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استعفاهايي كه شايد رنگ و بوي انتخاباتي داشته باشند

 2التهاب اساسي 98بهزعم سردار ناييني؛

انتخاباتمجلس
و فشارهاي اقتصادي

ژنرالها چه سودايي در سر دارند

جالل ميرزايي :صحبت از  1400زود است
عبداهلل ناصري :عملكرد دولت به گونهاي نيست كه وزرا به انتخابات ورود كنند
سردارعليمحمدناييني،مشاورفرماندهكلسپاهگفت:
رفتار انتخاباتي به شكلي انجام گرفت كه دشمنان را به
طمع انداخته و موج القاي تقلب را به راه انداختند تا اين
تصوير در كشور نهادينه ش��ود ،در نتيجه مردم دچار
ترديد شدند و تشخيصها بسيار مشكل شد.
ي در ايالم
سردار «عليمحمد ناييني» در مراسم 9د 
اظهاركرد:انقالباسالميدرزمانيتحققكردكهنظام
جهاني دوقطبي بود و تالش بر اين بود كه نظام ديني در
جهان تشكيل نشود و هيچ يك از كارشناسان سياسي
فكر نميكردند ،رژيم شاهنش��اهي با اراده ملت ايران
سرنگون ش��ود و در اين زمانه حساس بزرگمرد تاريخ
معاصر،ملتايرانرابرايحركتيبزرگوبرپايينظامي
بر پايه دين و مرجعيت شيعه هدايت كرد.
وي ب��ا بيان اينكه از هم��ان ابتداي پي��روزي انقالب
اسالمي ،خط نفاق با پيچيدهترين اشكال ممكن شكل
گرفت و همه سرمايه استكبار جهاني به كار گرفته شد
كه از قدرت و استحكام نظام اسالمي جلوگيري شود
اما حضور مردم در لواي مرجعيت شيعي هر فتنهاي را
در انقالب س��ركوب و خنثي كرد ،ادامه داد :از ابتداي
انقالب با حض��ور مردم در صحنه ،خطر جدي متوجه
نظام نشد ،انتخابات برگزار ميشد و نتيجه انتخابات
پذيرفته ميش��د و دولتها كار خود را با سليقههاي
مختلف پيش ميبردند اما در سال ۸۸فضاي انتخابات
غيراسالمي و غيرديني ش��د ،فضاي تهران و برخي از
كالنش��هرها را به هم ريختند و احساسات و عواطف
مردم را به بازي گرفتند.
مش��اور فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي
تصريح ك��رد :فتنهگران و حاميان آن��ان تصويري در
كشور ايجاد كردند كه كشور نياز به منجي دارد و رفتار
انتخاباتي به شكلي انجام گرفت كه دشمنان را به طمع
انداخته و موج القاي تقلب شد تا اين تصوير در كشور
نهادينه ش��ود ،مردم دچار ترديد شدند و تشخيصها
بسيارمشكلشد.
وي گفت :ام��روز ،راه مقابله نظامي با نظام جمهوري
اسالمي بستهشده اس��ت ،امروز با جنگ پيچيدهاي
روبهرو هس��تيم كه مفهوم جنگ نرم را در درون خود
دارد و بايد تركيبي از تجربيات  ۴۰س��ال گذشته در
مقابل اين جنگ نرم به كار برد ،برخي اين جنگ نرم
را انكار ميكنند كه اين خود هم بخشي از جنگ نرم
دشمنان اس��ت ،جنگي كه امروز در آن قرار داريم به
مراتب از جنگ 8س��اله بسيار سنگينتر و پيچيدهتر
است و نياز به آرايش جنگي دارد .جنگ 8ساله دفاع
مقدس يك خودباوري را در نظام جمهوري اسالمي
به وجود آورده و نفوذ ايران در منطقه براي دش��منان
غيرقابلتحمل اس��ت و امروز در 40س��الگي انقالب
يك جنگ هوشمند تركيبي و س��ازمانيافته به راه
انداختند و دش��من ،مردم را هدف ق��رار داده كه در
40سالگي انقالب دس��تاوردهاي انقالب ديده نشود
و تصوير ذهني مردم را از انقالب تغيير دهند .ناييني
ادامه داد :دش��منان به دنبال تطهي��ر دوران منحط
پهلوي هستند ،هدف دوم آنان ،سياهنمايي و برجسته
كردن مشكالت كشور است .رييس ستاد گراميداشت
مراسم نهم ديماه در كشور با بيان اينكه دشمنان بر
اين باورند ،ش��بكه نفوذ آنان در كشور دستنخورده
است و ملت ايران از انقالب برگشتهاند ،گفت :در سال
آينده ما دو التهاب اساس��ي داريم ،انتخابات مجلس
را داريم كه بايد گفت ،انتخابات نقش كاتاليزور براي
فراهم كردن زمينه نافرماني مدن��ي را دارد از طرفي
ديگر بر فش��ارهاي اقتص��ادي در حوزههاي صنفي و
كارگ��ري تمركز كردهاند .آنه��ا در فضاي مجازي كه
امروز فضاي فراخوان و تخريب باورهاي اساسي است
و در ايجاد ناآراميها تأثيرات مخرب و ويرانگري دارد،
سرمايهگذاري كردهاند.
نقد

