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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

علی الریجانی، یکــی از پنج برادر 
الریجانــی یکــی از آن گزینه هــای 
ریاســت جمهوری اســت که تاکنون 
درباره حضــورش در رقابت  انتخاباتی 
خرداد ســکوت اختیار و احتماال اعالم 
کاندیداتوری خود را برای ســورپرایز 
کردن صحنــه انتخابات بــه آخرین 
روزهــای ثبت نام نامزدهای ریاســت 

جمهوری موکول کرده است. 
او کــه همــواره پررنگ تــر از بقیه 
برادرانش در متن سیاســت بود، پس 
از پایان ریاســت دوازده  ســاله اش بر 
بهارســتان، ماه هاست که خبر خاصی 
جز صدور تســلیت و خبرهای بدون 
منبعی که تکذیب می شوند، از او نیست. 
طی ماه های گذشته خبرهای متعددی 
مربوط به تحرک انتخاباتــی او مانند 
خبر دیدارش با محمد خاتمی تکذیب 

شده اند. 
نزدیکان او نیز تا همین چند روز پیش 
تاکید می کردند که الریجانی هیچ حرفی 
درباره تصمیمش برای کاندیداتوری در 
انتخابات نمی زند و آنها نمی دانند که او 

باالخره قصد کاندیداتوری دارد یا نه. 
الریجانی اما از آن جــا که دهه ها 
خاک صحنه سیاســت را خورده، به 

خوبــی می داند کــه زودتــر از موعد 
وارد میدان شــدن، صرفا مایه هیاهو 
و فضاســازی هایی خواهد شد که در 

نهایت مانع پیروزی می شوند. 
از سوی دیگر او مانند هر سیاست ورز 
دیگری، آن هــم در شــرایط ناپایدار 
سیاسی کشور، در انتظار آخرین تحوالت 
است تا مبتنی بر آن تصمیم خود برای 
نامزد شدن یا نشدن در انتخابات خرداد 

را قطعی کند. 
چرخش از راست سنتی 

در میان این تحوالت آیا ممکن است 
طیف های سیاسی به سوی او متمایل 
شده و با حمایتی حداکثری او را نامزد 
خود در انتخابات اعالم کنند؟ در مقام 
ســخن و ادعا هر دو طیــف اصولگرا و 
اصالح طلــب چنین تصمیمــی را رد 

کرده اند. 
اصالح طلبان با اشاره به تجربه تلخ 
حمایت از روحانی و بدنامی هایی که این 
حمایت برای آنها به بار آورد، مکررا تاکید 
می کنند که دیگر روی بــه کاندیدای 
استیجاری نخواهند آورد و کاندیدای 
مورد حمایت آنها، چهــره ای از بیخ و 
بن اصالح طلب و وفــادار به آرمان های 

اصالح طلبی خواهد بود. 
در جانب دیگر، بسیاری از اصولگرایان 
به ویژه اصولگرایان تنــدرو، الریجانی 

را مردی می داننــد که زمانی متعلق به 
جناح راست ســنتی بود اما بعدها در 
زمان ریاســتش بر مجلس دســت در 
دست دولت شبه اصالح طلب روحانی 

گذاشت. 
برای آنها همکاری های الریجانی در 
آن مقطع با دولت روحانی و همینطور 
تصویب 20 دقیقه ای برجــام به زعم 
آنها، گناهی نابخشودنی از سوی علی 
الریجانی اســت که نشــان می دهد 
نمی توانــد گزینه اصولگرایــان برای 

ریاست جمهوری باشد. 
حمایت او از دولت روحانی منجر به 
فاصله تدریجی اصولگرایان از او شد؛ تا 
جایی که در جریــان انتخابات مجلس 
دهم نام او در لیســت ائتــالف بزرگ 
اصولگرایان قرار نگرفــت. در عوض از 
سوی لیســت امید مورد حمایت قرار 

گرفت. 
با این حال الریجانی کماکان خود را 
اصولگرا می داند و با فاصله ای که از دیگر 
اصولگرایان پیدا کرده، بسیاری با تعبیر 
»اصولگرای معتدل« یــا »اصولگرای 

راست میانه« از او یاد می کنند. 
الریجانی خود را جدا از جریان 

اصالحات نمی داند
بدین ترتیب در ظاهــر امر به نظر 
می رسد اصولگرایان او را نمی خواهند 

