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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

با ابقای آیت اهلل جنتی برای بیست 
و نهمین سال متوالی در سمت دبیری 
شــورای نگهبــان، باید گفــت هیچ 
بعید نیســت که گمانه زنی هــا درباره 
بازنشستگی وی بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری خام اندیشــانه باشد. شاید 
آنهایی که چنین پیش بینی ای می کنند 
توانایی مسن ترین سیاستمدار ایران در 

95 سالگی را دست کم گرفته اند!
صبح دیروز در جریان برگزاری جلسه 
انتخابات هیأت رئیسه شورای نگهبان، 
هادی طحان نظیف به جای عباسعلی 
کدخدایی به عنوان سخنگوی این شورا 
و سیامک ره پیک نیز به عنوان قائم مقام 

دبیر در این نهاد انتخاب شدند.
بدون رقیب، بدون جایگزین

در این جلسه، برای دبیری اما مانند 
تمام 29 سال گذشته باز هم احمد جنتی 
انتخاب شد. انتخابی که نشان می دهد او 
کماکان در کسوت دبیر شورای نگهبان 

بدون رقیب و بدون جایگزین است. 
پیش از این گفته می شــد بهترین 
گزینه برای جانشــینی او در شــورای 

نگهبان که مواضع نزدیکی هم با احمد 
جنتی دارد، آیت اهلل محمد یزدی است. 
آیت اهلل یزدی پنج سال از آیت اهلل جنتی 
کوچک تر بود؛ با این حال او پاییز پارسال 
فوت کرد و بدین ترتیب تنها گزینه برای 
جانشــینی جنتی نیز به قول معروف 

چهره در نقاب خاک کشید. 
احمد جنتی اما کماکان دبیر شورای 
نگهبان است و به نظر می رسد او در زمزه 
سیاستمدارانی است که مشمول اصل 
کلی بازنشستگی نمی شود؛ به ویژه از 

سمت دبیری شورای نگهبان. 
جنتــی تاکنون مســئولیت های 
فراوانی داشته اســت؛ از ریاست ستاد 
احیای امر به معــروف و نهی از منکر تا 
امامت جمعه تهران. کهولت سن، او را بر 
آن داشت که در دهه 90 بسیاری از این 

مسئولیت ها را واگذار کند. 
 چند سال تالش برای استعفا 

از امامت جمعه تهران
پر ســر و صداترین کناره گیری او 
مربوط به اســتعفایش از امامت جمعه 
موقت تهران اســت. او اسفند 96 از این 
ســمت اســتعفا کرد اما اظهارات او و 
اطرافیانش حاکی از این بود که از چند 

سال قبل خواهان استعفا بوده و هر بار 
رهبر انقالب با آن موافقت نکرده است. 

خودش مهرماه ســال 93 در یک 
برنامه تلویزیونی گفت که »کار اصلی من 
شورای نگهبان است. فعالیت های دیگر 
برای من فرعی بود. از مقام معظم رهبری 
خواستم برخی فعالیت ها از دوش من 
برداشته شود که یکی از این فعالیت ها 
نمازجمعه، یکی شورای عالی انقالب 
فرهنگی و دیگری مجمع تشــخیص 
مصلحت بود. به قولی مــردی و کاری. 
لذا تصمیم داشتم بر یک فعالیت تمرکز 
داشته باشــم و به یک فعالیت مشغول 
باشم؛ مقام معظم رهبری درخصوص 
فعالیت شورای عالی انقالب فرهنگی 
مخالفتی نداشتند و گفتند نمی خواهید 
نروید ولیکن درخصــوص نمازجمعه 
گفتند که باید نمازجمعه را داشته باشی 
و در رابطه با تشــخیص مصلحت نظام 
مخالفت کردند و گفتنــد باید بروی؛ 
به عنوان شــخصیت حقیقی عالوه بر 
شــخصیت حقوقی. من گفتم برخی 
وقت ها نمازجمعه برای من ســنگین 
اســت، فرمودند فاصله هایش را زیاد 

کن.«

ضعف توانایی احمد جنتی در امامت 
نماز جمعه به قدری شــد که در برخی 
خطبه های نماز جمعه، عدم تسلط او بر 
ایراد خطبه خود را نمایان کرد. درنهایت 
کار به جایی رسید که رهبر انقالب با این 

