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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اصالح طلبان مشغول این مناقشه 
هستند که انتخابات اسفند را تحریم 
بکنند یــا نکننــد، اصولگرایان هم 
چراغ به دست در جستجوی وحدت 
و درگیر دعوا بر سر »صالح مقبول« یا 
»اصلح غیرمقبول«. محمد خاتمی 
مکرر هشــدار به عدم مشــارکت 
مردم در انتخابات پیش رو می دهد 
و آیت اهلل مصبــاح به عنــوان پدر 
معنوی پایداری ها، ســعی می کند 
میانه فرزندان سیاسی خود با دیگر 
اصولگراها را برای انتخابات اسفند 

گرم کند. 
محمدباقــر قالیبــاف فراخوان 
ویدئویــی بــه جوانــان بــرای 
کاندیداتــوری در انتخابات مجلس 
یازدهم می دهد و علی مطهری آب 
پاکی بر دست دوستان اصالح طلبان 
خود می ریزد و می گوید که »شورای 
نگهبان بــا افکار آقــای جنتی کار 
می کنــد و چــاره ای در مــورد رد 

صالحیت ها نیست.«
در ایــن هنگامــه انتخاباتــی 
و تکاپــوی چهره هــا و جریان های 
سیاسی برای حضور در بهارستان، 
محمود احمدی نژاد چهره ای است 
که بــا نیویــورک تایمــز مصاحبه 
می کنــد و حرفهایــی می زند که 
شورای ســردبیری نیویورک تایمز 
درباره آن یادداشــت می نویســد 
و می گویــد کــه »حرف هــای 
احمدی نــژاد و اشــتراک نظرش با 

ترامــپ را فقــط یــک نویســنده 
 ژانر علمــی تخیلی می توانســت 

پیش بینی کند!«
رئیس جمهور ســابق ایران که 
در این مقطع از تب و تاب انتخاباتی 
علی الظاهر می خواهد نشــان دهد 
که اعتنایی به این تنــور داغ ندارد، 
به نیویورک تایمز گفته اســت که 
»ایران باید مســتقیم با ترامپ وارد 
گفتگو شود، ترامپ تاجر است و مرد 
عمل است و ما نیازمند یک گفتگوی 
اساسی در همه زمینه ها هستیم« و 

چه و چه ...
حرف هایی که بیش از هر کسی 
انتظار شنیدنش را از یک اصالح طلب 
دو آتشه داریم اما از زبان احمدی نژاد 
گفته شده است؛ حرفهایی که قطعا 
به مذاق بسیاری خوش خواهد آمد 
و قطعا به همین دلیل است که کسی 
مانند حســن بیادی، سیاستمدار 
اصولگــرا بــا تاکید بــر رأی باالی 
احمدی نــژاد می گوید کــه »بعید 
نیســت حتی اصالح طلبان هم به او 

رأی بدهند.«
این شــیوه احمدی نژاد اســت؛ 
یعنی در شــرایطی که جریان ها و 
چهره های سیاسی مشغول تدارک 
برای رقابت در انتخابات هستند، او 
در جستجوی جهت وزش باد است 
تا با یک مصاحبــه جنجالی یا یک 
تصمیم غیرقابل پیش بینی سوار بر 
موج آن باد شــود و نگاه ها و احتماال 

رأی ها را به سوی خود جلب کند. 

 تشنگی خبری رسانه ها 
و محافل سیاسی

در عین حــال تصمیم انتخاباتی 
او مبهم و مرموز اســت. هیچ خبر یا 
واکنش رسمی از او و جریان منتسب 
به او درباره انتخابات مجلس یازدهم 
به گوش نمی رســد اما این به معنی 
آن نیست که احمدی نژاد و جریان 
نزدیک بــه او یعنــی بهاری ها در 
پی کرســی های پارلمان نیســتند 
چراکه تجربه نشان داده احمدی نژاد 
از هــر ظرفیتی برای زنــده ماندن 
در فضای سیاسی کشــور استفاده 
می کند؛ چنانکه در زمان ریاســت 
جمهــوری اش مخالــف مجمــع 
تشــخیص و در پی تضعیف و حتی 
حذف آن بود اما بعد عضویت در این 

مجمع را پذیرفت.
حــاال هــم رســانه ها و محافل 
سیاســی کنجکاوانه در پــی آنند 
که بدانند نقشــه احمدی نژاد برای 
انتخابات اسفند چیست. این عطش 
خبری باعث شــد تا هفته گذشته 
خبری در فضای مجازی منتشر شود 
مبنی بر اینکه در نشســت هفتگی 
دفتر احمدی نژاد تصمیم بر این شده 
که جریان احمدی نژاد با دو لیست 
»زنده بار بهار« و »مهر عدالت« در 
انتخابات مجلس یازدهم در تهران 
حضور پیدا کند. این خبر می افزود 
کــه سرلیســت »زنده بــار بهار«، 
بهمن شریف زاده و سرلیست »مهر 
عدالت« عبدالرضا شیخ االسالمی، 

وزیر کار دولت احمدی نژاد خواهد 
بود.  

