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روی موج کوتاه

تحلیلگر سیاسی اصولگرا با اشاره به 
فضای سرد انتخابات در کشور، گفت: 
همیشه در کشــور یکی از پارامتر های 
قدرت و امنیت ملی را باال بودن میزان 
مشارکت مردم در انتخابات می دانستیم 
اما در دو سال اخیر مقداری از این مولفه 
عقب نشینی کرده ایم، یا دست کم در 
جریان اصولگرا هیــچ عالقه و امیدی 
به اینکه این مشــارکت گسترده شود 

وجود ندارد.
محمــد مهاجــری در گفت و گو با 
ایلنا درباره احتمال مشارکت پایین در 
انتخابات پیش رو و پیامد های آن برای 
منتخب، چه از طیف اصال ح طلب باشد یا 
اصول گرا، اظهار داشت: وقتی که نگرانی 
از رد صالحیت های گسترده وجود دارد 
و از سویی کرونا به عنوان رقیب بزرگ 
انتخابات در کشور حضور دارد، انتظار 
یک انتخابات کم شور خیلی دور از ذهن 
نیست اما اگر رئیس جمهور با رأی پایین 
انتخاب شود، دقیقا مثل همین مجلس 
یازدهم که اکنون دارای اعتبار و جایگاه 
مردمی نیســت، دچار همین چالش 

و بحران خواهد بود. ایــن روزنامه نگار 
اصولگرا درباره عواقب مشارکت پایین 
مردم در انتخابات، گفت:  پیش از اینکه 
نگران پیامد سیاسی مشارکت پایین 
مردم باشیم، باید نگران پیامد اجتماعی 
آن باشــیم. فکر می کنــم معنای این 
اتفاقی که در حال رخ دادن است،  یاس 
و ســرخوردگی اجتماعــی، در محاق 
ابهام بودن آینده کشور، ناامیدی مردم 
به بهبود شــرایط اقتصادی اجتماعی 
و فرهنگی و بــه طور کلــی وضعیت 

نگران کننده است.
وی بیــان کرد:  البتــه این موضوع 
قابل پیش بینی بود که بعد از انتخابات 
مجلس، دســت کم بیش از یک  سال 
فرصت برای اینکه بتوانیم مجدداً امید 

پیدا کنیم، وجود داشت.
 شورای نگهبان تاجزاده را 

تایید نخواهد کرد
مهاجری در پاسخ به این سوال که 
مردم همواره منتظر روزنه ای از سوی 
حاکمیت برای حضور پای صندوق رأی 
هستند، درباره اینکه آیا احراز صالحیت 

تاجزاده یا امثــال او می تواند  آن امید از 
دســت رفته را بازگرداند، تصریح کرد: 
کاندیداتوری افرادی مثل آقای تاج زاده 
بیش از اینکه جدی و سیاســی باشد، 
جنبه ســمبلیک دارد؛ وگرنه نه آقای 
تاج زاده کاندیدای ریاســت جمهوری 
خواهد شد و نه اینکه شورای نگهبان او 
را تایید خواهد کرد؛ یا حتی اگر تایید هم 
شود بعید می دانم اصال اقبال عمومی 
چندانی داشته باشد. این مسئله در مورد 
افرادی که در گذشته اعتبار و رأیی برای 

همرایی داشتند نیز وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
مشکل اصلی جامعه و همه کاندیداها 
این است که یک رقیب بزرگی به نام عدم 
مشارکت در انتخابات دارند، بیان داشت: 
می توانست در یک سال گذشته و پس 
از آبان ۹۸ راجع به این موضوع فکر شود. 
پنج، شش ماه پیش با یکی از مسئوالن 
کشور صحبت می کردم؛ به او گفتم که آیا 
فکری برای مشارکت در انتخابات مردم 
کرده اید؟ چه باید کرد؟ چه کاری باید 
برای مشارکت مردم در انتخابات کرد؟ 
گفت »فکر می کنی چه کاری می شود 
کرد؟« من گفتم مگر من باید فکر کنم؟ 
گفت »بله پس چه کسی باید فکر کند«؛ 
این یعنی اینکه فکری برای انتخابات 