نشر اكاذيب ممنوع
روز گذش��ته روزنام��ه كيه��ان خب��ري ب��ا عن��وان
«سرشكس��تگي امريكا آش��كار ش��د ،روزنامههاي
زنجيرهاي سانس��ور كردند» منتشر كرد .در متن اين
خبر آمده اس��ت :روزنامههاي زنجي��رهاي كه همواره
اقدام به بزرگنمايي تهديدهاي امريكا ميكنند،سفر
دزدكي ترامپ به عراق و اعترافات توام با سرشكستگي
وي را سانسور كردند.
ترامپ در سفر مخفيانه به پايگاه نظاميان امريكايي در
االسد ،حتي نتوانست موافقت وزير عراق براي ديدار و
مالقات را جلب كند .او در گزارش اين سفر تصريح كرد:
«خيلي غمانگيز است 7.تريليون (هفت هزار ميليارد)
دالر در خاورميانه هزينه كرديم اما متاس��فانه ناچارم
كامال مخفيانه به آنجا سفر كنم .دوبار قرار بود به عراق
سفر كنم اما خبر آن درز كرد و سفر لغو شد .همزمان با
اين سفر ،سفارت امريكا در بغداد هدف حمله موشكي
قرارگرفت.گروههايمردميعراقنظيرالنجبانيزاعالم
كردند دولت امريكا تروريس��ت است و از تروريستها
حمايت ميكن��د و اگر خود عراق را ترك نكند ،او را به
اجبار از عراق بيرون خواهيم كرد.
ام��ا اين خبرها به ويژه اظه��ارات ترامپ ،در تيترهاي
روزنامههايي مانند «اعتماد» ،سازندگي ،آفتاب يزد،
ش��رق ،ايران ،همشهري ،هفت صبح و  ...سانسور شد.
برخي در همين روزنامهها زلزله در كابينه عربستان و
بركناريعادلالجبيروزيرخارجهشديدامريكاييوضد
ايراني اين رژيم را هم سانسور كردند».
گفتنياست كه اين دو خبر در تاريخ  8دي در روزنامه
اعتماد منتشر شده بود.