عبدالرضا شــیخ االسالمی وزیر 
کار دولت احمدی نــژاد بود و بهمن 
شــریف زاده نیز روحانی نزدیک به 
اسفندیار رحیم مشایی است که در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم رئیس ستاد انتخاباتی »زنده 
بار بهار« بود. او در زمان فعالیتش در 
موسسه مطبوعاتی ایران در دوران 
محمود احمدی نژاد کتابی با عنوان 
»گفتمان بهــار« با تیــراژ دو هزار 
نســخه چاپ کرد که دربرگیرنده 
ســخنرانی های اســفندیار رحیم 

مشایی بود. 
بهمن شریف زاده هفته گذشته 
بعد از انتشــار خبر مربــوط به دو 
لیســت احمدی نژادی ها، بالفاصله 
آن را تکذیب کرد و گفت که این خبر 
مربوط به شش ســال پیش است و 
برخی دوباره آن را منتشر کرده اند. او 
افزوده بود که »هنوز هیچ تصمیمی 
درباره حضــور در انتخابات مجلس 

یازدهم گرفته نشــده است و آقای 
احمدی نژاد فعــال تصمیمی برای 
حضور در انتخابات مجلس ندارند.«

 بهاری ها و چالش 
شورای نگهبان

همزمان که گمانه زنی ها درباره 
چگونگــی ورود جریــان بهــار به 
انتخابات مجلس صورت می گیرد، 
برخی دیگر از مهمترین چالش پیش 
پای طیف احمدی نژاد برای حضور 
در انتخابات اسفند سخن می گویند؛ 

چالشی به نام »شورای نگهبان«
این شــورا پیش تــر در جریان 
انتخابات ریاســت جمهوری با رد 
صالحیت محمــود احمدی نژاد و 
برخی دیگر از نزدیکان وی نشــان 
داد که بــه او میدان عــرض اندام 
نخواهد داد و حاال برخی با اشاره به 
این ســابقه، پیش بینی میکنند که 
شاید احمدی نژادی ها اصال لیستی 
ارائه دهند تا بتوانند چهره های مورد 
حمایت خود را بی ســر و صدا راهی 
مجلس کننــد که در ایــن صورت 
کار برای شــورای نگهبان ســخت 

خواهد شد.
یداهلل طاهرنژاد در ایــن باره به 
ایسنا گفته است: »شــناخت افراد 
منتسب به احمدی نژاد برای شورای 
نگهبان ســاده نیســت، چون این 
جریان تشــکیالتی عمل نمی کند؛ 
برای همیــن می تواند از چهره های 
گمنام خود حمایت کــرده و آنها را 
باال بیاورد. با فــرض اینکه آنها هم 
شناخته شــوند، شــورای نگهبان 
هنوز واکنشی نشان نداده که آنها را 

ردصالحیت می کند.«
بازارگرم کن انتخابات

برخی دیگر نیز مطرح می کنند 
که با توجه به خطر مشارکت بسیار 
پایین مردم در انتخابات اسفند ماه، 
هیچ بعید نیست به شورای نگهبان 
حکم شــود که به اندازه گذشته به 
یاران احمدی نژاد ســخت نگیرد تا 

تنور انتخابات را گرم کنند.
حتــی برخــی دیگــر مطــرح 
می کنند که محمدرضــا باهنر که 
صحنه گردانی انتخابات از ســوی 
جریان اصولگرا را بــه عهده گرفته، 
مشغول سوق دادند احمدی نژاد به 
عرصه انتخابات اســت تــا از طریق 
او بازار ســرد انتخابات را داغ کرده 
و بهره برداری هــای مــورد نظــر 
خــود و جریــان خــود را از حضور 
 طیــف منســوب بــه احمدی نژاد

