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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

طی هفته ها و روزهای گذشته همه 
به دنبال چهره »شگفتی ساز« انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 بودند؛ اما دیروز 
با پایان مهلت پنــج روزه ثبت نام برای 
کاندیداتوری در ایــن دوره از انتخابات، 
مشخص شــد که مقامات و مسئوالن 
سابق و اسبق و فعلی کشور یک شگفتی 

دسته جمعی خلق کرده اند!
احســاس تکلیف جمع بزرگی از 
شــخصیت ها برای کاندیداتوری در 
این دوره از انتخابات ریاست جمهوری 
بی سابقه است؛ به طوری که دستمایه 
طنازی ها در فضای مجــازی و حتی 
 از ســوی برخــی مســئوالن دیگر 

شده است.
پیش از ایــن با توجه بــه رخوت 
حاکم بر جامعه و دلســردی فزاینده 
برای شــرکت در انتخابات، این طعنه 
در فضــای مجازی و حقیقی بســیار 
شــنیده می شــد که با توجه به عدم 
تمایل مــردم بــرای مشــارکت در 
انتخابات، تعداد کاندیداها بیشــتر از 
رأی دهندگان باشــد؛ این گفته البته 
من باب مــزاح بود؛ اما تعــدد و تکثر 
کاندیداهای ریاســت جمهوری به آن 
جان دیگری داد. محمدعلی ابطحی، 
فعال سیاسی اصالح طلب هم با همین 
کنایه در توئیترش نوشت: »این جور 
که همه دارند برای ریاست جمهوری 
ثبت نام می کنند، کاندیداها بیشتر از 

رأی دهندگان نمی شوند؟«
همه آمده بودند!

به قول آن تیزرهــای تبلیغاتی که 
پــس از راهپیمایــی 22 بهمن پخش 
می شوند، »همه آمده بودند!«؛ از وزرا و 

نمایندگان و سرداران و نظامیان گرفته 
تا ســخنگوی وزارت خارجه در دولت 
محمــود احمدی نــژاد و رئیس فعلی 

بانک مرکزی!
در واقع آنچه دیروز مایه شــگفتی 
شــد، ورود چهره خاصی به گود رقابت 
بر سر پاســتور نبود، بلکه این احساس 
تکلیف جمعی بود که شگفتی ساز شد و 
مع االسف گواهی بود بر سردرگمی و بازار 

آشفته انتخابات. 
عالوه بــر ابراهیم رئیســی و علی 
الریجانی که زمزمه آمدنشان برقرار بود 
و منتظران و مطلعانشان می دانستند 
که روز آخر برای ثبت نام خواهند آمد، 
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن 
روحانی هم دیروز به وزارت کشور رفت 
و ضمن ثبت نام، تلویحا اشــاره کرد که 
در نبود ظریف وارد این کارزار شــده و 
کاندیدای اصلی جناح اصالح طلب است. 
محســن هاشــمی، فرزنــد اکبر 
هاشــمی رفســنجانی و رئیس فعلی 
شــورای شــهر تهران هم پس از ماه ها 
واکنش های طنزآمیز درباره حضورش 
در انتخابات و اذعان بر اینکه تمایلی برای 
ریاست جمهوری ندارد و امیدوار است 
که مجبورش نکنند، دیروز ظاهرا تاب 
مقاومت در برابر اصرارها را از دست داد 

و او هم به وزارت کشور رفت. 
 هجمه های زودهنگام 

علیه الریجانی
سعید جلیلی و محسن رضایی هم 
ســهم خود را در این احساس تکلیف 
جمعی داشتند. سعید جلیلی در حالی 
که اصولگرایان می گفتنــد در صورت 
کاندیداتوری رئیسی او کاندیدا نخواهد 
شد، دیروز با استوری کردن یک »بسم 
اهلل الرحمن الرحیم« در وزارت کشــور 

