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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اظهارات دو شب پیش علی الریجانی 
در کالب هاوس برای آنهایی که شــک 
داشتند او کماکان در جبهه اصولگرایان 
اســت یا متمایل به اصالح طلبی؛ یک 
تعیین تکلیف و »ختم کالم« کامل بود. 

با قطعیت می تــوان گفت که او یک 
نمونه بارز و مثال زدنی از ریزش در اردوگاه 
اصولگرایان اســت. حسن غفوری فرد، 
عضو جبهه پیروان خــط امام و رهبری 
همین اواخر در گفت وگویی الریجانی 
را به عنــوان یکــی از چهره های ممتاز 
جریــان اصولگرا دانســته و گفته بود: 
»متاسفانه نشان دادیم که دافعه ما بیشتر 
از جاذبه است و به دلیل همین دافعه و 
بدخلقی های برخی دوستان اصولگرا ما 

چهره هایی را از دست دادیم.«
با این حــال او عنوان کــرده بود که 
»الریجانی همچنان چهره ای از جریان 
اصولگرایی است« و از هم مرامان سیاسی 
خود خواســته بود کــه او را در اردوگاه 

اصولگرایی نگه دارند.
اما حرف و سخن های روزهای اخیر و 
به ویژه اظهارات دو شب پیش الریجانی 
در کالب هاوس نشــان می دهد که او از 

دست اصولگرایان رفته است.  
یک چرخش 16 ساله

الریجانی امروز همان الریجانی 16 
سال پیش نیست و دچار یک چرخش 
اساسی شده اســت؛ این چرخش هم 
مربــوط به ایــن روزهــای انتخابات و 
بازی های تبلیغاتی نیست، بلکه روندی 
است که طی ســالیان خود را بروز داده 

است. »هوای تازه« امروز او و 64 سالگی 
و پختگی با »هوای تازه« سال 84 تفاوت 

بسیار دارد. 
الریجانی جوان با 48 ســال ســن 
در ســال 84 و با شــعار »هوای تازه« 
کاندیدای نیروهای انقالب بود. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و بیش از 10 سال 
ریاست بر سازمان پرحاشیه صدا و سیما 
را پشت سر گذاشته بود و به ذهن کسی 
خطور نمی کرد کــه روزگاری میان او و 
اصالح طلبان انس و الفتی شکل بگیرد.  

حتــی نماینــدگان اصالح طلب 
مجلس ششم در زمان ریاست او بر صدا 
و سیما خواســتار تحقیق و تفحص از 
این سازمان شدند، اما شورای نگهبان با 
این تفسیر که رهبر فوق همه قواست، 
مانع از این اقدام شد. اصالح طلبان حتی 
امروز هم می گویند کــه در تمام مدت 
ریاســت الریجانی بر صدا و سیما، آنها 
و دولت محمد خاتمی از رســانه ملی 
محروم بوده انــد.  اظهارنظرهای او نیز 
تماما اصولگرایی بود. هنوز هم هستند 
کسانی که ســخنرانی او در سال 82 در 
دانشگاه شریف را به یاد دارند که گفته 
بود »ایرانیان قبل از اســالم مردمانی 
کم سواد بودند و خود نیز عالقه داشتند 

که بی سواد بمانند.«
تغییر موضع درباره »هویت«

با همین مشی سیاســی او، برنامه 
»هویت« ســال 1375 از شبکه یک 
سیمای جمهوری اسالمی پخش شد؛ 
برنامه ای که ســعید امامی و حسین 
شــریعتمداری تهیه کننــدگان آن 

معرفی شدند.