زهيرموسوي
خبر كوتاه بود .حسن قاضيزاده هاشمي وزير بهداشت،
درمان و آموزش پزش��كي دولت دوازدهم از سمت خود
اس��تعفا كرد .اين خبر را الياس حضرت��ي نماينده مردم
تهران در مجلس ش��وراي اسالمي صبح ديروز در توييتر
خود منتشر كرد .حضرتي نوشت« :متاسفانه باخبر شدم،
دكتر قاضيزاده هاش��مي در اعتراض به كاهش بودجه
سالمت ،استعفا داده و چند روزي است در جلسات هيات
دولتشركتنميكند.وظيفهتمامدلسوزاناستكهمانع
از استعفاي ايشان شوند و اميدوارم بزودي وزير بهداشت
دوباره در دولت حاضر شوند ».همچنين محمد حسين
قرباني عضو كميسيون بهداشت و درمان درباره استعفاي
وزير بهداشت به باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت« :آقاي
قاضيزادههاش��مي از سمت خود اس��تعفا داده اما هنوز
رييسجمهورنپذيرفتهاست».آنطوركهشنيدهميشود
وزير بهداشت  15روز پيش به دليل بودجه سالمت براي
سال  98به خصوص عدم تخصيص بودجه تصويب شده
براي تامين دارو و تجهيزات پزش��كي از صندوق توسعه
ملي كتبا استعفا داده است .در اين ميان محمود واعظي
رييس دفتر رييسجمهور تالش داشته تا نقش واسطه را
ايفاكردهووزيربهداشتراازايناستعفامنصرفكندكهبه
نظر ميرسد اين تالشها بينتيجه مانده است .قاضيزاده
هاش��مي پس از عباس آخوندي دومين وزير مستعفي
دولت دوازدهم است.
دولت حسن روحاني دولت ژنرالها بود .اين يك واقعيت
غيرقابل انكار بود كه بس��ياري از كارشناس��ان و فعاالن
سياسي بر آن اتفاق نظر دارند .مقصود از ژنرال آن است كه
هريك از وزرا در حوزه كاري خود جزو بهترينهاي كشور
هس��تند و انتخاب چنين افرادي شايد در وهله نخست
يك امتياز براي رييس دولت محس��وب شود اما قطعا در
جزييات حاش��يههاي زيادي را در پي خواهد داشت كما
اينكه گاهي اين حاشيهها رسانهاي نيز شده است .پيش
از استيضاح علي ربيعي وزير پيشين كار خبرهايي درباره
اختالفاتشديدمياناووقاضيزادههاشميوزيربهداشت
به پشت درهاي پاستور رسيده بود .شدت اين اختالفات
در جلسات هيات دولت بعضا به حدي ميرسيد كه افراد
حاضر در جلسه از رييسجمهور تقاضاي ورود به ماجرا در
راس��تاي حل موضوع را داشتند اما شنيده شده است كه
روحاني در واكنش به اين درخواستها گفته است« :وقتي
ژنرالميآوريمهمينميشود« ».اصطكاك»تنهاحاشيه
استفاده از ژنرالها نيس��ت .نيم نگاه ژنرالهاي دولت به
انتخابات رياستجمهوري موضوع ديگري است كه شايد
نتوان به آس��اني از كنار آن عبور كرد زيرا هركدام از اين
ژنرالها عالوه بر سابقه ،در اين مدت توانستهاند اقداماتي
انجامدهندكهافكارعموميآنرالمسكردهوچهامتيازي
ويژهتر از اين براي يك كانديد رياستجمهوري.
آخوندي-پاستور
همانطور كه اشاره ش��د عباس آخوندي وزير پيشين راه
و شهرسازي نخس��تين وزيري بود كه تصميم گرفت با
استعفا مس��ير خود را از دولت جدا كند .پيش از استعفا
نشانههايي از عزم جزم آخوندي براي حضور در انتخابات
رياس��تجمهوري ديده ميش��د .يكي از اين نش��انهها
يادداش��تهاي پي در پي او براي رسانهها در موضوعات
مختلف بود كه ش��ايد مهمترين نشانه يادداشتي بود كه
درباب ريشه مشكالت موسسات مالي و اعتباري دي ماه
سال گذشته عباس آخوندي براي روزنامه اعتماد نوشت.
در آن يادداش��ت آخوندي موضوعاتي را مطرح كرد كه
ارتباطي با وظيفهاش در دولت نداشت اما حساس بودن
به موضوعي كه سبب ش��د تا تنشهايي پيرامون آن در
كشور ش��كل بگيرد حاكي از برنامههاي بزرگتر ژنرال
راه و شهرس��ازي بود .پس از گذش��ت كمتر از  15روز از
استعفايش از دولت ،آخوندي كانديداي شهرداري تهران
شد .كانديداتوري كه اگر منجر به پيروزي او ميشد قطعا
راه را براي حض��ور او در  1400هموارتر ميكرد اما حتي
شكست در انتخاب شهردار جديد تهران نيز سبب نشده
تا آخون��دي از اين تصميم صرف نظ��ر كند .او همچنان
تالش دارد در مصاحبههاي مختلف مش��كالت عمقي و
ريشهاي كشور را در موضوعات مختلف مطرح كند تا در
صورت حضور در 1400نشان دهد كه از مدتها قبل براي
موضوعاتمختلفبرنامهودلمشغوليهاييداشتهاست.
قاضيزاده-پاستور
وزير بهداش��ت دولتهاي يازدهم و دوازدهم نيز از ديگر
ژنرالهاي دولت اس��ت كه به واس��طه عملكرد موفق در

