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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»پس در انتخابات شــرکت کنید 
تا به إِْحَدی الُحْسَنَیْین دست یابید: یا 
پیروزی، یا افشای بیشتر چهره کسانی 
که انتخابات را به بازی گرفته اند«؛ این 
یک فرمان انتخاباتی است از سوی مردی 
که چندان روی ِســن سیاست ظاهر 
نمی شود؛ تا جایی که طیف مقابلش او 
را »عالیجناب سایه« و »مرد خاکستری 

اصالحات« می نامد. 
محمد موسوی خوئینی ها دیروز با 
انتشار نامه ای در کانال تلگرامی خود، 
این فرمان را برای جریــان اصالحات 
صادر کرده است. چند ماهی بیشتر از 
تشــکیل مجلس یازدهم نمی گذرد و 
صورت جریان اصالحات همچنان در 
پی سیلی سخت شکستی که در اسفند 
پارســال و انتخابات مجلس متحمل 
شد، سرخ است.  اصالح طلبان چنان از 
میدان به در شدند و اصولگرایان و شورای 
نگهبان در جریان آن انتخابات چنان بر 
آنان تاختند که اصالحات مغبون و ناامید 
سر در گریبان فرو برد و درد آن شکست 

را هنوز بر خود هموار نکرده است. 
پس از آن هم اســتعفای موسوی 
الری و عــارف از شــورای عالــی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان و اذعان 
به فروپاشــی این شــورا، تــوی دل 
اصالح طلبان را بیش از پیش خالی کرد. 
از ســوی دیگر اما هر چه به خرداد 
1400 نزدیکتر می شــویم، لیدرهای 

اصالحات به نمایندگان این جریان تلنگر 
می زنند که درد شکست اسفند را هرچه 
زودتر پشت سر بگذارند و مهیای رقابت 

پاستور شوند. 
شوک بهارستان به »اصالحات«

در انتخابــات مجلس بســیاری از 
احزاب اصالح طلب اعــالم کردند که 
کاندیداهای آنها رد صالحیت شده اند. 
برخی هم دردمندانه گفتند که از بیم این 
رد صالحیت، اصال کاندیدایی معرفی 
نکرده اند. رخوت حاکم بر آن انتخابات، 
مجلس اصولگرا را رقم زد؛ مجلســی 
که حاال طرح جنجالی »اصالح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری« را علم 

کرده است. 
به نظر می رسد شوک این طرح است 
که تکانی و تلنگری به اصالح طلبان داده 
است؛ نشانه های این شوک را می توان 
در نامه دیروز موسوی خوئینی ها دید. 
طرح تازه مجلس اختیارات وسیع تری 
در خصوص انتخابات ریاست جمهوری 

به شورای نگهبان داده است. 
در همین حال موسوی خوئینی ها 
در نامه خود نوشته است: »گفته می شود 
یکی از علــل عدم مشــارکت بعضی 
گروه ها و برخی فعاالن سیاســی رفتار 
ناصواب نهادهای مسئول و غیرمسئول و 
دخالت های ناروای آنان در تمام مراحل 
انتخابات است. بنده این نگاه را تخطئه 
نمی کنم؛ اما آیا نباید به همین علت در 
انتخابات مشارکت فعال داشت تا هرچه 
بیشــتر این رفتارها و دخالت های ناروا 

آشکار شود و ملت را به تصمیمی مناسب 
برساند؟ اگر دیگران مرتکب رفتارهای 
ناصواب و دخالت های ناروا شده اند، چرا 
ما صحنه را ترک کنیم؟ آیا عرصه را ترک 
می کنید تا معلوم نشود که آنان چه بر سر 
انتخابات می آورند؟ هرگز چنین گمانی 

به شما گرامیان نمی رود.«
 می خواهند ریاست جمهوری را 

از ساختار نظام حذف کنند
در واقــع همزمــان کــه احزاب 
اصالح طلــب کالفــه و خســته از رد 
صالحیت ها، نسبت به انتخابات دلسرد 
شده اند، عالیجناب سایه از آنها می خواهد 
که در تاریکی سایه فرو نروند و با صدای 
بلند به میدان انتخابات بیایند تا به قول 
او آنان که دخالت های ناروا در این اصل 

