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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

قالیباف بــا شــرحی از وضعیت 
موجــود و ضــرورت جوانگرایی این 
فراخوان را داده و در عین حال هشدار 
داده که »اگر شــما به میدان نیایید، 
مطالبه نکنید و توانمندی های خود 
را عرضه نکنید، این در بر همان پاشنه 
خواهد چرخید و مشــخصاً مجلس 
آینده تفــاوت معناداری با گذشــته 

نخواهد داشت.«
او اشاره کرد که وقتی جنگ تمام 
شــد 27 ســاله بوده اما االن حتی به 
جوانانی که در میانسالی هستند نیز 
میدان داده نمی شود. شهردار پیشین 
تهران به تاکید رهبــر معظم انقالب 
بر »جوانگرایــی« در بیانیه گام دوم 
انقالب هم اشــاره کــرده و گفته که 
رهبری بدین ترتیب حجــت را بر ما 
تمــام کردند و نباید منتظر دســتور 
از باال به پایین باشــیم و باید آتش به 

اختیار عمل کنیم. 
کپی برداری از یک الگوی 

شکست خورده
اینکه ســازوکار تــالش قالیباف 
برای شناسایی این شایسته ترین ها 
و قرار دادن آنهــا در معرض انتخاب 

مردم چگونه خواهــد بود، موضوعی 
اســت که قالیباف در ویدئوی خود به 
آن نپرداخت، اما محســن پیرهادی، 
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت، 
حزب سیاســی نزدیک به محمدباقر 
قالیباف به تسنیم گفت:  »قرار است 
آقای قالیباف پس از فراخوان و ثبت نام 
افراد در سامانه، با استفاده از ظرفیت 
جمعیت پیشــرفت و عدالت، جوانان 
انقالبــی و متخصصی کــه ظرفیت 
نمایندگی مجلس دارند را در تهران 
و شهرستان ها مورد حمایت قرار دهد 
و با توجه به ظرفیت شخصی، جهت 
کاندیداتوری به مردم و جریان انقالبی 
برای قرار دادن در لیست های ائتالفی 

معرفی کند.«
به نظر می رسد قالیباف در این مورد 
از الگوی اصالح طلبــان در انتخابات 
مجلس فعلی اســتفاده کرده است؛ 
الگویی کــه فراخــوان داد و هرکس 
ادعای اطالح طلبی داشت را حمایت 
کرد و به مجلس فرستاد تا حد امکان 
از صندلــی اصولگرایان بکاهد و البته 
نتیجه آن مجلسی شد با اصالح طلبان 
دسته چندمی که هر لحظه رنگ عوض 
می کنند و این تغییر رنگ گاهی چنان 
شدید می شود که حتی گاهی از آنها 

یک اصولگرای تمام عیار می سازد!   
شبکه سازی به سبک سردار؟

 حال فــرض کنیــم جوانانی به 
فراخوان او لبیــک بگویند و قالیباف 
به قول خودش تــالش کند تا آنها در 
معرض انتخاب مردم قــرار گیرند و 
رأی بیاورند و وارد مجلس شــوند و 
بدین ترتیب شــماری از نمایندگان 
مجلس آتی یک وجه مشترک داشته 
باشــند و آن اینکه با حمایت قالیباف 
وارد مجلس شده اند. با چنین فرضی 
برخی از فراخوان محمدباقر قالیباف 
چنین استنباط کردند که او به دنبال 

شبکه سازی است.  
خودش نیز در پیــام ویدئویی اش 
گفته است: »قباًل گفته بودم که قرار 
نیست محور شما باشم، اما می توانم 
صدای شــما شــوم و خواســته ها و 
مطالبات شما را از مسئوالن و رئوس 
جریان انقالب ضریب دهم و پیگیری 
کنم تــا ایــن تغییــر و نوگرایی رقم 

بخورد.«
شاید هم احتمال شبکه سازی از 
سوی سرداری که زمانی هم شهردار 
بود و اتفاقا ســه بار هــم کاندیدای 
ریاست جمهوری شــده کمی اغراق 
باشد اما پُر واضح اســت که قالیباف 

به سبک و ســیاق خودش قصد دارد 
مهره هایــی را روی کرســی های 
مجلس یازدهم بنشــاند کــه البته 
حضور آنها در مجلس، قطار انتخابات 
ریاســت جمهوری را نیز روی ریلی 
که مورد دلخواه قالیباف اســت قرار 

خواهد داد. 
در حلقه یاران »ناموافق«

اما چرا ویدئوی او خطاب به جوانان 
است؟ قطعا بخشی از آن برمی گردد 
بــه مانیفســت ســردار نواصولگرا؛ 

مانیفســتی که چندان مــورد اقبال 
دیگر اصولگرایان قرار نگرفت. 