وزارتخانه خود ميتواند از گزينههاي رياس��تجمهوري
 1400باشد .طرح تحول سالمت كه در دولت يازدهم و
در زمان تصدي سيدحسن قاضيزاده هاشمي پايهگذاري
شد يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت يازدهم بود كه
حسن روحاني در مناظرههاي انتخاباتي سال  96تمركز
زيادي روي آن داشت .هرچند وزير بهداشت طي چند ماه
اخير بابت اظهاراتش در يك برنامه تلويزيوني و همچنين
يك مصاحبه حاشيههايي را براي خود خلق كرده اما بعيد
بهنظرميرسداينحاشيههافكررياستجمهوريراازسر
او بيرون كرده باشد آن هم با توجه به آنكه از گوشه و كنار
و همچنين از زبان برخي كارشناس��ان و فعاالن سياسي
زمزمههايي درباره عزم جدي قاضيزاده هاش��مي براي
شركت در انتخابات رياس��تجمهوري شنيده ميشود.
در كنار اي��ن زمزمهها و ب��ا يك نگاه بدبينان��ه ميتوان
استعفاي اخير او از دولت را فعلي انتخاباتي برداشت كرد.
استعفايي كه به س��بب آن قاضيزاده هاشمي در مدت
زمان باقي مانده تا انتخابات رياس��تجمهوري  1400از
فضاي رسانهاي فاصله گرفته و در سكوت خبري مشغول
آمادهسازيخودبرايحضوردرانتخاباترياستجمهوري
شود.
ظريف-پاستور
ژنرال ديپلماسي ايران كه بيش��ك يكي از وزراي موفق
دول��ت روحاني چ��ه در دول��ت يازدهم و چ��ه در دولت
دوازدهم بوده يكي از پتانس��يلهاي حضور در انتخابات
رياستجمهوري است .محمدجواد ظريف چهرهاي است
كهبهواسطهحلپروندههستهايجمهورياسالميايران
در مجامع بينالمللي در دولت يازدهم محبوبيت فراواني
نزد ايرانيان كسب كرد .اين محبوبيت به حدي بود كه در
دوران برجام بسياري معتقد بودند حسن روحاني وظيفه
خود را به عنوان رييسجمهور انجام داده و بهتر است در
سال  96ظريف وارد كارزار انتخاباتي شود اما وقتي حسن
روحاني در انتخابات ثبت نام كرد ،از آنجا كه قرار بود يك
نفربرايهمراهياودرمناظراتانتخاباتيحضورپيداكند،
اشتراك نظري بر روي ظريف به جاي جهانگيري وجود
داشت زيرا پيش بيني ميشد جريان رقيب روحاني قصد
تخريب دستگاه ديپلماسي روحاني را داشته باشد كه در
اين صورت حضور ظريف بسيار به روحاني كمك ميكرد
اما در 96اين اتفاق رخ نداد و اكنون به نظر ميرسد محمد
جواد ظريف نيم نگاهي به  1400داش��ته باش��د .احزاب
اصالحطلبنيزدرايننيمنگاهنقشكوچكيايفاميكنند.
اصالحطلبان هر مقدار هم كه به دولت نقد داشته باشند،
ظريفدرانتقادهاجاييندارد.آخرينكنشاصالحطلبان
جهت حمايت چراغ خاموش از ظريف دعوت او به كنگره
حزب ندا است .اين نخستينبار بود كه وزير امور خارجه
در دوران مسووليت در يك برنامه حزبي حضور پيدا كرد
و دست بر قضا در حاشيه همان مراسم طي گفتوگويي
كوتاه اعالم كرد برنامهاي براي حضور در انتخابات 1400
ندارد اما شايد هدف ظريف از بيان اين جمله حفظ خود در
برابرانتقادهاياحتماليآتيباشد.ظريفدرتكذيبادعاي
حضورش تنها نبود بلكه بهرام قاسمي سخنگوي وزارت
امور خارجه نيز با تاكيد بر اينكه «وزير امور خارجه فردي
فراجناحيوملياست»،گفت:آقايظريفگرايشحزبي
و جناحي ن��دارد و به دنبال اهداف خاصي براي انتخابات
رياستجمهوري آينده نيست.
زنگنه-پاستور
ژنرالنفتيدولتكهيدطوالييدرمديريتنفتايراندارد
از آن دست ژنرالهايي است كه شايد احتمال حضورش
در انتخابات رياستجمهوري آتي به دور از ذهن باشد اما
به هرحال بعيد نيست .بيژن نامدار زنگنه در دولت يازدهم
عملكرد خوبي از خود به جا گذاشت و در دولت دوازدهم
نيز به دليل بازگشت تحريمهاي امريكا ،بار سنگينتري
را بر دوش خواهد كش��يد .نقطه درخشان كارنامه زنگنه