ثبت نام کــرد و گفته می شــود ظاهرا 
کاندیدای مورد حمایت پایداری ها باشد. 
محسن رضایی به عنوان پیشکسوت 
عرصه کاندیداتوری دیروز برای چهارمین 
بار کاندیدای ریاســت جمهوری شد و 
این بار چنان پای در میدان گذاشت که 
عزمش برای کنــار زدن رقبا را از همان 

لحظه ثبت نام آغاز کرد. 
او در وزارت کشور هشدار داد که این 
بار مانند دوره های گذشته پرده پوشی 
نخواهد کرد صادقانه همه مسائل را به 
مردم خواهد گفت. رضایی با اشــاره به 
حضور و سخنرانی داوطلبان انتخابات در 
وزارت کشور، اظهار کرد: »یک عده اینجا 
آمدند و زدند زیر گریه و یک عده گفتند 
نه چکش و نه کلید. شماها عامل بدبختی 
ملت بودید. ما اینجا تراژدی و نمایشنامه 
کمدی دیدیم. گویی اینها هیچ دخالتی 

در ایجاد شرایط امروز نداشته اند.«
بگذریم از اینکه او خود یکی از مقامات 
ارشــد کشــور آن هم در نهادی مانند 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است 
اما به هر حال گفتــه او کنایه ای بود به 
علی الریجانی که دیروز پس از ثبت نام 
در وزارت کشــور، هشتگ »نه کلید، نه 
چکش« را توئیت کــرد و در خود محل 
ثبت نام هم گفت که »ساده لوحی است 
که فکر شــود با چند اقدام نمایشــی 
پوپولیســتی مســاله قابل حل است 
و یا کلید جادویــی وجــود دارد و یا با 
 سوپرمن بازی می توان به راه حل رسید.« 
حمله به الریجانی را علیرضا زاکانی که 
او هم دیروز به ســودای پاستورنشینی 
به وزارت کشــور رفته بود، آغاز کرد. او 
که در مقام رئیــس مرکز پژوهش های 
مجلس از ســوی همکارانش متهم به 
ریخت و پاش های میلیــاردی در نهاد 

تحت مدیریت خود است، دیروز گفت که 
قصد آمدن نداشته اما آرایش جدیدی در 
صحنه رقابت شکل گرفته که او را ناگزیر 

به آمدن کرده است. 
از گفته های او چنــان برآمد که آن 
آرایــش جدید آمدن علــی الریجانی 
است. زاکانی با بیان اینکه تمام نمادهای 
فساد، اشرافیت سیاســی و ناکارامدی 
به هــم به میــدان آمده اند و ســودای 
دولت ســوم روحانی را دارنــد، گفت: 
»آمده ام که شــبکه فســاد و نفوذ را به 
زمین بزنم. مشکالت کشور با تصمیمات 

20دقیقه ای حل نخواهد شد.«
اشاره او به تصویب برجام در مجلس 

در دوره ریاســت علی الریجانی است 
که اصولگرایان بارها گفته اند الریجانی 

برجام را ظرف 20 دقیقه تصویب کرد!
وزیران ناموفقی که می خواهند 

رئیس جمهور شوند!
بــا ایــن حمــالت و هجمه هــا و 
صف بندی ها، هیچ بعید نیست که این 
حجم از احساس تکلیف و در صحنه بودن 
برای پمپاژ شــور انتخاباتی و باال بردن 
هیجان یک رویداد سیاسی است که البته 
بیش از شور و هیجان باید توام با عقالنیت 
باشد اما چه کنیم که رأی دهندگان چنان 
درگیر معاش هستند که ترجیح می دهند 
بازی قدرت را به اهلش بسپارند و خود در 

پی لقمه نانی باشند.
اما به هر حال برای گرم کردن تنور 
انتخابات، مقامات دیگــری هم بودند 
که دیروز دست به کار شدند. یک نمونه 
درخور توجه محمد شریعتمداری، وزیر 
»کار، تعاون و رفاه اجتماعی« یعنی وزیر 
همان هایی که دقیقا ایران آنها را ندارد؛ 