 داشته باشد. 
اینکــه چنیــن گمان هایــی 
درست باشــد یا نه یا اینکه شخص 
احمدی نــژاد قصــد شــرکت در 
انتخابات مجلس را دارد یا خیر برای 
دیگــران هنوز مبهم اســت چراکه 
احمدی نــژاد و نزدیکانــش چراغ 
خاموش مشغول برنامه ریزی برای 
انتخابات هستند؛ هرچند که بعید 
به نظر می رسد احمدی نژاد وسوسه 

ریاست جمهوری 1400 را به هوای 
ریاســت مجلس رها کند. اما به هر 
روی آنچه کــه اغلــب چهره های 
سیاســی دربــاره آن متفق القول 
هستند این است که این طیف قصد 

حضور در انتخابات اسفند را دارد. 
همه چیز بستگی به فضا 
و معادالت سیاسی زمان 

انتخابات دارد
حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی 
اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب 
موتلفــه در این بــاره می گوید: »به 
نظر می رســد که جریان موسوم به 
بهاری ها نیز قصد حضور در صحنه 
رقابت را دارند اما اینکه با چه کسی و 
با چه گفتمانی حضور پیدا می کنند، 
هنوز خیلی ظهور و بروز پیدا نکرده 
اســت و اقبال به آنها نیز بستگی به 
این دارد که چه نامزدهایی را معرفی 
کنند و با چه گفتمانی در انتخابات 

حاضر شوند.«
طاهر نژاد، عضو شورای مرکزی 
کارگزاران نیــز در این ارتباط گفته 
است: »رفتار این جریان خیلی قابل 
پیش بینی نیست، اما آنها می توانند 
از مسائلی که به مذاق جامعه خوش 
می آید و مخاطب جــذب می کند 
مثل مبارزه با فساد و رانت استفاده 
کنند. اگر امروز زمان انتخابات باشد، 
این جریان می تواند حضور نســبتا 
ملموسی داشته باشد و ممکن است 
بتواند تعداد کرسی های مجلس را 
بدست آورد، اما این مسائل به فضای 
زمان انتخابات و معادالت سیاسی تا 

آن زمان بستگی دارد.«
هر دو طرف اصولگرا و اصالح طلب 
نگران هســتند که با عبــور جامعه 
از اصولگــرا و اصالح طلب و فضای 
ایجاد شــده برای یک جریان تازه، 
احمدی نــژاد به صحنه سیاســت 
بازگردد. آنها بیم آن را دارد که رئیس 
جمهور سابق ایران با سابقه ای که در 
رویکردهای پوپولیستی دارد از این 
فضا استفاده کند و کرسی هایی را در 
بهارستان به ویژه از سوی شهرهای 
کوچک به دســت آورد و مقدمات 
بازگشت به پاســتور را فراهم کند؛ 
حتی بــه این قیمت کــه علی رغم 
تاکید رهبری بر »سم بودن مذاکره 
با آمریکا«، سخن از مذاکره با شخص 

ترامپ بگوید.

تاکتیک چراغ خاموش احمدی نژاد در آستانه انتخابات؛

بازیگر مرموز اسفند

خبر

یداهلل طاهرنژاد، سیاستمدار اصالح طلب و عضو شورای مرکزی کارگزاران می گوید »طیف سیاسی منتسب به 
احمدی نژاد این ظرفیت را دارد که جریان سومی را ایجاد کند چون همچنان برای احمدی نژاد سرمایه اجتماعی قابل تصور 
هست و این سرمایه اجتماعی در حدی است که می تواند در انتخابات ظهور و بروز داشته باشد.« اما از سوی دیگر در حالی 

که هفت ماه به انتخابات اسفند مانده، تکاپوی انتخاباتی در میان بهاری ها، به آن اندازه ای که در دو جریان اصولگرا و 
اصالح طلب وجود دارد، دیده نمی شود و هنوز کسی نمی داند نقشه احمدی نژاد برای انتخابات مجلس یازدهم چیست؛ این 

بازیگر مرموز تاکتیک های خاص خودش را دارد. 

دادگاه عالی بریتانیا در پرونده فروش تانک های چیفتن به 
ایران، به نفع انگلیس رای داد. این دادگاه با صدور حکمی به نفع 
یک شرکت تسلیحاتی انگلیســی، اعالم کرد که این شرکت 
نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران 

دریافت کرده، به تهران پرداخت کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام یادداشــتی با عنوان »از راهزنی 
دریایی انگلیس تا راهزنی حقوقی!« منتشر کرد. در یادداشت 

کدخدایی آمده است: 
»اختالف ایران و انگلیس بر ســر قرارداد خرید تانک های 
چیفتن که چهار دهه سابقه دارد، با این حکم وارد مرحله تازه ای 
خواهد شد چرا که بر اساس حکم دادگاه انگلستان، رقمی که 
طرف انگلیسی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید 

دوباره محاسبه شود.

قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانک های چیفتن مربوط 
به دوران قبل از انقالب اسالمی است. توافق بر سر خرید هزار و 
۵00 تانک چیفتین در سال 1۹۷1 به دست آمد و ایران نیز در 
سال 1۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دالر برای این تانک ها 

پرداخت کرد.
در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، انگلیس حدود 1۵0 
تانک به ایران تحویل داد. اما پس از انقالب اسالمی روند تحویل 

تانک های باقی مانده متوقف شد.
در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت انگلیسی »خدمات 
بین المللی نظامی« در دیوان بین المللــی تجارت در پاریس 
شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت 

دفاع انگلیس است.
در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بین المللی تجارت 
جهانی، دو بار در سال های 1۹۹0 و 1۹۹۶ میالدی، احکامی 

به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت انگلیس خواست تا 
پول باقی مانده ایران را بپردازد.

عالوه بر این در سال ۲001 این دیوان اعالم کرد که شرکت 
انگلیس باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود 
پول باقی مانده را نیز به همــراه تمامی هزینه های تیم وکالت 
ایران و بخش عمــده هزینه های دیوان تجــارت بین المللی 
بپردازد. ایران بــرای اجرای احکام بــه دادگاه عالی انگلیس 
شکایت کرده، لیکن با کمال تعجب بر اساس حکم اخیر، رأی 
به نفع انگلیس صادر شد و در نهایت حل اختالف دو کشور بر 
سر معامله تانک های چیفتن، به بازنگری و توافق تازه ای نیاز 

خواهد داشت.
ظاهراً انگلســتان پس از راهزنی دریایی اخیر، به راهزنی 
حقوقی روی آورده و در صدد است پول مردم ایران را مثل یکصد 

سال گذشته باال بکشد!«

گفتنی اســت محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان 
در دی ماه سال گذشته در همین رابطه در گفت وگو با روزنامه 
همشهری اظهار کرد، طلب ایران از بریتانیا بابت پیش پرداخت 
تانک »در مراحل قضایی« اســت. مذاکراتی درباره پرداخت 
طلب ایران با انگلیس داریم، انگلیسی ها 40 سال در بازپرداخت 
پول مردم ایران عقب ماندگی دارند، پیگیــری کرده ایم و در 
مراحل قضایی است و فکر می کنیم به نتایج خوبی رسیده ایم.«

وزیر خارجه ایران گفته بود: »دولت انگلیس چاره ای ندارد 
جز اینکه طلب مردم ایران را بدهد.«

کدخدایی:

انگلیس پس از راهزنی دریایی، به راهزنی حقوقی روی آورده است
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پمپئو:
آماده ام به تهران بروم

به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه فرانس 
۲4، مایک پمپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا در 
گفت گویی با شبکه بلومبرگ برای حضور یافتن 
در تلویزیون ایران تمایل نشــان داده و گفت که 
آماده است به تهران بیاید و در تلوزیون ایران »با 
خوشحالی«، اســتدالل آمریکا برای تحریم ها 
را توضیح دهــد. وی همچنین در این باره گفت: 
من از فرصت گفت وگوی مستقیم با مردم ایران 
درباره آن چه حکومتشان انجام داده و آسیبی که 
به ایران وارد کرده، استقبال خواهم کرد. پمپئو 
همچنین مدعی شد: ظریف به اندازه ای مسئول 
دولت ایران است که »مردی بر روی ماه« می تواند 
باشد و سرانجام ]کارها[ از سوی کسان دیگری 

مدیریت می شود.
    

 بن علوی امروز 
با ظریف دیدار می کند

یوســف بن علوی، وزیر خارجه عمان پیش 
از ظهر امروز با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
کشــورمان دیــدار و گفت وگو خواهــد کرد. 
خبرگزاری اســپوتنیک چند روز پیش به نقل 
از وزارت خارجه عمان اعالم کرد که یوســف بن 
علوی، وزیر خارجه این کشور شنبه آینده به تهران 
سفر می کند و در رابطه با تحوالت اخیر منطقه با 
مسئوالن ایرانی گفت وگو می کند. وزارت خارجه 
عمان اعالم کرده که این سفر در چارچوب روابط 
دو جانبه و مشورت های مستمر بین دو کشور و 

خصوصا در رابطه با تحوالت اخیر منطقه است.
    