گرچه قالیباف در انتخابات ســال 
96 به نقع ابراهیم رئیسی کنار رفت، 
اما بعدتر کاشف به عمل آمد که او دل 
خوشــی از این کناره گیری نداشت و 
بنا به فشــار اصولگرایان پذیرفت که 
کنار گود بنشــیند و شکست رئیسی 

را تماشا کند. 
بعد از پایان انتخابات هم گالیه آمیز 
از روش هــای اصولگرایان برای ادامه 
مســیر انتقــاد کــرد و مانیفســت 
نواصولگرایی خــود را ارائه داد. متن 
مانیفست او متمرکز بر »جوانگرایی« 
و »خودانتقادی« بود در رســانه های 
اصولگرا منتشــر شــد اما یاران او در 
جبهه اصولگرا گوشــه چشمی هم به 

آن نداشتند. 
حشــمت اهلل فالحت پیشــه، در 
واکنش به آن گفت کــه اعتقادی به 
نواصولگرایی ندارد و اساسا اصولگرایی 
در ســاختمانش کهنــه اســت و 
نواصولگرایی هم فقط یک اسم است 
که نمی توان با آن جریان سیاســی 

راه انداخت.
حمیدرضا ترقی، عضو شــورای 
مرکزی موتلفه اسالمی هم گفت که 
چیز تازه ای در این مانیفست نیست 
و همــان گرایش به جوانــان و تغییر 
گفتمان اصولگرایــی و به روزکردن 
گفتمان است که قبال هم مطرح شده 

بوده است. 
محمدرضا باهنر به عنوان چهره ای 
اثرگذار و کلیدی در میان اصولگرایان 
هم اقبالی به این مانیفســت نشــان 
نداد و گفــت که »ما احــزاب زیادی 
داریم، امــا خیلی از آن هــا کاغذی 
هســتند و جزایری کوچکند که تا به 
هم نپیوندند، تحولی ایجاد نمی شود. 
نواصولگرایی هم شاید از همین دست 

باشد.«
دیگرانی چون کریمی قدوســی 
هم آب پاکی را روی دســت قالیباف 
ریختنــد و بدون نگاه بــه کم و کیف 
نواصولگرایی او، تاکیــد کردند که به 
طور کلی این امام مسلمین است که 

جریان سازی امت را به دست دارد. 
با این کم لطفی دوستان اصولگرا 
به قالیبــاف به نظر می رســد او حاال 
تصمیم گرفتــه یک تنــه وارد گود 
شود و مانیفســت نواصولگرایی خود 
را محقق کنــد اما باید دیــد که این 
سردار ســابقا شــهردار آنقدر قدرت 
 دارد که بتواند جمعیتــی را زیر علم 
نواصولگرایــی خود جمــع و راهی 

مجلس یازدهم کند. 

بعید است قالیباف نامزد شود
ناکامی هــای او در راهیابــی به 
پاســتور طعنه به شکســت های پی 
در پی محســن رضایی در انتخابات 
ریاســت جمهوری می زند که هر بار 
نشــان داده مردم اقبــال چندانی به 
سرداران نظامی برای مناصب انتخابی 
ندارند. این نشانه شــاید باعث شود 
که قالیبــاف در انتخابات های بعدی 
کاندیدا نشود و صرفا مسیر راهیابی به 
پاستور و بهارستان را برای هواداران و 
هم مسلکانش باز کند تا بدین ترتیب 

جایگاه سیاسی خود را تقویت کند. 
با این حال ســال گذشته بسیاری 
از تحلیل هــا این بود کــه او به دنبال 
صندلی علی الریجانی است. به ویژه 
چهار ماه پیش کــه مجلس تصویب 
کرد افــرادی با ســابقه ســه دوره 
نمایندگی دیگر حــق کاندیداتوری 
در انتخابات مجلس را ندارند، با توجه 
به اینکه این مصوبه شامل حال علی 
 الریجانی نیز می شــد این احتماالت 

قوت گرفت.   
اما شورای نگهبان این مصوبه را رد 
کرد و از سوی دیگر دبیرکل جمعیت 
پیشــرفت و عدالت دیروز به تسنیم 
گفته است که درخواست های زیادی از 
او برای نامزدی انتخابات مجلس شده 
اما بعید اســت قالیباف شخصا قصد 
کاندیداتوری در انتخابات مجلس را 

داشته باشد. 
حال بایــد دید آیا فراخــوان تازه 
او هم به سرنوشــت فراخــوان اول او 
درباره مانیفست نواصولگرایی دچار 
خواهد شد و این بار هم اصولگرایان او 
و فراخوانش را تنها خواهند گذاشت 
یا اینکه در لیست های ائتالفی خود، 
جایی هم بــه جوانانی که بــه او پناه 

می آورند، خواهند داد. 

