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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آنطور که آقایان بهارستان گفته اند، 
مجلس امروز لیست کابینه پیشنهادی 
ابراهیم رئیسی را اعالم وصول می کند. 
قرار است برخی وزرای پیشنهادی در این 
لیست هم امروز به مجلس بروند و ضمن 
ارائه برنامه های خود، به پرســش های 
نمایندگان پاسخ دهند تا سرنوشتشان 
در روز رأی اعتماد مشخص شود.  باالخره 
بعد از ماه ها گمانه زنی و ده ها لیست فیک؛ 
روز چهارشنبه باالخره لیست پیشنهادی 
ابراهیم رئیســی بــرای وزارتخانه های 
دولت مشخص شد. حرف و حدیث هم 
درباره آن بسیار است و برخی از آنها هنوز 
وزیر نشده، حاشیه ســاز شده اند؛ مثال 
حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش 
و پرورش در صفحــه توئیترش اینکه به 
عنوان وزیــر آموزش و پــرورش دولت 
سیزدهم معرفی شــده را جزو سوابق و 
رزومه اش آورده اســت! این اقدام او در 
شرایطی که بسیاری نسبت به بی تجربگی 
برخی چهره های کابینه پیشــنهادی 
انتقاد دارند، با واکنش زیادی مواجه شد.  
عالوه بر این باغگلی دیروز یک مصاحبه 
داشــت که آن هم حاشیه ساز شد. او در 

این مصاحبه گفته بود افتخار همسرش 
این اســت که »خانه دار است، به تربیت 
فرزندانش می پــردازد و از زندگی اش 
لذت می برد.« حســین امیرعبدالهیان 
نیز وزیر پیشــنهادی دیگری است که 
حاشیه پیش از وزیر شدن به استقبالش 
آمده است. از او هم ویدئویی منتشر شده 
که در آن به انگلیسی بسیار »ناسلیس!« 
حرف می زند. انگلیسی دست و پا شکسته 
وزیر پیشــنهادی وزارت خارجه دست 
به دست در فضای مجازی می چرخد و 

بازخوردهای منفی تولید می کند. 
نه چنان شد، نه چنین!

جدای از این حواشــی، واکنش ها به 
لیست پیشنهادی هم زیاد است. از روزنامه 
شرق که آن را »در مسیر تجربه« می خواند 
تا روزنامه جمهوری اسالمی که معتقد 
است کابینه پیشنهادی ضعیف و ناتوان 
است و البته روزنامه کیهان که نوشته است 
با توجه به جوان، باانگیزه و انقالبی بودن 
بســیاری از اعضای این لیست، می توان 
به موفقیت آنها امیدوار بود. اینکه شرق و 
جمهوری اسالمی پیش بینی درست تری 
از کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی ارائه 
داده انــد یا کیهان، موضوعی اســت که 
گرچه می توان دربــاره آن بحث کرد؛ اما 

فی الحال به گذر زمان وامی گذاریمش.  
آنچه برای قضــاوت نیاز به گــذر زمان 
ندارد، وعده »کابینه فراجناحی« است. 
دو جریان غالب سیاسی یعنی اصولگرا 
و اصالح طلب چنان از سکه افتاده اند که 
آقایان کاندیداهای ریاســت جمهوری 
گرچه مشــخص بود که تابلــوی کدام 
جریان هستند اما خود را مستقل معرفی 
می کردند و مدعــی بودند که در صورت 
پیروزی فراجناحــی عمل خواهند کرد 
و همه نیروهای کارآمــد و توانمند نظام 
را به خدمت خواهند گرفــت. از این رو 
بســیاری گمان می کردند که از وزرای 
دولت روحانی دســت کم امیر حاتمی، 
وزیر دفاع و محمد اســالمی، وزیر راه و 
شهرسازی بتوانند در پاستور باقی بمانند.  
برخی با ســطح انتظار کمــی پایین تر، 
پیش بینی  کردند که رئیسی اگر از وزرای 
دولت روحانی استفاده نکند، دست کم 
باید یکی دو چهره از جناح غیراصولگرا 
را هم در کابینه به کار بگیرد تا فراجناحی 
بودن معنا پیدا کند؛ اما نه چنان شــد، 

نه چنین. 
 وزرایی از آستان قدس 

و قوه قضائیه
بیشترین سابقه کاری ابراهیم رئیسی 

مربوط به تولیت آستان قدس رضوی و 
حضور در قوه قضائیه اســت. این سابقه 
در ارائه لیست پیشنهادی او به مجلس 
کامال مشهود است. از وزرای پیشنهادی، 
چهار تن از آستان قدس و پنج تن از قوه 
قضائیه می آیند. اسماعیل خطیب وزیر 
پیشنهادی اطالعات، پیش از این رئیس 
سابق حراست آستان قدس و همینطور 
رئیس مرکز حفاظــت و اطالعات قوه 

