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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

یــان  وحدتــی کــه اصولگرا
برای حمایــت از ابراهیم رئیســی به 
آن رســیدند حاال تبدیــل به معضل 

»سهم خواهی« شده است. 
آنطــور کــه شــورای ائتــاف 
اصولگرایان به ریاست غامعلی حداد 
عادل اعام کرده، 68 حزب و تشکل در 
پایگاه شورای ائتاف نیروهای انقاب 
ثبت نام کرده بودند و 47 حزب و گروه 
سیاســی نیز با محوریت جامعتین و 
شــورای وحدت اصولگرایان حرکت 

انتخاباتی خود را سامان دادند. 
همگی این احزاب و تشــکل ها در 
جریان سیزدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری، از ابراهیم رئیسی حمایت 
کردند و حــاال اگر بر فــرض به طور 
میانگین نیمی از این احزاب خواهان 
ســهم خود در کابینه رئیسی باشند، 
کار چیدن کابینه بــرای رئیس دولت 

سیزدهم بسیار سخت خواهد بود! 
تکثر آنهایی که مدعی صندلی در 
کابینه و دولت رئیسی هستند به قدری 
است که این روزها در آستانه تحلیف 

ابراهیــم رئیســی، اصولگرایان مکرر 
یکدیگر را از »ســهم خواهی« بر حذر 
می دارند و برخی نیز موکدا از رئیسی 
می خواهند که در کابینه خود از تمام 
نیروهای سیاسی استفاده کند؛ مانند 
نقوی حسینی که اخیرا طی اظهاراتی 
در همیــن مورد گفته بود: »شــرایط 
کنونی کشور مثل گذشــته نیست، 
شرایط سختی اســت. همه جریانات 
و گروه ها باید به کمــک دولت بیایند 
تا بتوانیم از این گردنــه عبور کنیم.« 
اما آیا امکان تحقــق چنین کابینه ای 

وجود دارد؟
 نامی از غیراصولگرایان 

به گوش نمی رسد
خود رئیســی پیشــتر گفته است 
که در تشــکیل دولتش از همه نیروها 
استفاده می کند. ســتاد انتخاباتی او 
نیز اعام کرده بود که »دولت ابراهیم 
رئیســی، جوان و فراجناحی خواهد 
بود«؛ ادعایی که بسیاری به عنوان یک 

امر بعید از آن یاد می کنند. 
دولت اصولگرایان بــا انتقادهای 
تند به هشــت ســال پاستورنشینی 
اعتدالیــون و اصاح طلبــان، قدرت 

را در اختیار گرفته اســت. آیا ممکن 
اســت با شــعار فراجناحی بودن، در 
عطش ســهم خواهی آن همه حزبی 
که برای پیروزی رئیسی تاش کردند، 
صندلی ای هم به وابســتگان جریان 

رقیب پیشکش کند؟ 
برای پاســخ قطعی بایــد تا زمان 
مشخص شدن کابینه منتظر ماند اما 
در حال حاضر بسیاری از روی شواهد و 
نشانه ها گمانه زنی می کنند که در دولت 
آینده خبری از یک کابینه فراجناحی 

نخواهد بود. 
اولین اســتدالل برای رسیدن به 
چنین نتیجه ای، اعضای ستاد ابراهیم 
رئیسی هستند. اعضای ستاد ابراهیم 
رئیســی غالبا از اصولگرایــان تندرو 
بودند. او خودش گفته است که ستادش 
آیینه دولتش نیست و لزوما قرار نیست 
دولت او همان شکل و شمایل ستادش 
را داشته باشــد. اما حتی اگر بپذیریم 
که اعضــای ســتاد او وارد کابینه اش 
نمی شــوند، نمی توان ایــن واقعیت 
را انکار کرد که انتخاب هــای او برای 
ســتادش، اتفاقا مبین ذائقــه او برای 

انتخاب مدیرانش است.  

