به لیست رأی بدهند یا خیلی ها آقای 
قالیباف را می شناسند و به اعتبار ایشان 
بخواهند رأی بدهند، اما کسی به عنوان 
سر فهرست مشــخص نشده است که 
معرفی شود؛ ممکن است کسی عالقه 
داشته و لیستی را به این شکل منتشر 

کرده باشد.«
 به تفاهم نرسیدید، 

چون سهمتان کم بود؟
با وجود ایــن انعطاف ها و تالش ها 
اما آخرین خبرهــا از نتیجه مذاکرات 
این بــود که ائتالفی کــه ابتدای صبح 
خبــرش پیچید، پیش از آنکه شــکل 
بگیرد، شکست و دست شورای ائتالف 

و پایداری ها همچنان از وحدت کوتاه 
است. 

وحید یامین پور، کاندیدایی که نامش 
در لیست شورای ائتالف است، با انتشار 
یک فایل صوتی گفت که »دیروز بنده 
توئیتی زدم و گفتم اگــر حتی بنده در 
فهرســت وحدت قرار نگیرم انصراف 
خواهم داد. االن وحدت شکست خورده 
و بنابراین انصراف بنده هم منتفی است و 
تا آخر باقی خواهم ماند و تا آخر ستاد بنده 

فعال خواهد بود.«
امیر سیاح، کاندیدای اصولگرای دیگر 
نیز با تایید شکست اصولگرایان در ارائه 
لیست واحد به کنایه نوشت: »به تفاهم 
نرسیدید چون سهم تان کم بود؟ مگر 

فکر کردید مجلس سفره است.«
بدیــن ترتیب تالش هــای دقیقه 
آخری هم به نتیجه نرســید و شورای 
ائتالف و جبهه پایــداری همچنان با 
دو لیســت جداگانه به رقابت با هم در 
انتخابات مجلس خواهنــد پرداخت. 
البته نکته قابل تامل دیگر آن است که 
حضور اصولگرایــان در انتخابات دوم 
اســفند، محدود به همین دو لیســت 
نخواهد بود. تا اینجای کار پایداری، شانا، 
جهادگران، مردم، مداحان، پایان ماجرا، 
متخصصین، خانه ایران، آنــا )مادر( و 
عدالتخواهان، نام فهرست هایی است 
که از سوی جریان اصولگرا منتشر شده 
و هیچ بعید نیســت که در این دو روز 
مانده به انتخابات به تعــداد آنها باز هم 

افزوده شود. 

روایتی از تالش دقیقه نودی اصولگرایان برای وحدت با پایداری ها؛

ماجرای  یک  نیمروز  رویایی

خبر

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه رئیس جمهور در 
نشست خبری، پزشکی قانونی را مسئول اعالم آمار کشته های 
آبان ماه معرفی کرد بعد از آن هم شاهد پاسکاری مسئوالن 
به یکدیگر برای اعالم آمار هســتیم این آمــار باالخره از چه 
طریقی قرار است در اختیار مردم گذاشته شود، گفت: اینکه 
در بیان هر مقامی چه می گوید بحثی جداست اما رویکرد ما 
اظهارنظر در چارچوب مقررات است. طبق مستندات ما این 
مسئله تعیین تکلیف شده و در دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی طی دو مرحله و در شورای امنیت کشور در یک مرحله 

تعیین تکلیف شده است.
غالمحسین اســماعیلی در نشســت خبری دیروز خود 
افزود: طبق مصوبات ١٠ /١٠ و 22 /١٠ شورای امنیت کشور 
متولی این موضوع تعیین شده است. همچنین اعالم آمار نیاز 
به جداســازی دارد که متولی این بخش نیز شــورای تامین 

استان است.

 برگزاری دادگاه های اغتشاشگران آبان 
در دستور کار است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
لیدرهای ناآرامی های اخیر گفت: ما سیاست خود را اعالم کردیم 
که صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می دانیم. در خصوص 
بازداشتی ها اعالم کردیم هرچه سریع تر تعیین تکلیف صورت 
بگیرد و برگزاری دادگاه های اغتشاشگران در دستور کار است که 
البته در این مدت این افراد هم به دو گروه تقسیم شدند. جمعی از 
عناصر اصلی شناسایی شدند که اموال دولتی را به آتش کشیدند 
و اماکن متعلق به مردم را تخریب کردند که متناسب با اعمالشان 
مجازات های قانونی پیش بینی شده است که بسیاری محاکمه 

شده اند که حکم بدوی آنها صادر شده است.
آغاز جلسات محاکمه طبری از اسفند

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
اکبر طبری نیز اظهار کرد: تحقیقات این پرونده تمام اســت 

و حتما قبل از پایان ســال دادســرا تصمیم خواهد گرفت و 
پیش بینی های الزم انجام شــده که در اســفندماه جلسات 

محاکمات آغاز شود.
احکام محیط زیستی ها قطعی شد

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود از قطعی 
شدن احکام صادره برای ۸ متهم پرونده موسوم به محیط زیست 
خبر داد و افزود: طبق حکم صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر، 
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی بــه جرم همکاری با دولت متخاصم 
آمریکا هرکدام به ١٠ ســال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت 