صالحی خبر داد؛
بتن ریزی نیروگاه اتمی شماره 

دو بوشهر در اواسط مرداد
علی اکبر صالحی، معاون رئیس سازمان انرژی 
اتمی خبر داد: اواسط تا اواخر مردادماه سال جاری 
بتن ریزی نیروگاه شماره ۲ اتمی بوشهر آغاز خواهد 
شد و مطابق برنامه ۶ سال آینده نیروگاه دوم آماده 
بهره برداری و 8 سال آینده نیروگاه3 بوشهر آماده 
خواهد شد. وی گفت: اکنون سهم انرژی هسته ای 
در تامین برق کشور باوجود فعالیت صرف نیروگاه 
1 اتمی بوشهر، متوســط ۲.۷درصد است اما در 
ســال های آینده -که دو نیروگاه اضافه خواهد 

شد- این سهم نیز افزایش پیدا می کند.
    

آیت اهلل استادی:
 اساس مشکل حجاب 

از صدا و سیماست
آیت اهلل رضا اســتادی، عضو شــورای عالی 
مدیریت حوزه علمیه قم در چهارمین همایش سید 
العابدین)ع(، اساس مشکل حجاب را صداوسیما 
توصیف کرد و گفت: صداوسیما هیچ توجهی به 
مساله حجاب ندارد و حتی در پیام های بازرگانی 
نیز از بانوان با چهره آنچنانی اســتفاده می کند. 
وی با اشاره به اینکه صداوسیما مخاطب میلیونی 
دارد، تصریح کــرد: صداوســیما فعالیت های 
مذهبی و فرهنگی دیگران را خنثی می کند.دفتر 
تبلیغات، حوزه های علمیه، سپاه، نیروی انتظامی 
و ســازمان اوقاف هر چه انجام دهند، یک صدم 
فعالیت صداوسیما نیز نمی شود زیرا مردم کامال با 
تلویزیون در ارتباط هستند. وی تاکید کرد: بودجه 
صداوسیما جمهوری اسالمی ایران نباید با پیام 

های بازرگانی بیهوده فراهم شود. 
    

فیلم گرفتن از آمران به معروف و 
ارسال آن جرم است

حجت االسالم جلیل محبی، دبیر ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر، در اکانت توئیتر خود در 
پاسخ به شخصی که برای آمران به معروف از ستاد 
احیاء امر به معروف و نهی از منکر انتظار پشتیبانی 
داشت، نوشت: »ارسال فیلم برای مسیح علی نژاد 
مصداق ماده ۵08 قانون تعزیرات است و می تواند 

حبس طوالنی مدت داشته باشد.«
    

آزادی 9 خدمه هندی نفتکش 
»ریاح«

وزارت خارجه هنــد روز جمعه اعالم کرد 
ایران ۹ نفر از 1۲ خدمه نفتکش توقیف شــده 
با پرچم پاناما که در تاریــخ 14 ژوئیه توقیف 
شده بود را آزاد کرده اســت. ایران این کشتی 
را به اتهام حمل قاچاق ســوخت توقیف کرده 
اســت. با این وجود همچنان ۲1 تبعه هندی 
دیگر شامل ســه نفر خدمه نفتکش »ریاح« 
و 18 خدمــه نفتکش »اســتنا ایمپرو« تحت 
پرچم بریتانیا در بازداشت ایران هستند. این 
نفتکش هفته گذشته توسط نیروهای مسلح 

ایران توقیف شده است.  

عضو شورای مرکزی 
کارگزاران می گوید: 

شناخت افراد منتسب به 
احمدی نژاد برای شورای 

نگهبان ساده نیست، چون 
این جریان تشکیالتی 

عمل نمی کند؛ برای همین 
می تواند از چهره های 

گمنام خود حمایت کرده و 
آنها را باال بیاورد

برخی معتقدند که با توجه به 
خطر مشارکت بسیار پایین 

مردم در انتخابات اسفند 
ماه، هیچ بعید نیست به 

شورای نگهبان حکم شود 
که به اندازه گذشته به یاران 
احمدی نژاد سخت نگیرد تا 

تنور انتخابات را گرم کنند