نشده است.
سیستم، پالس مثبتی برای مشارکت 

مردم در انتخابات نفرستاده
این کنشــگر سیاســی ادامه داد:  
اگر ما از چند ماه قبل شرایط را برای 
حضور مجازی و پســتی مردم فراهم 
می کردیم، چه اتفاقی می توانســت 
بیفتد؟ شــما ببینید انتخابات اخیر 
ایــاالت متحــده آمریکا یکــی از پر 
مشــارکت ترین انتخابات های تاریخ 
این کشور است که در اوج کرونا و در 
شــرایطی که بیش از هزار نفر در روز 
در آمریکا می مردند، برگزار شد. حق 
مردم شرکت در انتخابات است؛ وقتی 
که این حق را محترم بشمارید و مهم 
بدانید،  به هر شــکلی که شده برای 
اینکه مردم در انتخابات شرکت کنند 

تالش می کنید.
وی یادآور شد:  وزارت کشور در این 
زمینه چه کاری انجام داده است؟ چند 
نشست با صاحبان ایده های سیاسی و 

رسانه ها برگزار کرده و از آنها 
کمک خواسته که بگویند 
چه کاری کنیم که مردم 
در انتخابات بیشــتر 

رکت کنند؟  مشا
یعنــی حتی 

مسئوالن 
یی  ا جر ا

هم این کار را نکردند. یا مسئوالن نظارتی 
انتخابات، شــورای نگهبان چه کاری 
برای مشارکت بیشتر انجام داده است؟ 
در واقع مجموعه سیستم های اجرایی و 
نظارتی هیچ پالس مثبتی برای مردم 

نفرستاده اند.
الریجانی کاندید نخواهد شد

این روزنامه نگار اصولگرا در پاســخ 
به این سوال که با توجه به اینکه اغلب 
افرادی که تا امروز اعالم کاندیداتوری 
کرده اند، منتسب به جریان اصولگرایی 
هســتند، آیا فکر می کنید این جریان 
به کاندیدای واحدی برسد، گفت: اگر 
اصالح طلب ها کمی جدی تر به انتخابات 
ورود پیدا کنند، اینکه نیمچه وحدتی در 
اصولگرایان اتفــاق بیفتد چیز بعیدی 
نیست، اما اگر اصالح طلبان با این اسامی 
که مطرح اســت در انتخابات شرکت 
کنند، اصولگرا ها هم دست کم با چهار 
یا پنــچ کاندیدا در انتخابات شــرکت 

خواهند کرد.
وی درباره حضور احتمالی ابراهیم 
رئیســی و یا علی الریجانی به عنوان 
کاندیداهای مطرح جریان اصولگرایی، 
بیان کرد: من در مورد آقای الریجانی یا 
آقای رئیسی اخبار و اطالعاتی ندارم اما 
برداشت من این است که آقای الریجانی 
در انتخابات شرکت نخواهند کرد و آقای 
رئیسی نیز مشغول رصد اوضاع هستند.

پزشکیان می تواند پدیده 
انتخابات 1400 باشد

این تحلیل گر مســائل سیاسی با 
بیان اینکه اصالح طلبان خیلی دوست 
دارند که آقای رئیســی در انتخابات 
شــرکت کند، چرا که یک فضای دو 
قطبی جدی در کشــور راه می افتد، 
تاکید کرد: اگر آقای رئیســی نباشد 
و دیگر کاندیداها باشــند، دوقطبی 
شکل نخواهد گرفت، اصالح طلب ها 
فقط در در یک فضای دوقطبی شدید 
می توانند کنشــگری داشته باشند، 
به همین دلیل دوســت دارند آقای 
رئیســی بیاید ولو اینکه در انتخابات 
پیروز نشوند. یعنی دو قطبی  را شکل 
دهند که در آن دو قطبی بتوانند آقای 
رئیســی را به چالش بکشند؛ اما باید 
دید تحلیل آقای رئیســی چیست؛ 
آیا حاضر خواهد بود که در  انتخابات 