موضوع برنامه تاخت و تازهای سبک 
کیهانی بر شــماری از چهره های ادب و 
اندیشه مانند عبدالحسین زرین کوب، 
هوشنگ گلشیری، محمدعلی اسالمی 
ندوشــن، محمود دولت آبادی، احمد 
شــاملو و کســان دیگری از این دست 
بود. برنامه یاد شده این افراد را مجریان 
تهاجم فرهنگی غربی و خائن به کشور 

معرفی می کرد. 
اعترافات سعیدسیرجانی، عزت اهلل 
سحابی و غالمحسین میرزاصالح که در 
زندان ضبط شده بود هم در این برنامه 
پخش شد؛ اعترافاتی که سحابی گفته 
بود پس از ماه ها شــکنجه و بازجویی از 

زندانیان گرفته شد. 
»هویت« همان زمان ســر و صدای 
زیادی به پا کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی 
آن را کار خودســرانه گروهی در وزارت 
اطالعات دانســت. علی الریجانی که 
آن زمان رئیس صدا و ســیما بود اما در 
واکنش به سر و صداها و انتقادها گفت: 
»اوالً بحثی که ما در این مجموعه مطرح 
کردیم، بر اساس توهین و تهدید نیست. 
ثانیاً بســیاری از شخصیت های مطرح 
شده، افراد مذهبی و اندیشمند نیستند، 
هر چند ممکن است به آن تظاهر کنند. 
ثالثاً در مورد اینکه می گویند چرا به این 
افراد مجــال صحبت داده نمی شــود، 
باید گفــت؛ مگر اینهــا تاکنون مجال 
صحبت نداشتند؟ یعنی این حضرات 
فکر می کنند ما اطالع نداریم که از کدام 
سفارتخانه پول می گیرند، که این مطالب 

را بنویسند.«
این اظهارات مربــوط به الریجانی 

اصولگراســت؛ الریجانــی 1400 اما 
پریشــب در کالب هاوس گفت که آن 
برنامه کار زیردستانش بوده و می پذیرد 

که اشتباه بوده است. 
حصر و حجاب و فیلتر

او سعی کرد تصویر خوشایند جامعه 
امروز را از خود نشان دهد. در شرایطی که 
اصولگرایان تندرو به دنبال فیلتر کردن 
هر نوع پلتفرم مجازی هستند الریجانی 
در فیلمی که از خود منتشــر کرده به 
مردمی که می خواهد به او رأی بدهند 
یادآوری کرد که »در اوایــل دهه 70، 
ممنوعیت ویدئو را لغو کردم، چون هیچ 
دلیلی وجود نداشت که حکومت چنین 
ممنوعیتی ایجاد کنــد.« او همچنین 
تاکید کرده کــه باید میــزان دخالت 
حکومت در زندگی مردم مشخص شود. 
همانطور که از یک کاندیدای مشتاق 
رأی انتظار می رود، حجاب و حصر هم 
در اظهارات کالب هاوسی دو شب پیش 
الریجانی حضور داشتند. او مانند بسیاری 

دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری 
این دوره و دوره های پیشین انتخابات 
گفته اســت که »مســئله حجاب یک 
موضوع فرهنگی است و با کار فرهنگی 
باید آن را ســامان داد.« حال بماند که 
تمامی روسای جمهور قبلی نیز همین 
نظر را داشــتند اما در عمــل همان راه 
غیرفرهنگی در مورد حجاب تداوم یافت 
و علی الریجانی هم خود به عنوان رئیس 
دو نهاد فرهنگی یعنی صدا و ســیما و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اتفاقا 
یکی از کسانی است که باید در قبال این 

موضوع پاسخگو باشد. 
الریجانی درباره حصر هم گفته است 
که قرار نبود زمان حصر اینقدر طوالنی 
شود و االن هم رئیس جمهور می تواند 
جلسه ای بگذارد و به این موضوع پایان 
دهد. قطعا الریجانی خود واقف اســت 
که مسئله حصر در جایی فراتر از جایگاه 
و اختیارات رئیس جمهــوری تعیین 
تکلیف می شود اما به هر حال گفته های او 
معرف گرایش های سیاسی اوست و این 
گفته ها گرایش او را در فاصله ای نزدیک 
به اصالح طلبان و در فاصله ای بســیار 
بسیار دور از اصولگرایان نشان می دهد. 

