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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

محمدرضــا باهنر، مشــاور علی 
الریجانــی، نماینده دوره هــای دوم، 
سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم 
مجلس شورای اسالمی که اتفاقا در همه 
دوره ها بجز دوره دوم و سوم عضو هیأت 
رئیسه و گاه نیز نایب رئیس مجلس بوده 
است، به نظر می رسد قرار است یکی از 
صحنه گردانان اصلی صحنه انتخابات 
اسفند باشد.  او در تمام این ماه هایی که 
وارد گود انتخابات شده، بیش از هر چیز 
و به انحای مختلف بر وحدت حداکثری 
اصولگرایان تاکید کرده و می کوشد تا زیر 
چتر شورایی به نام شورای وحدت، آن 

وحدت رویایی را حاصل کند. 
در همین راستا چندی پیش خبر 
رسید که به توصیه آیت اهلل مصباح یزدی، 
پدر معنوی جبهه پایداری، پایداری ها که 
قبال در جلسات شورای وحدت شرکت 
نمی کردند، مدتی اســت کــه در این 

جلسات شرکت می کند.
هنوز حضور آنها در جمــع رفقا به 
جان اصولگرایان ننشســته بود که با 
حاشیه های اظهارات آیت اهلل مصباح 
یزدی، زخم اختالف در تن این جریان 

سیاســی ســر باز کرد.  او در دیدار ۳۱ 
خردادماه با اعضای شــورای مرکزی 
جبهه پایداری تاکید کرد که »بسیاری 
از مشکالت انقالب در طول این سال ها، 
ناشی از عدم انتخاب اصلح بوده است و 
باید بنایمان این باشد که افراد اصلح را 

بشناسیم و به آنها رأی دهیم.« 
صالح مقبول یا اصلح غیرمقبول؟

خوب این تازه »ب« بســم اهلل است 
و جدل بر ســر اینکه حاال این »اصلح« 
چه کسی است و چه مرجعی قرار است 
اصلح بودن آن را تایید کند. واکنش ها به 
اظهارات آیت اهلل مصباح یزدی حاکی از 
این بود که اگر قرار باشد اصلح موردنظر 
همان اصلح مورد نظر پایداری ها باشد، 
ســایر اصولگرایان سر ســازگاری با او 
نخواهند داشــت؛ مخصوصا که اولین 
نمونه از انتخاب اصلــح آنها که به ذهن 
متبادر می شــود محمود احمدی نژاد 
اســت که مورد حمایت تام و تمام این 
جریان بــود. عباس ســلیمی نمین با 
همین اشاره به طعنه از آیت اهلل مصباح 
و پایداری ها پرسید که »آیا احمدی نژاد 

گزینه اصلح بود؟«
سلیمی نمین، چهره سیاسی اصولگرا 
در گفت وگویی کــه در واقع واکنش او 

به صحبت های آیــت اهلل مصباح بود، 
گفت: »اینکه گروهــی روی نظر خود 
بایســتند که از نظر من اصلح این افراد 
هستند و دیگران باید آن را بپذیرند به 
هیچ وجه قابل قبول نیست و در واقع با 
پیروان چنین تفکری نمی توان هیچ کار 

مشترکی انجام داد و به اجماع رسید.«
اما آب پاکی را محمدرضا باهنر روی 
این ایده ریخت و در نشست خبری روز 
یکشنبه )۱۶ تیرماه( خود ضمن اعالم 
مخالفت با طرح ایده »نامزد اصلح« گفت: 
»باید از کسی حمایت کنیم که صالحیت 
الزم و امکان رأی آوری هم داشته باشد 
چون فعالیت سیاسی منوط به کسب 
نتیجه است. ما صرفاً در انتخابات »صالح 
مقبول را به اصلح غیرمقبول« ترجیح 
می دهیم. حمایت از کسی که رأی ندارد 