نشانه دیگر لیســت هایی است که 
در فضــای مجازی به عنــوان کابینه 
ابراهیم رئیســی منتشــر می شود. 
گرچه هیچ یک از این لیست ها تایید 
نشــده اند اما نکته جالب اینجاســت 
که در میان آنها نه تنها هیچ نشــانی از 
اصاح طلب و معتدل و مستقل نیست، 
بلکه تماما وابسته به جریان اصولگرا و 
اغلب نزدیک به اصولگرایان رادیکال 
هستند؛ از حســین امیرعبدالهیان، 
علی باقری کنی، سعید جلیلی، حسین 
دهقان، محمدجواد حاج علی اکبری، 
علی نیکزاد و محمود نبویان گرفته تا 

سعید جلیلی، امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی و علیرضا زاکانی که خود نیز 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
بودند و در عین حال پشت سر ابراهیم 

رئیسی ایستادند. 
برای تیــم اقتصادی و سیاســت 
خارجی رئیســی ده ها چهره از سوی 
سیاسیون و در فضای مجازی نام برده 
می شود که مشی سیاسی همگی آنها 
به طور محــرز و مشــخص مبتنی بر 

اصولگرایی است. 
دو استدالل منطقی از سوی یک 

اصولگرا
منوچهر متکی، سخنگوی شورای 
وحدت اصولگرایــان دو روز پیش در 
گفت وگویی با برنا اظهار کرده بود که 
رئیسی به دنبال جمع و گروهی خاص 
برای شــکل دهی به دولتش نیست و 
نمی خواهد وامدار کسی باشد. متکی 
نتیجه گرفته بود که »چنین روحیه ای 
فراگیر بودن را برای دولت ایشان معنا 
می کند، اما چگونگی این فراگیر بودن، 

مورد اطاع من نیست.«
مهدی چمران امــا درباره اینگونه 
پیش بینی ها مبنی بر فراجناحی بودن 
دولت ابراهیم رئیســی، نظر متفاوتی 
دارد. او هفته گذشته در گفت  وگویی با 
خبرآناین، گفته است: »من نمی دانم 
آقای رئیسی کابینه را چگونه انتخاب 
خواهند کــرد در واقع خودشــان در 
نهایت انتخــاب می کننــد، ولی تا به 
حال رئیس جمهوری را ســراغ دارید 
که وقتی روی کار آمده گرایش فکری 
دیگری به کار گرفته باشد؟! هر کدام از 
روسای جمهوری را که نگاه می کنیم 
می بینیــم از همان حیطــه فکری  و 
جناح سیاسی خودشان را برای کابینه 

انتخاب می کنند.«
او استدالل منطقی دیگری می کند 
و ادامه می دهد که »در مورد وزرا چون 
آنها باید مسئولیت بپذیرند و کل هیأت 
دولت مسئول است، باید از نظر سیستم 
فکری با هم نزدیک و همفکر باشند تا 
بتوانند کار کنند بدین معنا که مبانی 
سیاسی و اقتصادی شــان باید به هم 
نزدیک باشــد تا بتوانند با یکدیگر کار 

کنند.« این اظهارات اشاره تلویحی به 
شعاری بودن ادعای کابینه فراجناحی 
است و اینکه اساسا نمی توانید از دولت  
انتظار کابینه ای را داشــته باشید که 
وزیر اطاعاتش اصولگراســت، وزیر 
اقتصادش اصاح طلب و وزیر ارشادش 

معتدل!
رئیسی ناخالصی ها را وارد 

فرآیند خالص سازی نمی کند!
شاهد دیگر بر این موضوع، تاکیدات 
چهره های اصولگرا درباره یکدســت 
شــدن نهادهای قدرت در ایران است. 
مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار پیش 
از برگزاری انتخابات در انتقاداتی تند 
نسبت به حســن خمینی، تاکید کرد 
که »به مرحله خالص ســازی انقاب 
رسیده ایم و قطعا پیروز خواهیم شد.« 

امیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز 
همین اواخر طــی اظهاراتی گفته بود 
که کشور برای 10 سال به این یکدست 
شدن نیاز داشت و پس از این 10 سال 
نهادهای دموکراتیــک و جریان های 
سیاسی می توانند به صحنه بازگردند. 

از گفته هــای وی چنین برمی آید 
که قرار است 10 سال کشور در قبضه 
یک جریان خاص باشد و سایرین بیرون 
از گعده قدرت بنشــینند. در چنین 
شرایطی صحبت از کابینه فراجناحی 
باز هم شعاری بودن خود را بیش از پیش 
نمایان می کند و بــا توجه به اظهارات 
طائب به نظر نمی رسد ابراهیم رئیسی 
ناخالصی ها را وارد فرآیند خالص سازی 

کند!