دموکراسی می کنند، رسوا شوند. 
او در جــای دیگــری از نامه خود 
نوشته است: »نهاد ریاست جمهوری 
تنها نهادی اســت که در قواره ســایر 
جمهوری های دنیــا، نماد جمهوریت 
نظام است و برخالف انتخابات خبرگان 
رهبری )که آن هم مشــکالتی دارد و 
باید در زمان دیگری بــه آن پرداخت( 
یــک انتخابــات صنفــی نیســت. 
ریاست جمهوری نهادی است که با همه 
آنچه دستگاه های مسئول و غیرمسئول 
به هنگام انتخابات بر سرش آوار کرده 
و می کنند باز هم نماد جمهوری است 
و همین هم آرامش را از گروهی گرفته 
است و می خواهند با هر بهانه ای آن را از 
ساختار نظام حذف کنند و نمی دانیم چه 

خواب هایی برای پس از آن دیده اند.« 
شاید خوابی که رهبر معنوی دانشجویان 
مسلمان پیرو خط امام به آن اشاره کرده، 
همان تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی 
باشد که این روزها زمزمه اش بلند شده و 
برخی هشدار می دهند که مجلس فعلی 
در پی حذف رأی مــردم و حاکم کردن 
رأی خود بر نهاد ریاست جمهوری است. 
موسوی خوئینی ها با این اشارات، 
طیف خسته اصالح طلب را به شرکت 
در انتخابــات فراخوانــده و ادامه داده 
اســت: »همین دلیل کافی اســت که 
همه فعاالن سیاسی و گروه ها و احزاب 
و انجمن ها و دیگر تشکل هایی که دل در 
گرو جمهوری اسالمی دارند فعاالنه در 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند 
تا این نهاد و نماد جمهوریت مستحکم تر 

از پیش بماند و خیال محو آن را از ســر 
خام اندیشان و احیاناً بدخواهان بیرون 

کند.«
 لشکر خسته ای که مهیای 

نبردی تازه می شود
اما آیا با همه این فرمان ها و توصیه ها، 
اصالحــات تــوان حضــور در رقابت 
بر ســر پاســتور را دارد؟ مردان و زنان 
اصالح طلب اکنون به مثابه لشــکری 
مغلوب که به تازگی از جنگ برگشته، 
نای ســازماندهی خود را نیــز ندارند. 
هنوز تکلیف آنها درباره شــورای عالی 
اصالح طلبان و پارلمان اصالحاتشان 
روشن نیست. محمود صادقی، دبیرکل 
انجمن اســالمی مدرسین دانشگاه ها 
دیروز با بیان اینکه همه چیز درباره احیا 
یا جایگزینی شورای عالی سیاستگذاری 
غیرشفاف اســت، به ایسنا گفته است: 
زمان برای اصالح طلبان به سرعت در 

حال از دست رفتن است.
او ادامه داده: ایده ای که درباره نهاد 
جایگزین شورای سیاستگذاری مطرح 
شده بود، در حد همان ایده مانده و جلو 
نرفته اســت و بعید می دانم به زودی 
تصمیم خاصی در این مورد گرفته شود. 
از ســوی دیگــر برخی شــرایط 
اصالح طلبــان در خــرداد 1400 را با 
وضعیت آنها در خرداد 1375 مقایسه 
می کنند و اینگونه بــذر امید در زمین 
اصالحات می کارند. محمود میرلوحی، 
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت 
اخیرا با این مقایسه گفته بود: »سال 75 
می گفتند »بنویسید خاتمی، بخوانید 
ناطــق«؛ برخی فکــر می کنند چون 
مجلس در اختیار اصولگرایان است در 
نتیجه ریاست جمهوری 1400 را نیز 
پشــت قباله اصولگراها نوشته اند، در 
حالی که اینگونه نیست و همانند این 

وضعیت در سال 75  نیز حاکم بود.«
هرچند کم نیستند اصالح طلبانی 
که امیــد او را واهی می داننــد و تاکید 
می کنند کــه مردم خــرداد 1375 به 
اصالحات دل بستند برای گشایش های 
سیاسی، در حالی که مردم خرداد 1400 
از اصالحات دل بریده انــد؛ هم در باب 
گشایش های سیاســی و هم در زمینه 

گشایش های اقتصادی!
اصالح طلبان و پنج کارت بازی

بــه هــر حــال گذشــته از ایــن 
اختالف نظرها، به نظر می رسد جریان 
اصالحات همان توصیه مرد خاکستری 
خود را در پیش بگیــرد. اخباری که از 
این جریان به گوش می رســد حاکی 

از آن اســت که حتی پنج نام نیز برای 
کاندیداتــوری اصالح طلبــان مطرح 

شده است. 
سردار حســین دهقان وزیر دفاع 
دولت یازدهم، علی الریجانی، ســید 
حسن خمینی، اســحاق جهانگیری و 
محسن هاشمی رفسنجانی، همان پنج 
کاندیدای احتمالی هســتند که گفته 
می شود اصالحات با کارت آنها وارد بازی 