استعفا موافقت کردند.
 انتخابات 1400 

آخرین ماموریت بود؟
آن ویدئوها از ضعف و عدم تســلط 
آیت اهلل جنتی برای ایراد خطبه اما سوژه 
فضای مجازی شد و همین هم باعث شد 
که وقتی او را به عنوان سخنران مراسم 

22 بهمن در سال 97 انتخاب کردند، 
محمدعلی ابطحی در توئیتر نوشــت: 
»انتخاب آیت اهلل جنتی برای سخنرانی 
روز 22 بهمن و آغاز چهلمین سالگرد 
آغاز انقــالب، اوج بدســلیقگی و نماد 

فرصت سوزی بود.«
او ادامه داد: »بازنشستگی آیت اهلل 
جنتی، خدمت بزرگی به انقالب است.«

اظهارات پرحاشــیه جنتی درباره 
مسائل مختلف سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی نیز باعث شــد که بسیاری 
بنشینند و انتظار بازنشستگی او را بکشند 
اما او ماند و انتخابات ریاست جمهوری 
ماه گذشته را نیز نظارت و مدیریت کرد. 

اما آیا این آخرین ماموریت او بود؟ 
ایــن ســوال پیــش از انتخابات 
ریاســت جمهوری مطرح شد و پس از 
آن با توجه به حواشــی متعددی که در 
بررسی صالحیت ها پیش آمد و سردی 
انتخاباتی که برگزار شــد، عــده ای با 
اطمینان بیشــتری پیش بینی کردند 
که او احتماال در شورای نگهبان نخواهد 
ماند یا دســت کم به عنــوان دبیر ابقا 

نمی شود.
شــماری از رســانه ها و چهره های 
سیاسی پیش بینی کرده اند که دامنه 
تغییرات محدود به ریاست جمهوری 
و قوه قضائیه نخواهــد ماند و نهادهای 
دیگــری همچون مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و شــورای نگهبان نیز 
دستخوش تغییر خواهند شد. برخی از 
این گمانه زنی ها احتمال نشستن صادق 
آملی الریجانی به جای احمد جنتی را 

مطرح می کردند.
روزنامــه آرمان ملی، ابتــدای ماه 
جاری گفت وگویی با حمید حسینی، 
عضو اتاق بازرگانی منتشر کرد که این 
احتمال را با اشاره به نامه وحید حقانیان، 
معاون بیت رهبری پیش کشیده بود. 
این اشــاره مربوط به یادداشتی است 
که حقانیان بعد از انتخابات منتشــر 
کرد و در آن با اشــاره به حضور محسن 
رضایی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
و عبدالناصر همتی در مبارزات انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴00 نوشته بود: 
»حضور این سه رقیب برای جناب آقای 

رئیســی، امداد الهی به حساب آمده و 
یقینا باید گفت این ها خود را به گونه ای 
دانسته، یا ندانسته خرج انقالب کردند.«

 جنتی در منتهی الیه 
»حاکمیت یکدست«

بسیاری آن نامه را اذعان به مهندسی 
انتخابــات تعبیر کــرده و خبرگزاری 
»تسنیم« نیز به تندی از آن انتقاد کرد. 
حمید حسینی با استناد به همین نامه 
به آرمان ملی گفته بود: »اتفاقاتی پس 
از انتخابات ریاست جمهوری در کشور 
رخ داد که نامه حقانیان و فرزندش یکی 
از آنها بود. به نظر می رسد آقای اژه ای به 
ریاست قوه قضائیه می رسد ، آقای صادق 
الریجانی جایگزین آیت اهلل جنتی شده 
و آقای روحانی به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام می رود که در همین راستا 
تعدادی از اعضای مجمع تشخیص تغییر 
خواهند کرد. آنچه مطــرح کردم یک 
احتمال است که امیدوارم به حقیقت 
تبدیل شود و در واقع آرزوی من است 
که این تغییرات صورت بگیــرد.« اما 
شواهد و قرائن،تاکنون سندی مبنی 
بر تحقق این »آرزو« ارائه نداده است. 
یکدست شدن قدرت در حال حاضر در 
ایده آل ترین شکل خود برای حاکمیت 
برقرار شــده اســت. قوه مقننه، قوه 
قضائیه، قوه مجریه و حتی شوراهای 
شهر و روســتا همگی در دست یک 
جریان اســت و آیت اهلل احمد جنتی 
نیز در منتهی الیه همین جریان به سر 

می برد و مایه قوام این ترکیب است. 