و اصالح طلبــان نیز صریحــا گفته اند 
که دیگر تن به کاندیدای اســتیجاری 
نخواهند داد. اما هر چه بــه انتخابات 
نزدیک می شــویم، ورود او به انتخابات 
با زمزمه هــای تــازه و متفاوتی همراه 
می شود؛ زمزمه هایی که نشان می دهد 
گرچه اصالح طلبان بر نامزد اختصاصی 
خود تاکیــد می کنند امــا پیش خود 
می دانند که انتظار تایید صالحیت آن 
کاندیدا از سوی شورای نگهبان، صرفا 

امیدی واهی است. 
از این رو بســیاری معتقدند که سد 
شــورای نگهبان، اصالحات را ناگزیر 
می کند که به الریجانی روی آورد و خود 
الریجانی نیز پس از آن گناه نابخشودنی 
و پشــت کردن بــه اصولگرایــان، به 

اصالح طلبان خواهد پیوست.
داریوش قنبــری، عضو شــورای 

مرکزی حــزب مردم ســاالری دیروز 
در همین خصوص به مهر گفته اســت 
که »علی الریجانــی« قطعا با حمایت 
اصالح طلبان می خواهد کاندیداتوری 
خود را اعالم کند و خود را جدا از جریان 

اصالحات نمی داند. 
او توضیح داده است: »کاندیدایی 
کــه مطــرح می شــود قطعــا باید 
اصالح طلــب باشــد، امــا صرفــا 
اصالح طلــب بــودن مهم نیســت. 
نماینده این جریان باید حتما دارای 
وجهه مردمی و ســبد رأی باشــد. 
علی الریجانی، اســحاق جهانگیری، 
ســید حســن خمینی، محمدرضا 
عارف، مسعود پزشکیان و محمدجواد 
ظریف از جمله افرادی هستند که در 
چارچوب جریان اصالحات و اعتدال 
مدنظر هستند. باید صبر کرد و دید آیا 
نامزد دیگری اضافه می شود و یا کدام 
یک از این افراد بــه عنوان کاندیدای 

نهایی معرفی خواهد شد.«
قنبری مشــخصا درباره الریجانی 
گفته اســت کــه او چه اعــالم کند 
اصالح طلب اســت و چه اعالم نکند، 
مواضعی که در سال های گذشته داشته 
او را به ســمت اردوگاه اصالحات آورده 

است و در این هیچ تردیدی نیست. 
او ادامــه داده کــه الریجانــی در 
چارچوب دیگری وارد انتخابات نخواهد 
شد؛ او کاندیدای جریان اصولگرا نیست 
و در میان گزینه های اصولگرایان نامی از 
علی الریجانی دیده  نمی شود و نامی از او 

بر زبان نمی آورد. 
مشی اصولگرایی با چاشنی 

»اصالحات« اما مستقل!
خــود الریجانی واکنشــی به این 
دســت اظهارنظرها نشــان نمی دهد 
اما به نظر می رســد او همانطور که در 
انتخابات مجلس دهم علی رغم حمایت 
اصالح طلبان خود را »مستقل« معرفی 
کرد، در انتخابات ریاســت جمهوری 
نیز رســما خود را به اردوگاه اصالحات 

نخواهد انداخت. 
عزت اهلل یوسفیان مال، چهره نزدیک 
به الریجانی که خــود او نیز عضو حزب 
اصولگرایان معتدل است، دیروز درباره 
کاندیداتوری علــی الریجانی، مانند 
گذشته گفته اســت که هنوز نمی داند 

تصمیم الریجانی چیست. 

او اما در عین حــال تصریح کرده: 
»کارنامه رفوزگی جریان چپ و راست 
توسط عموم مردم صادر شده است و 
این دو جریان دیگر برای مردم اعتبار 
سیاسی ندارند لذا باید به سمت فردی 
رفت که روی او موردی قضاوت شود 
باید دید آیا او در مسئولیتی که داشت 

اشتباه می کرد یا نه.«
اشاره یوسفیان مال به فاصله داشتن 
الریجانی از دو جناح سیاســی کشور و 
به عبارت دیگر »مستقل« بودن اوست. 
به طوری که او در پاســخ بــه اینکه آیا 
الریجانی مورد حمایــت اصولگرایان 
قرار خواهد گرفت، اظهــار کرد: آقای 
الریجانی مشــی اصولگرایی دارد ولی 

جزو هیچ گروه و جریانی نیست.
این نماینده ادوار مجلس تلویحا به 
توانایی الریجانــی در اداره مجلس هم 
اشاره کرد و توضیح داد: »مردم باید به 
عملکردها توجه کننــد. در زمان آقای 
الریجانی مرحوم زارعی، آقایان رسایی 
و زاکانی هم در مجلس بودند ولی یکی 
از این درگیری هــای امروز در مجلس 

