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عکس :علی محمدی/ایران

نعلوارونه

گروه سیاسی

یــک روز پرچــم امریــکا را در صحــن علنی
پارلمــان آتــش میزنــد و یــک روز دیگــر
آییننامــه داخلــی مجلس را پــاره میکند؛
فقــط کافــی اســت محمدجــواد ابطحــی
نماینــده خمینــی شــهر بــا الیحه ،طــرح یا
اتفاقی موافق نباشــد؛ آنجاســت که آداب و
رفتــار یک پارلمانتاریســت را کنار میگذارد

و جلــوی دوربینهــای کاشــته در صحــن
ســبز بهارســتان مخالفتش را با دست زدن
بــه رفتارهایــی از جملــه پــاره کــردن کاغــذ
نشــان میدهــد .نــام و تصویــر او ایــن بار با
پــاره کــردن آییننامــه داخلــی مجلــس در
خــال تصویــب  CFTدر رســانهها مطــرح
شــد .حرکتــی ناشــی از اعتــراض کــه البتــه
معلوم نشــد به چه کســی و چــه چیزی .هر
چند که میشــد حدس زد چقدر از احتمال
تصویب  CFTناخرســند است .محمدجواد
ابطحــی عالوه بــر جنجالهایــش ،به دفاع

عکس :پرزیدنت

از کرامات نماینده خمینی شهر

کماکانش از احمدینژاد نیز معروف است.
هــر چنــد بعــد از اتمــام ریاســت جمهوری
احمدینــژاد ،پایداریهــا ولــو در ظاهــر راه
خــود را از رئیس دولت تحت حمایتشــان
جــدا کردنــد ،امــا او همیــن یک ســال پیش
دربــاره احتمال حضور مجــدد احمدینژاد
در انتخابــات گفتــه بــود« :احمدینــژاد در
قلــوب مؤمنیــن و مــردم جــا دارد و البتــه
اشــرافی ضد احمدینژاد و دولتش هستند
کــه میخواهند بریزند ،بپاشــند و بخورند...
اولویــت اول دوســتان ما در جبهــه پایداری
همچنان آقــای احمدینژاد اســت هرچند
کــه برخــی از اصولگرایــان بــه دنبــال چهره
جدید دیگری هستند».
ابطحــی اظهــارات و موضعگیریهای شــاذ
دیگری هم داشت .یکی از تحرکات مؤخر اما
پر ســر و صدای او در ماجرای افشای تعرض
جنســی به یک دختــر بچه افغان بــود .او در
نامــهای خواســتار برکنــاری رئیــس اورژانس
اجتماعی کشــور به دلیل انتشار این خبر شد
و نوشــت« :اوالً معلوم نیســت تجاوز حتمی
باشــد؛ ثانیاً معلوم نیست انگیزههای عامل
یا عاملی چه بوده است؛ ثالثاً معلوم نیست
تبعــه چــه کشــوری بودهانــد و رابعــاً معلوم
نیست چند نفر بودهاند ».البته اگر از ماجرای
آتــش زدن پرچــم امریــکا در مجلــس بعــد
از خــروج ایالــت متحــده از برجــام ،بگذریم
کــه ابطحی کار خود را با کار حضرت موســی
(ع) مانند دانسته بود«باید سؤال پرسید چرا
حضرت موســی گوساله ســامری را آتش زد.
زیرا این مهم نماد شرک بود».

سـیـا ســی

زیر یک سقف
ذرهبین

علی رضایی

جلســه مشــترک حســن روحانــی بــا
چهرههای حزبی و سیاســی اصالحطلب،
تنهــا فرصتــی بــرای تــازه کــردن دیــدار
رئیسجمهــوری بــا حامیــان انتخاباتــی
و سیاســی نبــود؛ محملــی بــود تــا برخــی
چهرههای اصالحطلب که در دو سه سال
گذشــته از هــم فاصلــه گرفته بودنــد ،دور
یک میز جمع شوند.