مشارکت کند.
وی در پایــان در پاســخ بــه این 
پرســش که آیا فکــر نمی کنید که 
ایــن دو قطبی ســازی در انتخابات 
۹۶ اســتفاده شده و ســوخته است، 
گفت: اصال ح طلبان اگر بخواهند وارد 
انتخابات شوند، هنوز کسانی را دارند 
که بتوانند با آنها دو قطبی ســازی 
کنند؛ به نظرم آقای پزشــکیان 
می تواند در انتخابات ۱۴۰۰ 

یک پدیده باشد.

محمد مهاجری درگفت وگو با ایلنا:

اصولگرایان هیچ عالقه ای به مشارکت گسترده ندارند

خبر

»می آیم تا با تنش زدایی و عادی سازی روابط با 
آمریکا و گسترش مناسبات با همه  کشورها از چین 
و روسیه تا اروپا و هند، لغو همه  تحریم ها ممکن 
شود و بانک های جهانی با دسته بندی ایرانیان در 
ردیف تروریست ها، آنان را از حقوق مسلّم خویش 

در دادوستد آزاد با جهان محروم نکنند.«
سید مصطفی تاجزاده، چهره اصالح طلب با 
انتشار بیانیه ای اعالم کاندیداتوری کرد.  در بیانیه 

او ضمن بیان مطلب فوق آمده است: »این  وضعیت 
اسفبار سرنوشت محتوم ملت ایران با فرهنگ غنی، 
تمدن کهن، موقعیت ژئوپلیتیک، منابع سرشار 
مادی و تحصیل کردگان فراوان نیست و بهبود آن 
در گرو بازگشت ....به مردم، اولویت  دادن به دانش 
و توانایی، به  جای سرسپردگی، گفت وگوی آزاد و 

آشتی با خود و با جهان است.
ســیدمصطفی تاجزاده، شــهروندی از تبار 

مشروطه خواهان و اصالح گران با استمداد از روح 
پاک شهیدان عدالت و آزادی وارد میدان انتخابات 
ریاست جمهوری می شــوم، برای تغییر و برای 

اصالحات ساختاری، رویکردی و رفتاری.
می آیم تا با احیای اصــول جمهوریت، قطار 
مدیریت میهن در ریلی قرار گیرد که شکاف بین 
اختیارات و مسئولیت برطرف شــود. ..... ایران از 
فرصت های جهانی بهره برد و با توسعه  اقتصادی 
و توزیع عادالنه ثروت، گرانی، بیکاری، نابرابری و 
شکاف طبقاتی مهار شود و با رقم خوردن فردایی 
بهتر، ایران برای همه ایرانیان شــود. می آیم تا از 
حقوق محرومان، به  ویژه کارگران و معلمان و همه  
حقوق بگیران ثابتی دفاع کنم که فشار تحریم و 
خودتحریمی و بی کفایتی ، قامت شان را خم کرده، 

سالمت و عزت آن ها را نشانه رفته است.

می آیم تا هر که شناسنامه ایرانی دارد، مالیات 
می دهد و حــق رأی دارد، صرف نظــر از عقاید و 

سالیقش، از حقوق کامل شهروندی بهره برد.
می آیم برای رفع تمام اشکال تبعیض از زنان.

می آیم تا بــا تحمیل یک ســبک زندگی 
به مردم مخالفت کنم و بســاط گزینش های 
عقیدتی و نظام سهمیه بندی خودی/غیرخودی  
شهروندان را برچینم، تا راه بر شکوفایی استعداد 
همه ی ایرانیان باز شود و ترک وطن انتخاب اول 
جوانان و نخبگان نباشــد. می آیم تا نهادهای 
مدنی توانمند شــوند و گردش آزاد اطالعات و 
آزادی فضای مجازی تضمین شــود. می آیم تا 
با تشکیل دولتی کارآمد، جوان و فراگیر توسعه 
کشور سرعت گیرد، معیشت مردم بهبود یابد و 
حقوق و کرامت همه ایرانیان با هر گرایشی و از 

هر قشر و قوم و دین و مذهبی تامین شود و امید 
و لبخند و نشاط، حرف اول را بزند.