احمد جنتی برای بیست و نهمین سال متوالی دبیر شورای نگهبان شد؛

تمدید ماموریت در 95 سالگی

خبر

بنابر اعالم دادگســتری آمریکا، چهار نفر به 
اســامی محمود خاضعین، علیرضا فراهانی، کیا 
صادقی و امید نوری بــه برنامه ریزی برای ربودن 
مسیح علی نژاد متهم هستند. آنها در کنار نیلوفر 
بهادری فر، به توطئه برای نقض تحریم ها، تخلف 

بانکی و پولشویی نیز متهم شده اند.
به گفته مقامات قضایی امریــکا: بهادری فر 
دهم تیرماه در کالیفرنیا دستگیر شد اما چهار نفر 
دیگر در ایران هستند. این تیم به رهبری علیرضا 
فراهانی، در حال برنامه ریزی   برای ربودن علی نژاد 
از منزلش تا ساحل و یافتن قایق تندرو برای انتقال 

او به ونزوئال بوده اند تا بعد مسیح علی نژا د را به ایران 
منتقل کنند.  این مقامات اضافه کرده اند که تیم 
مذکور قبال در کانادا، بریتانیا و امارات فعال بوده 
است.  بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، این 
افراد دســت کم از ژوئن 2020 در حال طراحی 
برای ربودن مســیح علی نژاد و انتقال او به ایران 
از مسیر ونزوئال بوده و در این مدت منزل مسیح 
علی نژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکس برداری 

و فیلمبرداری تحت نظر داشتند.
آمریکا مدعی شده است که این چهار نفر مامور 

اطالعاتی ایران بوده اند.

واکنش ایران
سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در این خصوص گفت: این ادعای جدید 
دولت آمریکا که دشمنی آشکار و پنهانش با ایران 
بر کسی پوشیده نیست، آن قدر بی پایه و مضحک 

است که واقعا ارزش پاسخگویی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این اولین 
بار نیست که آمریکا به این قبیل سناریوسازی های 
هالیوودی کــه تنها هدف آن احیــای ناامیدانه 
مهره های سوخته و بی ارزش شــده خود است، 
مبادرت می ورزد. خطیــب زاده تاکید کرد: البته 

از آمریکایی کــه تاریخ کوتاهش مملــو از ترور، 
آدم ربایی و خرابکاری در کشورهای دیگر است، 
چنین داستان ســرایی های خیالی بعید نیست 

ولی مقامات آمریکایی این بار بــا این طراحی و 
پی رنگ ســاده لوحانه واقعا به شــعور جهانیان 

توهین کرده اند.

چالش تازه میان تهران و واشنگتن؛

ادعای تالش 4 ایرانی برای ربودن »مسیح علی نژاد« 
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حضور فرمانده کل ارتش در نقطه 
صفر مرزی ایران و افغانستان

فرمانده کل ارتش در بازدید از مرز دوغارون 
در جریان آخریــن وضعیت امنیتــی مرزهای 
شرقی قرار گرفت.  امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موســوی دیروز در سفر به شهرســتان تایباد و 
نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، از یگان های 
نظامی ارتش مستقر در مرز دوغارون بازدید کرد 
و در جریان آمادگی های رزمی این یگان ها قرار 
گرفت. وی در این ســفر همچنین از تجهیزات 
نظامی، خودرویی، امــدادی و الکترونیکی تیپ 
277 متحرک شــهید یی جمعی نیروی زمینی 
ارتش که در مرز دوغارون مســتقر است بازدید 
کرد و از آخرین وضعیت امنیتی نوار مرزی شرق 

کشور مطلع شد.
    

یک فعال اصولگرا مطرح کرد؛
حرکت چراغ خاموش رئیسی برای 

انتخاب کابینه
به گــزارش برنا، عباس ســلیمی نمین، چهره 
سیاســی اصولگرا گفت: خوشــبختانه تا به حال 
برای تصمیم گیری در مورد کابینه مقداری چراغ 
خاموش حرکت شده و مشخص نشده چه کسانی 
برای وزارتخانه ها درنظر گرفته شده و همین موجب 
شده مقدار زیادی از فشار ها یا البی مراکز مختلف، 
مصونیت ایجاد شود. وی افزود: ظاهرا آقای رییسی 
تاکید دارند، کسانی که قبال وزیر بودند مجددا در 
مقام وزارت قرار نگیرند، اما در غیر این صورت حتی 
می توان استفاده از برخی وزرای دولت آقای روحانی 

را محتمل دانست.
    