آمریکا محکوم شدند.
وی ادامه داد: هومن جوکار و طاهر قدیریان هرکدام به ۸ سال 
حبس، سام رجبی و حمیده )سپیده( کاشانی دوست هرکدام به 
6 سال حبس، امیرحسین خالقی به جرم جاسوسی به 6 سال و 
عبدالرضا کوهپایه هشتمین متهم این پرونده به جرم اجتماع و 

تبانی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بازداشت ۵ مدعی نفوذ در شورای نگهبان
وی در مورد نفوذ و کالهبرداری برخی افراد در انتخابات نیز 
گفت: اینکه ادعا می کنند ذی نفوذند با اینکه باشــند متفاوت 
است. تاکنون به ادعا رسیده ایم ولی به صاحب نفوذ نرسیده ایم. 
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این موضوع کالهبرداری است 
نه ارتشا. ولی وصف مجرمانه دارد و رسیدگی می کنیم. تا کنون 
2٠ نفر شناسایی و برخی با قرار آزاد شــده و حدود 4 تا ۵ نفر در 
بازداشت هستند اما به ارتباط این مدعیان با نهاد نظارتی انتخابات 
نرسیده ایم البته در این زمینه فردی از استانداری نیز بازداشت 

شده است.

سخنگوی قوه قضائیه:

آمار کشته های آبان ماه تعیین تکلیف شده است
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تکذیب نامه ای درباره کرونا
نامه ای از وزیر کشــور خطاب به وزیر بهداشت 
در فضای مجازی منتشــر شــده که بر اساس آن 
رحمانی فضلی از سعید نمکی می خواهد که اعالم 
آمار مبتالیان به کرونا را تا پس از برگزاری انتخابات 
به تعویق بیندازد. وزارت کشــور روز گذشــته در 
اطالعیه ای این نامه را جعلی خواند و ضمن تکذیب 
آن اعالم کرد: »بدیهی اســت برخوردهای قانونی 
الزم، با عوامل انتشــار و بازنشــر اطالعات خالف 
واقع بخصوص مطالب جعلی و برهم زننده آرامش 
عمومی، از ســوی مراجع قانونی از جمله دستگاه 

قضایی صورت خواهد گرفت.«
    

سخنگوی وزارت خارجه:
مستندات سانحه هوایپمای 

اوکراینی به تدریج منتشر می شود
عباس موسوی، ســخنگوی وزارت خارجه در 
بخشــی از مصاحبه با روزنامه »وچرنی لیســت« 
کرواسی درباره سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: 
نمی خواهم بگویم این اتفاق عادی است، اما نتیجه 
خطای انســانی بود. آنچه در شــرایط فوق العاده 
اخیر اتفاق افتاده، نتیجه خطای اپراتور بود. ســایر 
مســتندات این موضوع به تدریج منتشر می شود. 
وی با بیان اینکه اکثر مســافران کشته شده ایرانی 
هستند. در واقع ما هستیم که بیشترین صدمه و غم 
را داریم. کانادایی ها و ایرانی هایی بودند که تابعیت 

کانادا را دارند. 
    

انصراف ۲۳۸ داوطلب انتخابات 
مجلس در استان تهران

به گزارش ایسنا، شکراهلل حسن بیگی، رئیس 
ستاد انتخابات اســتان تهران گفت:2۳۸ نامزد در 
سطح استان تهران تا شب گذشته)دوشنبه شب( از 
ادامه رقابت انتخاباتی برای مجلس یازدهم انصراف 
داده اند. وی با اشــاره به اینکه از روز پنجشنبه 24 
بهمن مهلت قانونی تبلیغــات انتخاباتی همزمان 
در سراسر کشــور آغاز شده اســت، افزود: از همه 
نامزدهای انتخابات می خواهیم از فرصت تبلیغات 
تا ساعت ۸ صبح پنجشنبه اول اسفند برای معرفی 
خود و افزایش شور و نشاط انتخاباتی استفاده کنند. 
گفتنی است، شورای نگهبان صالحیت ١۵۷6نفر 
در اســتان تهران را برای  انتخابات مجلس شورای 

اسالمی تایید کرده بود.
    

از سوی شورای نگهبان صورت گرفت؛
تکذیب تایید صالحیت تعدادی 
از نمایندگان رد صالحیت شده 
در پی انتشار اخباری مبنی بر تایید صالحیت 
تعدادی از نمایندگان رد صالحیت شده مجلس، 
شــورای نگهبان اعالم کرد: اخبار مربوط به تایید 
صالحیت تعدادی از نمایندگان رد صالحیت شده 
مجلس شورای اسالمی کذب است و نظر شورای 
نگهبان درباره نمایندگان رد صالحیت شده تغییری 

نکرده است.
    