می آیم تا قانون  اساسی خصوصاً دو فصل سوم 
و پنجم آن که بر حقوق شهروندان و حق حاکمیت 

ملت تصریح دارد، بدون تنازل اجرا شود.
به باور من رفع تحریم ها در دســترس است. 
خرید واکســن برای همه مردم ممکن اســت. 
رشــد اقتصادی و مهار گرانی و بیکاری در دوره 
اصالحات تجربه شد و رسیدن به جایگاه درخور 
ایران دست یافتنی است؛ به  شــرطی  که همه از 
تمامیت خواهی دست بکشیم؛ مخالفان خود را 
ببینیم و برای آن ها به اندازه خود حق قائل شویم، 
امنیت را برای همه ایرانیــان، نه فقط حاکمان، 
بخواهیم، تحّوالت جهانی را درک کنیم و با اعتماد 

به ملت، تسلیم رأی اکثریت شویم.«

مصطفی تاجزاده در بیانیه اعالم کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری:

می آیم تا لغو همه تحریم ها ممکن شود 
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ملکی به نقل از عراقچی خبر داد:
حرف و حدیث آمریکایی ها درباره 
لغو تحریم های حقوق بشری ایران

فداحسین ملکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس درباره حضور دیروز عباس 
عراقچی در این کمیسیون به منظور ارائه گزارش 
مذاکرات ویــن، به مهر گفت: طبــق گفته معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه، آمریکایی ها پذیرفته اند 
که تحریم های موضوعی مانند تحریم های مربوط 
به نفت، بانک، کشتیرانی، صنعت و اقتصادی را لغو 
کنند. وی افزود: طبق گفته عراقچی، آمریکایی ها 
دربــاره لغو تحریم های حقوق بشــری جمهوری 

اسالمی ایران حرف و حدیث دارند.
    

سرلشکر باقری: 
اقدامات روزهای اخیر اسرائیل را 

سر عقل خواهد آورد
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستادکل نیروهای 
مسلح در حاشیه مراسم بزرگداشت سردار محمد 
حجازی، جانشــین فقید نیروی قدس سپاه و در 
جمع خبرنگاران درباره حوادث اخیر در فلسطین 
اشغالی، گفت: صهیونیست ها فکر می کنند می توانند 
به طور دائم خاک ســوریه را هدف قرار دهند و در 
جاهای مختلف و در دریاها شیطنت کنند و پاسخ 
نگیرند. قطعا اقدامات انجام شده طی چند روز اخیر 
و اقدامات آینده که منافع آنها را به خطر می اندازد، 
آنها را سر عقل خواهد آورد. وی افزود: چیزی درباره 
اقدام گر حوادث اعــالم نمی کنیم و نمی دانیم چه 
کسی اســت اما جبهه مقاومت به صهیونیست ها 

پاسخ اساسی خواهد داد.
    

دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از 
رئیسی برای کاندیداتوری

بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسالمی 
در نامه ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی، با تشریح 
وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور و تبیین شــاخص های رئیس قوه 
مجریه مطلوب آینده، از وی برای حضور و نامزدی در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۸خرداد دعوت کردند. 
در بخشــی از این نامه آمده است: »هسته مرکزی 
دولت کنونی، به واسطه ضعف بنیان های تئوریک، 
رخوت و خمودگی عملی و فقدان باورمندی به توان 
داخلی، طرح و برنامه و راهبرد کالنی برای پیشرفت 
و توسعه درونزای کشــور بر مبنای بهره گیری از 
ظرفیت های  داخلی ندارد و به طور روزمره با فرافکنی، 
منازعه گرایی، عملکرد جزیره ای و حاشیه ســازی 