الریجانــی 1384 اگــر محبــوب 
اصولگرایان بــود، حاال امــا مغضوب 
آنهاســت. امیرحســین قاضــی زاده 
هاشــمی، نایب رئیــس مجلس فعلی 
که از قضــا داوطلــب کاندیداتوری در 
انتخابات ریاســت جمهوری نیز شده 
است، در نشست خبری چند روز پیشش 
بعد از اینکه گفت »من و رئیسی در یک 
جبهه هستیم«، اظهار کرد: »عملکرد 
الریجانی نشان می دهد که اصولگراست 

یا اصالح طلب.«
حاال او در کالب هاوس نشــانه های 
روشــنی فرســتاده از اینکه هم حامی 
برجام اســت و هم FATF، هم مرحوم 
شجریان با وی دوســت بوده و هم قائل 
به تعامل هوشــمندانه با غرب است؛ از 
همین روست که چهره های اصالح طلب 
می گویند که حرف های الریجانی برای 

آنها »جذاب« است. 
»علی« عضو متفاوت خانواده 

الریجانی هاست؟
علــی الریجانی بــرای باورپذیری 
این تصویر متفاوت از خود اما مشــکل 
دیگــری هــم دارد و آن هــم خانواده 
الریجانی هاســت. او یکی از پنج برادر 
الریجانی است که هر یک دستی در امور 
مملکت دارند. اما الریجانی کالب هاوس 
با این جمله که نباید تاوان برادرش صادق 

 را بدهد سعی کرد این مشکل را حل کند. 
صادق آملی الریجانی، رئیس سابق قوه 
قضائیه و رئیس فعلی مجمع تشخیص 
هیچ نســبتی با آنچه که امــروز علی 
الریجانی می گوید ندارد. او که در تمام 
مدت حضورش در رأس قــوه قضائیه 
بیش از هر چیز به اظهارنظرهای سیاسی 
می پرداخت، نظراتــی کامال متفاوت از 
اظهارات برادر دیگرش داشــت و بعد از 
رفتنش از قوه قضائیه نیز ماجرای اکبر 
طبری و فسادها در قوه قضائیه، تصویر 
مثبتی از صادق الریجانی به جا نگذاشت. 
علی الریجانی اما می گوید که قرار 
نیســت او تاوان برادرش را بدهد. برادر 
دیگر، جواد هم که در زمان ریاست صادق 
الریجانی بر قوه قضائیه، دبیر ستاد حقوق 
بشر این قوه بود، بارها از برجام انتقادات 
صریح کرده اســت. علی الریجانی اما 
همین اظهارات را نشان دهنده تفاوت 

نظر او با برادران دیگرش خواند. 
او در پاسخ به اینکه چرا در این مدت 
که برادرانتان علیه برجام نظر دادند، از 
آنها انتقاد نکردید، اظهار کرد: »خانواده 
ما افراد بزرگسالی هستند که نظراتشان 
متفاوت است، وقتی نظرم درباره برجام 
با خانواده متفاوت اســت فاصله گذاری 
انجام می شود. مگر شما امشب آمدید 
بین خانواده ما اختالف بیندازید؟ اگر به 
تاریخ نگاه کنید متوجه می شوید من از 
بردارم انتقاد کردم و حتی خصوصی به 
ایشان گفتم که رفتار برخی دادستان ها 

درست نیست.«
بدین ترتیب می توان دید که حتی اگر 
اصولگرای مورد نظر برادر علی الریجانی 
باشد نیز او ســعی می کند فاصله خود 
را از او حفظ کند. البته اینکه این حفظ 
فاصله صرفا نیت سیاسی در پشت خود 
دارد یا اینکه یک دگردیسی اندیشه  در 
او رخ داده بحث دیگری است؛ ولی به هر 
حال او این بار می خواهد اینگونه »هوای 

تازه« بیاورد. 

