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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

به زبــان ســاده اعضــای جبهه 
پایداری در میان جریان های سیاسی 
و به طور کلی فضای سیاسی کشور به 
عنوان »اصولگرایان تندرو« شناخته 
می شــوند؛ البته خود پایداری ها این 
توصیف را یک »برچسب« می دانند و 
تاکید می کنند آنها صرفا صریح اللهجه و 
بی رودربایستی هستند نه تند. اما به هر 
حال صریح اللهجه یا تند، اصل موضوع 
این اســت که آنها برای هــر دو طیف 
اصولگرا و اصالح طلب معنی دردســر 
می دهند؛ دردسر سنگ اندازی پیش 
پای اصالح طلب ها و ساز ناکوک زدن 

با اصولگرایان. 
دوران باشکوه قدرت

مجلس نهــم در قبضه آنهــا بود؛ 
از مجمــوع 30 کرســی نمایندگی 
تهران، 16 کرســی در اختیار لیست 
پایداری بــود و در میــان نمایندگان 
سایر شهرها نیز 65 کرسی به لیست 
جبهه پایداری یا لیست مشترک آنها 
با اصولگرایان رسید و این تعداد پرشمار 
باعث شــد که فراکســیون مستقل 

 جبهه پایداری را نیــز در مجلس نهم 
تشکیل دهند.

پایداری هــا در مجلــس دهــم 
اما از آن دوران باشــکوه افول کردند. 
اصولگرایان آنها را مجــاب به ائتالف 
کردند و پایداری ها برای مجلس دهم 
لیست مستقلی ارائه نکردند. از سوی 
دیگر اصالح طلب ها نیز این ریســک 
را پذیرفتنــد که هر چهــره گمنام و 
ناشناخته ای را تحت عنوان اصالح طلب 
زیر چتر حمایتی خود بگیرند و راهی 
مجلس کنند تا پــای پایداری ها را از 
بهارستان بُبرند. هرچند که این ریسک 
بهای گرانی برای جریــان اصالحات 
داشت اما به هر حال منجر به این شد 
که تعــداد پایداری ها در مجلس دهم 
به 30 نفر هم نرســد و آنها با این شمار 
کم ناکام از تشکیل دوباره فراکسیون 
جبهه پایداری و ناچار به ادغام در میان 

اصولگرایان دیگر شدند. 
خیز بلند پایداری ها

با این حال همین شمار کم نیز بارها 
در مجلس دهم گرد و خاک کرده است. 
طومارنویســی آنها در جریان بررسی 
لوایح مربوط به FATF و حضورشان 

در تجمع های اعتراضی دانشجویان و 
بسیجیان در برابر مجلس، تنها نمونه ای 
از تاخت و تاز آنها در مجلس دهم است. 
بسیاری مواقع نیز مغلوب اکثریت شدند 
و چوب اقلیت بودنشان را خوردند. حاال 
اما در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، 
نشانه هایی بروز و ظهور کرده حاکی از 
خیز بلند پایداری ها برای بازگشت به 

قدرت گذشته. 
در رقابت بر ســر کرسی های مهم 
بهارستان در ســال آخر مجلس دهم، 
همزمان که امیدی ها یک به یک این 
کرسی ها را از دست می دادند، مجتبی 
ذوالنوری، عضو جبهه پایداری ریاست 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس را که برای 14 ســال 
در اختیار عالءالدیــن بروجردی بود و 
فقط برای یک سال هم به فالحت پیشه 
رسید، از آِن خود کرد. این پیروزی برای 
پایداری ها که تعدادشــان در مجلس 
دهم اقلیت است، پیروزی کمی نیست. 
نشــانه دیگر از تالش آنهــا برای 
بازگشت به قدرت، اعالمشان برای ارائه 
لیست مستقل در انتخابات است. مجید 
متقی فر، سخنگوی آنها پارسال خیلی 

سربسته در این باره حرف زد و گفت: »در 
انتخابات مجلس دهم، علی رغم اینکه 
جبهه پایداری لیست جداگانه نداد و 
یک لیست از طرف جریان اصول گرایی 
ارائه شد، اّما نتیجه انتخابات به  گونه ای 
دیگر رقم خــورد. این نشــان داد که 
شکست و پیروزی در انتخابات، الزاماً 
منوط به ارائه لیست مشترک نیست.«