تسلیت روحانی به الکاظمی برای 
آتش سوزی بیمارستان  ناصریه

حســن روحانی، رئیــس جمهــوری ایران 
در پیامی بــه مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر 
جمهوری عراق اظهار کرد: »خبر آتش ســوزی 
در بیمارســتان الحســین ناصریه و درگذشت 
تعدادی از هموطنــان جناب عالی، موجب تأثر و 
تأسف اینجانب، دولت و ملت جمهوری اسالمی 
ایران شــد. از طرف دولت و مردم کشورم، وقوع 
این حادثه دلخراش را به آن جناب و مردم عراق 

تسلیت می گویم.« 
    

سفر وزیر اطالعات به عراق
ســیدمحمود علوی، وزیر اطالعات در صدر 
هیأتی به عراق ســفر کرد. برهــم صالح، رئیس 
جمهوری عراق در کاخ السالم بغداد با وی دیدار 
و گفت وگو کرد. دو طرف در خصوص مناسبات 
دوجانبه عراق و ایران و اهمیت آن برای دو ملت 
برادر و توسعه این روابط در زمینه های مختلف در 
راستای منافع مشــترک دو کشور و همه منطقه 
رایزنی کردنــد. علوی در این دیدار با اشــاره به 
اهمیت مناسبات تنگاتنگ میان دو کشور و ملت، 
بر حمایت رهبری ایران از امنیت و ثبات عراق و 
تقویت همکاری و هماهنگی دوجانبه در مقابله 
با تروریسم، افراط گرایی و برقراری صلح و امنیت 

در منطقه تاکید کرد.
    

 انتقاد دولت از ورود مجلس 
به اصل ۶0 قانون اساسی

حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانــی 
رئیس جمهور با اشاره به اصل 60 قانون اساسی 
مبنی بر اینکه اعمال قوه مجریه از طریق رئیس 
جمهور و وزرا خواهد بــود، گفت: موضوع برجام 
یک بحث اجرایی است و ورود بخش های دیگر و 
نهادها به موضوع برجام، به نوعی محدودیت در 
اعمال اصل 60 قانون اساسی را به دنبال داشت. 
وی افزود: جنس برجام اجرایی است نه تقنینی 
و اگر اصل 60 قانون اجرا می شد و موضوع اجرایی 
به وزرا واگذار می شد، برجام به نتیجه رسیده بود و 

امروز شاهد مشکالت برجام نبودیم.
    

در گفت وگوی طاهریان فرد با حامد کرزی 
مطرح شد؛

تاکید ایران بر جلوگیری از وقوع 
جنگ داخلی در افغانستان 

»محمد ابراهیــم طاهریان فــرد« نماینده 
ویژه وزیر امــور خارجه در امور افغانســتان روز 
چهارشــنبه در تماس تلفنی با »حامد کرزی«  
رییس جمهوری سابق افغانستان آخرین تحوالت 
امنیتی در این کشور و روند اوضاع در افغانستان 
را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. طرفین در این 
مکالمه تلفنی جدیدتریــن وضعیت مذاکرات و 
گفت وگوهای صلح میــان طرف های درگیر در 
افغانســتان را مورد بحث و بررســی قرار دادند. 
طاهریان فــرد همچنین بر جلوگیــری از وقوع 

جنگ داخلی در این کشور تاکید کرد.

اظهارات پرحاشیه جنتی 
درباره مسائل مختلف 

سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی نیز باعث شد 
که بسیاری بنشینند و 
انتظار بازنشستگی او 
را بکشند، اما او ماند و 

انتخابات ریاست جمهوری 
ماه گذشته را نیز نظارت 

و مدیریت کرد. اما آیا این 
آخرین ماموریت او بود؟ 

شماری از رسانه ها و 
چهره های سیاسی 

پیش بینی کرده بودند که 
دامنه تغییرات محدود 

به ریاست جمهوری و 
قوه قضائیه نخواهد ماند 
و برخی نشستن صادق 
آملی الریجانی به جای 