کار، تعاون و رفاه اجتماعی!
شاید اگر در جریان فساد خودرویی 
سنگینی که سه ســال پیش زیر گوش 
شــریعتمداری در زمانــی کــه وزیر 
صمت بود رخ داد، کسی از وی حساب 
می کشید، او اکنون صالحیت ریاست 
جمهوری را در خود نمی دید. اما به هر 
حــال او دقیقا چند روز پیــش از اعالم 
وصول طرح استیضاحش در مجلس، 
از صندلی وزارت صمت برخاســت و بر 
صندلی وزارت کار نشست و دیروز هم سر 
از وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات 
ریاست جمهوری درآورد.  وزیر دیگری 
که داوطلب کاندیداتوری در انتخابات 
ریاست جمهوری شد، عباس آخوندی 
بود که او هم وزیر مسکن دولت روحانی 
بود و خواندن روضه باز از آنچه در دولت 
روحانی و وزارت آخوندی بر سر مسکن 
آمد، زیاده گویی اســت و همه دانند که 
این حکایت، »یکی داســتان است پر 

آب چشم«. 
و دیگر مرد ارز و پول و ســکه و وام و 
بانک، عبدالناصر همتــی، رئیس کل 
بانک مرکزی وارد ستاد انتخابات کشور 
شد، ثبت نام کرد و بعد هم بیانیه داد که 
»ایران امروز ما چــاره ای جز اصالحات 
اقتصادی ندارد.« اما اینکه آقای همتی 
چگونه در مسند ریاست بانک مرکزی 
توان اصالح اقتصادی دست کم در حد 
کنترل قیمت ارز را ندارد، در جای خود 

موضوع مهمتری است!

 این همه رجال و این همه 
درد بر جان مانده 

عزت اهلل ضرغامی، رئیس اسبق اما 
نام آشنای صدا و سیما و عضو فعلی شورای 
عالی فضای مجازی و انقالب فرهنگی 
)علی رغم حال ناخوش فضای مجازی 
و فرهنگی( هم با شــعار »من روحانی 
نیستم« احساس تکلیف خود را ادا کرد؛ 
البته همان شعار نخ نما و رویه ناپسندی 
که سال هاست باب شده مبنی بر اینکه 
»پیش از خودت را بکوب تا پیروز شوی!«   
احســاس تکلیف کنندگان به همین 
جا ختم نمی شــوند. فریدون عباسی، 
نماینده کنونی مجلس و رئیس پیشین 
ســازمان انرژی اتمی، زهرا شــجاعی، 
رئیس مرکز مشاوره امور زنان در دولت 
محمد خاتمی، صادق خلیلیان، محمد 
عباسی و سردار رســتم قاسمی وزرای 
دولت احمدی نژاد، خود احمدی نژاد با 
آن ثبت نام پرحاشــیه اش، امیرحسین 
قاضی زاده نایب رئیس کنونی مجلس، 
محمد حسن قدیری ابیانه سفیر پیشین 
ایران در اســترالیا و مکزیک، مصطفی 
کواکبیــان، ابوالحســن فیروزآبادی، 
محسن مهرعلیزاده، مصطفی تاجزاده 
و بســیاری دیگر که مرور آنها از حوصله 
این مقال خارج اســت ظــرف پنج روز 
گذشته برای رئیس جمهور شدن ایران 
ثبت نام کرده انــد.  طحان نظیف، عضو 
حقوقدان شورای نگهبان پیش از شروع 
ثبت نام ها گفته بود احتماال نامزدهای 
نهایی ریاست جمهوری بین 7 تا 10 نفر 
خواهد بود. شورای نگهبان از امروز 10 روز 
فرصت دارد که نامزدهای نهایی را اعالم 
کند و علی القاعده تعداد معدودی از این 
جمع کثیر برای رقابت در گود انتخابات 
باقی خواهند ماند؛ اما آنچه مایه تاسف 
است حکایت این همه رجال است و این 
همه درد بر جان مانده مردم! رجالی که 
خود را شایسته اداره کشور می دانند اما در 
اداره یک وزارتخانه و نهاد کوچکتر چنان 
درمانده اند که نه اقتصاد بسامان است، نه 
فرهنگ، نه سیاست، نه اجتماع. جالب 
آنکه تمام آنها در شرایطی وعده آبادی 
خرابی ها در صورت رئیس جمهور شدن 
را می دهند که گالیه از اختیارات محدود 
رئیس جمهور دیگر به سنتی مالل آور در 