قضائیه بوده است.
حســین باغگلی وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش، مهدی اســماعیلی 
وزیر پیشــنهادی وزارت فرهنگ و رضا 

فاطمی امین وزیر پیشنهادی صمت، به 
ترتیب سابقه حضور در کارگروه پرورشی 
آستان قدس، مشــاور فرهنگی آستان 
قدس و مدیرعاملی ســازمان اقتصادی 

آستان قدس را دارند. 
عیســی زارع پور وزیر پیشــنهادی 
ارتباطات و فناوری اطالعات که قرار است 
جایگزین محمدجــواد آذری جهرمی 
شــود، معاون رئیس قوه قضائیه است. 
حجت عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار، 
امین حسین رستمی وزیر پیشنهادی 
دادگستری، مشاور اقتصادی رئیس قوه 
قضائیه و معاون منابع انســانی این قوه 
هستند. وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی یعنی محمدمهدی اسماعیلی 
هم زمانی که رئیسی تولیت آستان قدس 
را بر عهده داشت و هم وقتی که رئیس قوه 
قضائیه شد، به سمت مشاور فرهنگی و 

اجتماعی منصوب شده بود. 
 مردان محمود، دو نماینده 

و یک رئیس صدا و سیما
تا اینجای کار از 19 وزیر پیشنهادی، 
9 تن آنها یاران پیشین و نزدیک ابراهیم 
رئیسی در آســتان قدس و قوه قضائیه 
بوده اند. 10 وزارتخانه دیگر میان مردان 
دولت محمود احمدی نژاد تقسیم شده 
است. رستم قاســمی وزیر پیشنهادی 
راه و شهرســازی، وزیــر نفــت دولت 
احمدی نژاد بود. علــی اکبر محرابیان 
وزیر پیشــنهادی نیرو، وزیــر صنایع و 
معادن هر دو دولت نهم و دهم بود. احمد 
وحیدی وزیر پیشنهادی کشور، در دولت 
احمدی نژاد وزیر دفــاع بود.  چهره های 
دیگر هم در دولــت احمدی نژاد حضور 
داشتند. گرچه مســئولیت هایی مانند 
معاون وزیــر را داشــته اند. در این بین 
البتــه دو وزارتخانه نیز بــه دو نماینده 
مجلس یعنی احسان خاندوزی و جواد 
ساداتی نژاد رسیده اســت. برای وزارت 
میراث فرهنگی نیز عزت اهلل ضرغامی، 
رئیس سابق و نام آشنای صدا و سیما در 
نظر گرفته شده که گرایش سیاسی هر 

سه آنها نیز مشخص است. 
اولین خلف وعده

با این تفاسیر بسیاری معتقدند که این 
لیست اولین خلف وعده ابراهیم رئیسی 
اســت؛ خلف وعده فراجناحــی بودن. 

عباس ســلیمی نمین، چهره سیاسی 
اصولگرا در گفت گویــی با خبرآنالین، 
به این موضوع اشــاره کرده و افســوس 
خورده که جنبه فراجناحــی بودن در 
کابینه رئیسی رعایت نشده است. او البته 
بیان کرده که رئیسی برای حذف وزرای 
روحانی از کابینه پیشنهادی، تحت فشار 
قرار گرفته است. در حالی که برخی مانند 
سلیمی نمین تصدیق می کنند که لیست 
پیشنهادی، فراجناحی نیست، حسن 
غفوری فرد اما معتقد است که خدشه ای 
به وعده فراجناحی بودن وارد نشده است. 
او که به عنوان یکی از اعضای شاخص 
جبهــه پیروان خــط امــام و رهبری، 
سیاستمداری اصولگرا شناخته می شود، 
ضمن آنکه گفته است فراجناحی بودن به 
معنای استفاده از وزرای روحانی نیست، 
ادامه داده: »افراد لیست کابینه رئیسی 
به هیچ کدام از جناح های سیاسی تعلق 

ندارند!« 
به نظر می رســد این »عدم تعلق به 
هیچ جناح سیاسی« نیز از جنس همان 
مستقل بودن کاندیداها در زمان انتخابات 
است؛ وگرنه نگرش و گرایش چهره ها از 
عملکرد و مواضعی که نسبت به مسائل 
می گیرند پیداســت و نمی تــوان آن را 

کتمان و انکار کرد. 
غفوری فرد البته این را هم اضافه کرده 
که »نمی توان منافع و مصالح مملکت را 
فدای کلمه فراجناحی کرد«؛ این جمله 
او صادقانه تر به نظر می آید و گویا جریانی 
که به قدرت رســیده مصلحت را در این 
دیده که یکدستی در قدرت را حفظ کرده 
و آن را فدای وعده های خوش آب و رنگی 

چون فراجناحی بودن نکند. 