احمد جنتی را نیز محتمل 
می دانستند

یک منبع اروپایی با استناد به سخنان ابراهیم رئیسی 
به بلومبرگ گفته است الزاما به تأخیر انداختن گفتگو ها 
تا زمان روی کار آمدن دولت رئیســی، شانس رسیدن به 

مصالحه را در وین کاهش نمی دهد.
شبکه خبری آمریکایی بلومبرگ مدعی شد دور هفتم 
مذاکرات وین اواســط ماه اوت )اواخر مرداد ماه( و پس از 
مراسم تحلیف ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری جدید 

ایران برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، این شــبکه خبری در پایگاه اینترنتی 
خود به نقل از دو دیپلمات که به گفته خودش از زمان بندی 
مذاکرات مطلع هســتند، مدعی شد مذاکرات هسته ای 
بین قدرت های جهانی و ایران احتماالً تا زمانی که رئیس 
جمهوری جدید ایران در مــاه آینده روی کار بیاید، ادامه 

نخواهد یافت.
در همین حال، »الرنس نورمن« خبرنگار وال استریت 

ژورنال مستقر در بروکسل در حساب کاربری خود نوشت 
بر اساس شنیده های من، صحبت از برگزاری گفتگو ها در 
اواسط ماه اوت، بسیار حدســی و گمانه زنی است و هیچ 

برنامه ای برای مذاکرات جدید هنوز انجام نشده است.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات برجام 
نیز روز یکشنبه به رسانه روســی کامرسنت گفت: کار بر 
روی احیای برجام تقریبا 90 درصد تکمیل شده، برخی 
موارد سیاسی از جمله موضوعات مربوط به تعهدات آمریکا 

باقی مانده است.
وی افزود: مذاکــرات احیای برجــام در وین احتماال 

حداقل ۱0 روز دیگر و یا دیرتر آغاز خواهد شد.
ند پرایــس ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا روز 
دوشــنبه به وقت محلی در پاسخ به ســوال خبرنگاری 
درباره مذاکرات وین و بیست و دومین گزارش برجامی 
محمد جواد ظریف وزیر خارجــه ایران گفت: به محض 

تعیین تاریخ برای ادامه مذاکرات، راب مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران و تیم او آماده بازگشت به وین برای 

هفتمین دور مذاکرات هستند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریــکا تصریح کرد 
آمادگی داریم بــدون محدودیت زمانی بــه دور هفتم 
مذاکرات غیرمستقیم با ایران برگردیم. این ایران است که 

برای دور هفتم مذاکرات باید تصمیم بگیرد.
سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه ایران 
نیز روز دوشنبه به خبرنگاران در تهران گفت: با توجه به 

پیشــرفت های حاصله می توان گفت به پایان مذاکرات 
وین نزدیک شده ایم. برخی موضوعات حل نشده کماکان 
باقی اســت، ولی آنچه که اهمیت دارد این است که وزن 
موضوعات حل شده خیلی بیشتر از مسائل حل نشده است.

وی افزود: ما مسیر زیادی را تاکنون طی کرده ایم، اما 
این راه باقی مانده از مسیر، مسیر ســاده ای نخواهد بود. 
امیدواریم طرف های مقابل بتوانند تصمیمات خود را اتخاذ 
کنند، در این صورت ما نیز می توانیم به توافقی دست یابیم 

که مطلوب همگان خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درخصوص پیش بینی 
زمان دســتیابی به توافق نیز گفت: به طــور حتم برای 
دولت های دوازدهم و سیزدهم آنچه اهمیت دارد دستیابی 
به منافع عالیه مردم اســت و زمان اهمیــت ثانوی دارد. 
بدیهی است هرچه این مهم، سریعتر به نتیجه برسد آثار 

رفع تحریم ها زودتر در کشور نمایان می شود.
تاکنون شش دور مذاکرات در وین اتریش برگزار شده 
است. در پایان دور ششــم مذاکرات هیات ها برای کسب 
دستورالعمل های سیاسی درباره مسائل باقی مانده راهی 

پایتخت ها شدند تا برای دور هفتم مذاکرات آماده شوند.

دور بعدی مذاکرات وین بعد از تحلیف رئیسی برگزار می شود؟

سرنوشت مبهم برجام البه الی اظهارات ضد و نقیض