اردیبهشــت امســال اما محمد 
سلیمانی، عضو شورای مرکزی جبهه 
پایداری با وضوح بیشــتری از لیست 

مستقل سخن گفت. او صریحا اظهار 
کرد که »در تهران فعال بنای ما بر لیست 
مستقل است چون از سوی جریان های 
دیگر شرایط نامشــخص است و روند 
شفافی نمی بینیم، اما سیاست هایمان 
درباره کالنشــهرها و شهرستان های 

دیگر را هم اعالم می کنیم.«
یارکشی از جمع تندروها 

این نشــانه ها از بازگشــت دوباره 
پایداری ها بــه قدرت، هــر دو طیف 
اصولگرا و اصالح طلــب را نگران کرده 
است و به نظر می رســد این نگرانی و 
البته احتمال پیروزی های کم و بیش 
پایداری ها باعث شــده تا هر دو طیف 
سعی کنند این بخش از اصولگرایان را 

به سوی خود فرابخوانند.
حمیدرضــا ترقی، عضو شــورای 
مرکزی حزب موتلفه اخیرا گفته است 
که با توصیه آیــت اهلل مصباح یزدی، 
جبهه پایداری در جلســات شورای 
وحدت شرکت می کند. چندی پیش 
آیت اهلل مصباح یزدی بــه عنوان پدر 
معنوی با اعضای جبهه پایداری دیدار و 
آنها را دعوت به همگرایی کرد و خطاب 
به آنهــا گفت: »ســهم خواهی یعنی 
دنیاطلبی؛ ســهم خواهی چیست؟! 
یعنی اگــر من می دانم فــردی از یک 
گروه دیگر اصلح است، به او رأی ندهم 
بلکه به هم گروهی خود رأی بدهم. اما 
چرا او را انتخاب نکنم؟! فردا که خودم 
بخواهم رأی بدهم، اگر به او رأی ندهم 
چه حجتی پیش خدا دارم؟« آیت اهلل 
مصباح ائتالف را مفیــد تلقی کرده و 
گفته اگر ائتالف برای این باشــد که 
بنشــینند و واقعاً اصلح ها را انتخاب 

کنند، مفید است.
در جبهه مقابل هــم احمد مازنی، 
نماینده اصالح طلب و از طراحان ایده 
گفت و گوی ملی بــه پایداری ها چراغ 
سبز نشان داده و گفته است: »ما ابتدا با 
کسانی که معتدل و عالقه مند هستند 
در موضوعات مشترک کار می کنیم. 
به مرور ان شاءاهلل نوبت افراد تندرو هم 
می شود و قطار گفت و گوی ملی برای 

جبهه پایداری هم جا دارد.«
معادله انتخابات

هر کــدام از ایــن دو جریــان که 
پایداری ها را به سمت خود جلب کنند، 
خواهند توانست با مهار تندروی آنها، 
این جریان را به نفع خود کنترل کنند؛ 
اما در شــرایط موجود به نظر می رسد 
جبهه پایــداری منتقد سرســخت 
اصالح طلبان است و با اصولگرایان نیز 
فاصله معناداری را حفظ کرده است؛ 

از سوی دیگر با توجه به تضعیف جریان 
اصالح طلب در انتخابات پیش رو، جبهه 
پایداری  این توانایی را در خود می بیند 
که بتواند به تنهایی وارد عرصه رقابت 

شود و پیروز از آن بیرون بیاید. 
این معادله در شرایطی شکل گرفته 
که اصولگرایــان و اصالح طلبان هر دو 
برای انتخابات مجلس یازدهم سردرگم 
و پراکنده اند و در این میان پایداری ها 
فرصت عــرض اندام بیشــتری پیدا 
می کنند، اما در عین حال اگر ائتالف 
بزرگی میان برخی چهره های اصولگرا 
و اصالح طلب شــکل بگیرد یا اینکه 
یکی از این دو جریــان بنیه و وحدت 
خود برای شرکت در انتخابات را تقویت 
کند، این معادله بر هم خواهد خورد و 
جبهه پایداری مجددا ناگزیر به ائتالف 
با دیگرانی خواهد شــد که چندان دل 