میان روسای جمهور بدل شده است!

طالبان پاستور »شگفتی« آفریدند؛

فوران احساس تکلیف!

خبر

ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
مورد اخبار منتشــر شــده در ارتباط با علت لغو ســفر ظریف 
به وین گفت: آقای ظریف، ســفر بــه وین را در این شــرایط  

 به مصلحــت ندانســت و لــذا ترتیبات ســفر نهایی نشــد.
  بر اساس این گزارش، دیروز منابع اتریشی به نقل از وزارت امور 
خارجه این کشــور ادعا کردند که محمد جواد ظریف به خاطر 
برافراشــته بودن پرچم رژیم صهیونیســتی روی بناهای مقر 
نخســت وزیری و وزارت امور خارجه اتریش، سفرش خود به 
وین را لغو کرده است. استفانی لیختنشتاین، خبرنگار اتریشی 
در صفحه توئیترش درباره برنامه سفر ظریف به اتریش نوشت : 

»جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در اقدامی در لحظه آخر 
سفر خود به اتریش را به خاطر وجود پرچم های اسرائیل بر فراز 
مقر نخست وزیری و وزارت خارجه در وین لغو کرد.« لیختنشتاین 
ادامه داد: وزارت امور خارجه اتریش در این باره به من گفت که »لغو 
این سفر در روابط خوب دیرینه ما و کانال های باز ارتباطی با ایران 
تغییری ایجاد نخواهد کرد. اما ما اظهار همبستگی مان با اسرائیل 
را مبتنی بر سفر مقامات دیگر کشورها نخواهیم دانست.« ظریف 

در چند روز اخیر سفرهای متعددی در راستای روابط دوجانبه به 
کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی داشته است. سید عباس 
عراقچی معاون وزیر امورخارجه کشورمان هم که این روزها برای 
مذاکره بر سر چگونگی احیای برجام در وین، پایتخت اتریش 
به سر می برد، جمعه شب با انتقاد از اقدام اتریش در برافراشتن 
پرچم رژیم صهیونیستی بر سر ساختمان های دولتی خود  نوشته 
بود: »وین مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی و دفتر سازمان ملل 
متحد می باشد و اتریش تاکنون میزبان خوبی برای مذاکرات بوده 
است. مشاهده پرچم رژیم اشغالگری که در همین چند روز ده ها 
غیرنظامی از جمله کودکان بسیاری را وحشیانه کشتار نموده 
است، بر فراز ساختمان های دولتی در وین، بهت آور و دردناک 

است. ما در کنار فلسطین ایستاده ایم.«

سخنگوی وزارت خارجه پاسخ داد؛

چرا ظریف به وین نرفت؟ 
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علی اکبر صالحی:
حضور در عرصه انتخابات برای 
بنده، مقبول و ممدوح نیست

علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی 
که روز جمعه اعالم کرده بود در پی درخواســت ها 
برای کاندیداتوری وی، در حال بررسی این موضوع 
اســت، دیروز در آخرین روز از مهلت ثبت نام برای 
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار 
بیانیه ای، تصریح کرد: »با تّوجه به ثبت نام تعداد قابل 
توجّهی از شخصیت های عالم، وارسته و برخوردار 
از تجارب ارزنده در خدمت رسانی شایسته به ایران 
عزیز و نظام اسالمی به این نتیجه رسیدم که حضور 