از جملــه صــادق خــرازی دبیــرکل حــزب
ندای ایرانیان ،حســین مرعشی سخنگوی
حــزب کارگــزاران ســازندگی و علــی
شــکوری راد دبیــرکل حــزب اتحــاد ملــت
ایران.
هــر چنــد ســه چهره یــاد شــده تاکنــون در
عرصــه رســانهای و رســمی علیــه یکدیگر
موضعگیــری نکردهاند ،امــا زیرمجموعه
این سه حزب بخصوص در شاخه جوانان
و رســانهای گاهــی از خجالــت همدیگــر
درآمدهاند .برای مثال برخی حزب «ندای

ایرانیــان» را اصالحطلبــی جعلی و بدلی
میدانســتند و اگــر چه گاهــی حفظ ظاهر
میکردنــد اما در عمل با بایکــوت اخبار و
مواضع «ندای ایرانیان» ناخرسندی خود
را از این حزب نشان میدادند.
آنچــه میان بدنــه کارگــزاران و بدنه حزب
اتحاد ملت ایران گذشت اما علنیتر بود.
بخصــوص در جریــان انتخــاب شــهردار
بعــد از کنارهگیری نجفــی؛ در آن ایام بود
کــه اتحادیهــا و کارگزارانیهــا هــر کــدام
از کریــدور رســانهای خــود میکوشــیدند

کــه ضمــن نواختــن حــزب رقیــب ،گزینه
خــود را بــرای شــهرداری پایتخت،اصلــح
نشــان دهنــد .بــا همــه اینها جلســهای که
ریاســتجمهوری میزبان آن بود ،فرصت
خوبی شــد تا برخی اصالحطلبان هم کنار
هم بنشینند.
از جمله محمدرضا عارف رئیس شــورای
سیاســتگذاری اصالحطلبــان کــه کنــار
رئیسجمهوری نشسته بود و چند صندلی
منتقــدان تــداوم حضور
آن طرفتــر هــم
ِ
عــارف در رأس شــورای سیاســتگذاری؛
چهرههایــی چــون حســین کمالــی دبیــر
حزب اســامی کار و رئیس دورهای «خانه
احــزاب ایــران» که معتقد اســت ریاســت
بــر نهــاد انتخاباتــی اصالحطلبــان ماننــد
شــورای هماهنگــی جبهه اصالحــات باید
«دورهای» باشد.
در همیــن جلســه ،مصطفــی کواکبیــان
دبیــرکل حزب مردمســاالری هــم حضور
داشــت؛ یکی از کســانی که ایــده «پارلمان
اصالحــات» را دنبــال میکنــد .ایــدهای
کــه برخــی معتقدنــد در واقــع کاســتن از
قدرت شــورای عالی سیاســتگذاری است.
جلســه اخیــر اصالحطلبان بــا روحانی ،از
ایــن تصاویــر جالــب کم نداشــت و شــاید
بهتــر بــود بعــد از اینکــه اصالحطلبــان
انتقادهــای خــود را از رئیــس جمهــوری
مطــرح کردنــد ،ســاعتی حســن روحانی و
اعضــای دولت جلســه را تــرک میکردند
و اصالحطلبــان ســاعتی نیز بــه گالیههای
خود میپرداختند.

وکیل مدافع امریکایی برجام
دیــدگاه

گردن شکستگانیم...
بازتاب

مهراوه خوارزمی
خبرنگار

در ســال های اخیر شــکار هر از گاه عکاســان
خبــری تصاویــری بــود کــه نــه فقــط داد
ازنهــاد رأی دهنــدگان انتخابــات مجلــس
بــر مــیآورد کــه کارشناســان را نگــران از
وضعیــت قانونگــذاری کشــور میســاخت.
تصاویــری از خــواب قیلولــه در صحــن
علنــی ،ســرگرم بــودن بــا بازیهــای نصب
شــده بــر گوشــی تــا شــوخیهای دســتی که
باعث میشــد برخی ناظــران غیبت برخی
نمایندگان را در جلســات مجلس مفیدتر از
حضورشــان ارزیابی کنند .یکشنبه این هفته
اما انتشــار یــک تصویر همه ایــن تلخیها را
از کام مــوکالن شســت و برد؛ تصویــر پروانه
سلحشــوری که گردن بسته شــده در آتل در
جلسه رأیگیری پر ماجرای الیحه الحاق به
کنوانســیون مبارزه با تأمین مالی تروریســم
حاضر شد .جراحى و نقاهت دوماهه تجویز
شــده از ســوی پزشــک مانع از انجام وظیفه