خوشی هم از آنها ندارد. 
آنچنانکــه غالمعلی جعفــرزاده، 
سخنگوی فراکســیون مستقلین در 
مجلس روز گذشته با اشاره به استقبال 
از ناطق نــوری در جریان چپ، گفت: 
»پایداری ها از شکل گیری این ائتالف 
وحشت دارند، چون پیروزی اش قطعی 

است.«
حال اینکه سرنوشت پایداری ها در 
مجلس یازدهم چه خواهد بود، بستگی 
به بازی بازیگران بزرگ اصالح طلب و 
اصولگرا در روزهای پیش رو دارد. اینکه 
آنها موفق شوند اسباب پیروزی خود 
در انتخابات اسفند را فراهم کنند یا نه، 
تعیین خواهد کرد که طیف تندروی 
اصولگرایان به دوران باشکوه قدرت خود 
در مجلس نهم باز خواهد گشت یا اینکه 
مانند مجلس دهم همچنان در اقلیت 

باقی خواهد ماند. 

رویای پایداری ها برای انتخابات اسفند؛

بازگشت به عصر طالیی قدرت

خبر

اصالح طلبان کاسه چه کنم چه کنمشان پُر از زهر ناامیدی شده و امیدی ندارند که بتوانند دوباره جامعه را قانع کنند 
که به آنها رأی دهند تا جایی که حتی زمزمه می کنند شاید این بار اصال لیست ندهند! اصولگرایان چالش وحدت دارند و 
تکثر ساز تا جایی که شایع شده محمدرضا باهنر و ناطق نوری و علی الریجانی می خواهند خط خود را از اصولگرایی جدا 
کنند. در این بین اما پایداری ها کرسی ریاست استراتژیک ترین کمیسیون مجلس را به دست آورده اند و می گویند که بر 

خالف مجلس دهم، برای انتخابات اسفند می خواهند لیست مستقل بدهند.   

دبیرکل جامعه اســالمی مهندسین گفت: زمینه و فضای 
رأی اصولگرایان در جامعه فراهم است و باید با ائتالف در جریان 

اصولگرایی رأی مردم را در انتخابات مجلس به دست آوریم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر در نشست فصلی جامعه 
اسالمی مهندسین با دبیران استانی افزود: سیاست راهبردی 
ما مثل انتخابات گذشته، وحدت حداکثری است و باید بتوانیم 

حداکثر نیروهای اصولگرا را دور هم جمع کنیم.
وی ادامه داد: ما متأسفانه در غیبت احزاب چارچوب مدار 
قدرتمند در هر انتخاباتی اکثر انرژی مان صرف ایجاد وحدت 
در درون خودمان می  شود. اما ناچاریم روی وحدت کار کنیم 

چون اگر به وحدت نرسیم هم رأی مان پراکنده می شود و هم 
اجماع نداشتن روی رأی مردم اثر می گذارد.

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین تاکید کرد: با این حال 
وحدت صددرصدی عماًل غیرممکن است ضمن اینکه وحدت 
ما نیز وحدت فلسفی نیست و قرار نیست هر نحله اصولگرایی 
از ایدئولوژی خود دست بردارد بلکه می توانیم در عین داشتن 
ســالیق مختلف در جریان اصولگرایی با هم وحدت داشــته 

باشیم.
باهنر با بیان اینکه در جریان اصولگرایی طیف بســیار تند 
تا بســیار کند وجود دارد، گفت: تالش ما این است که بتوانیم 

همه این طیف ها را زیر یک چتر بیاوریم؛ به عبارتی دیگر ما نیاز 
داریم که حداکثر وحدت را داشته باشیم. زمینه و فضای رأی 
اصولگرایان در جامعه فراهم است و ما باید بتوانیم با ائتالف خود 
در جریان اصولگرایی رأی مردم را در انتخابات مجلس شورای 

اسالمی در اسفندماه سال جاری به دست آوریم.
وی افــزود: حــدود 1۸0 حــوزه تک نماینــده و 
45 حــوزه دو نماینــده ای از ۲۹0 نماینده مجلــس داریم و 
هرچه تعــداد نمایندگان یک حــوزه انتخابیه کمتر باشــد 
ضریب نفــوذ جریان های سیاســی در انتخاب افــراد کمتر 
می شــود. امــا در حوزه هایی که تعــداد نماینده هــای آنها 

 بیشــتر اســت ایــن جریانــات سیاســی اند کــه اغلــب 
تعیین کننده هستند.