عمالً توان و سرمایه کشور را هرز می برد.«
    

حمله نظامی به یک نفت کش در 
بندر بانیاس سوریه تکذیب شد

مقامات نظامی سوریه در بندر بانیاس این کشور با 
تکذیب هرگونه عملیات نظامی علیه کشتی نفت کش 
آسیب دیده در این بندر، اعالم کردند که حادثه رخ داده 
برای کشتی نفت کش با مالکیت کشور سوریه، به  دلیل 
بی احتیاطی و عدم اقدامات ایمنی در حین عملیات 
جوشکاری در زمان تخلیه رخ داده است. روز گذشته، 
برخی رسانه ها با انتساب مالکیت این کشتی به ایران، 
به اشتباه اعالم کردند که علت حادثه، حمله پهپادی 

اسرائیل به این کشتی بوده است.
    

کاندیدای ناشناخته انتخابات 1400: 
رنگ انتخاباتی ام فیروزه ای است

وهاب عزیزی، دبیرکل جبهه جهادگران ایران 
اسالمی دیروز طی یک نشست خبری کاندیداتوری 
خود برای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری را 
اعالم کرد. وی با قرائت بیانیه  جبهه جهادگران، آن 
را جریان سوم دانست که به منظور تشکیل »دولت 
جوان جهادی« وارد عرصه انتخابات می شود. این 
فعال سیاسی و رسانه ای اصولگرا شعار »در مسیر 
والیت، جهاد ادامه دارد« را به عنوان شعار این جبهه 
سیاسی و رنگ فیروزه ای را رنگ انتخاباتی این جبهه 
اعالم کرد. عزیزی گفت: قدرت از دست مردم خارج 
شده و شــأن آن ها زیرپا گذاشته شده است. من در 

دولت جوان جهادی قدرت را به مردم برمی گردانم.
    

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:
با برگزاری انتخابات الکترونیک در 

۲4 شهر موافقت شد  
حمیدرضا کاظمی، رئیس هیأت مرکزی نظارت 
از موافقت این هیأت با برگزاری انتخابات الکترونیک 
در ۲۴ شهر خبر داد و گفت: بدین ترتیب انتخابات 
شوراهای شهر و روستا در شهرهای مشهد، شیراز، 
کرج، اهواز، کرمانشاه، قم، اصفهان، تبریز، بوشهر، 
بیرجند، قزوین، بندرعباس، شــهرکرد، زنجان، 
یاســوج، همدان، ارومیه، رشت، بجنورد، سمنان، 
گرگان، ایالم، خرم آباد و ساری به شیوه الکترونیک 

برگزار خواهد شد.

اگر آقای رئیسی نباشد و 
دیگر کاندیداها باشند، 
دوقطبی شکل نخواهد 
گرفت. اصالح طلب ها 

هم فقط در در یک فضای 
دوقطبی شدید می توانند 

کنشگری داشته باشند، به 
همین دلیل دوست دارند 

آقای رئیسی بیاید ولو 
اینکه در انتخابات پیروز 

نشوند

کاندیداتوری افرادی مثل 
آقای تاج زاده بیش از اینکه 

جدی و سیاسی باشد، جنبه 
سمبلیک دارد؛ وگرنه نه 
آقای تاج زاده کاندیدای 

ریاست جمهوری خواهد شد 
و نه اینکه شورای نگهبان او 

را تایید خواهد کرد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نامه ای به رهبری نوشته 
که در آن درخواست کرده جلوی فشار ها بر تیم مذاکره کنندگان 
هسته ای گرفته شود تا مذاکرات وین به سرانجام برساند. او در 
این نامه تاکید کرده که کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ نخواهد شد. 
به گزارش رویداد ۲۴، در حالی که مذاکرات هسته ای در وین 
در جریان اســت، در ایران مخالفت هایی جــدی وجود دارد و 
شبکه های صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران مخصوصا افق 
و پرس تی.وی به شدت در تالش هستند تا ضمن تضعیف جایگاه 
تیم دیپلماسی، مذاکرات احیای برجام را شکست خورده نشان 
دهند که هزینه ای سنگینی برای کشور به جای خواهد گذاشت. 
بخشی از اصولگرایان معتقدند مذاکرات احیای برجام در جریان 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به ضرر آنهاست. زیرا احتماال 