تنها رقیب آیت اهلل یزدی در قم: 
مردم حواس شان باشد انتخابات 

قم بین شاگرد و استاد است 
حجت االسالم رضا پورصدقی، کاندیدای ۳۵ 
ساله مجلس خبرگان از قم درباره رقابت خود با 
آیت اهلل یزدی گفت: اینکه برخی مطرح می کنند 
که شــورای نگهبان، انتخابات را مهندسی کرده 
تا انسان ناشــناخته ای در برابر شخصیت بزرگی 
قرار گیرد واقعا صحت ندارد. بنده هیچوقت خود 
را رقیب آیت اهلل یزدی نمی دانم که در برابر ایشان 
بایستم چرا که این کار را بی ادبی می دانم، رقابت 
هست اما یک وظیفه مهمی در زمینه احترام به 
بزرگان داریم. وی افــزود: انتخابات خبرگان قم 
انتخاباتی بین استاد و شاگرد است، حواس مردم 
باید به این نکته باشد. همچنین مجلس خبرگان 
شأنیت و وزانت خاص خود را می خواهد و این باید 

مورد توجه باشد.
    

عارف: 
اگر یک لیست از سوی جبهه 

اصالحات داده می شد، زیباتر بود
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس 
در نشست خبری خود و اعضای لیست »ائتالف برای 
ایران«، گفت: راهبرد ما در دهه 9٠ اجماع ســازی 
است که در همین راستا بنا شــد در تهران لیست 
ندهیم، اما احزاب به دلیل حق و حقوق شــخصی 
لیست بدهند چه بسا اگر یک لیست از سوی جبهه 
اصالحات داده می شد زیباتر بود. حرف آخر را مردم 
می زنند ما به نظر آنان احتــرام می گذاریم، حضور 
جدی برای ما یک پیروزی است. وی همچنین اظهار 
کرد: ما قصد داشتیم که لیســتی را برای انتخابات 
بدهیم اما روند تایید صالحیت ها مســائل دیگری 

را رقم زد.

بعدازظهر شده بود که 
مهدی چمران، درباره 

غیبت قالیباف در همایش 
نیروهای ائتالف گفت: 

قالیباف برای رسیدن به 
وحدت حداکثری در جریان 

اصولگرایی همچنان با 
اعضای جبهه پایداری 

در حال گفت وگو است، 
اما متاسفانه به رغم همه 
تالش ها به نتیجه مثبتی 

نرسیدیم و امیدی هم 
نیست

پایداری، شانا، جهادگران، 
مردم، مداحان، پایان ماجرا، 

متخصصین، خانه ایران، 
آنا )مادر( و عدالتخواهان، 

نام فهرست هایی است 
که تاکنون از سوی جریان 

اصولگرا منتشر شده و 
هیچ بعید نیست که باز هم 

بیشتر شود

» ایران« یکی از موضوعاتی است که در جلسه 
گروه اقدام مالی که از روز گذشته آغاز به کار کرده، 

مطرح و بررسی می شود.
به گزارش ایســنا، پایگاه اینترنتی سازمان 
گروه اقدام مالی در بیانیه ای از تشــکیل جلسه 
این گروه از تاریخ ١6 تا 2١ فوریه با حضور بیش از 
۸٠٠ نماینده از 2۵٠ کشور و حوزه های مخالف 

جهان خبر داد.
در ادامه این بیانیه آمده اســت که نشست 6 

روزه ماه فوریه بر اقدام جهانی در راستای پولی که 
هزینه جرایم و تروریسم می شود و کاهش آسیب 

به مردم و جوامع متمرکز خواهد بود.
طبق بیانیه گروه اقدام مالی، آن چه پیشروی 
ایران و پاکستان و دیگر کشورها و ایجاد خطر برای 
نظام مالی عنوان شــده، در دستور کار جلسات 
این هفته گروه قرار دارد. گروه اقدام مالی پیش 
از این در جلسه مهر ماه خود که در پاریس برگزار 
شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با 

توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو 
و تامین مالی تروریســم، دو دسته اقدام جدید 
مقابله ای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه 
به تصویب یک اقدام مقابلــه ای دیگر در خرداد 
ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع 
شده اند. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه 
هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده 
این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات 
مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شــد و عمال 

وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ١۳9۵ 
باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی همچنین 
تایید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو 
اصالحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو الیحه 
کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم 

)CFT( در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما 
مراحل الزم االجرا شدن نهایی را طی نکرده اند.

مســیر تصویب لوایح FATF  و CFT به 
دلیل قبول مرجعیت کمیسیون نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای شورای نگهبان 
به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی 
و نامه این کمیسیون قبل از تصویب این لوایح در 
مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و استناد این 
شورا به نامه فوق برای عدم قبول لوایح، موجب 
پدید آمدن دور انســداد در پذیرش لوایح شده 
و حل این مشــکل صرفا با اصالح نظریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و ارسال آن به شورای 

نگهبان میسر خواهد شد.

به دنبال تشکیل جلسه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( صورت می گیرد؛

تصمیم گیری درباره  ورود ایران به لیست سیاه تا ۲1 فوریه