انتخابات خواهد شد. 
شاید هم بازی به گونه ای پیش برود 
که اصالح طلبان مجبور به رونمایی از 
کاندیدای دیگری شوند اما آنچه در این 
نوشتار مورد توجه است، این است که 
آنان صحنه انتخابات را ترک نخواهند 
کرد.  حال اینکــه در این صحنه پیروز 
میدان شوند یا مغلوب، پرسشی است که 
هرچه به خرداد 1400 نزدیکتر شویم، 

پاسخ روشنتری می توان به آن داد. 
در حــال حاضر همه شــواهد و 
قرائــن و تجارب حاکــی از پیروزی 
اصولگرایــان در انتخابات ریاســت 
جمهوری اســت. فرمول ساده ای در 
این خصوص وجود دارد که می گوید 
حاصــل جمــع مجلــس اصولگرا، 
حمایت شــورای نگهبان و عملکرد 
ضعیف جنــاح اصالح طلب منجر به 

پیروزی اصولگرایان خواهد شد. 
اما کسی چه می داند شاید حکایت 
این انتخابات نیز، حکایت مسابقه دوی 
خرگوش و الک پشت شود و همزمان 
که اصولگرایان مطمئن از پیروزی خود 
با خیال آســوده در پی بازیگوشی های 
سیاسی خود هســتند، اصالح طلبان 
الک پشــت وارد خود را بــه خط پایان 
رقابت پاستور برســانند و محاسبات 
را به هم بریزند! کســب چنین توفیقی 
بسته به مهارت اصالح طلبان در بازی 

انتخابات دارد. 

موسوی خوئینی ها: در انتخابات شرکت کنید تا به إِْحَدی الُحْسَنَیْین برسید

یک فرمان انتخاباتی برای » اصالحات«

خبر

 رئیس دفتر  رئیس  جمهوری گفت: وزیر امور 
خارجه )محمدجواد ظریف( در آینده ای نزدیک 
به چین سفر می کند و در این سفر به طور حضوری 

درباره برخی از موضوعات مذاکره می کنند. 
محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت دولت 
با اشاره به اهمیت سند 25 ساله همکاری ایران و 
چین، افزود: این سند منجر می شود تا بتوانیم به 
طور هدفمند برای فعالیت دستگاه های مختلف 

کشور در زمینه های مختلف برنامه ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه تیــم اقتصادی نیز ظریف را 
در ســفر به چین همراهی می کند، تصریح کرد: 

این ســفر فرصت مغتنمی اســت و امیدواریم 
موضوعات مربوط به سند همکاری 25 ساله در 

آن نهایی شود.
عالمت های مثبتی از کره جنوبی درباره 

مطالبات مالی 
 رئیس دفتر  رئیس  جمهوری همچنین درباره 
آخرین وضعیت مطالبات مالی ایران از کره جنوبی 
گفت:  اخیرا شاهد عالمت های مثبتی از سوی کره 
جنوبی هستیم و منتظریم به  آنچه که گفته اند 

عمل کنند.
وی توضیــح داد:  با مقامات کــره ای مذاکره 

کردیم و حتی کار به مقداری تهدید  هم انجامید 
و مقدمات یک سری فعالیت های حقوقی را آغاز 

کردیم.
 نگرانی وزرای کشور و بهداشت 

درباره کرونا
واعظی در بخش دیگری از اظهارات خود، با 
بیان اینکه تعداد مبتالیان به کرونا اضافه شــده 
است، گفت: یک هفته قبل تعداد بستری ها اضافه 
شده بود و امروز هم تعداد فوتی ها در حال افزایش 
است که نشان می دهد همیشه در ارتباط با کرونا 

از اول به فکر آن باشیم.

وی با بیــان اینکه اگر امروز میــزان فوتی ها 
افزایش می یابد، حاصل اقدامــات یک ماه قبل 
اســت، اظهار داشــت: ســه یا چهار هفته قبل 
سفرهایی انجام شده و تعداد مبتالیان و بستری ها 
و فوتی ها زیاد شده است. در ستاد ملی مبارزه با 
کرونا نیز وزیر بهداشت و وزیر کشور گزارش دادند 
و نگران بودند که مبتالیان زیاد شده اند. بنا بر رصد 
شرایط داریم و اگر الزم باشد برای موارد خاص به 
صورت مقطعی تصمیم بگیریم چون ســالمت 

مردم برای ما از همه چیز دیگری مهم تر است.
به گفته وی امروز جلسه روسای کمیته های 
ســتاد مرکزی کرونا و روز شــنبه آینده جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا برگزار و برای اعمال 

محدودیت ها تصمیم گیری می شود. 