در این عرصه برای بنده، مقبول و ممدوح نیست.«
    

روسیه:
مذاکرات وین آخر این هفته نیز 

ادامه دارد
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی 
مســتقر در وین از ادامه مذاکرات وین در این هفته 
خبر داد. میخائیل اولیانوف در توئیتی و در پاســخ 
به پرسش یک خبرنگار درباره روند مذاکرات وین 
نوشت:»تا اینجا خیلی خوب اما آسان نیست. کار در 
مورد احیا برجام از جمله در این آخر هفته ادامه دارد.

    
رایزنی ایران و روسیه درباره 

مذاکرات وین
کاظم جاللی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
فدراسیون روسیه دیروز با سرگئی ریابکوف معاون 
وزیر امور خارجه فدراســیون روسیه دیدار کرد. به 
گزارش ایسنا، در این نشست در مورد اوضاع فعلی 
پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه 
هســته ای ایران )برجام( تبادل نظر شد. دو طرف 
همچنین بر اهمیت هماهنگی و تالش های همه 
اعضای برجام برای اجرای پایدار توافق نامه هسته ای 
ایران مطابق با قطعنامه 22۳1 تاکید کردند. جاللی 
در این دیدار از مواضع »اصولی و منطقی روســیه 
در حمایت از برجام و قطعنامه 22۳1 و مخالفت با 
اقدامات و تحریم های غیر قانونی آمریکا« قدردانی 

کرد.
    

خشم صهیونیست ها از توئیت 
عباس عراقچی

اَلون اوشپیز، مدیرکل وزارت امور خارجه اسرائیل 
در واکنش به توئیت عباس عراقچی که بر افراشتن 
پرچم رژیم صهیونیستی بر ساختمان های وین را 
»دردآور و بهت آور« خوانده بود، در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت: »شــوکه کننده و دردآور دو 
هزار راکتی اســت که توســط گروه مورد حمایت 
ایران به سوی جوامع اسرائیلی شلیک شده است.« 
وی در ادامه برافراشته شــدن پرچم رژیم اشغالگر 
صهیونیستی بر فراز ساختمان ها در وین را به عنوان 
»کشوری که ارزش هایی مشترک با اتریش دارد«، 
امری طبیعی توصیف کرد و گفت: »بهتر است به 

دیدن پرچم عادت کنید.«
    

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
کسری بودجه امسال ۳۵۰ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی می شود

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کسری 
بودجه کشور در ســال 1400، ۳۵0 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی می شــود، گفت: رشد اقتصادی 
کشور با احتساب نفت طی سال های 1۳۹2 تا ۹۹ 
کمتر از یک درصد بوده است. وی با بیان اینکه باید 
ظرفیت اقتصاد کشور را در جهت تولید ارز دیجیتال 
به کار بگیریم، افزود: با اتخاذ سیاست های درست در 
حوزه ارز دیجیتال می توانیم ۳ تا 4 میلیارد دالر به 
منابع ارزی کشور اضافه کنیم. وی همچنین با اشاره 
به اینکه در بحث مدیریت ســرمایه نیز خوب عمل 
نکرده ایم، بیان کرد:  میزان سرمایه گذاری خارجی 
در سال 1۳۹2 بیش از سه میلیارد دالر بود که در سال 

گذشته این میزان به 1.2 میلیارد دالر کاهش یافت.
    