نمایندگی او نشــد .مردم هم بــا «#نمایند ه
مردم» تصویر او را دســت به دست کردند و
به قدردانی از وظیفه شناسی و شجاعتاش
پرداختنــد .ایــن امــا همــه واکنشهــا نبــود.
مخالفان معدود اما پر سر و صدای تصویب
الیحه هم با ارســال پیامکهای توهینآمیز
و تهدید کننده پاســخ سلحشــوری را دادند.
او با اشــاره بــه این جمله روزنامــه کیهان که
نوشته بود« :سلحشوری با گردن شکسته به
مجلس آمد تا خیانت خودش را ثابت کند»
در توییتی پاســخ داد« :تا دیروز فحاشی بود.
از دیشــب تهدید به مرگ از سوی مخالفین
تصویب الیحه مبارزه با پولشویی و تروریسم
شــروع شــده .نزدیــکان میدانند سیســال
عمــر اضافــی از خــدا گرفتــم و از تهدیدهــا
هراســی نــدارم .با افتخــار میگویم کــه رأی
دادم برعلیه حامیان ترور .ضمناً استخر هم
نمیروم .به فکر راه دیگری باشید».

مریم ساالری
خبرنگار

خیلی عجیــب نیســت در میــان مقامــات امریکایی
که در مذاکرات هســتهای بارها با همتایان ایرانیشــان
بــه گفتوگو نشســتند ،از جــان فوربز کری بــه عنوان
یک چهره ویژه یاد کرد .سیاســتمدار برجســتهای که در
ایــران همــه او را خوب میشناســند و نامــش را در کنار
محمدجــواد ظریــف که ســالها بــرای پایــان دادن به
جدالهستهایجهانباایرانکوشید،مینشانند.
جــان کــری وقتــی هنــوز میانهروهــا در ایــران روی کار
نیامــده بودند ،مذاکرات هســتهای مخفیانــه در عمان
را پایهگــذاری کــرد و بعــد از پیــروزی حســن روحانــی
این جملــه ویلیام برنز ،فرســتاده امریکا در بازگشــت
از نخســتین مذاکره با دولــت جدید ایران کــه« :هنوز
وارد زمین بازی بیســبال نشــدهایم ولی حداقل داخل
پارکینــگ کــه هســتیم» ،او را ترغیــب بــه پذیرفتــن
مخاطرهای کرد که مطمئن بود ارزشش را دارد.
کری چــه زمانی که برخــی مخالفانش ترس ذاتــی او از
جنگی دیگر برای امریکا را دلیلی بر میل شدیدش برای
کاستن اختالفات با ایران میدانستند و چه هنگامی که
متهمش کردند با حل موضوع هســتهای وگشودن باب
مراوده دوجانبه با تهران به دنبال ثبت کردن نامش در

تاریخ اســت ،اشتیاق تمام نشــدنیاش برای به نتیجه
رســاندن مذاکرات را از دســت نــداد .چنان کــه نه تنها
شکســتن پایش باعث نشــد وقفهای هرچنــد کوتاه در
گفتوگوها با ایران ایجاد کند که رکورد حضور اقامت
خارجــی  18روزه وزیر خارجه امریکا بــرای یک مذاکره
بینالمللی را هم به نام خــودش ثبت کرد .قابل تصور
بود کــه این دموکرات محبــوب در میــان ایرانیان وقتی
ترامپ کمر به نابودی برجام بســت ،ســاکت ننشــیند
و بیــش از هر کــس دیگر به دفــاع از دســتاوردی برخیزد
کــهبیتردیدرنجزیــادیرابرایرســیدنبهآنمتحمل
شــده بود .چه در همین مســیر بود که او با انتشار کتابی
که وقایعنگاری مذاکرات هســتهای بخش مهمی از آن
را شامل میشــد و در آن لحظات دلهرهآور ،جدالهای
لفظی ،ناامیــدی و بیخوابیهای شــبانه برای محفوظ
داشــتن انــدک بارقههــای امیــد را به خوبی بــه تصویر
کشیده بود ،کوشــید نمای واقعی دستاورد دیپلماتیک
دولــت اوبامــا را بــرای کشــورش عیانتــر از گذشــته
کنــد .شــاید همین عــزم جدی ایــن دیپلمات پیشــین
امریکاســت کــه در انبوه متلــک پراکنیهــای ترامپ
بــه نحوه مذاکره کــردن او و انتقادهای تنــد و تیزی که از
دیدارهایغیررسمیاشباظریفمطرحشد،بازایستاد
و گفت« :من مذاکره نکــردم .من حرف خودم را زدم و
همیشهازحقمبرایحرفزدناستفادهمیکنم».