اخذ معافي��ت از كاهش توليد نفت از اوپك اس��ت كه او
در اين مهم دومرتبه موفق ش��ده اس��ت .اهميت تالش
زنگنه در نشست اخير اوپك زماني مشخص ميشود كه
تمامي رسانههاي كشور فارغ از جناحبنديهاي سياسي
از عملكرد او با تيتر پيروزي بزرگ ياد كردند .در كنار اين
موفقيت ،مدتي است زنگنه براي ارتباط بيشتر با مردم به
عضويت شبكه اجتماعي توييتر در آمده است؛ حضوري
كه با استقبال كاربران نيز رو به رو شد بنابراين اين احتمال
وج��ود دارد كه ژنرال نفتي دولت نيم نگاهي به انتخابات
 1400داشته باشد.
آذريجهرمي-پاستور
جوانترينوزيركابينهدولتدوازدهمدرشرايطيموفقبه
اخذ راي اعتماد از نمايندگان مجلس شد كه حاشيههاي
پيرامون او سبب شده بود كمتر كسي متصور شود او وزير
ميش��ود اما جهرمي در جلس��ه راي اعتماد به نحوي از
برنامههاي خود براي وزارت ارتباطات دفاع كرد كه گويي
سياستمداركاركشتهاياست.آغازكاربرايجهرميراحت
نبودامارفتهرفتهاودرمسيرقرارگرفتوتوانستبهعنوان
نخستين وزير متولد پس از انقالب خود را به بزرگترهاي
عرصه سياست ثابت كند .او عالوه بر اثبات كارايي خود به
دولتمردان و ساير مسووالن كشور ،به چهرهاي محبوب
براي كاربران شبكههاي اجتماعي نيز تبديل شد .حضور
فعالاودرشبكههاياجتماعيمختلفازجملهاينستاگرام
و توييتر و همچنين پاس��خگويي به سواالت تخصصي
كاربران در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات سبب شده
استتاگمانهزنيهادربارهحضوراودرانتخابات 1400آغاز
شود .هرچند جهرمي جوان بارها صراحتا اعالم كرده است
كه قصدي براي رييسجمهور شدن ندارد اما كارشناسان
و برخي فعاالن سياسي معتقدند وزير دهه شصتي دولت
روحان��ي را از همين امروز ميتوان يك��ي از كانديداهاي
جدي 1400معرفي كرد.
واعظي-پاستور
فارغ از ژنرالهاي دولت كه گمانهزنيها براي حضورشان
در انتخابات مطرح اس��ت ،محمود واعظي رييس دفتر
رييسجمهور كه در دولت دوازدهم قدرت بيشتري در
مقايسه با دولت يازدهم كسب كرده ،از ديگر كانديداهاي
احتمالي اس��ت .محمود واعظي پس از حسن روحاني،
مرد دوم دولت دوازدهم اس��ت .هرچند بر اساس عرف
موجود مع��اون اول رييسجمهور باي��د داراي چنين
جايگاهي باشد ،اما ش��رايط در دولت دوازدهم متفاوت
است .قدرت واعظي در دولت دوم روحاني از زمان معرفي
كابينه دوازده عيان شد .جايي كه جهرمي دهه شصتي
توسط او به رييسجمهور معرفي شد .اين گزاره يك ادعا
نيس��ت بلكه وزير ارتباطات دولت دوازدهم با حضور در
برنامه دستخط در پاسخ به سوالي درباره نقش واعظي در
معرفي او به رييسجمهور گفت« :آقاي واعظي من را به
رييسجمهورمعرفيكردهبودند.كالبخشيازعاملرشد
مراحلكاريبندهوديدهشدناقداماتبندهآقايواعظي
بودند .يك روز هم يك روزنامهاي از من همين سوال را
كرد كه جوان كم در كشور داريم كه بتوانند رشد كنند.
من گفتم من حرف ش��ما را اصالح ميكنم كه خيليها
هستندكهبهترازمنهستندوهميناالنهستندكساني
كه ميتوانند توانمندتر از من عمل كنند و شكي در اين
نيس��ت .اصطالحا گفتم جهرميها زيادند و واعظيها
كماند ».هرچ��ه از عمر دولت گذش��ت ،قدرت واعظي
بيشترشد.اينپيشرويتاجاييبودكهبرخينمايندگان
مجلسازجملهپورابراهيميدرگفتوگويياعالمكردكه
رييسجمهوربهنمايندگانوقتمالقاتنميدهد.برخي
گمانهزنيكردندكهعدماختصاصوقتكارواعظياست
نه روحاني؛ اين گمانهزني زماني شديدتر شد كه قاسم
ميرزايي نيكو طي گفتوگويي اع�لام كرد كه واعظي
به اصالحطلبان براي مالقات ب��ا روحاني وقت مالقات

وزرايناكام

حضوروزرادرانتخاباتهايرياستجمهوريمسبوقبهسابقهاست.اينسابقهيكاشتراكدارد
و آن هم شكست تمامي وزرا در انتخابات رياستجمهوري است .براي نمونه ميتوان به حضور
عليشمخانيوزيردفاعدولتنخست سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياستجمهوري،1380
حضور مصطفي معين وزير علوم دولت دوم س�يدمحمد خاتمي در سال  1384و حضور سعيد
جليليرييسگروهمذاكرهكنندههستهايايراندردولتمحموداحمدينژاددرانتخاباتسال
 92اشاره كرد كه هر سه تجربه ناموفق بود .هرچند بيش از دو سال تا سيزدهمين دوره انتخابات
رياستجمهوريباقيماندهاماآرايشهايانتخاباتيدرحالشكلگيرياست.حالبايدمنتظر
ماند و به نظاره نشست كه آيا با توجه به شكست هميشگي وزرا در انتخابات رياستجمهوري،
آيا وزراي دولت دوازدهم برنامهاي براي حضور در انتخابات 1400را دارند يا خير.

نميدهد .ادعايي كه هيچگاه از س��وي واعظي تكذيب
نشد .پس از استعفاي نوبخت از سخنگويي دولت ،حسن
روحانيبهجايانتصابگزينهجديدتصميمگرفتنحوه
تعامل با رسانهها را تغيير دهد .در اين تغيير بازهم نقش
محمود واعظي پررنگ است .نحوه جديد اطالعرساني
دولت به اين ش��كل اس��ت كه محمود واعظي روزهاي
چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت حاضر شده و به
تمامي سواالت خبرنگاران پاسخ ميدهد .وظيفهاي كه
پيش از اين بر عهده نوبخت بود اما امروز واعظي به صورت
كامال چراغ خاموش در كنار رياست دفتر رييسجمهور،
سخنگوي دولت نيز شده است .مسووليتهاي واعظي
در دولت دوازدهم به همينجا ختم نميش��ود22 .آبان
امسالواعظيدرپاسخبهسواليدربارهسرنوشتمعاونت
اجرايي رييسجمهور گفت« :بخشي از مسووليتهاي
معاونت اجرايي رييسجمه��ور به دفتر رييسجمهور
واگذار ش��ده اس��ت ».اين گزاره يعني واعظي در سايه
معاون اجرايي رييسجمهور نيز ش��ده اس��ت .قدرت
واعظي در دولت رو به افزايش اس��ت و به واسطه انجام
فعاليتهايمهمدردفتررييسجمهورشايدفكرحضور
درانتخاباترياستجمهوري 1400ازذهناوعبوركرده
باشد .آرزويي كه شايد با توجه به گارد بسته جريانهاي
مختلف سياسي نسبت به واعظي تحققش كمي دشوار
باشد اما واعظي در 5سال گذشته بارها ثابت كرده است
كه چهرهاي غير قابل پيشبيني است بنابراين نبايد از
احتمال حضور او در  1400غافل شد.
رقابتي كه زود آغاز شد
زماني كه از يك دولت نزديك به شش چهره كانديداي
بالقوهرياستجمهوريهستندديگرگزارهدولتژنرالها
نه يك اغراق بلكه يك واقعيت اس��ت .حال س��والي كه
وجود دارد آن اس��ت كه در صورت حضور اين چهرهها
در انتخابات افكار عمومي اقبالي به آنها نشان خواهد داد
يا خير؟ جالل ميرزايي نماينده ايالم در مجلس شوراي
اس�لامي كه از چهرههاي نزديك به دولت محس��وب
ميش��ود در پاسخ به س��والي درباره احتمال انتخاباتي
بودن اس��تعفاي برخي وزرا يا احتم��ال حضور وزرايي
كه در افكار عمومي محبوب هس��تند در انتخابات آتي
رياس��تجمهوري به «اعتماد» ميگويد « :اظهارنظر
درباره انتخابات  1400بس��يار زود است .اين زود بودن
محدود به اظهارنظر درباره وزراي دولت نيست بلكه براي
ساير چهرهها هم زود است».
وي افزود« :س��رعت تح��ركات سياس��ي ،اجتماعي و
اقتصادي در ايران بس��يار زياد اس��ت و به همين دليل
نميتوان تصوير دقيقي از آينده سياس��ي كش��ور ارايه
كرد .براي بررسي چهرههاي حاضر در انتخابات 1400
بايد وابس��تگي افراد به گروهها و جريانهاي سياس��ي
بررسي شود .همچنين بايد ميزان حمايت مراكز قدرت
از كانديداها نيز مشخص ش��ود .اينها عواملي است كه
در نتيجه انتخابات تاثيرگذار خواهد بود ».ميرزايي در
پاسخبهسواليدربارهپيشبينيخودازميزاناقبالافكار
عمومي به حضور احتمالي وزرا در انتخابات 1400گفت:
«تشخيص اقبال افكار عمومي به وزرا دشوار است اما اگر
شرايط به همين صورت پيش رود بسيار بعيد است كه
مردم به چهرهاي از دولت فعلي راي داده و او را به عنوان
رييسجمهورانتخابكنند».
عبداهللناصريفعالسياسياصالحطلبنيزمعتقداست
امروز براي پيش بيني درب��اره آرايش انتخاباتي 1400
زودهنگام است .ناصري به اعتماد گفت« :امروز انگيزهاي
در ميان وزرا و س��اير چهرههاي سياسي براي انتخابات
رياستجمهوري وجود ندارد ».او درباره پيش بيني خود
ازاستعفايدووزيرازدولتدوازدهمگفت«:بهعقيدهمن
استعفاهاي اخير به دليل وجود به هم ريختگي در دولت
است و جنبه انتخاباتي ندارد ».وي افزود « :اگر به عنوان
مثال قاضيزاده هاشمي يا آخوندي قصد كانديداتوري
در  1400را داش��ته باش��ند ،بايد يك نقطه روش��ن در
كارنامه خود داشته باشند اما وقتي اين نقطه وجود ندارد
چگونه ميخواهند در  1400كانديدا شوند .به نظر من
استعفايآقايانآخونديوقاضيزادهاستعفايياعتراضي
است هرچند پيشبيني من آن است كه استعفاي آقاي
قاضيزاده پذيرفته نميش��ود ».ناصري در پايان درباره
اقبالعموميبهحضوروزرادرانتخاباترياستجمهوري
گفت«:حضوروزرااقبالعموميبههمراهنخواهدداشت.
اگرچه دولت در مشكالت پيش آمده امروز مقصر نيست
اما تصويري كه از دولت دوم آقاي روحاني ايجاد شده به
گونهاي نيس��ت كه بتواند اعضاي كابينه را راهي كارزار
انتخاباتي 1400كند».

فتنهگرانقصدتغييرساختاريدارند
رس��انههاي اصولگرا
صفحه اصلي و بخش
مهم��ي از صفح��ات
خود را در روز يكشنبه
ب��ه س��الگرد  9دي
اختصاص دادن��د .اغلب آنها نيز به تبليغ كتاب «تغلب»
پرداختند كه به تازگي در مورد وقايع  88منتش��ر شده
است .در كنار تبليغ اين كتاب و انتشار بخشهايي از آن،
سرمقالهنويسان اين رسانهها تالش كردند تا ماجرا را نه
فقط در گذشته بلكه به آينده نيز معطوف كنند.
به عنوان نمونه محمود فرش��يدي در سرمقاله روزنامه
رسالت مينويس��د« :از تجربيات سالهاي گذشته بايد
اين درس را آموخت كه الزمه پيشگيري از شكلگيري
فتنههاي آينده اس��ت .او معتقد اس��ت برخي در تالش
هستند تا «در شرايط كنوني با جوسازي و تبليغات براي
رفع حصر و زمينهس��ازي براي ورود سردمداران فتنه به
صحنهسياسيكشور»اقدامكنند.سرمقالهرسالتاهداف
بعدي و معطوف به آينده فتنه را نيز اينگونه بر ميشمرد:
«هدف بعدي چهبسا س��ازماندهي فتنهاي ديگر باشد،
يعني تكرار همان خيانتي كه مقصدش ايجاد شكاف بين
مردم و نظام و پياده كردن الگوي انقالبهاي رنگي مورد
نظر امريكا بود .به عنوان نمونه نظريهپرداز داخلي و مرد
هزاردستان فتنه كه سالهاست در جهت براندازي نرم
نظام اسالمي و حاكميت سكوالريسم و دموكراسي غربي
در كشور ما تالش ميكند ،اينك به جرات در جمع ياران
خود بيان ميدارد كه ساختارهاي كشور را قبول ندارد و
بايد مدلهاي جديدي را تعريف كرد ،بايد اصل ساختار
(بخواني��د واليت فقيه) را هدف ق��رار داد ،زيرا براي بعد
ضمانتي وجود ندارد و ديكتاتوري پيش ميآيد».