قالیباف فراخوان کاندیداتوری داد

تیک  آف  انتخاباتی سردار خلبان

گزارش

محمدباقر قالیباف، دیروز ویدئویی منتشر کرد که می توان آن را اولین تحرکات جدی برای انتخابات 9 ماه دیگر 
قلمداد کرد. این ویدئو نه اعالم کاندیداتوری بود و نه تکرار دوباره مانیفست نواصولگرایی اش بلکه فراخوان یک تنه ای 
بود برای ثبت نام در یک سایت. سردار خلبان در این ویدئو یک پایگاه اینترنتی اعالم و از مخاطبانی که به گفته خودش 

جوانان هستند دعوت می کند که اگر برای قبول مسئولیت نمایندگی مردم مفید هستند در این پایگاه ثبت نام کنند تا به 
گفته او با استفاده از همه ظرفیت ها تالش شود در حد امکان شایسته ترین ها در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند. 

جانشــین نماینده وقت ولی فقیه در ســپاه 
پاسداران در واکنش به ویدیوی منتشر شده از 
سخنان فرماندهان سپاه بعد از انتخابات سال ۸۸، 
می گوید: دغدغه داشتن و رصد تحوالت جامعه، 

دخالت سپاه در سیاست نیست.
به گزارش ایرنا بــه  تازگی، بــرای اولین بار 
ویدیویی از ســخنرانی ســه مقام ارشــد سپاه 
پاسداران بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 
۸۸ در جمع فرماندهان و اعضــای این نهاد، در 

فضای مجازی منتشر شده است.
در ایــن ویدئو ســردار محمدعلی جعفری، 
فرمانده وقت ســپاه در پایان سخنانش تأکید 
می کند: »ما دیگر نمی توانیم تحمل کنیم. نظام، 
انقالب و مردم دیگر تحمــل ندارند که در یک 
مقطع چهارساله یا هشت ساله جریانی روی کار 
آید که با ارزش ها، اعتقادات، انقالب، ایمان، باور 

و مذهب مردم بازی کند.«
او ادامه داد: »مردم نمی توانند این را تحمل 
کنند. اگر ما درســت عمل کنیم و این اعتماد را 
در مردم ایجاد کنیــم، در همه صحنه ها چه در 
صحنه مبارزات سیاسی در انتخابات آینده و چه 

در صحنه های عملی، دولت و نظام را کمک کنیم 
که به این اهداف برســیم تا امیدواری در مردم 
ایجاد شود.« جعفری ســپاه پاسداران در پایان 
تاکید می کند: »انقالب اسالمی و بسیج باید به  
صورت همه جانبه و گسترده جریان اصولگرایی 
که فعاًل حاکم اســت و با لطــف و عنایت خدا و 
مبارزات بی امان مقام معظم رهبری حاکم شده، 
حمایت کند و ان شاءاهلل این ادامه پیدا کند. اگر 
خواهان پیشرفت کشور همراه با عدالت هستیم، 

این مسئله الزم و اجتناب ناپذیر است.«
وضعیت نارنجی انتخابات

حجت االسالم والمســلمین علی سعیدی، 
نماینــده وقت ولی فقیه در ســپاه پاســداران 
نیز در بخشــی از ســخنان خود در این ویدئو 
می گوید: »ســپاه باید اتاق فکر داشــته باشد، 
طرح ها و برنامه ها و پیشنهادهایی را آماده کند و به 
دستگاه های مربوطه دهد. در این ماجرای فتنه، 
ابهت سپاه مشــکالت را حل کرد، اما مشکالت 
عدیده ای بود که ســپاه به آمادگی بیشــتری 
احتیاج دارد که بتواند با غائله های این شکلی با 
ســرعت برخورد کند. چالش اصلی ما در آینده 