در کابینه پیشنهادی رئیسی، فرد غیراصولگرایی دیده نمی شود

از وعده »فراجناحی« تا حلقه یاران پیشین

خبر

روز گذشته پس از انتشار اخبار مربوط به تسلط طالبان بر هرات در عصر پنجشنبه، 
نگرانی درباره دیپلمات های ایرانی در هرات، باال گرفت. در پی آن اظهارنظر دستیار 
وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیای غربی درباره وضعیت سالمتی دیپلمات های ایرانی 
در هرات و توصیف وی از طالبان واکنش انتقــادی کاربران فضای مجازی را به دنبال 
داشته است. رسول موسوی، در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: »اداره هرات 
در اختیار نیروهای امارت اسالمی درآمده است. سرکنسول، دیپلمات ها و کارکنان 
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران داخل ساختمان هستند. نیروهای اداره کننده 

شهر متعهد به امنیت کامل سرکنسولگری، دیپلمات ها و کارکنان آن شده اند.«
موســوی ادامه داد: »خبرنگاران زیادی با من تماس می گیرند و درباره سالمتی 
دیپلمات هایمان در هرات سوال می کنند. وی با بیان اینکه با پوزش از اینکه نمی توانم به 
سواالت یکایک آنها پاسخ دهم، اظهار داشت: دیپلمات های ما مانند دیپلمات های سه 
کشور دیگر که در هرات حضور دارند، در کمال سالمتی و امنیت بوده و نگرانی ندارند.«
استفاده از »امارت اسالمی« برای طالبان در این توئیت، با واکنش هایی در فضای 

مجازی مواجه شد. کاربری نوشــت: چند وقت پیش تو صداوسیما به اینا می گفتن 
گروهک، االن شدن امارت اسالمی، پس فردا هم می شن قطب فرهنگ خاورمیانه!

کاربر دیگری پرسید: دستیار وزیر خارجه ایران به طالبان گفته »امارت اسالمی«، 
این یعنی چی؟ برخی کاربران نیز این سوال را مطرح کردند که »یعنی از این به بعد باید 
بگیم امارت اسالمی افغانستان؟!« در عین حال سعیدخطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه با اعالم نگرانی جمهوری اسالمی ایران از تشدید خشونت ها در افغانستان 
و با توجه به تسلط طالبان بر شهر هرات، توجه جدی به تامین امنیت و سالمت کامل 
دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد. وی در پایان از ارتباط مستمر 
وزارت امور خارجه با سرکنســولگری جمهوری اســالمی ایران در هرات و پیگیری 

وضعیت سالمت همکاران مستقر در آن نمایندگی خبر داد.
 سخنگوی طالبان: تمام دیپلمات های خارجی از جمله ایران 

در امنیت هستند
همزمان ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در گفت وگو با پیک افغانستان گفت: 

تصریح می کنیم که تمام دیپلمات های کشورهای خارجی که در افغانستان بوده در 
امنیت هستند و با هیچ مشکلی مواجه نمی شــوند، به خصوص دیپلمات های کشور 
 جمهوری اسالمی ایران که در هرات و سایر مناطق هستند از امنیت برخوردارند و کسی 
با آنها کاری ندارد. وی خاطرنشــان کرد: ما هم به امنیت آنهــا اولویت داده و متوجه 

هستیم؛ مشکلی ان شاءاهلل نخواهد بود.

توئیت جنجالی یک مقام وزارت خارجه؛

تغییر نام »طالبان« به »امارت اسالمی«!
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لیست کابینه پیشنهادی رئیسی 
امروز اعالم وصول می شود

به گزارش ایلنا، قرار اســت در جلسه علنی روز 
شنبه )۲۳ مرداد( فهرست وزرای پیشنهادی رئیس 
جمهور که پیش از این تقدیم مجلس شده است، 
اعالم وصول شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی پس از اعالم وصول فهرست وزرای 
پیشنهادی در صحن علنی مجلس، کمیسیون ها 
بررسی صالحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی را 
از بعدازظهر آغاز خواهند کرد. مجلس همچنین در 
جلسه علنی امروز استعفای علیرضا زاکانی، نماینده 

قم را به بررسی خواهد گذاشت.
    