زریبافان: 
از احمدی نژاد اعالم برائت می کنم

مسعود زریبافان، معاون محمود احمدی نژاد و 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمان ریاست 
جمهوری وی که برای کاندیداتوری در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز ثبت نام کرده 
اســت، دیروز در واکنش به اظهارات اخیر محمود 
احمدی نژاد گفت: از کسی که انتخابات را به خاطر 
خودش تحریم کند، برائت میجویم چه بسا که قباًل 
هم اعالم برائت کرده ام. وی در پاسخ به اینکه آیا با 
حمایت احمدی نژاد پا به عرصه انتخابات گذاشته، 
اظهار کرد: با حمایت هیچکس وارد انتخابات نشدم 
و دوستی من با افراد بر اساس دلبستگی آنها به مردم، 

نظام و والیت است.

جالب آنکه تمام 
ثبت نام کنندگان در 

انتخابات ریاست جمهوری 
در شرایطی وعده آبادی 

خرابی ها در صورت 
رئیس جمهور شدن 
را می دهند که گالیه 
از اختیارات محدود 

رئیس جمهور دیگر به 
سنتی مالل آور در میان 

روسای جمهور بدل شده 
است!

هیچ بعید نیست که این 
حجم از احساس تکلیف و 
در صحنه بودن برای پمپاژ 

شور انتخاباتی باشد؛ چراکه 
رأی دهندگان چنان درگیر 

معاش هستند که ترجیح 
می دهند بازی قدرت را به 

اهلش بسپارند و خود در پی 
لقمه نانی باشند

عضو شــورای مرکزی مجمــع ایثارگران 
اصالح طلب گفت: یک مشکلی که اصولگرایان 
دارند این است که از یک طرف نیازمند مشروعیت 
مردمی هستند و از سوی دیگر احساس می کنند 
این مشروعیت مردمی باعث حذف آن ها می شود 

به همین جهت پارادوکس دارند.
غالمرضا ظریفیان در گفت وگو با ایلنا در مورد 

انتخابات پیش رو و احتمال به اجماع رســیدن 
اصولگرایان در انتخابات ریاســت جمهوری با 
حضور کاندیداهای متعدد، اظهــار کرد: نظام 
همواره تکیه گاهی به نام مردم داشته و اصولگرایان 
هم آینده نظام را متعلق به خود می بینند، اما به 
نقطه ای رسیده اند که اگر مردم به صحنه نیایند 
مشروعیت شان آسیب می بیند و اگر هم بیایند، 

اکثریت مردم آن ها را انتخاب نمی کنند.
وی ادامــه داد: در شــرایط کنونی که مردم 
حتی نســبت به اصالح طلب ها که پیشروتر و 
مدرن تر هستند و با ســبک های زندگی جدید 
همراهی بیشتری داشته و در بحث دموکراسی 
و فهم نظام جهان کنونی شناخت بهتری دارند؛ 
اقبال و تمایل شان کمتر شده، این اتفاق به طور 
جدی تری برای اصولگرایــان رخ داده و خواهد 
داد. چراکه اصولگراها یک فهم ســنتی از نظام 
بین الملل و دریافت جامانــده ای از تحوالت و 
ســبک های زندگی در جامعه امــروزی دارند؛ 

بنابراین این پارادوکس برای اصولگرایان به طور 
جدی وجود دارد.

این تحلیلگر اصالح طلب تصریح کرد: از سوی 
دیگر ما شــاهد اختالف دیدگاه های اساسی در 
میان اصولگرایان هستیم؛ آقای قالیباف از چند 
سال قبل بحث نواصولگرایی را مطرح کرد و این 
ایده را داشت که اصولگرایی باید پوست اندازی 
کرده و بــا گفتمان جدید وارد شــود. به همین 
جهت می توان گفت آقای قالیباف خود را معتبر 
و مناسب ریاست جمهوری می داند و به نظر من 

حتی خود را از آقای رئیسی ذی حق تر می داند.

وی با اشاره به این اختالفات تاکید کرد: از این 
جهت این یک مشکل جدی بین نگاه های نو و 
در عین حال بحث اجمــاع اصولگرایی در میان 

اصولگرایان است.

ظریفیان:

مشکل اصولگرایان، مشروعیت مردمی است