عکس :سی ان ان

رهاورد ظریف از نیویورک
گروه سیاسی

سفر وزیر امور خارجه به نیویورک که در همراهی
با حسن روحانی رئیس جمهوری آغاز شده بود
پــس از  14روز پایــان یافــت .روزهایی که محمد
جواد ظریف از هر ساعت آن برای پیشبرد اهداف
دیپلماتیک ایران بهره گرفت؛ با رکورد کم سابقه
 100برنامــه کاری کــه مجموعهای بــود از دیدار و
مذاکره با مقامات و شخصیتهای بینالمللی
تــا حضور و ســخنرانی در مجامــع بینالمللی و
اندیشکدههای امریکایی و گفتوگو با رسانههای
معتبــر بینالمللــی و امریکایــی .در تأثیرگذاری
این حضور همه جانبهای همین بس که «برایان
هوک» رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه
امریــکا نتوانســت ناراحتی خــود را از این حضور
پنهان کند و از فرصت بیــان آزادانه نظرات وزیر

توگــو بــا رســانههای
امــور خارجــه ایــران در گف 
امریکایی انتقاد کرد .جایــی که وزیر امور خارجه
ایــران از درون امریــکا بــه نقــد سیاســتهای
ایــن کشــور پرداخــت و ادعاهــای امریــکا درباره
سیاستهای ایران را به چالش کشید .شاید یکی
از متواترترین پرســشهای رسانهها اما پیرامون
امکان مذاکره میان مقامات جمهوری اســامی
ایران و ایاالت متحده امریکا بود .ظریف در پاسخ
بــه ایــن ســؤالها دیدگاههــای کلیــدی را مطرح
کرد که نشــان میداد دولتمــردان کنونی امریکا
حتــی از بدیهیتریــن الزامــات شــکلگیری یک
توگو برخوردار نیستند .ظریف اگر چه سؤال
گف 
«المانیتــور» کــه «آیا شــما کاری بــرای برقراری
ارتبــاط مجدد با همتایــان امریکاییتــان انجام
دادهایــد؟» ،را بــا این ســؤال جــواب داد که «چرا
توگو با
بایــد ایــن کار را انجام دهم؟» امــا در گف 
نیویورکر آینده روابط میان تهران و واشنگتن را به

داستان فیلم « 50قرار اول» تشبیه کرد که در آن
مردی با زنی در ارتباط است که خاطرهاش تنها
یک روز دوام دارد و هر روز باید همه چیز را از اول
آغازکند؛کنایهایبهدولتمردانامریکاکهحاصل
ماهها مذاکره را با تصمیم یک فرد به فراموشی
توگــو بــا
ســپرد .وزیرامورخارجــه ایــران در گف 
خبرگزاری بیبیسی حرف آخر را اینگونه مطرح
کرد« :آنچه برای گفتوگو ضروری است ،اعتماد
دو جانبه نیست .اما احترام دوجانبه پیش شرط
گفتوگو است»  .به این ترتیب ظریف اگر چه با
گفتــن این جمله که « در سیاســت هرگز نگویید
هرگــز» در پاســخ به خبرنگار الجزیره نشــان داد
توگو را نبســت ه اســت» اما
کــه «ایران درهای گف 
بــه گونهای مســتدل نشــان داد که دســت کم در
حال حاضر سیاســتمداران کاخ ســفید با اذهان
برآماســیده از توهــم ریاســت بر جهــان قابلیت
عبور از این در نیم گشوده را ندارند.