نگاهی به ادعای تشکیل کابینه فراجناحی در دولت سیزدهم؛

شعارزدهیاشگفتیساز؟

خبر

عضو شورای مرکزی موتلفه اسامی با اشاره 
به میزان آرای ریخته شده به صندوق در انتخابات 
1400 به نام محمود احمدی نژاد، گفت: حدود دو 
میلیون و 700 هزار رأی با نام محمود احمدی نژاد 
در انتخابات اخیر به صندوق ریخته شد که البته با 
توجه به  نبود ایشــان به عنوان کاندیدا، به عنوان 

آرای باطله منظور شد.
به گزارش اعتمادآنایــن، حمیدرضا ترقی 
افزود: رئیس جمهور اســبق بعــد از اعام نتایج 
بررســی صاحیــت کاندیداهــای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 توسط شورای نگهبان 
گفت که نه در این انتخابات فردی را تایید و نه در 
آن شرکت می کند. فارغ از سوابق سیاسی و مواضع 
او کمتر از دو دهه پیش از این موضع گیری، تحریم 
انتخابات توسط عضو تشخیص مصلحت نظام از 

بازی های نغز سیاست در ایران است.

وی تاکید کرد: وجود این نوع عناصر با این نوع 
موضع گیری ها در کشور، به خصوص حضور آن ها 
در مجموعه ای همچون مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، نشان دهنده استحکام نظام است. این که 
کسانی با این نوع مواضع در درون نظام هستند و 
نمی توانند تزلزلی برای نظام ایجاد کرده و آن را به 
چالش بکشند، اقتدار و استحکام نظام را می رساند 

چرا که این افراد هضم در نظام هستند.
ترقی با بیان این که نظام این افراد را در درون 
خود بدون هیچ مشکلی تحمل و هضم می کند، 
گفت: طبیعی است که وقتی نظام افرادی شبیه 
ایشان را تحمل کرده اســت، تحمل ایشان نیز 

برایش سخت نیست.
این عضو شورای موتلفه همچنین گفت: این 
میزان آرا نشــان داد که در کل کشور طرفداران 
ایشان چه تعداد هستند و علی رغم این همه سر و 

صدا و داد و فریاد ایشان، ۲ میلیون و 700 هزار نفر 
در یک جمعیت بالغ بر 80 میلیون نفری طرفدار 
ایشان هستند که البته حتی در این حالت هم از 
آرای آقای همتی بیشتر بود. از سه میلیون و 700 
هزار آرای باطله در انتخابــات اخیر، دو میلیون و 
هفتصد هزار رأی به ایشان داده شده که نشان از 
پایگاه مردمی کل طرفداران ایشان است و البته 
این میزان رأی نیز عموما به خاطر عملکرد دولت 
نخست احمدی نژاد است نه اینکه دنباله رو مواضع 

فعلی ایشان باشند.
ترقی خاطرنشــان کرد: این وزن برای خود 
ایشان نیز تعیین کننده است تا بداند با این میزان 

طرفدار نباید ادعاهای زیادی داشته باشد. 
مشاور وزیر کشور تکذیب کرد

در واکنش بــه این اظهارات ترقــی، روح اهلل 
جمعه ای، مشاور وزیر کشــور در توئیتی نوشت: 

» شــایعات مربوط به تفکیک اسامی آرای باطله 
کاما کذب بوده و آرای باطله شامل آرای سفید 
و با نام های متفرقه می باشد که حجم آرای سفید 
بیش از دو برابر آرای با نام بوده است.« وی اضافه 
کرد: »تنها مرجع اعام جزئیات انتخابات  وزارت 

کشور است.«

پــس از این تکذیــب، حمیدرضــا ترقی در 
گفت وگوی دیگری ادعای خــود را تکرار کرد و 
گفت که مرجع مطلعی در وزارت کشور به او گفته 
که حدود ۲ میلیون و 700 هزار رأی با نام محمود 
احمدی نژاد در انتخابات اخیر به صندوق ریخته 

شده است.

ترقی مدعی شد، وزارت کشور تکذیب کرد؛

دو میلیون و 700هزار رأی باطله  به نام »احمد ی نژاد« بود

 شماره   833 /    چهارشنبه  9   تیر   1400  /   19 ذی القعده 1442  / 30  ژوئن   2021

بلینکن: 
اکنون توپ در زمین ایران است!