دیده نشد.«
بر این اساس باید گفت که سیاست 
الریجانی در صورت تصمیم برای ورود 
به انتخابات، تفکیک خود از دو جریان 
سیاسی، تداوم سکوت های هوشمندانه 
و پرهیز از حواشــی و تکیه بــر رزومه 
مفصل و توانایی هــای او در دهه های 
گذشــته خواهد بود. به ویژه آنکه این 
روزها اشــارات مکرر و صریح به نقش 
تعیین کننده او در قرارداد 25 ســاله 
ایران و چین، وزن و اعتبار سیاسی او را 
در آستانه انتخابات تقویت کرده که به 
امتیازات وی برای پیروزی در رقابت بر 

سر پاستور، خواهد افزود. 

شورای نگهبان اصالحات را ناگزیر به حمایت از الریجانی خواهد کرد؛ 

گزینه چراغ خاموش اصالح طلبان برای پاستور

خبر

دبیرکل جبهه پایداری گفت: ســعی داریم افراد اصلح را به 
مردم معرفی کنیم؛ البته معرفی اصلحی کــه هیچ رأی آوری 
نداشته باشد کار لغو است؛ این جمله از عالمه مصباح یزدی)ره( 
است. آیت اهلل خوشوقت )ره( هم می گفتند اصلح کسی است که 
تا اصرار نکنیم نمی آید و وقتی که آمد باید روی آن متمرکز شویم 

و برای آن تبلیغ کنیم.
صادق محصولی طی سخنانی در جلســه شورای مرکزی 
با مسئوالن اســتانی جبهه پایداری، با اشاره به موضوع وحدت 
اصولگرایان اظهار کرد: جبهه پایــداری بر موازین و اصول خود 
پایبند است و به همین دلیل است که همیشه به پایداری حمله 
می شود و ما وحدت را وسیله می دانیم اما هدف نهایی نمی دانیم. 
هدف اصلی حاکمیت ارزش هاست.  وی ادامه داد: اصل وحدت 

اصل خوبی است و بزرگان هم به آن توصیه کرده اند و ما به دنبال 
آن هستیم و عمل می کنیم اما گاهی وحدت به مانند چماقی بر 

سر نیروهای انقالب است.
دبیرکل جبهه پایداری تصریح کرد: مانند برخی افراد در ظاهر 
اصولگرا که تنها مالک های شخصی خودشان را در نظر می گیرند 
و به جای سیاست ورزی، سیاست کاری می کند و اینجاست که 
تناقض ها پیدا می شود و اینها همه به خاطر این است که با اسم 

اصولگرا اصول را زیر پا می گذارند.
محصولی با توجه به اصل انتخاب اصلح در انتخابات ۱۴00 
یادآور شد: مبنای جبهه پایداری انقالب اسالمی در انتخابات 
۱۴00 انتخاب اصلح اســت. ما افرادی که قصد شرکت در این 
انتخابات را دارند رصد می کنیم و عقبه آنهــا را و موازین آنها را 

بررســی می کنیم و بعضاً با برخی افراد جلسه هم داشته ایم اما 
برای انتخابات ۱۴00 نمی توانیم از امروز اعالم کنیم که نامزد 
جبهه پایداری چه کســی اســت چون از حضور بعضی از افراد 

مطمئن نیستیم.
وی افزود: ما در شــورای مرکزی جبهه پایــداری و کمیته 
انتخابات در حال حاضر در حال بررســی و ارائه سبدی از افراد 
هستیم و روی این ها به صورت متمرکز کار می کنیم. یکی از کارها 
این است که در این فاصله گفتمان انقالب را در جامعه تعریف کرده 
و تمامی دوقطبی های کاذب را رد کنیم و در این راستا مهم ترین 
بحث، بحث گفتمان عدالت است که اگر ما بتوانیم این گفتمان را 

دقیق جا بیندازیم کار مهمی را انجام داده ایم.
محصولی گفت: البته کارآمدی هم گفتمان مهمی است اما 

زمانی که عدالت بیاید کارآمدی و مردمــی بودن هم در پی آن 
نتیجه می دهد و یکی از عامل های مهم برای انتخاب فرد اصلح 
این است که به خود فرد نگاه نکنیم و به کابینه و افرادی که برای 
دولت معرفی می کند هم نگاه کنیم و ببینیم که چه کسانی را 
می خواهد بیاورد زیرا همه این افراد در هدایت جامعه و دولت به 

سمت صحیح و مسیر درست نقش اساسی دارند.