دبیرکل جامعه اسالمی مهندســین در پایان تأکید کرد: 
تصمیم گیرنده نهایی در انتخابات در اســتان  ها از نظر جامعه 

اسالمی مهندسین خود استان ها هستند. 

باهنر: 

زمینه رأی آوری اصولگرایان در انتخابات مجلس فراهم است
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ابراز تمایل اردوغان برای 
میانجی گری میان ایران و آمریکا

به گزارش سی ان ان ترک رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه در بازگشت از سفر خود به 
ژاپن و چین در یک نشست خبری در آنکارا گفت: 
»در جریان دیدارم با ترامپ موضوع ایران به میان 
نیامد، اما در دیدار با آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن، 
او از من درخواست همکاری برای میانجیگری 
بین ایران و آمریکا کرد و من هم موافقت کردم. او به 
من گفت: برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا آیا 
می توانیم با هم همکاری کنیم؟ من هم پاسخ دادم 
چرا که نه. من می توانم هم با حسن روحانی و هم 
با آیت اهلل خامنه ای در این باره دیدار داشته باشم. 
اگر می خواهید دیدار مشترک داشته باشیم برای 

آن هم حاضرم.«
    

تکذیب تهدیدآمیز
روابط عمومی وزارت اطالعات خبر منتشر 
شده در برخی رسانه ها به نقل از وزیر اطالعات 
را مبنی بر اینکه »اگر مقام معظم رهبری این 
اجازه را صادر کنند مذاکره میان ایران و آمریکا 
انجام خواهد شد« به شدت تکذیب و اعالم کرد: 
»وزارت اطالعات وظیفه خود می داند اینگونه 
موارد را که باعث تشــویش اذهــان عمومی و 
دستاویز تبلیغاتی رســانه های ضد انقالب و 
بیگانه می شود از مراجع قانونی پیگیری کند.«

    
 عذر خواهی کیهان 
از وزارت اطالعات

روزنامه کیهان در متن کوتاهی که تحت عنوان 
»تصحیح و پوزش« منتشر کرد، نوشت: چندی 
قبل در یکی از یادداشت های کیهان که در آن به 
خطر نفوذی ها پرداخته شده بود، ضمن هشدار 
به همه مراکز و کانون ها درباره حضور نفوذی ها و 
مراقبت از اطالعات نظام،  اشتباها به نفوذ در وزارت 
اطالعات  اشاره شده بود که با ابراز تاسف به خاطر 
بروز این خطا، از کارکنان وزارت محترم اطالعات 
که نام سربازان گمنام امام زمان)عج( برازنده آنان 

است، پوزش می خواهیم.
    

یک مقام سپاه: 
همه باید از مامور حادثه پارک 

دفاع کنند
سرتیپ پاسدار یداهلل جوانی، معاون سیاسی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه پاســداران در 
جلســه تبیین بیانیه گام دوم انقالب در جمع 
کارکنان پلیس یــزد گفت: معــدود افرادی 
که در ســطح جامعه دســت بــه ناهنجاری 
می زنند، هدفمند عمل می کنند و هدف آنها 
دام پهن کردن بــرای مأموران، فیلمبرداری و 
مظلوم نمایی است که به حول و قوه الهی دست 
آنها برای ملت رو شــده است وی در خصوص 
اتفــاق رخ داده برای مأمــوران پلیس در یک 
پارک در تهــران گفت: نباید مامــوری که به 
وظیفه اش عمل می کند مورد بی توجهی قرار 
گیرد و حقش ضایع شود؛ بلکه همه باید از آن 

مأمور دفاع کنند. 
    

ظریف:
 هیچ ملکی و حساب بانکی 
در خارج از کشور   ندارم

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
در مصاحبه ای اختصاصی که از طریق ایمیل با 
نیویورک تایمز انجام داد، در واکنش به تحریم های 
آمریکا علیه وی عنوان کرد: همه می دانند که نه من 
و نه خانواده ام هیچ ملکی در خارج از ایران نداریم. 
من شــخصاً در خارج ایران هیچ حساب بانکی 
ندارم. ایران تمام جان من و تنها تعهدم به ایران 
است. پس من هیچ مشکل شخصی با تحریم های 

احتمالی ندارم.
    