 رئیس دفتر  رئیس  جمهوری با اشاره به رصد 
فضای کشور گفت: ما به شکل مقطعی در مورد 
یک مســئله خاص تصمیم گیری و آن را اعمال 
کنیم چرا که ســالمتی مردم بیش از هر چیزی 

برای ما اهمیت دارد.

واعظی: 

ظریف به زودی برای مذاکره، به چین سفر می کند 
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مکرون:
بر سر بازگردانی تحریم ها علیه 
ایران با آمریکا سازش نمی کنیم

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه در 
هفتاد و پنمین مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد گفت که اروپا بر ســر اقدام واشــنگتن 
به بازگرداندن تحریم ها علیه ایــران با آمریکا 
ســازش نخواهد کــرد و هشــدار داد که این 
بازگردانی تحریم ها می تواند موجب کارشکنی 
شورای امنیت و افزایش تنش های منطقه شود. 
رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که این کشور 
به همراه انگلیس و آلمان درخواستشــان برای  
»اجرای کامل« توافق هســته ای ایران را ادامه 
می دهند. مکرون در آخر اظهــار کرد که آنها  
آنچه »تخطی های انجام شــده توسط ایران« 

می خواند را نخواهند پذیرفت.
    

کنگره ایرانیان کانادا خواستار 
توقف تحریم ایران شد

کنگره ملی ایرانیان کانادا در صفحه توییترش 
نوشت: »ما از دولت جاستین ترودو می خواهیم 
از تالش متحدان اروپایی کانادا برای حفظ توافق 
عدم اشــاعه هســته ای با ایران حمایت کرده و 
تمامی طرف ها را تشویق به مذاکره دیپلماتیک 
برای پایان دادن به تحریم هــای فاجعه بار علیه 

مردم ایران کند.«
    

واکنش آمریکا به اظهارات 
روحانی در سازمان ملل

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا به بخشــی از ســخنان دیروز حســن 
روحانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی 
سازمان ملل واکنش نشان داد. وی در توئیتی 
با اشاره به اظهارات روحانی درباره پایان دوران 
سیطره و هژمونی نوشت: »اگر دوران سلطه و 
هژمونی که روحانی از آن حرف می زند به پایان 
رســیده اســت، چرا ایران نیروها و گروه های 
نیابتی خــود را از عراق بیرون نمی کشــد و از 
تالش هایش برای ســیطره بر لبنان از طریق 

حزب اهلل دست برنمی دارد؟«
    

پیشنهاد سردار نقدی؛
 طراحی بازی 

»نجات جورج فلوید«
ســردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه 
پاســداران در آیین آغاز مرحلــه نهایی دومین 
رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج، 
پیشــنهاد طراحی یک بازی موبایلی و رایانه ای 
با عنــوان »نجات جورج فلویــد« را مطرح کرد. 
وی با تاکید بــر اینکه نباید میــدان نبرد فضای 
مجازی را خالی کنیم، به بیان سوژه های رقابتی 
در این خصوص پرداخت و گفت: سوژه اول یک 
بازی موبایلی و رایانه ای است که »نجات جورج 
فلوید« نام دارد و باید به گونه ای طراحی شود که 
این شهروند سیاهپوست از دست پلیس آمریکا 

نجات پیدا کند.
    

یک نماینده: 
طرح سوال از رئیس جمهور 
هرچه زودتر اعالم وصول شود

امان اهلل حســین پور، نماینده اســفراین در 
مجلس شورای اسالمی در جلســه علنی دیروز 
قوه مقننه، در تذکر شــفاهی با بیان اینکه اینکه 
حدود دو ماه است که 190 تن از وکالی ملت طرح 
ســؤال از رئیس جمهوری را امضا و تقدیم هیأت 
رئیســه مجلس کرده اند، گفت: از هیئت رئیسه 
پارلمان می خواهیم طرح سؤال از رئیس جمهور 
را اعالم وصول کند، هر چند می دانیم پاسخ های 
رئیس جمهور قانع کننده نخواهد بود، با این حال 
می خواهیم اجــازه دهید تا ایشــان در مجلس 
حضور یافته و در خصوص علت گرانی و مشکالت 

توضیح دهد.
    