محصولی:

معرفی اصلحی که امکان رأی آوری ندارد، کار لغو است
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واشنگتن: 
در نشست وین فقط درباره تسهیل 
برخی تحریم ها بحث خواهد شد

جلینا پورتر، معاون ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در یک جلســه توجیهی دربــاره برجام به 
خبرنگاران گفت، واشنگتن لغو هیچ تحریم خاصی را 
پیش بینی نمی کند و در طول جلسه روز سه شنبه در 
وین فقط گام های تسهیل تحریمها مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. بر اساس گزارش پایگاه خبری هیل، 
پورتر افزود: ما قصد داریم درباره گام های هسته ای 
که ایران می بایست برای سازگاری با »برنامه جامع 
اقدام مشترک« بردارد بحث کنیم و لغو هیچ تحریم 
خاصی را مدنظر نداریم اما بــه طور قطع گام های 
تخفیف تحریمها که آمریکا باید برای بازگشت به 
تعهدات خود در چارچوب برجام اتخاذ کند را مورد 

بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
    

وزیر خارجه عربستان: 
گفت وگو با ایران منوط به تغییر 

رفتار این کشور است
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان در 
گفت وگو با فرانس 2۴ با اشاره به گفت وگوهای وین، 
اظهار کرد: اطمینان داریم جامعه بین المللی سخت 
تالش خواهد کرد تا اطمینــان حاصل کند که در 
نهایت کاستی های )توافق هسته ای( برطرف شده 
و همچنین به آن چه فعالیت های بی ثبات کننده 
ایران در منطقه می خوانــد، خواهند پرداخت. وی 
وجود گفتگوی مستقیم بین عربستان و ایران را انکار 
کرد اما گفت: ما برای انجام گفت وگوی مستقیم یا 
غیرمستقیم آزاد هستیم، اما این گفت وگو منوط به 

تغییر رفتار ایران است.
    

دولت: 
دخالتی در توقف گاندو نداشته ایم 
حســینعلی امیری، معــاون پارلمانی رئیس 
جمهوری در واکنش بــه ادعای برخی نمایندگان 
مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه که دولت را عامل 
توقف سریال گاندو اعالم کرده اند، گفت: دولت هیچ 
دخالتی در رابطه با توقف سریال گاندو نداشته و هیچ 
مقام دولتی با صدا و سیما در خصوص توقف سریال 
مذکور تماسی نداشته است. وی ادامه داد: حسب 
صحبتی که شب گذشــته علی عسگری ریاست 
صدا و سیما در دولت اظهار کردند، سریال مذکور ۱۴ 
قسمت بوده و کل ۱۴ قسمت پخش شده  و به اتمام 

رسیده است و موضوع توقف منتفی است.
    

نیکزاد خبر داد؛
 بعد از وزیر خارجه چین، 

وزیر خارجه روسیه در راه تهران
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
در توییترش از ســفر هفته آینده وزیر امور خارجه 
 روسیه  به ایران خبر داد. وی در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: »راهبرد جدید ایران برای شکست 
فشار اقتصادی غرب ادامه خواهد یافت. بعد از وزیر 
امور خارجه  چین ، هفته بعد میزبان وزیر امور خارجه 
 روسیه  هستیم.« وی افزود: »غرب شکل جدیدی از 
مناسبات جهانی را خواهد دید. دنیا فقط امریکا و 

اروپا نیست.«   
    

آغاز گفتگوی شورای وحدت با 
نامزدهای ریاست جمهوری 

به گزارش کمیته رســانه و ارتباطات شــورای 
وحدت، گفتگوهای شــورای وحدت با نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. منوچهر 
متکی، سخنگوی شورای وحدت در پایان نوزدهمین 
نشست هیأت عالی شورای وحدت که دیروز برگزار 
شــد، با اعالم این خبر، گفت: مــا گفت وگوها را با 
نامزدهای مطرح در جریان ارزشــی و انقالبی آغاز 
کرده ایم و حجت االسالم والمسلمین آقای رئیسی 
اولویت اول ما در گزینه های این شــورا است. وی 
افزود: ما به زودی چارچــوب این گفتگوها و نحوه 

دعوت از نامزدها را تدوین خواهیم کرد.
    

برای نخستین بار در تاریخ روابط قزاقستان و ایران؛
پرواز مستقیم از گرگان به آکتائو 

برقرار شد
به گزارش ایلنا، برای اولین بــار در تاریخ روابط 
قزاقستان و ایران یک پرواز مستقیم از شهر گرگان- 
مرکز استان گلستان به آکتائو- مرکز استان منگیستو 
قزاقستان با حمایت سفارت جمهوری قزاقستان در 
تهران و سرکنسولگری جمهوری قزاقستان در گرگان 
راه اندازی شده است. این پرواز مستقیم توسط شرکت 
کیش ایر اولین سفر خود را با موفقیت در تاریخ یکم 
آوریل 202۱ انجام داد. این اقدام توسعه روابط تجاری 
- اقتصادی و فرهنگی - بشردوستانه میان قزاقستان و 
ایران همچنین تقویت گردشگری مذهبی و پزشکی 

را به دنبال خواهد داشت.  

این روزها اشارات مکرر و 
صریح به نقش تعیین کننده 

الریجانی در قرارداد 25 
ساله ایران و چین، وزن 
و اعتبار سیاسی او را در 
آستانه انتخابات تقویت 
کرده که به امتیازات وی 

برای پیروزی در رقابت بر 
سر پاستور، خواهد افزود

عضو شورای مرکزی 
حزب مردم ساالری: 

الریجانی قطعا با حمایت 
اصالح طلبان می خواهد 

کاندیداتوری خود را اعالم 
کند و خود را جدا از جریان 

اصالحات نمی داند

بررســی FATF در دســتور کار این هفته 
مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
 FATF گفت وگو با ایســنا، با اعالم این خبر که
در جلسه چهارشنبه پیش روی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بررسی خواهد شد، اظهار کرد: من 
فکر نمی کنم این موضوع در صحن مجمع بتواند 

دو سوم رأی را به دست آرود و تصویب شود.
احمد توکلــی ادامه داد: این ســوال جدی 
مطرح اســت که آیا فشــاری که تحت عنوان 

FATF بر اقتصاد کشور تحمیل شده، بر طرف 
می شود یا خیر؟ به نظر می رسد خیلی تاثیری 
ندارد. اشتباه است که اگر بپذیریم که با تصویب 
FATF معجزه ای رخ می دهد. این موضوع هم 

مثل برجام است.
این فعال سیاســی گفت: باید دید درست و 
غلط کدام است. بی خودی از فوایدی که به دست 
نمی آید، نگوییم. وضع از این بدتر نمی شود؛ مگر 
کاری مانده که علیه ما نکرده باشــند؟ چه کار 

می خواستند بکنند که نکردند؟

وی افزود: من خیال می کنم این موضوعات 
منفعتش معلوم نیســت؛ ضررش خیلی 

بیشــتر بر ما واضح اســت. کاری که 
آمریکای بایدن با ما می کند، فرقی 
با آمریکای ترامپ ندارد. هنوز بایدن 
می گوید به کارهایی که ترامپ کرده 

دست نمی زنم؛ بعد ما باید 
دستور کارمان را عوض 

کنیم؟
این عضو مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام گفــت: امروز بحث 
FATF اســت فردا دستور کارشــان را عوض 
می کنند. امروز می گویند موضوع هســته ای 
است؛ فردا بر موضوعات دیگر دست می گذارند. 
در حالی که FATF  الزام آور نیســت؛ توصیه 
می کنیم تصویب نشــود. الــزام قانونی وجود 
ندارد، بلکه بــا زور می خواهند منافع خود را 

تامین کنند.
توکلــی تاکید کرد: هــرگاه ملتی 
بــدون تاثیر خارجی بــرای خودش 
بتواند به شکل دموکراتیک تصمیم 
بگیرد اســتقاللش را حفظ 
کرده است. کشوری که 
مردمش بتوانند به 
شیوه دموکراتیک 

مجلس و قانون تعیین کنند و با ساز و کار قانونی 
برای خود تصمیم بگیرند مستقل هستند. ما باید 
مستقل باشیم. تصویب FATF  باید توجیحی در 
راستای استقالل ملی ما و بهبود وضعیت مردم 

داشته باشد.
وی ادامه داد: من هنوز قانع نیســتم که این 
درستترین کار است. تجربه ثابت کرده هروقت 
کوتاه آمدیم آنها جلوتر آمدند. 28 مرداد را ببیند 
چه کار کردند؛ مصدق را تنها گذاشتند. برجام 
هم آخرینش نیست. چرا ما باید اعتماد کنیم؟ 

پذیرفتن این مسائل حرف زور است.
توکلی در پایان گفت: وقتی اجازه نمی دهند 
برای بیمارانمان دارو بیاوریم می خواهند حرفشان 
را بپذیریم؟ وقیح تر از این نمی شود. این کشتار 
نیست؟ اگر امروز تسلیم شویم بعدش چه کنیم؟

با توجه به دستور کار این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

پیش بینی توکلی از نتیجه بررسی FATF در مجمع


