رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐﯾﺳت ؟
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آﻗﺎ ﻣن دارم ﺑﮫ ﺧودم ھم ﻣﺷﮑوک ﻣﯽ ﺷوم .ﻣن ﻓﮑر ﮐﻧم ﺑﺎ ﻧظﺎم ﯾﮏ رواﺑطﯽ دارم ،ﭼون اﺧﯾرا
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧم ﯾﮏ ﺣرﻓﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ زﻧم ﮐﮫ ﺑرای ﺧودم ھم ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم رھﺑری
ﺑدش ﻧﻣﯽ آﯾد ﯾﮏ اﺻﻼح طﻠب ﮐﺎﻧدﯾدای رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺷود .ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﺷﮭر ﻓراوان اﺳت .ﻓﻌﻼ
ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ دارد از دور ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻧظرم راﺳت ھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣذف او را
دارﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ھرﮐس رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷود ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾد ،و ھر ﮐس ﺑﺎ
آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾد ﻗدرت را در ﮐﺷور در دﺳت ﺧواھد ﮔرﻓت .از ﻧظر ﻣن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﮐﺎرﮔزاران ﺳروﺗﮫ ﯾﮏ ﮐرﺑﺎﺳﭼﯽ ھﺳﺗﻧد ،وﻟﯽ ھﺎﺷﻣﯽ ﺑرای راﺳت ھﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻧﯾﺳت .ﺗﺎﮐﯾدی ﮐﮫ
ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش روی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ھﺎﺷﻣﯽ ﺑود ﻓﻌﻼ ﻓروﮐش ﮐرده اﺳت .راﺳت ھﺎ ھر ﭼﮫ ﺑﺎﻻﺗر از
دﯾﭘﻠم داﺷﺗﻧد ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﻧﺎﻣزد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷود .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﺳﺎﻣﯽ زﯾر ﺷﻧﯾده ﺷده اﺳت :ﻋﻠﯽ اﮐﺑر وﻻﯾﺗﯽ،
ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺣﻣود اﺣﻣدی ﻧژاد ،اﺣﻣد ﺗوﮐﻠﯽ و ﺣداد ﻋﺎدل ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی راﺳت ھﺳﺗﻧد .از آن طرف
دﮐﺗر ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﻌﯾن ﻧﺎﻣزد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷده اﺳت .اﻧدازه اش ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻧﻣﯽ ﺧورد ،ﺳﮫ ﺳوت
ﻣﯽ اﻧدازﻧدش ﺗوی ﻣﯾﮑﺳر و ﺷش دور ﮐﮫ ﺑﭼرﺧد ﺣﺎﻟش ﺟﺎ ﻣﯽ آﯾد و از ھﻣﺎن ﺳﺎل اول دﺳت ﺑﮫ
اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد ھم ﻧﺎﻣزد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷده ،ﻣﺳوول ﺧﺑرﮔزاری و دارای

ﺳواﺑق اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن آﺧری ﺑﮫ ﻧظرم ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ او ﻧﯾﺳت .از ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن
ھﺷت ﺳﺎل ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﻌدی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد رﺿﺎ ﺧﺎﺗﻣﯽ ﮐﮫ ﭘروﻧده اش ﺑرای
ﺷورا ی ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺧراب اﺳت ،ﻋطﺎء ﷲ ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ ھم ﺷﻧﯾده ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن دﻻﯾل ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
رﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾس ﺗﺎ آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد) ﺟدا ﭼﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﯾم ﭼﯽ ﺷد؟( .ﻋﺑدﷲ ﻧوری ھم اﻋﻼم
ﮐرد :ﺗﺻﻣﯾم دارم ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﮑوت ﺧود در ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ اداﻣﮫ دھم .در ﭘﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت دوم ﺧردادی ھﺎ از ھﺎﺷﻣﯽ ،ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺷﺎﯾﻌﮫ ﻧﺑود ،ﺑﮭزاد ﻧﺑوی اﻋﻼم ﮐرد :ﻣن ﻣﺷﺎور
ﮔروھﮭﺎی ﺣﺎﻣﯽ ھﺎﺷﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗم .ﻋﺑدﷲ رﻣﺿﺎن زاده ،ﺳﺧﻧﮕوی ﺧوش ﺗﯾپ ﺧﺎﺗﻣﯽ در ﻣﺷﮭد اﻋﻼم
ﮐرد :ﯾﮏ راه ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ،ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﻣردم ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ .آﮔﺎھﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد :ﻣردم ﻣﺎ وﻗﺗﯽ از ﺻﺣﻧﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ روﻧد ﮐﻠﯽ ﻓس ﻓس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑرﮔردﻧد.