راهبرد انتخاباتی جامعه روحانیت 
مبارز برای ۱۴۰۰ مشخص شد

محمدحســین موسی پور، مســئول کمیته 
تشکیالت جامعه روحانیت مبارز در اولین جلسه 
دبیران مناطق و اعضای جدید شــورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبــارز گفت: موضوع انتخابات 
ریاست جمهوری از مدتی قبل در کمیته سیاسی 
جامعه روحانیت مطرح بود و گزینه های مختلفی 
مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً راهبرد پیشنهادی 
این کمیته مبنــی بر حضور فعال مشــترک در 
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به تصویب 
رســید. بر این اســاس ما در انتخابات ریاســت 
جمهوری با مشــارکت همــه گروه های جریان 

ارزشی و انقالبی فعالیت خواهیم داشت.

برخی شرایط امروز 
اصالح طلبان را با وضعیت 

آنها در خرداد ۱375 
مقایسه می کنند و اینگونه 

بذر امید در زمین اصالحات 
می کارند. در عین حال کم 

نیستند اصالح طلبانی 
که معتقدند مردم خرداد 

۱375 به اصالحات دل 
بسته بودند و مردم خرداد 

۱۴۰۰ از آن دل بریده اند!

موسوی خوئینی ها: 
ریاست جمهوری نهادی 

است که با همه آنچه 
دستگاه های مسئول و 
غیرمسئول به هنگام 

انتخابات بر سرش آوار 
کرده و می کنند باز هم نماد 
جمهوری است و همین هم 
آرامش را از گروهی گرفته 
و می خواهند با هر بهانه ای 
آن را از ساختار نظام حذف 

کنند

روز گذشته نامه معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و 
تجارت در مجلس اعالم وصول شد.  روح اهلل متفکر آزاد، عضو 
هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی در ابتدای جلسه علنی 
آن را قرائت کرد که نوشــته بود »بدین وسیله جناب آقای 
علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت 
برای گرفتن رای اعتماد از مجلس شــورای اسالمی معرفی 
می شود. مشخصات، ســوابق و برنامه ایشان منضما ارسال 
می شود.« این اعالم وصول اما با یک جنجال و حاشیه همراه 

شد. پس از اتمام قرائت نامه معرفی علیرضا رزم حسینی در 
صحن علنی مجلس، حســینعلی امیری، معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری به همراه وزیر پیشنهادی صمت و جمعی 
از نمایندگان وارد صحن علنی مجلس شد و هر دو در جایگاه 
مسئوالن دولت نشستند. گفتگوی آنها با برخی از نمایندگان 
نیز شــکل گرفته بود که صدای اعتراض گروهــی دیگر از 
نمایندگان بلند شد. علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری 
فریاد زد و گفت که حضور رزم حسینی در صحن علنی مجلس 

در حالی که هنوز وزیر نشــده، خالف قانون است. همچنین 
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشــت طی تذکر شفاهی، 
تصریح کرد: هیأت رئیسه تخلف کرده، چراکه طبق آیین نامه 
داخلی مجلس نباید وزرای پیشنهادی، پیش از جلسه رأی 
اعتماد در صحن علنی مجلس حاضر شوند. در نهایت و پس 
از اعتراض متعدد جمعی از نمایندگان، حســینعلی امیری 

و علیرضا رزم حسینی از صحن علنی مجلس خارج شدند.
سه شنبه؛ جلسه رأی اعتماد

قرار است جلســه رأی اعتماد به رزم حسینی، سه شنبه 
هفته آینده برگزار شود. حسینعلی امیری در خصوص اینکه 
آیا رئیس جمهوری در جلســه رأی اعتماد مجلس به وزیر 
پیشــنهادی صمت حضور خواهد داشت یا نه، گفت: حضور 

رئیس جمهوری در جلســه رای اعتماد وزیر پیشــنهادی 
بستگی به نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد. وی ادامه داد: 
اگر نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا بر حضور رئیس جمهوری 
در جلسه رأی اعتماد باشد ایشان شرکت می کنند و اگر ستاد 
ملی مبارزه با کرونا نظر دیگری داشته باشد، رئیس جمهوری 
مقید است که از مصوبات ستاد تبعیت کند. معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر امکان 
حضور رئیس جمهوری در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی 
به صورت ویدئو کنفرانس گفــت: فکر نمی کنم برای حضور 
رئیس جمهوری در این جلسه به شکل ویدئوکنفرانس مشکلی 
وجود داشته باشــد اما این موضوع بستگی به توافق دولت و 

مجلس شورای اسالمی دارد. 

یک تخلف آیین نامه ای؛

حضور وزیر پیشنهادی صمت در مجلس جنجال به پا کرد