مصداق بارز ریزش در اردوگاه اصولگرایان؛

الریجانی؛ از »هوای تازه« تا احوال دگرگون

خبر

سخنگوی شــورای وحدت گفت: ستادهای 
رسمی و مردمی در تمامی استان ها و شهرستان ها 
تشکیل می شود و شورای وحدت تمام ظرفیت 
خود در سراسر کشــور را برای حمایت یکپارچه 

از حجت االسالم آقای رئیسی بسیج کرده است.
منوچهر متکی در تشــریح تصمیمات مهم 
جلســه هیأت عالی شــورای وحدت، با اشاره به 
تدوین چارت سازمانی فعالیت ستادهای انتخاباتی 
شورای وحدت در سراســر کشور و لزوم تشکیل 

سریع این ستادها برای حمایت از نامزدی جناب 
حجت االسالم و المسلمین رئیسی گفت: بر اساس 
تصمیمات اتخاذ شده در شــورای وحدت، دفاتر 
شورای وحدت در اســتان های کشور ماموریت 
یافتند تا نسبت به انتخاب فردی شایسته و توانمند 
از چهره های ملی و استانی به عنوان رئیس ستاد 
انتخاباتی شورای وحدت در آن استان اقدام کنند.

وی افزود: مسئول هیأت اجرایی مرکز استان 
نیز به عنوان نایب رئیس ستاد انتخاباتی تعیین 

می شود تا ظرفیت کمیته های اقشاری و موضوعی 
را در ستادها به کار گیرد.

متکی ادامه داد: عالوه بر مراکز اســتان ها، در 
تمام شهرستان ها، شهرها و بخش های استان نیز 
مسئولین هیأت های اجرایی به عنوان رئیس ستاد 
انتخاباتی تعیین می شــوند و در صورت تصویب 
هیأت اجرایی انتخاب فرد دیگری به عنوان رئیس 

ستاد بالمانع است.
سخنگوی شورای وحدت در بخش دیگری از 

سخنان خود به شکل گیری ستادهای مردمی در 
کنار ستادهای رسمی شورای وحدت در سراسر 
کشور اشــاره کرد و گفت: پیشنهاد عالقمندان 
تشکیل ســتادهای مردمی در ســتاد مرکزی 
انتخابات شورای وحدت بررسی و احکام آنان صادر 
خواهد شد. حکم رئیس ستاد استانی توسط رئیس 
ستاد انتخاباتی کشور در شورای وحدت صادر می 
شود و حکم رئیس ستاد در شهرها و بخش های 
تابعه استان، توسط رئیس ستاد انتخابات استان 

صادر می شود.
متکی شکل گیری ســتادهای روستایی را 
با مســئولیت نمایندگان و رابطین در روستاها 
را اعالم داشــت و اضافه کرد: احکام آنان توسط 

 رئیس ســتاد شهرســتان صــادر می شــود.
وی در پایــان تاکیــد کرد کــه فعالیت های 
انتخاباتی شــورای وحدت در سراسر کشور با 
مسئولین ذیربط منصوب جناب آقای رئیسی 

هماهنگ خواهد بود.

متکی تکلیف ستاد های انتخاباتی شورای وحدت را  مشخص کرد؛

حمایت یکپارچه و سراسری اصولگرایان از ابراهیم رئیسی
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طی بیانیه ای اعالم شد؛
رایزنی آژانس انرژی اتمی با ایران 

برای تمدید توافق
آژانس بین المللی انــرژی اتمی در بیانیه ای 
اعالم کرد که در حال رایزنی با ایران برای تمدید 
توافقی اســت که امروز منقضی می شــود. این 
بیانیــه می فزاید که مدیرکل آژانس گزارشــی 
در این رابطه در روزهای آینده تقدیم شــورای 
حکام خواهد کرد. گفتنی اســت ایران و آژانس 
اخیرا به توافقی 90 روزه دســت پیدا کردند که 
براساس آن، نظارت های آژانس از فعالیت های 
هسته ای تهران ادامه پیدا می کند، اما فیلم های 
آن تا زمان حصول توافق احیای برجام، در دست 

ایران باقی می ماند. 
    