سفیر ایران در آذربایجان احضار شد؛
اعتراض به ورود کامیون های 

ایرانی به قره باغ
وزارت خارجه جمهــوری اذربایجان با احضار 
ســفیر ایران، اعالم کرده کامیون های باری ایران 
بدون اجازه به منطقــه قره باغ وارد شــده اند. این 
وزارتخانه در بیانیه ای گفته اســت »ســفیر ایران 
در باکو )عباس موســوی( را احضار و مدارک ورود 
تعدادی از کامیون های ایرانی به صورت غیرقانونی 
به منطقه ای که ارامنه در آن ساکن هستند و نیروهای 
روسیه به صورت موقت کنترل آن را در دست دارند را 
ارائه کرده است.« احتماال این کامیون ها یا تریلی ها 
از مرز زمینی وارد خاک ارمنســتان شده و سپس 
راهی قره باغ شده اند اما منطقه ارمنی نشین قره باغ 
هم اکنون از چهار طرف در خاک جمهوری اذربایجان 

است و تنها راه زمینی نیز از آن مسیر می گذرد. 
    

عراقچی خطاب به راب:
دوستانتان در واشنگتن مانع توافق 

برای آزادی زندانی ها شدند
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه در توئیتی خطاب بــه دومینک راب، وزیر 
خارجه انگلیس نوشت: »شما بهتر از هر کس دیگری 
می دانید که توافق برای آزادی 10 زندانی از جمله 
انوشه آشوری - هفته ها پیش به سرانجام رسید اما 
دوستان شما در واشنگتن مانع آن شدند.« وی افزود: 
»آشوری و 9 نفر دیگر توســط آمریکا برای اهداف 
سیاسی به گروگان گرفته شــده اند. امیدوارم این 
موضوع را برای مردم خود تشریح کنید.« الزم به ذکر 
است وزیر خارجه انگلیس دیروز در توئیتی با اشاره به 
چهارمین سالگرد بازداشت انوشه آشوری، خواستار 

آزادی او و دیگر زندانیان دوتابعیتی شده بود.
    

وزیر خارجه اسرائیل:
 برجام توافق مناسبی نیست، 

اما جایگزینی هم ندارد
»یائیر الپید«، وزیر خارجه اسرائیل که به مراکش 
سفر کرده، گفت: من هرگز هوادار توافق هسته ای با 
ایران نبوده ام و معتقدم که توافق مناســبی نیست 
اما همواره تأکید کرده ام و اینجا هم می گویم که به 
نظرم جایگزینی برای آن وجود ندارد. وی با تکرار 
برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران، 
گفت که اسرائیل به طور پیوســته با آمریکا و سایر 
هم پیمانان خود درباره راهکارهای مقابله با پیشرفت 

فعالیت های هسته ای تهران در تماس است.
    

ذوالنوری: 
روحانی دوستان ایران را فراری داد!

مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اســالمی به مهر گفت: دلبستگی 
دولت روحانی به غرب، دوستان ایران را فراری داد 
اما قطعاً در دولت رئیسی ارتباط ایران با کشورهای 
دوست و همسو تقویت می شود. وی با بیان اینکه 
تفاهم نامه ۲۵ ساله میان ایران و چین، هنوز تبدیل 
به قراردادهای اجرایی نشده است، اظهار کرد: زمان 
تهیه این قراردادهای اجرایی به اراده دولت جدید 
بســتگی دارد. ذوالنوری تاکید کرد: دولت جدید 
باید سریعا قراردادهای همکاری بین ایران و چین 

را منعقد کند.
    

درخواست ویژه یک نماینده 
مجلس از رئیسی 

عبداهلل ایزدپناه، نماینده مردم ایذه در مجلس 
و رئیس مجمع نمایندگان اســتان خوزســتان 
با بیان اینکه ابراهیم رئیســی اشــراف کاملی بر 
مشکالت خوزستان دارد، گفت: اولین سفر استانی 
رئیس جمهور به خوزستان باشد؛ همه وزرا نیز در 
سفر وی به خوزستان همراه رئیس جمهور باشند 
تا به صورت دقیق مشکالت استان مورد بررسی قرار 
گرفته و راه حل های زمانبندی شده ارائه شود. وی با 
بیان اینکه در یک ماه گذشته همه حاکمیت متوجه 
عقب ماندگی شدید استان خوزســتان شده اند، 
تاکید کرد رئیس جمهور باید سریعا استاندار ویژه 

خوزستان را معرفی کند.

