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بیش از آنکه جمهور ،رئیس بخواهد
قوهی مجریه ،مدیر میخواهد

محمدباقر
قالیباف
دولت ،مدیر استاندارد میخواهد
نه جنگ زرگری ولنجک و نارمک

حق :شرق و غرب فرقی ندارد برای مردان جبههی جنوب .این
درست که قالیباف به دعوت رسمی رئیس دومای روسیه عازم
مسکو شد اما میتوانس�ت به بهانهی پیام مهم رهبر انقالب،
ضمن پذیرش پروتکلهای کرونایی کرملی�ن ،دیداری هم با
رئیسجمهور روسیه داشته باشد و به قولی پزش را بدهد ولی
قالیباف راضی به پذیرش این پروتکلها نش�د؛ پروتکلهایی
که البته ای�ن روزها در همهی کش�ورها برقرار اس�ت .اینکه
ضدانقالب ،تصاویر حضور قبلی قالیباف در مسکو و در قامت
شهردار تهران را به شکل وسیع پوش�ش داد تا به خیال خام
خود سفیر دیپلماسی نظام را بزند ،مؤید اوج خباثت جماعت
اس�ت .از همه بدتر ،همراه�ی مدعیان اصالحات ب�ا این موج
بود .مگر نه آنکه همیش�ه میگفتند وقتی نمایندهی کش�ور
در خارج است ،موسم نقد نیست؟ و مگر نه آنکه هشت سال
تم�ام ،جریان مقاب�ل را متهم کردن�د به خنجرزنی از پش�ت
به ظریف؟ المش�نگهی روزهای اخی�ر دوم خردادیها علیه
قالیباف ،دگر بار پرده از معیارهای دوگانهی چپها برداشت.
بماند که عم�دهی نقد منتق�دان برجام به دیپلماس�ی دولت
فعلی ،بیش از آنکه معطوف به تصویر باشد ،متوجه متن بود؛
متن برجام و کنکاش در این مهم که اگر هدف از مذاکره ،رفع
تحریم بود ،پس کو نش�انیاش؟ و کجاست عوایدش؟ الغرض!
سوزش غربپرستان ،هنوز از آن دس�تهای بستهی پوتین
در برابر خامنهای است و اینکه س�ردار دلها توانست با یک
دیپلماسی منطقی ،روسیه را راضی به حضور در سوریه کند.
با تخریب قالیباف نمیتوان این فتوحات را کمرنگ کرد .دولت
محترم اگر اندازهی همین امتناع قالیباف در مواجهه با شرق،
مذاکرهی خود را ب�ا غرب جلو میب�رد ،هرگز توه�م نمیزد
که امضای کری تضمین اس�ت .کاش ظریف ه�م به هر قیمتی
راضی نمیش�د با کری قدم بزند .ای�ن بداخالقیها با قالیباف
اما یک ریش�هی انتخاباتی هم دارد .طیفی متش�کل از چهار
ضلع ضدانقالب ،فتنه ،انحراف و دولت ،همقسم شدهاند برای
تخریب زودهن�گام قالیباف .عناصر این مرب�ع بیمایه خوب
میدانند ک�ه قالیباف فقط رئیسجمه�ور نخواهد بود؛ رئیس
قوهی مجریه هم خواهد شد .قالیباف را میزنند ،چون بهره از
تجارب طوالنی این مدیر امتحانپسداده ،دقیقا و عمیقا نیاز
امروز کشور است .برای این طیف ،هیچ مهم نیست چه کسی
نامزد پیروز هزار و چهارصد میش�ود؛ قالیباف نباید بش�ود.
طیف گرهآفرین ،از مدیر گرهگش�ا بدش�ان میآید .گروهک
حاشیهس�از ،از مدی�ر متنگرا متنفرن�د .متن یعن�ی مردم و
مش�کالت مردم .مردم هم یعنی همهی م�ردم .بیش از آنکه
جمهور ،رئیس بخواهد؛ قوهی مجریه ،مدیر میخواهد .آری!
دولت ،مدیر استاندارد میخواهد؛ نه جنگ زرگری ولنجک و
نارمک.