کار بیهوده ای است.«
جبهه پایداری دیروز به اظهارات او 
واکنش نشان داد و در صفحه توئیتری 
خود نوشــت: جناب آقای محمدرضا 
باهنر درحالی ]این ســخنان را[ بیان 
کرده که »آیت اهلل مصباح معتقد است 
باید از اصلح حمایت شود حتی اگر رأی 
نیاورد«، که اساســاً این ادعا برخالف 
دیدگاه عالمه مصباح یزدی است که به 

دفعات فرمودند: »معرفی اصلحی که 
امکان رأی آوری آن فراهم نیست، کار 

لغوی است.«
 اصلح گزینی به سبک 

جبهه پایداری
گرچه این توئیت جبهــه پایداری 
حاکی از این بود که اتفاقا آیت اهلل مصباح 
نیز به عنوان پدر معنــوی پایداری ها 
»صالح مقبول« را به »اصلح غیرمقبول« 
ترجیح می دهد امــا اظهارات این چند 
روزه سیاسیون حکایت از این دارد که 
آنها چنین دیدگاهی نســبت به جبهه 

پایداری ندارند.  

محسن غرویان، مدرس حوزه علمیه 
قم که از قضا در گذشته از یاران نزدیک 
مصباح یزدی بود نیز یکی از آنهایی است 
که به اظهارات آیت اهلل واکنش نشان داد 
و با بیان اینکــه نامزدهای اصلح جبهه 
پایداری، مورد قبول مردم نیســتند، 
گفت که »اینگونه اظهارات بسیار کلی 
و مبهم است زیرا همه گروه ها و جناح ها 
بر انتخاب اصلح تاکید دارند اما بحث در 
این است که مصداق فرد اصلح کیست و 

شرایط اصلح چیست؟«
مصادیق اصلح در میان پایداری ها به 
هیچ وجه مورد توافق دیگر اصولگرایان 
نیستند؛ در میان آنها عالوه بر احمدی 
نژاد میتوان به سعید جلیلی نیز اشاره 
کرد که اظهارات اخیر یک عضو ارشــد 
جبهه پایداری درباره چگونگی انتخاب 
سعید جلیلی به عنوان کاندیدای اصلح 
برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 

سر و صدای زیادی به پا کرد.
قاســم روانبحش، عضو شــورای 
مرکزی جبهه پایداری هفته گذشــته 
در برنامه تلویزیونی دست خط درباره 
نحوه انتخــاب جلیلی گفــت: »آقای 
جلیلــی را در میــان نامزدهایــی که 
بودند اصلح تشــخیص دادیــم. دو بار 
پایان نامه های دکتــر جلیلی مطالعه 
شــد. آقای علم الهدی استاد راهنمای 
ایشان بودند و با ایشان صحبت شد. هم 
پایان نامه فوق لیسانس و هم پایان نامه 
دکتری که باالخره از کسی می خواهیم 
حمایت کنیم، کســی نباشد که محل 
تامل باشد. در جمع بندی نهایی جبهه 
به این جمع بندی رســید که در میان 
نامزدهای موجــود آقای دکتر جلیلی 

اصلح هستند.«
این اظهارات روانبخش دستاویزی 
شد در دســت مخالفان تا به آن استناد 
کنند و لنگی پای استدالل پایداری ها 
برای تعییــن و تشــخیص اصلح ها را 

اثبات کنند. 
 ایده »اصلح« 

از زبان صادق محصولی
با ایــن حال به نظر میرســد جبهه 
پایداری همچنان بر رأی خود مصمم 
است. روز گذشــته گفتگویی با صادق 
محصولی، وزیر کشــور دولت محمود 
احمدی نژاد که اکنون نیــز قائم مقام 
جبهه پایداری اســت منتشر شد. او در 
این گفتگو دیدگاهی مطابق دیدگاه آیت 
اهلل مصباح را مطرح کرده و گفته است: 
» جبهه دارد تالش هــای خود را انجام 
می دهد و سعی اش بر این است که از افراد 

متعهد، دلسوز، کاربلد و متخصص دعوت 
کند و آنها را متقاعد کند که در انتخابات 
شرکت کنند. تا آنجایی هم که می توانیم 
از نیروهای انقالبی متخصص و دلسوز 
حمایت می کنیم. نگاه اگر ارزشی باشد 
نباید گفت هر کسی از حزب من بود باید 
انتخاب شــود، بلکه باید گفت هر کس 
تعهد و تخصص داشت و اصلح بود باید 

به مجلس برود.«
او در عیــن حال با اشــاره به برنامه 
جامعی که جبهه پایــداری برای اداره 
کشور تهیه کرده، افزوده است: »اجماع 
این برنامه با گروه های خودی کار خیلی 
سختی است. ما بحث انسجام تشکیالتی 
را در بین گروه ها نمی بینیم. گروه های 
خودی هنوز درگیر موضوعاتی مانند 
شیخوخیت و اینکه این پدربزرگ جریان 
اســت و ... هنوز درگیــر این چیزهای 

مقدماتی هستند.«
رفقای نارفیق

بدین ترتیــب به نظر می رســد 
زنجیره وحــدت اصولگرایان قبل از 
آنکه قــوام و دوامی بیابــد در حال از 
گســیختن اســت و داد اصولگرایان 
این بار هــم از رفقای پایــداری خود 
بلند اســت؛ آنچنانکه که غرویان بعد 
از اظهــارات آیت اهلل مصبــاح درباره 
انتخاب اصلح گفت: »جبهه پایداری 
وحدت و ائتالف را به این معنی می داند 
که دیگران همــه بیایند و حرف های 
آن را تایید کنند در حالی که معنای 
ائتالف و وحدت این اســت که همه 
گروه هــا اطراف این وحــدت حاضر 
باشــند و در مــواردی از حرف های 
خود کوتاه بیایند وگرنه اینکه به طور 
کلی گفته شود کسی زیر ائتالف نزند 
همه آن را قبول دارند اما خود همین 
گویندگان چنین اظهاراتی کســانی 
بودند کــه در انتخاب های  گذشــته 

ائتالف را بر هم زدند.«

اختالفات زودهنگام انتخاباتی میان اصولگراها؛

مناقشه بر سر »اصلح«

خبر

بی رمقی اصالح طلبان و تردید در پیروزی انتخاباتی شان، بارقه امیدی شده است برای اصولگرایان؛ از این رو هشت ماه 
مانده به انتخابات، بازار را حسابی گرم کرده اند. استراتژی شان برای چسباندن نان در این تنور گرم نیز وحدت حداکثری 

اصولگرایان است؛ وحدتی که حاال با مناقشه بر سر »اصلح«، سراب می نماید.

نایب رئیس مجلس ششــم با اشــاره به تنگناهای دولت 
تدبیر و امید در اداره کشور گفت: من سینه چاک آقای روحانی 
نیستم، ولی باید از او دفاع کرد. قوی ترین دولت هم نمی تواند 
از پس بحران کنونی برآید. مسئولیت دولت باید با اختیاراتی 

همراه باشد.
به گزارش ایلنا، بهــزاد نبوی در دیــدار جمعی از اعضای 
کارگروه راهبردها، سیاســت ها و برنامه های شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان، افزود: االن ۶۰ درصد اقتصاد در 
اختیار نهادهای خارج از دولت است؛ دولت در اقتصاد نقش ندارد. 
اداره رادیو و تلویزیون در اختیار دولت روحانی نیست. مسؤولیت 

دولت باید با اختیاراتی همراه باشد.
وی گفت: من این روزها بیشتر به دایی جان ناپلئون شبیه 
شده ام و از هر سو بوی توطئه به مشامم می رسد. تلویزیون ما 
نشان می دهد چگونه ما مخفیانه نفت می فروشیم و تحریم ها 
را دور می زنیم آقایان ایــن را نمایش اقتدار می دانند! موضوع 
تندروی و کندروی نیست مســاله انجام رفتارهای احمقانه 
است. اتفاقی را که در صداوسیما در مورد فروش نفت ایران افتاد، 

ساده نگیرید.
 تندروها به هم پاس می دادند 

و آبشار می زدند!
نبوی تصریح کرد: با امضای برجام تصور می شد شرایط تغییر 
کند. نه اینکه همه مسایل حل شود، بلکه راه برای سرمایه گذاری 
خارجی باز شود. سرمایه برای طرح های کالن و زیربنایی بیاید. 
برای حل مشکالت اقتصادی موجود باید ساالنه ۶۰ میلیارد دالر 

در کشور سرمایه گذاری شود، تا اشتغال در سطح فعلی بماند. این 
فعال سیاسی اصالح طلب گفت: از زمان احمدی نژاد تاکنون ۱۰ 
درصد این منابع هم تامین نشده است. اقداماتی پس از برجام 
انجام شد که نتوانستیم از موقعیت ایجاد شده استفاده کنیم. 
هیأت های بزرگ تجاری از شرق آسیا و اروپا برای یافتن شرایط 
سرمایه گذاری به ایران می آمدند. اما در اثر سیاست های غلط و 
ماجراجویی ها، تقریباً همه آنان دست خالی برگشتند. هرچند 

قراردادهای مهمی با توتال، بویینگ و ایرباس هم امضا شد.
این فعال سیاســی اصالح طلب ادامه داد: با روی کارآمدن 
ترامپ شرایط ســخت تر هم شــد. از داخل و خارج تندروها 
به هم پاس می دادند و آبشــار می زدند! امروز مسایل ما دیگر 
سرمایه گذاری خارجی نیست، تامین نیازهای روزمره و اساسی 
مردم است. دفعه پیش که تحریم ها علیه ما انجام شد، به اندازه 
تحریم یکجانبه آمریکا گسترده و عمیق نبود. امروز دولت برای 

صدور نفت مشکل دارد.
داریم اروپا را به بغل آمریکا می اندازیم

نبوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاست 
خارجی ایران پس از خروج آمریکا از برجام پرداخت و گفت: در 
همین تحریم های اخیر آمریکا، با سیاست های غلط داریم اروپا 
را به بغل آمریکا می اندازیم. روشن است که اضافه شدن اروپا- 
چین-روسیه به تحریم ها و بین المللی شدن آن، چه شرایطی را 
برای ما ایجاد می کند. چین و روسیه هم عضو ۱+۴ هستند. نباید 
از اروپا انتظار زیادی داشته باشیم، در برابر نقض برجام از سوی 
ایران هریک از این کشــورها می توانند پرونده ما را به شورای 

امنیت ببرند و تحریم های بین المللی را برگردانند و ما در متن 
فصل ۷ منشور تبدیل به تهدیدی برای امنیت جهان بشویم. 
باید تالش کنیم اروپا را از آمریکا جدا نگه داریم. چرا با عربستان 
و امارات رودررو شده ایم؟ باید مسائل خود را با آنها در منطقه حل 

کنیم. چرا باید آنها را به دامن اسراییل و آمریکا بیندازیم؟
ببینید ترامپ با نوه کیم چه می کند

این فعال سیاســی اصالح طلب با تاکید بــر اینکه بحران 
اقتصادی کنونی در حوزه سیاست خارجی رفع می شود، گفت: 
االن وقت مذاکره نیست. ببینید ترامپ با نوه کیم چه می کند. 
دیدارها و رفت و آمدها بی نتیجه بوده و ترامپ می خواهد از آن 
به عنوان کارتی برای انتخابات استفاده کند. در شرایط فعلی 
مذاکره ما با آمریکا، مثل مذاکره آلمان شکست خورده پس از 
جنگ جهانی اول با متحدین و مذاکره آن پس از جنگ جهانی 
دوم با متفقین است. در شرایط فعلی تحریم، مذاکره نمی کنیم. 

بهترین کار این است که کار را بدتر نکنیم.
 انتخابات کم رونق زمینه تکرار حوادث دی را 

فراهم می کند
نبوی در ادامه با اشاره به ضرورت شرکت در انتخابات گفت: 
در چنین شرایطی باید فشارهای داخلی را کم و شرایط را برای 
مردم قابل تحمل تر کرد. هرچه فشار بیشتری بر مردم وارد شود 
آنها مایوس تر می شوند. مساله ما انتخابات نیست؛ مساله این 
است که انتخابات کم رونق شرایط ما را بدتر می کند و زمینه 
برای تکرار حوادث دی ماه ۹۶ مهیا می شود. وی در عین حال 
گفت: حکومت باید این امکان را فراهم کند که مشارکت مردم 

باال برود تا امنیت کشور تامین شود. نه اینکه مانند انتخابات های 
گذشــته کاندیدایی با ۱۷۰ هزار رأی در تهران نماینده شود! 
اصالح طلبان باید به فکر امنیت و مصالح کشور باشند. آنها برنده 
نشوند مهم نیست. آنها حتی می توانند نامزد معرفی نکنند، ولی 
انتخابات را تحریم نمی کنند. باید از مایوس کردن مردم پرهیز 
کنیم. حتی اگر واقعیت باشد. اصالح طلبان باید به فکر امنیت 
و مصالح کشور باشند. آنها برنده نشوند مهم نیست. آنها حتی 
می توانند نامزد معرفی نکنند، ولی انتخابات را تحریم نمی کنند. 
باید از مایوس کردن مردم پرهیز کنیم. حتی اگر واقعیت باشد. 
این فعال سیاسی افزود: انتخابات نظام را بیمه می کند. بحث 
اصالح طلبان نیست. پس عالوه بر بازنگری در اقتصاد و سیاست 
خارجی در حوزه سیاست داخلی هم باید گشایش ایجاد شود 
و اجازه حضور و فعالیت بیشتری به مردم داده شود. انتخابات 
به گونه ای برگزارشــود که مردم در آن شــرکت کنند. تاکید 
می کنم که چالش های اساسی اقتصادی است ولی راه حل آن 
در سیاست خارجی است. باید در سیاست خارجی تجدیدنظر 
شود و در سیاست داخلی تامین نیازهای مختلف مردم مورد 

توجه قرار گیرد.  

بهزاد نبوی: 

 سینه چاک آقای روحانی نیستم، ولی باید از او دفاع کرد
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دیدار مشاور مکرون و شمخانی
امانوئل بن، مشاور رئیس جمهوری فرانسه امروز 
)چهارشنبه( با دریابان علی شمخانی، نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره 
آخرین وضعیت پیگیری اجرای تعهدات کشورهای 
اروپایی در برجام و مکانیزم های مقابله با تحریم های 

یکجانبه آمریکا دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
    

پاسخ انگلیس را در زمان و مکان 
مناسب می دهیم

سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، توقیف یک فروند نفتکش حامل 
نفت ایران از سوی انگلیس را اقدامی تالفی جویانه 
و در پاســخ به اقدام مستقیم، شــفاف و شجاعانه 
نیروهای مسلح ایران علیه پهپاد متجاوز آمریکایی 
دانست و تأکید کرد: این اقدام بدون پاسخ نخواهد 
ماند و در صورت مقتضی، در زمان و مکانی مناسب، 

پاسخ این اقدام ذلت بار مد نظر قرار خواهد گرفت.
    

روسیه:
برای معامله با ایران نیازی به 

اینستکس نداریم
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، والدیمیر چیژوف، 
نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا، در مورد روابط 
تجاری میان ایران و روسیه به یک شبکه روس گفت: 
همتایان خارجی ما گاهی سوال می کنند که چرا 
روسیه و چین مکانیسمی مانند اینستکس ایجاد 
نمی کنند؟ ما در پاســخ به آنها می گوییم، در واقع 
ما به چنین مکانیسمی اصاًل نیاز نداریم. ما همواره 
با ایران روابط تجاری داشــته و خواهیم داشت و به 

تحریم های آمریکا توجهی نمی کنیم.
    

فرمانده سپاه:
تا با قدرت های جهانی دست و 

پنجه نرم نکنیم، جهانی نمی شویم
سردار حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران 
در همایش ساالنه فرماندهان نیروی زمینی سپاه در 
مشهد گفت: تهدید دشمن برای ما موهبت است و هر 
چه این تهدیدات بزرگ تر باشد سودمندتر است. تا 
با قدرت های جهانی دست و پنجه نرم نکنیم جهانی 
نمی شویم. در چنین شرایطی مقابله به فرسایش 
کشیده است اما فرسودگی دشمن بیش از ماست 
چون دارای گســترش بیش از حد اســت و قدرت 
جایگزینی نیروی انسانی ندارد. انگیزه و آرمان هم 
ندارد و ما می توانیم در یک بــازه طوالنی از زمان بر 

آنها غلبه کنیم.
    

جزئیات نامه ظریف به موگرینی
به گزارش دویچه وله، وزیــر امور خارجه ایران 
در نامه  ای که روز یکشــنبه به مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا فرستاده از عبور ایران از شرط 
تعیین شــده در برجام مبنی بر غنی سازی ۳.۶۷ 
درصدی اورانیــوم خبر داده و تأکیــد کرده ایران 
در صورتی به تعهــدات برجامی خود عمل خواهد 
کرد که دیگر طرفین قــرارداد به ویژه آمریکا نیز به 
تعهدات خود پایبند مانده و آنها را به اجرا درآورند. 
در نامه ظریف به فدریکا موگرینی نوشــته شــده 
چنانچه امضاکنندگان برجام ظرف ۶۰ روز به این 
شرط عمل نکنند، ایران از ماه سپتامبر )حدود دو ماه 
دیگر( مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی خود را 

به اجرا در خواهد آورد.
    

یک نهاد امنیتی گفت نجفی را 
انتخاب نکنید، اما ...

مرتضی الویری، عضو شــورای شهر تهران 
درباره نحوه انتخاب نجفی به عنوان شهردار به 
خبرآنالین گفت که نماینده یکی از نهادهای 
امنیتی به او توصیه کرده بود شــورای پنجم، 
نجفی را به عنوان شــهردار انتخاب نکند ولی 
الویری به عنوان رئیس ســنی شورای پنجم، 
قانع نشــده بود و در نهایت، نجفی با رأی ۲۱ 
نفر از اعضای شورای شــهر به عنوان شهردار 
انتخاب شــد و پس از آن بود کــه بی ثباتی و 

تالطم به مدیریت شهری تهران، وارد شد.
    

 توهمی که »B«ها 
به ترامپ می دهند

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
در توئیترش نوشــت: بولتون و نتانیاهو توافق 
پاریس در ســال ۲۰۰5 که میان ســه کشور 
اروپایی و ایران بود را با اصرار بر عدم غنی سازی 
از بین بردند. نتیجه چه شــد؟ ایران تا ســال 
۲۰۱۲ غنی ســازی خود را ۱۰۰ برابر کرد. در 
حال حاضر نیز آنها »دونالد ترامپ« را برای از 
بردن برنامه جامع اقدام مشترک با همان توهم 
فریب داده اند. تیم ب هنوز یاد نگرفته است اما 

جهان باید این موضوع را یاد بگیرد.

خوب این تازه »ب« بسم اهلل 
است و جدل بر سر اینکه 

حاال این »اصلح« چه کسی 
است. واکنش ها به اظهارات 
آیت اهلل مصباح حاکی از این 

بود که اگر قرار باشد اصلح 
مورد نظر همان اصلح مورد 
نظر پایداری ها باشد، سایر 

اصولگرایان سر سازگاری با 
او نخواهند داشت

صادق محصولی، قائم مقام 
جبهه پایداری با بیان 
اینکه جبهه پایداری 

برنامه جامعی برای 
اداره کشور تهیه کرده، 

می گوید: اجماع این برنامه 
با گروه های خودی کار 

خیلی سختی است. ما بحث 
انسجام تشکیالتی را در 

بین گروه ها نمی بینیم