همین مسائل است. انتخابات به شکل تهدید علیه 
انقالب شکل می گیرد، آن هم در قالب وضعیت 
نارنجی.« او می افزایــد: »اگر وضعیت انتخابات 
عادی یا زرد بود، اصاًل نیاز به نگرانی سپاه نبود، 
ولی متأسفانه در سال های اخیر چون دشمن وارد 
عرصه شده، نتیجه این شده که ما در انتخابات 
به خصوص انتخابات ریاست جمهوری تهدیدی 
که علیه انقالب جلوه می کند به رنگ نارنجی است 
و به سمت قرمز پیش می رود. با توجه به وضعیت 
نارنجی و قرمز، نقش ســپاه و بسیج قبل و بعد از 
انتخابات باید کاماًل از هم جدا شود.« سعیدی در 
پایان سخنانش از حجت االسالم مجتبی ذوالنور 
دعوت می کند که برای پاسخگویی به سؤال های 
حضار پشت تریبون حاضر شود اما ویدیوی این 

جلسه پرسش و پاسخ منتشر نشده است.
 رصد تحوالت جامعه، 

دخالت در سیاست نیست
ذوالنور که اکنون نماینده قم در مجلس است، 
در سال ۸۸ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه 
بود. ایرناپالس در تماس با مجتبی ذوالنور درباره 

این جلسه گفت وگو کرده است.

او گفته که حضــور در این جلســه را به یاد 
نمی آورد و توضیح داده: »همه جلساتی که من 
می روم مهم است. قبل از ورود به مجلس، سالی 
هزار جلسه سخنرانی در کشور داشتم. من االن 
درباره این جلسه که شما می گویید یادم نمی آید. 

اگر سؤال مشخصی دارید بپرسید.«
ذوالنــور ســپس در پاســخ به اینکــه آیا 
سخنرانی های فرماندهان و مسئوالن سپاه در 
این ویدئو به معنای دخالت این نهاد در سیاست 
نیست، گفت: خیر. سپاه وظیفه اش حفظ انقالب 
و دستاوردهای انقالب است. در هر عرصه ای که 
انقالب و دســتاوردهای آن به خطر بیفتد سپاه 
مأموریت حفظ انقالب و دســتاوردهای آن را 
دارد. اگر منظور از دخالت سپاه در سیاست حفظ 

انقالب، دغدغه داشتن و رصد تحوالت جامعه و 
خط و خطوطی که ممکن است انقالب را کمک 
کند یا به آن آسیب برساند، باشد این دخالت سپاه 
در سیاست نیست. اگر منظور از دخالت سپاه در 
سیاست اینهاست خوب معلوم است که همه باید 
این دخالت را داشته باشــند. اما اگر منظور زیر 
پرچم این یا آن گروه رفتن و ســینه زدن است، 
باید گفت که خیر! ســپاه هیچ گاه این گونه وارد 
نشده و نخواهد شد. نماینده مردم قم در مجلس 
افزود: اگر منظور از دخالت سپاه در سیاست حفظ 
انقالب، دغدغه داشتن و رصد تحوالت جامعه و 
خط و خطوطی که ممکن است انقالب را کمک 
کند یا به آن آسیب برســاند، باشد، این دخالت 

سپاه در سیاست نیست .

ویدئوی حاشیه ساز؛

آیاسپاهدرسیاستدخالتمیکند؟
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ادعایمعاونوزیردفاعانگلیس
علیهایران

به گــزارش ایلنا بــه نقل از اســکای نیوز، 
»توبیاس الوود«، معاون وزیــر دفاع انگلیس 
در مورد حضور ایران در وقایــع دریای عمان 
مدعی شد: من ناراحتی ایران از این تحریم ها 
و خروج آمریکا از برجــام را درک می کنم. اما 
هرگز این ناراحتی اجازه حمله به کشتی ها در 
دریای عمان و خلیج فارس را به آنها نمی دهد 
و توجیهی برای این اقدامات نیست. ما به ایران 
این پیام را ابــالغ می کنیم که برای حفاظت از 
منافع خود هیچ تردیدی نخواهیم کرد و کامال 

برای حفاظت از منافع خود جدی هستیم.
    

تجمعمقابلسفارتایران
درلندن

حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن روز 
گذشــته در پیامی توئیتری خبر داد: علیرغم 
هشــدارهای متعدد به پلیــس و وزارت امور 
خارجــه انگلیس، چند نفر با مســدود کردن 
مسیر، دیروز و دیشب را جلوی سفارت سپری 
کردند. امروز عــالوه بر افراد، رســانه ها برای 
تهیه گزارش جلوی سفارت اجتماع کرده اند. 
کماکان پیاده روی جلوی ســفارت مســدود 

است و امکان تردد دیپلمات ها وجود ندارد.
    