آنتونی بلینکن، وزیر خارجــه آمریکا گفت: در 
مذاکرات غیر مستقیم با ایران از برخی موانع عبور 
کردیم اما همچنان اختافات بنیادین وجود دارد. 
وی با بیان اینکه توپ اکنون در زمین ایران است و 
خواهیم دید که چه تصمیمی اتخاذ می کند، افزود: 
ما نمی دانیم که رهبر ایران آماده بازگشت به تعهدات 

هسته ای هست یا خیر. 
    

نعمتی: 
الریجانی می گوید آبرویم را ببرید، 

اما دالیل رد صالحیتم را بگویید
بهروز نعمتــی، نماینده ادوار مجلــس درباره 
عدم پاســخگویی شــورای نگهبان در خصوص 
دالیل رد صاحیت علی الریجانــی در انتخابات 
ریاست جمهوری، گفت:  اگر دوستان مشکلی در 
آقای الریجانی دیدند بیان کنند ولی وقتی ما را رد 
صاحیت کردند هیچ حرفی به ما زده نشد. تا دقیقه 
نود به ما گفته شده بود که تایید صاحیت می شویم 
ولی بعد به ما گفته شد که جلسه تشکیل نشده است 
و این مشخص می کند، دوســتان نمی خواهند با 
واقعیتها روبرو شوند. وی افزود: امروز آقای الریجانی 
مدعی است و می گوید من راضی هستم اگر مشکلی 
دارم که باعث آبروریزی من می شود شما این کار را 

انجام بدهید؛ من راضی هستم.
    

فرانسه خواستار از سرگیری هرچه 
سریعتر مذاکرات وین شد

ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه 
در بخش پرسش و پاسخ کنفرانس هفتگی خود در 
پاسخ به سوالی در خصوص مذاکرات وین گفت: ما 
باید بر دشواری های فنی و موانع سیاسی متعددی 
فائق بیاییم تا به توافق برســیم. حــال که در حال 
رسیدن به سواالت حساس هستیم، باید تصمیمات 
قوی و شجاعانه ای گرفته شود. ما باور داریم که این 
مذاکرات سریعا باید ادامه یابند. وی ادامه داد: فرانسه 
به همراه شرکای تروئیکای اروپایی با هدف رسیدن 
به یک توافق کاما رضایت بخش به طور کامل در 

مذاکرات باقی خواهد ماند.
    

اولیانوف: 
موضوع نیروگاه اتمی بوشهر 
تاثیری بر مذاکرات وین ندارد

نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی 
گفت که موضوع نیروگاه اتمی بوشهر و اختافات 
احتمالی ایران و روسیه بر سر این مسئله، ارتباطی 
با مذاکرات وین ندارد. میخائیــل اولیانوف در این 
خصوص توضیح داد: »چنین گمانه زنی هایی واقعیت 
ندارند؛ اگر مشکلی در روابط بین نهادهای اقتصادی 
به وجود آید، این نمی تواند بر روند مذاکرات وین بر 
سر احیای برجام تأثیر بگذارد.« پیش از این برخی 
رسانه ها ادعا کرده بودند که تهران و مسکو در نیروگاه 
هسته ای بوشهر در رابطه با مسائل مالی اختاف نظر 
دارند که گفته می شود، می تواند بر روند مذاکرات 

وین تأثیرگذار باشد.
    

 وزرای اقتصادی روحانی 
به دیدار رئیسی رفتند

بیژن زنگنه و علیرضا رزم حسینی، وزیران نفت 
و صنعت با حضور در دفتر سیدابراهیم رئیسی با 
وی دیدار کردند. وزیر نفت در این دیدار با تبریک 
پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست 
جمهــوری دوره ســیزدهم و آرزوی موفقیت 
برای وی و دولت آینده، گزارشی از اقدامات این 
وزارتخانه و مسائل و چالش های مهم حوزه نفت و 
انرژی ارائه کرد. وزیر صمت نیز با تبریک پیروزی 
ابراهیم رئیســی در انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاســت جمهوری و آرزوی موفقیت برای وی 
و دولت آینده، گزارشــی از عملکــرد وزارتخانه 
متبوعش و چالش های حــوزه صنعت و تجارت 

ارائه کرد.
    

پاسخ وزیر کشور به نمایندگان درباره 
ابهامات برگزاری انتخابات

روح اهلل نجابت، سخنگوی کمیسیون شوراها 
و امور داخلی مجلس، با اشاره به جلسه دیروز عصر 
این کمیسیون با حضور رحمانی فضلی، وزیر کشور، 
گفت: در این جلسه  روال برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
وزیر کشور به سواالت و ابهامات نمایندگان پاسخ داد 
اما ابهام در برخی مسائل و موضوعات به قوت خود 
باقی ماند که نیاز به بررسی بیشتر دارد و مقرر شد که 
کمیسیون شوراها به این امر بپردازد .وی افزود: به نظر 
می رسد که نیازمند اصاح قانون انتخابات هستیم 
اما با این حال نمی شود از  برخی  کاستی ها و کمبودها 

از جانب عوامل اجرایی چشم پوشی کرد. 

مهدی طائب، پیش از 
برگزاری انتخابات در 

انتقاداتی تند نسبت به 
حسن خمینی، تاکید کرد 

که »به مرحله خالص سازی 
انقالب رسیده ایم و قطعا 

پیروز خواهیم شد.« به نظر 
نمی رسد ابراهیم رئیسی 

ناخالصی ها را وارد فرآیند 
خالص سازی کند!

تکثر آنهایی که مدعی 
صندلی در کابینه و دولت 
رئیسی هستند به قدری 

است که این روزها در 
آستانه تحلیف ابراهیم 

رئیسی، اصولگرایان 
مکرر یکدیگر را از 

»سهم خواهی« بر حذر 
می دارند

یک کارشناس مسائل سیاســت خارجی گفت: باید 
ببینیم اجرا نکردن تعهــدات و ایجاد اختاف بین ایران و 
آژانس به نفع ایران یا طرف مقابل اســت؟! بنده به عنوان 
یک پژوهشــگر می گویم به نفع ایران نیســت؛ چراکه 

وقتی ما با آژانس اختاف پیدا کنیم، بهانه دســت طرف 
مقابل می دهیم. حسن بهشــتی پور در گفت وگو با ایلنا، 
در خصوص گزارش مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی به شــورای حکام مبنی بر عدم پاسخگویی ایران به 
درخواست این نهاد برای تمدید مهلت توافق برای اجرای 
پروتکل الحاقی، اظهار کرد: آژانس می گوید من کاری ندارم 
شما چه مذاکراتی انجام می دهید و به این کار دارم که باید 
این نظارت ها و کنترل هایی که تا حاال طبق برجام انجام 

می دادم تداوم پیدا کند. ایران هم می گوید من زمانی اجازه 
این دسترسی ها را خواهم داد که طرف مقابل هم تعهداتش 
را اجرا کند و نمی شــود ما این تعهدات را در شرایطی که 

طرف مقابل وظایفش را انجام نداده، انجام دهیم. 
بهشتی پور در پاسخ به این سوال که این اقدام سیاسی 
آقای گروسی که به شورای حکام گزارش می دهد ایران 
برای تمدید به ما جوابی نداده چه تاثیری می تواند روی 
مذاکرات وین داشــته باشد و آیا اساســا تاثیری دارد، 

گفت: تبعات ایــن گزارش ها برای ایران این اســت که 
شورای حکام باز جلسه خواهد گذاشت و در ماه آگوست 
یک نشســت حکام اســت و این ها را دو مرتبه بررسی 
می کنند و آنها با اتــکا به این بهانه ها دوبــاره پرونده ما 
را مطرح کند و مجــددا چیزی که ما یک دور در ســال 
 1۳8۵ تا 1۳8۹ شاهد بودیم، تکرار شــود. چرا ما باید 

چنین کاری کنیم؟! 
وی تاکید کرد: به نظر من ارزش دارد ایران به شکلی با 
آژانس به توافق برسد؛ چراکه آژانس یک داور و یک نهاد 
نظارتی و کنترلی اســت و ما با آژانــس دعوایی نداریم و 
دعوای ما با اروپا و آمریکاست و آنها هم مادامی که احساس 

کنند، تحریم ها اثر دارد، آن را رها نمی کنند.

بهشتی پور:

اختالف ما با آژانس، بهانه دست طرف مقابل می دهد 