نتیجه مذاکرات باعث افزایش مشارکت در انتخابات می شود و 
این احتمال وجود دارد که رأی آوری کاندیدای منتسب به آنها با 
چالش جدی مواجه شود. در چنین شرایطی که تخریب و فشارها 
بر تیم مذاکره افزایش یافت، محمدجواد ظریف پس از حواشی 
حضورش در مجلس مطلبی در توئیتر خود نوشــت: »نگرانی 
من از رأی آوردن است نه رأی نیاوردن. بر عزم خود برای نامزد 
نشدن استوارم؛ ولی تداوم فشارها، آزارها، افترا ها و تهدید ها در 
اقبال عمومی و در این عزم تأثیر معکوس دارد.« از سوی دیگر 
رویداد۲۴ کسب اطالع کرده که محمدجواد ظریف برای کاهش 
فشارها علیه تیم مذاکره کنندگان وین، نامه ای به رهبری نوشته 
که در آن درخواست کرده جلوی فشارها گرفته شود تا مذاکرات 

وین خارج از فشارهای سیاسی داخلی به سرانجام برساند. 

آرای باالی ظریف در نظرسنجی ها
یک منبع نزدیک به محمدجواد ظریــف در این باره گفته 
که این نامه مدتی پیش به رهبر انقالب ارسال شده و ظریف در 
آن متعهد شده در انتخابات حاضر نخواهد شد. این منبع آگاه 
افزوده: »در شرایط حاضر ظریف می خواهد در چارچوب منافع 
ملی مذاکره انجام شود و موفقیت در مذاکره از کاندیداتوری در 
انتخابات ریاست جمهوری برایش مهم تر است.«  او به اتفاقات 
دوران ترامپ اشاره کرده و ادامه داده: »قبل از انتخابات آمریکا وزیر 
خارجه هند به ظریف گفته بود چرا با ترامپ مذاکره نمی کنید. 
ظریف پاسخ داده بود ترامپ ممکن است تا ۵ - ۶ ماه دیگر رییس 
جمهور نباشد لذا باید مطمئن باشیم که او چهار سال دیگر هست 
بعد مذاکره کنیم.« اما حاال که ترامپ نیســت و دموکرات ها به 
عرصه برگشته اند، زمینه برای بازگشت به برجام فراهم است. این 
منبع آگاه تصریح کرده که فشارها تندروها بر تیم مذاکره کننده 
آنقدر زیاد شده بود که ظریف ناچار شــده از آیت اهلل خامنه ای 
کمک بخواهد زیرا مخالفان برجام فضایی ایجاد کرده اند که تیم 

مذاکره کننده در حال خیانت به کشور هستند. تاکنون نتایج 
چند نظرسنجی در اختیار رسانه ها قرار گرفته که در همه آن ها 
محبوبیت ظریف نسبتا قابل توجه بوده است. در نظرسنجی ایسپا 
ظریف بعد از ابراهیم رئیسی، سیدحسن خمینی و محمدباقر 
قالیباف بیشترین رأی مثبت را دارد. در نظرسنجی صداوسیما 
نیز مجموع آرای کاندیدا های اصالح طلب بیشتر از آرای مثبت 
کاندیدا های اصولگراست و در صورت اجماع اصالح طلبان روی 

ظریف احتمال پیروزی او باالست.

نامه ظریف به رهبری؛

کاندیدا نمی شوم؛ جلوی فشارها گرفته شود