دیداراعضایارشدجنبش
حماسباوزیراطالعات

به گزارش فــارس، »صالح العــاروری«، 
نائب  رئیس دفتر سیاســی حماس، »حسام 
بــدران« عضو دفتر سیاســی ایــن جنبش، 
»اســامه حمدان« مســئول روابط خارجی 
حمــاس و »احمــد عبدالهــادی« نماینده 
حماس در لبنان با »سید محمود علوی« وزیر 
اطالعات ایران دیدار کردند. بر اساس گزارش 
وب سایت حماس، در این دیدار راه های مقابله 
با تهدیدات آمریکایی-صهیونیستی در منطقه 
بویژه در رابطه با مسأله فلسطین بررسی شد. 

    
آیاژاپنبهاینستکس

میپیوندد؟
تاکشی اوســوگا، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ژاپن در پاسخ به این سوال که آیا ژاپن 
تمایلی برای پیوســتن به سازوکار اینستکس 
جهت تســریع انجام مبادله اقتصادی بین دو 
کشــور را دارد، به ایســنا گفت: تصور من این 
است که اینستکس به مرحله  نهایی نرسیده و 
بنابراین نمی توانم در مورد آن نظر بدهم. وی در 
پاسخ به اینکه اگر این سازوکار نهایی شود آیا 
در آن زمان ژاپن تمایلی به آن خواهد داشت، 
اظهار کرد: این یک سوال براساس فرضیه است 
و من در حال حاضر نمی توانم در مورد آن اظهار 

نظری بکنم.
    

تاریخاولینجلسه
محاکمهنجفی

با پایان یافتن تحقیقات در دادسرای جنایی 
تهران از محمد علی نجفی، کیفرخواست وی 
صادر و به دادگاه کیفری استان ارسال شد. به 
گزارش تســنیم اولین جلسه محاکمه محمد 
علی نجفی به اتهام قتل عمد همسر خود میترا 
اســتاد، دهم تیرماه در دادگاه کیفری استان 
به ریاســت قاضی کشــکولی برگزار خواهد 
شــد. قاضی محمدرضا محمدی کشــکولی، 
رئیس شــعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران، 
درباره علنی یا غیرعلنی بودن جلسه محاکمه 

اظهارنظر نکرده است.
    

یکصندلیدیگرازدست
اصالحطلبانرفت

محمد مهدی زاهدی در اجالســیه چهارم 
مجلس دهم رئیــس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شد و محمود نگهبان سالمی 
و قاسم احمدی الشــکی به ترتیب به عنوان 
نــواب اول و دوم انتخاب شــدند. پیش از این 
محمدرضا عارف رییس کمیســیون آموزش 
و تحقیقات مجلس بود. او روز گذشــته نامزد 

ریاست این کمیسیون نشد. 
    

865تقاضایسوالازوزرا
غالمرضا اسداللهی، معاونت نظارت مجلس 
گزارشــی از اقدامــات نظارتی نماینــدگان در 
اجالسیه سوم دوره دهم را قرائت کرد که طبق این 
گزارش ۸6۵ تقاضای سوال از وزیران دولت در این 
اجالسیه به هیئت رئیسه داده شده که بیشترین 

سوال مربوط به وزیر نیرو با ۱۰9 فقره است.

دبیرکل جمعیت پیشرفت 
و عدالت، حزب سیاسی 

نزدیک به محمدباقر 
قالیباف می گوید:  »قرار 

است آقای قالیباف پس از 
فراخوان و ثبت نام افراد 

در سامانه، جوانان انقالبی 
و متخصصی که ظرفیت 
نمایندگی مجلس دارند 

را مورد حمایت قرار 
دهد و برای قرار دادن در 

لیست های ائتالفی معرفی 
کند

به نظر می رسد قالیباف 
در این مورد از الگوی 

اصالح طلبان استفاده 
کرده است؛ الگویی که 
فراخوان داد و هر کس 

ادعای اطالح طلبی داشت 
را حمایت کرد و به مجلس 

فرستاد تا حد امکان از 
صندلی اصولگرایان بکاهد 

و البته نتیجه آن مجلسی 
شد با اصالح طلبان دسته 

چندمی