شکایتهای خاک خورده دولت
گروه سیاسی

تبرئــه دولــت از قریــب  100شــکایت
انتخاباتی که از ســوی لعیا جنیدی معاون
حقوقــی رئیــس جمهــوری مطــرح شــد،
اگرچــه در نوع خود خبر قابل توجه و قابل
تأملی به شــمار میآید ،اما جالب توجهتر
خبــر دیگر دربــاره سرنوشــت پروندههایی
بود که جلوی نام شــاکی ،نام دولت نوشته
شده است.
بــه گفتــه جنیــدی ،پروندههایــی کــه بــا
شــکایت دولت مفتوح شــده بــود ،متوقف
شده و به آن رســیدگی نشده است .اگرچه
معــاون حقوق رئیــس جمهــوری به چند
و چــون شــکایتهایی کــه دولــت شــاکی

و متشــاکی اســت اشــاره نکــرد امــا پســوند
«انتخاباتــی» بــودن ایــن پروندههــا کافــی
اســت تا حجــم وســیعی از اخبــاری که در
یک ســال گذشــته در این باره منتشر شد را
به ذهن متبادر کند.
در جریــان رأی گیــری انتخابــات
ریاســتجمهوری ســال گذشــته بــود کــه
حامیان ستادی و غیر ستادی سید ابراهیم
رئیســی نامــزد اصلی اصولگرایــان ،دولت
و در رأس آن وزارت کشــور را بــه انجــام
«تخلفات مهندســی شــده» متهــم کردند
و با اتهاماتی نظیر «ارســال نشــدن تعرفه
بــه برخــی شــعب» یــا ایجــاد شــبهه در
برخــی واریزهای عــادی دولــت همچنین
کاندیداتــوری معاون اول رئیس جمهوری
سالمت انتخابات را زیر سؤال بردند.
ماجــرا تــا آنجــا پیــش رفــت کــه ابراهیــم

رئیســی در نامــهای ســه صفحــهای بــه
آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان،
خواســتار رســیدگی به مــواردی شــد که به
ادعای او «تخلفات انتخاباتی» بودند.
بــه دنبــال شــکایت نامــزد اصلــی
اصولگرایــان ،عباســعلی کدخدایــی
ســخنگوی شــورای نگهبــان اعالم کــرد که
گزارشهــای نهاد ناظر بر انتخابات درباره
«تخلفات » به قوه قضائیه ارســال شــده و
نــام تعدادی از مدیــران دولتی هم در این
گزارشها وجود دارد.
ســخنگوی شــورای نگهبــان «نرســاندن
تعرفــه به برخی از شــعبههای اخذ رأی»،
«کمبــود تعرفــه»« ،دیــر شــروع شــدن
رأیگیــری در برخی شــعب» و «تبلیغات
برخــی از مســئوالن بــه نفــع یــک نامــزد
خــاص» را از جمله موارد یاد شــده در این

گزارش دانست.
از اینجا به بعد بــود که هر روز مصاحبهای
دربــاره آخریــن وضعیــت پروندههــای
شــکایت از دولــت منتشــر میشــد کــه
در اغلــب مــوارد واگویــه مصاحبــه
قبلی بود.
برخی رســانهها خبر احضار اســتانداران یا
دیگــر مدیــران اســتانی را فــارغ از اینکه به
عنــوان متهم احضار شــدهاند یــا مطلع را
به صورت گســترده پوشــش داده و اینگونه
القا میشــد که تخلفات ادعایی مثنوی ده
من کاغذی اســت که هــر روز یک برگ آن
افشــا میشــود .یک منبع آگاه بــه «ایران»
گفــت حتــی رئیس ســتاد انتخابات کشــور
هــم بــه مراجــع قضایــی دعــوت شــده
بود.
در چنیــن شــرایطی بود که حجتاالســام
مجید انصاری که آن ایام معاونت حقوقی
رئیــس جمهــوری را برعهــده داشــت،
خبــر داد کــه دولــت متبوعــش از تخلفات
برخــی نیروهای نظامــی ،انتظامــی ،ائمه
جمعــه و رســانهها در جریــان انتخابــات
ریاستجمهوری شکایت کرده است.
انصــاری با بیــان اینکه «مــا در این زمینه
خواهان برخورد یکســان و عادالنه دستگاه
قضایــی هســتیم» ،بــه اســتفاده از امــوال
عمومی توســط برخی نهادهــا و ارگانها یا
دخالــت در انتخابــات له یا علیــه نامزدها
از ســوی اشــخاص یــا دســتگاههایی کــه
بــرای ورود بــه ایــن حــوزه ممنــوع بودند،
اشــاره و تأکیــد کــرد معاونــت حقوقــی
رئیسجمهوری ایران شکایات درباره آنها
را به «شــورای نگهبان و دســتگاه قضایی»
فرســتاده اســت و حــال لعیــا جنیــدی
میگویــد به شــکایتهای دولت رســیدگی
نشده است.