نتانیاهو:
اخیرا یک پهپاد ایرانی به آسمان 

اسرائیل وارد شد
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل 
تکه هایی از یک پهپاد را در دســت گرفت و آن را 
به هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که به اسرائیل 
سفر کرده، نشان داد و مدعی شــد که آن پهپاد 
ســاخت ایران و مجهــز به مواد انفجــاری بوده 
و ارتش اســرائیل آن را ســرنگون کرده است. 
رسانه های اسرائیل سه شــنبه هفته گذشته از 
رخنه یک پهپاد به منطقه »بقاع اردن« در کنار 
شهرک »بیت شــه آن« و در نزدیکی مرز با اردن 
خبر دادند که در نزدیکی مزرعه اشتراکی »ماعوز 
حییم« سرنگون شــده بود. آنها نوشتند که این 
پهپاد احتماال مدتی در آســمان اسرائیل پرواز 
کرده اما آژیر هشدار به صدا در نیامده زیرا ظاهرا 
سیستم های اســرائیلی آن را ســریعا رهگیری 

نکرده بود.
    

سپاه از پهپاد پهن پیکر »غزه« 
رونمایی کرد

در مراســمی با حضور فرماند ه های عالیرتبه 
سپاه، از سه دســتاورد مهم و راهبردی دفاعی و 
نظامی ســپاه در حوزه های پهپادی و پدافندی 
رونمایی شــد. یکی از این دستاوردها هواپیمای 
بدون سرنشین فوق سنگین و پهن پیکر »غزه« با 
تنوع مأموریت در حوزه هــای مراقبتی، رزمی و 
شناسایی و مداومت پروازی 35 ساعت نخستین 
دستاورد دفاعی سپاه بود. این پهپاد در مأموریت 
رزمی قادر به حمل 13 بمب تا شعاع عملیاتی 2 
هزارکیلومتری و نیز حمــل 500 کیلوگرم انواع 
تجهیزات جمع آوری اطالعات و سیگنالی است.

    
ادعای »دولت بهار«:

عده ای به دنبال برپایی آتش سوزی 
بزرگ یا سقوط هواپیما هستند 

کانــال دولــت بهار منتســب بــه محمود 
احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم مدعی 
شده اســت: »بنا به اطالع عده ای به دنبال ایجاد 
یک حادثه مهم مانند ســقوط هواپیما، تصادف 
قطار، انفجار یا آتش سوزی بزرگ هستند تا فضای 
کشور را ملتهب و حواس مردم را از مسئله بسیار 
مهم انتخابات پرت نمایند تا در سایه آن بتوانند 
کاندیداهای مورد قبول مــردم را با هزینه کم از 
صحنه حذف و مشارکت پایین مردم در انتخابات 

را توجیه کنند!«
    

جانشین فرمانده ناجا:
سخنان برخی کاندیداها جز 

وطن فروشی چیزی ندارد
قاسم رضایی، جانشــین فرمانده ناجا درباره 
آماگی نیــروی انتظامی بــرای انتخابات گفت: 
برخی کاندیداها مصاحبه هایی می کنند که جز 
وطن فروشی چیزی ندارد. این افراد عرق ملی را 
از دست داده اند و خود را نوکر و مزدور آن طرف 
آب ها می دانند. وی با بیان اینکه ناجا به پشتیبانی 
مردم و به خواســت مــردم با این افــراد ذره ای 
مماشــات نخواهد کرد، افــزود: راهبرد نیروی 
انتظامی جلوتر بودن از زمان است و فتنه ها را در 

محفل هایشان خفه می کنیم.
    

اسماعیل هنیه: از ایران که پول به 
ما رساند تشکر می کنیم 

الجزیره به نقل از اســماعیل هنیه نوشت: از 
ایران که به غزه پول و سالح رساند تشکر می کنم.

به گزارش اصالحات نیوز، وی در ادامه گفت: 
از برادرانمان در مصر کــه در این جنگ بصورت 
روزانه در کنار ما بودند و نقش تاریخی خودشان 
را در مقاومــت در برابر این تجــاوز ایفا کردند. 
همچنیــن از دولت قطر هم که نقــش خود را از 
طریق دیپلماسی و سیاسی برای پایان این جنگ 

ایفا کرد.