غفوری فرد گفته است 
»افراد لیست کابینه رئیسی 

به هیچ کدام از جناح های 
سیاسی تعلق ندارند.« به 

نظر می رسد این »عدم تعلق 
به هیچ جناح سیاسی« 
از جنس همان مستقل 

بودن کاندیداها در زمان 
انتخابات است!

بیشترین سابقه کاری 
ابراهیم رئیسی مربوط به 

تولیت آستان قدس رضوی 
و حضور در قوه قضائیه 

است. این سابقه در ارائه 
لیست پیشنهادی او به 

مجلس کامال مشهود است. 
از وزرای پیشنهادی، چهار 

تن از آستان قدس و پنج تن 
از قوه قضائیه می آیند

وزیر اســبق صنایع و معاون رئیس جمهــوری در دولت 
اصالحات درباره مناقشاتی که میان مسئوالن وزارت بهداشت و 
وزارت خارجه بر سر خرید واکسن پیش آمده و اظهارات علیرضا 
زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تالش نکردن سفرا 
در خارج کشور برای وارد کردن واکسن، تاکید کرد که وزارت 

خارجه مسئول خرید واکسن نیست. 
مصطفی هاشــمی طبا، در این خصوص به ایلنا گفت: این 
مثل این است که وزارت صمت از وزارت خارجه شکایت کند که 
چرا ذرت نخرید؛ خرید این دست چیزها در اختیار سازمان ها 
و نهادهاست مگر اینکه در شــرایط خاصی از وزارت خارجه 
درخواست کنند تا ســفیر ایران در کشــور مدنظر اقداماتی 

انجام دهد. 

او افزود: ســفرای ما وظیفه خرید ندارند و خرید کاالهای 
بهداشتی و پزشــکی شــرایط ویژه دارد و تایید وزارتخانه را 

می خواهد.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: متاسفانه 
اظهاراتی که از دیشب تا امروز دنبال کردم چندان دقیق نیست. 
وزارت خارجه هیچ وقت مامور خرید نبوده مگر این که آقای 
زالی بگوید ما به وزیرمان در ژاپن نامه ای نوشتیم و خواستیم 
که واکسن بخرد اما او همکاری نکرد یا کم کاری کرد. فقط این 
مسائل نیست. مثال مقام رهبری گفتند به هر طریقی هست 
واکسن بخرید. این در حالی ست که در ماه های اولیه کشف و 
تولید واکسن چنین استداللی را در فرمایششان نداشتند. در 

حالی که ما در مورد خرید واکسن استثنا داشتیم.

هاشمی طبا گفت: مشکل این اســت که ما حرف راست و 
درست و شفاف را به مردم نمی گوییم. اگر بخواهیم از نظر اصولی 
نگاه کنیم وزارت خارجه وظیفه خرید نداشته است. مگر این که 
درخواست مکتوب داشته  باشند که شما مذاکره کنید. بعضی  

هم که خرید کردیم به ما ندادند؛ مثل واکسن چینی. 
او در پاسخ به اینکه آیا سکوت محمدجواد ظریف در این 
مورد که با جان مردم سر و کار دارد، در راستای مصلحت و 

منافع ملی ست، توضیح داد: االن تنها این مسئله نیست که 
مسئوالن در مورد آن شفافیت ندارد. بسیاری از موضوعات 
است که تنها در فضای مجازی مطرح می شود و این مسائل 
باید از طرف مقامات رسمی جواب داده شود. مثال می گویند 
پسر آقای جهانگیری در خارج از کشور ماشینی از طال دارد. 
باید آقای جهانگیری یا مقامات قضایی بگویند چنین چیزی 
درست اســت یا نه. مثال می گویند ما ۳0 میلیارد نخ سیگار 
قاچاق وارد مملکت می شــود. هیچ کس نمی گوید چطور 
و چرا وارد می شــود. مگر ســیگار یک چیپ الکترونیکی 
ست که داخل جیب جا شود. این تعداد نخ سیگار چندین 
کانتینر می شــود. چرا هیچ وقت در این مورد شفاف سازی 

صوت نمی گیرد؟
این چهره سیاسی با بیان اینکه متاسفانه شفافیت وجود 
ندارد، افزود: اسم این را می گذارند مصالح کشور یا هر چیز دیگر. 
حداقل االن این عدم شفافیت مصالح ملی نیست. وظیفه همه 

شفا ف سازی و گفتن واقعیت است.

هاشمی طبا با اشاره به مناقشات اخیر و اظهارات زالی:

مگر وزارت خارجه مسئول خرید واکسن است؟!