كمك مشايي به ساخت فيلم در مورد
وقايع88
روزنام��ه صبحن��و
نزديك به قاليباف نيز
در مورد سالگرد  9دي
پروندهاي منتشر كرده
و با بي��ان اينكه «هنوز
آسفالت خيابانهاي مركز شهر ،ردپاي سطلهاي زباله را
رويخوددارد»،مينويسد«:اكنوننيزگرگهادندانتيز
كردهاند كه اين امنيت و آرامش را به خيال خام خود برهم
بزنند ».اين روزنامه همچنين با خزاعي تهيهكننده فيلم
قالدههاي طال گفتوگويي انجام داده و با اشاره به اينكه
عوامل تهيه فيلم از احمدينژاد درخواست كرده بودند به
ساختاينفيلمكمككندامامشاييبهنامهاحمدينژاد
براي كمك به فيلم قالدههاي طال اعتنايي نكرد .او فاش
كرده است كه مش��ايي براي ساخت فيلمهايي در مورد
وقايع  88به برخي فيلمسازان كمك كرده است :رحيم
مشايي گفت « :اگر قرار به كمك باشد ،ترجيح ميدهم
بهجنسفيلمسازانديگريكمكبكنم.بهآنهاييكمك
خواهم كرد كه با ما همسو شوند ».البته بعدها فهميدم
ي هستند و از طريق استانداريها به
منظورش چه كسان 
چه فيلمسازاني كمك كرده است.
تهيهكننده همچنين ب��راي اولينبار مطرح ميكند كه
احمدينژاد درخواس��ت كرده بود كه فيلمنامه را ببيند
اما آنها اين فيلمنامه را به او ندادند ،چون «او قصد داشت
نظراتش را اعمال كند» با اين حال خزاعي تاييد ميكند
كه وزارت ارشاد احمدينژاد به آنها در ساخت فيلم كمك
كرده است و هزينه ساخت فيلم را دو و نيم ميليارد تومان
در آن سال اعالم ميكند .خزاعي همچنين از استقبال
احمديمقدم در مورد بحث نفوذ در نيروي انتظامي خبر
داده و ميگويد« :فرمانده نيروي انتظامي با نمايش فرد
نفوذي در پليس در قالدههاي طال مش��كلي نداش��ت و
همراهي خوبي كرد».

منتقداندانشگاهآزادخبيثهستند

روزنامهه��اي اصولگرا
در چند روز گذش��ته
هيچ يك ب��ه ماجراي
دانشگاهآزادنپرداختند
آنطوركهاگرايناتفاق
در دوره آقاي هاش��مي رخ داده بود آن را به يك موضوع
مهممليتبديلميكردند.درميانآنهاتنهافرهيختگان
بود كه به سبب تعلق به دانشگاه آزاد نميتوانست نسبت
به موضوع بيتوجه باشد .اما رويكرد اين رسانه نيز با بقيه
متفاوت بود .فرهيختگان از تيتر «روي خون دانشجويان
مانور سياس��ي ندهيد» براي گزارش خود استفاده كرد
و نوش��ت« :كمكم جلوههاي ديگري بروز ميكند كه در
ادامه همان خط سياسي اس��ت كه در روزهاي گذشته
از س��وي برخي جريانات پيگيري و دنبال ش��ده است.
چند روزنامه روز گذشته تالش كردند با انحراف موضوع
بهرهبرداري سياسي خود را كنند .نكته خندهدار موضوع
اين بود كه ساخت ناايمن واحد علوم تحقيقات در ارتفاع
ت چهرههاي
بيش از  1800متر در دوره شهرداري و دول 
منتسب به اين جريان ساخته شد اما اين روزنامهها خود
را به نديدن اين بخش از تاريخ زدند».
فرهيختگان در انتشار گزارش تجمع دانشجويان نيز به
ورودبرخيشعارهااشارهكردهومينويسد«:عدهايسعي
داشتند ،اصل ماجرا را منحرف كنند .گاهي با هوكردن و
گاهي با اس��تفاده از كلمات دور ازشأن دانشجو ،مقصود
اصلي خود را آشكار ميكنند».
حميدرض��ا مقدمفر ،مس��وول دفتر نظ��ارت بر امور
فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد كه تيم روزنامه زير
نظر او فعاليت ميكند نيز در مصاحبهاي مستقيما در
دفاع از آقاي واليتي وارد ش��د و گفت« :واليتي وارث
زيرساختهاي فاجعهساز دانشگاه آزاد اسالمي است،
نه باني آن» او همچني��ن در اين مصاحبه منتقدان را
«خبيث» خوان��ده و اضافه ميكند :آنچ��ه اين داغ را
تشديدميكند،سوءاستفادهوبهرهبرداريهايسياسي
خبيثان هبرخيجريانهايسياسيازاينحادثهاستكه
نشاندهندهفضايمسمومسياستدرايراناستواين
امر بيانگر برخي جريانها و گروههاي سياسي است كه
حتي حاضر نيستند از سوءاستفاده از جان دانشجويان
براي مقاصد سياسي نيز صرفنظر كنند».