علی الریجانی برای 
باورپذیری تصویر متفاوت 

از خود؛ مشکل عمده ای 
دارد: عضو خانواده 

الریجانی هاست. او اما در 
کالب هاوس با این جمله که 
نباید تاوان برادرش صادق 

را بدهد سعی کرد این 
مشکل را حل کند

الریجانی در کالب هاوس 
نشانه های روشنی 

فرستاده از اینکه هم حامی 
 ،FATF برجام است و هم
هم مرحوم شجریان با وی 
دوست بوده و هم قائل به 

تعامل هوشمندانه با غرب 
است، هم »هویت« اشتباه 

بوده و هم حصر نباید اینقدر 
طول می کشیده

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی توئیتری 
ضمن خبر دادن از گفت وگو پیرامون برجــام با وزیر امور 
خارجه کشورمان، اظهار کرد که مذاکرات احیای برجام در 

وین پیشرفت خوبی داشته است.
جوزپ بورل در صفحه توئیترش نوشت: با محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران درباره برجام گفت وگو کردم. 

تیم های ]مذاکره کننده[ مســتقر در وین، پیشرفت خوبی 
در هفته های اخیر داشــته اند. همه طرف هــا اکنون باید 
تصمیمات سیاسی الزم را اتخاذ کنند تا بتوانیم مذاکرات را 
به نتیجه برسانیم و به اجرایی شدن کامل ]توافق هسته ای[ 
بازگردیم. برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مهم است که 

فعالیت های راستی آزمایی اش را ادامه دهد.
در ایــن گفت وگوی تلفنی، ظریف نیــز ضمن تقدیر از 
تالش های بورل و همکارانش در ســرویس اقدام خارجی 
اتحادیه، از تداوم تروریســم اقتصادی آمریــکا طی 5 ماه 

گذشته و نقض ادامه دار تعهدات این کشور انتقاد کرد.

ظریف با بیان اینکــه تداوم تحریم هــای غیرقانونی و 
غیرانسانی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین امریکا به 
عنوان اهرم مذاکره توسط دولت جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا قابل قبول نیست، گفت: تغییر بنیادین این رویکرد به 
عنوان شرط الزم برای موفقیت گفت وگوها در وین، تصمیم 

سیاسی است که رئیس جمهور آمریکا باید اتخاذ کند.
گفت وگوی ظریف و بورل بــا یکدیگر در پی این مطرح 
می شــود که در هفته هــای اخیر، مذاکرات کمیســیون 
مشترک برجام در راستای احیای توافق هسته ای از طریق 
بازگشت دو جانبه تهران - واشنگتن به توافق هسته ای در 

وین برقرار بوده است و در دور اخیر خوش بینی هایی با توجه 
به موفق بودن مذاکرات و حل شــدن بخش عمده مسائل 

اختالفی به میان آمده است.
در این مذاکرات روند لغو تحریم ها علیه ایران از ســوی 
آمریکا و اقدامات ایران برای بازگردانــی اقدامات جبرانی 

هسته ای به حالت اولیه، مورد بررسی قرار می گیرد. 
عباس عراقچی، معاون سیاســی وزیرخارجه و رئیس 
هیأت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین چهارشنبه شب 
پس از نشست کمیسیون مشــترک برجام در گفت وگویی 
عنوان کــرد: »االن می توانیم بگوییم بــه چارچوب توافق 
رسیده ایم و به ساختار توافق دســت یافته ایم. متن اصلی 
توافق و ضمیمه ها همه مشخص شده، ولی مذاکرات درباره 
متن به پایان نرسیده و بسیاری از بندهای این توافق هنوز 

در حال مذاکره است.«

بورل با اشاره به گفت وگوی تلفنی اش با ظریف؛

پیشرفت خوبی در مذاکرات برجام حاصل شده است