الویری:
کاندیداها قلع و قمع شوند، 

لیست نمی دهیم
مرتضــی الویــری، عضــو شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان به خبرآنالین گفت: 
اگر به هر دلیلی مسیر حرکت اصالح طلبان برای 
حضور موثر در انتخابات آینده بسته و به عبارتی 
قلع و قمع کاندیداها شروع شود و ما به مقطعی 
برســیم که ببینیم از طریق صندوق رای حتی 
کوچکترین قدمــی نمی توانیم برای اصالحات 
برداریم به طور طبیعی ســرفصل جدیدی باز 
خواهد شد که ممکن اســت هیچ لیستی ارائه 
ندهیم، دلیل آن هم این اســت که نمی توانیم 
لیستی را به جامعه معرفی کنیم که در آینده توان 
دفاع از آن را نداریم؛ در این شرایط است که بگوییم 

ما لیستی نخواهیم داد.

ائتالف های بزرگ در 
هر کدام از دو جریان 

اصولگرا و اصالح طلب، 
پایداری ها را ناامید خواهد 

کرد؛ آنچنانکه غالمعلی 
جعفرزاده، سخنگوی 

فراکسیون مستقلین در 
مجلس با اشاره به استقبال 

از ناطق نوری در جریان 
چپ، می گوید: پایداری ها 
از شکل گیری این ائتالف 

وحشت دارند، چون 
پیروزی اش قطعی است

نشانه های خیز پایداری ها 
برای بازگشت به قدرت، 

هر دو طیف اصولگرا و 
اصالح طلب را نگران 

کرده، تا جایی که باعث 
شده هر دو سعی کنند با 

چراغ سبز نشان دادن 
به پایداریچی ها، آنها 

را به سوی خود جلب و 
تندروی هایشان را مهار 

کنند

ایران بار دیگر بر پیشــنهاد خــود مبنی بر 
تشــکیل کمیته حقیقت یاب از سوی صلیب 
سرخ جهانی برای مشخص شدن وضعیت چهار 

دیپلمات ایرانی تاکید کرد.
وزارت امور خارجــه دیــروز در بیانیه ای 
با گرامی داشــت یاد و خاطــره دیپلمات های 

ربوده شده در لبنان اعالم کرد: امروز چهاردهم 
تیرماه، سی و هفت ســال از واقعه ربوده شدن 
چهار دیپلمات کشورمان آقایان سید محسن 
موســوی، احمد متوســلیان، کاظم اخوان و 
تقی رســتگار مقدم، توســط مزدوران رژیم 
صهیونیستی در نقطه ایست و بازرسی برباره در 

شمال لبنان در سال 1۹۸۲ می گذرد.
در بخشــی از این بیانیه آمده، همانطور که 
طی این ســال ها اعالم شده اســت، شواهد و 
قرائن گویای آن است که دیپلمات های ربوده 
شــده در لبنان، به نیروهای اشــغالگر رژیم 
صهیونیستی تحویل داده شــده و متعاقباً به 

سرزمین های اشغالی منتقل شده اند و اکنون 
در زندان های این رژیم نامشروع بسر می برند. 
بر همین اساس و با توجه به اشغال لبنان در آن 
زمان توسط رژیم صهیونیستی که با حمایت 
کامل آمریکا صورت گرفت، جمهوری اسالمی 
ایران مسئولیت سیاسی و حقوقی ربایش و این 

اقدام تروریستی را متوجه رژیم صهیونیستی و 
حامیان آن می داند. بر اساس این بیانیه، به رغم 
گذشت سال های زیادی از این اقدام جنایتکارانه 
و تروریستی، متاســفانه جامعه بین المللی و 
ســازمانهای مدعی حقوق بشری در قبال این 
جنایت هیچ اقدام جدی انجام نداده اند و رژیم 
صهیونیســتی که همچنان با حمایت آمریکا 
به جنایات و اقدامات ناقض قوانین بین المللی 
خود ادامه می دهد، از پذیرفتن مســئولیت در 

این مساله، طفره می رود.

وزارت خارجه   مطرح کرد؛

صلیب سرخ برای روشن شدن سرنوشت دیپلمات های ایرانی کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد


