
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سراغ منشا این روحیه جاری در میان 
جبهه پایداری ها را که بگیری، می رسی 
به پدری که به تازگی از دســت داده اند 
و ســرنخ آن روحیه پــدر را که بگیری 
می رسی به روایت ها و گفته های مستند 
بســیار که مؤید مشــی و منش جبهه 

پایداری و پدر معنوی آن است. 
فی المثــل یک فقــره اش ماجرای 
مدرسه حقانی است که در دهه 50 هم 
آیت اهلل بهشــتی و هم استاد مصباح در 
آن تدریس می کردنــد و آن روزها دعوا 
بر سر علی شریعتی و آنچه در سرش بود 
و پشت تریبون برای عوام الناس بر زبان 

می آورد هم باال بود. 
شریعتی پیوســته در معرض تیغ 
تیز و بُران آیت اهلل مصباح بود. حضرت 
استاد بی پروا بر شــریعتی می تاخت. 
شهید بهشــتی منتقد این شیوه بود و 
درنهایت از مصباح یزدی خواسته شد 
که از این انتقادات تند دســت بکشد و 
در کالس ها اینگونه به نقد کسانی چون 
شریعتی ننشیند. استاد اما این خواسته 
را نپذیرفت و به همراه 18 شاگردش از 

مدرسه حقانی رفت. 

آنها که راوی این داستان هستند، در 
ادامه اش این جمله معروف شهید بهشتی 
را می آورند که گفته بود: »مدرســه ای 
که بخواهد یک مشت انســان لجوج، 
پرخاشگر بی جا، متعصب تربیت کند 
که نتوانند با هم دو کلمه حرف بزنند، چه 

ارزشی دارد؟«
له و علیه تحزب طی دو دهه

در باب اندیشه سیاسی پدر معنوی 
پایداری ها، یک رجــوع تاریخی دیگر، 
جویندگان را به اظهــارات وی در باب 

حزب و تحزب می رساند. 
»تشــکل و نشست وبرخاست های 
خود را داشــته باشــید؛ اما مبادا حزب 
تشکیل دهید. عضویت در یک حزب یا 
گروه یا دسته، وابستگی فکری و عالقه 
غیرعقالنی می آورد. برای همین در همان 
اوایل انقالب که شــهید بهشتی همراه 
دوستانش حزب جمهوری اسالمی را 
تشکیل دادند، چون تعهد حزبی را مغایر 
با ارزش ها و باورهای دینی می دانستم، 
به عضویت آن درنیامدم«؛ اینها بخشی 
از اظهارات مرحوم آیت اهلل مصباح درباره 

حزب است. 
پدر معنوی پایداری هــا را به نوعی 
بنیانگذار علوم انسانی اسالمی می دانند. 

در واقع آیت اهلل از آن جهت که »حزب« 
را پدیده ای غربی و هر چیز غربی را نیز 
مطرود می دانســت، در دهه 60 پرهیز 

بسیار از حزب و تحزب داشت. 
دو دهه بعد اما ظاهرا دســت تقدیر 
و اقتضای سیاســت، ایجــاب کرد که 
تشکیالت جبهه پایداری به عنوان یک 
حزب راستگرای تندرو حول محور استاد 
شکل بگیرد. گرچه پایداری چی ها بسیار 
مقاومت کردند در برابر اینکه تشکیالت 
خود را حزب بنامند، اما به هر حال عمل 
و کارکرد آن، همان است که از یک حزب 

برمی آید. 
خود آیت اهلل مصباح نیز چند ماهی 
پس از تشکیل جبهه پایداری، اعالم کرد: 
»لیدر جبهه پایداری نیستم.« کمتر از 
ســه ماه از این گفته مرحوم؛ اما شورای 
مرکزی جبهه پایــداری اعالم کرد که 
»گزارش تمامی جلسات شورای مرکزی 
محضر حضرت اســتاد مصباح یزدی 
می رسد؛ لیست نهایی نیز برای دریافت 
نظر و مشاوره خدمت ایشان ارائه خواهد 
شــد و بعد از اعالم نظر و تایید عالمه، 

منتشر می شود.«
استاد کادرساز

به هر حال مرور زمان نقش آیت اهلل 

مصباح در جبهــه پایــداری را نه تنها 
»لیدر«، بلکه »پدر« تعریف کرد. اساس 
این جبهه که سال 90 اعالم موجودیت 
کرد، بر چهار اصل استوار بود: 1- وحدت 
حول محور والیت فقیــه، 2- بیزاری از 
عاملین فتنه 88، 3- بیزاری از ساکتین 
فتنه 88 و 4- بیزاری از جریان انحرافی 

طیف محمود احمدی نژاد. 
البته ناگفته نماند که آیت اهلل مصباح 
و پایداری ها از حامیان بی چون و چرای 
محمود احمدی نژاد بودند اما تردید در 
والیتمداری احمدی نژاد آنها را نه تنها 
از او دور کرد، بلکه در مقابل وی قرار داد. 

از دیگر اصول جبهه پایداری این است 

که چند فقیه مانند شورای نگهبان باید بر 
مصوبات آن نظارت داشته باشند. مرحوم 
محمدتقی مصباح از ابتدا یکی از آن فقها 
بود. دیگری آیت اهلل عزیزاهلل خوشوقت 
بود که همان ســال 92، یعنــی اوایل 

تاسیس این جبهه از دنیا رفت.
پس از آن هرچه زمان گذشت این نام 
آیت اهلل مصباح بود که در صدر این جبهه 
خودنمایی می کرد. به ویژه آنکه اعضای 
آن قریب به اتفاق از شــاگردان وی در 
موسسه امام خمینی)ره( و قرارگاه عمار 
بودند. مرتضی آقاتهرانی، غالمحسین 
الهام، صادق محصولی، علی اصغر زارعی، 
کامران باقری لنکرانی، محمداسماعیل 
کوثری، مهدی کوچــک زاده، روح اهلل 
حسینیان، سید محمود نبویان، فاطمه 
آلیا، امیرحســین قاضی زاده هاشمی و 
بســیاری دیگر اعضای شورای مرکزی 

این جبهه یا اعضای علی البدل شدند. 
نکته قابل توجه در ایــن میان این 
است، بسیاری از این چهره ها به رتبه های 
سیاسی بسیار باالیی دست پیدا کردند از 
وزیر گرفته تا وکیل. بسیاری دیگر افراد 
صاحب نفوذ در بده بستان ها و تحوالت 
سیاسی شدند. از این رو خیلی ها یکی 
از اصلی ترین اقدامات مصباح یزدی در 
طول حیات خود و حیات انقالب اسالمی 
را کادرســازی وی برای نظــام عنوان 
می کنند؛ این دسته البته با توجه به ظهور 
تقابل جدی آیت اهلل با اصالح طلبان پس 
از ریاست جمهوری محمد خاتمی، این 
کادرسازی را در خدمت جریان راست 
و به ویژه جریان راست افراطی می دانند. 

پناهیان و یک زمزمه بی رمق
اساسا به طور کلی خود اصولگرایان 
نیز جبهــه پایــداری را مجموعه ای از 
تندروهایی می دانند که ساز خود را کوک 
می کنند و شــده اند عامل تفرق میان 
جریان اصولگرایی؛ از ایــن رو همواره 
موضوع ائتالف با پایداری چی ها، مسئله 
بغرنج اصولگرایان در آستانه هر انتخاباتی 
است که به جلســات علنی و غیرعلنی 
بســیار با آیت اهلل و حلقه نزدیک به او و 
درنهایت سهم خواهی ها و سهم دهی ها 
در آن میان و بعضا یک ائتالف مصلحتی 

منجر می شد. 
حاال اما آن پدر معنوی از دنیا رفته 
اســت و جبهه پایداری در سوگ آن. 
هرچند که پیش از این نیز زمزمه هایی 
از گوشه و کنار می رســید که جبهه 
پایداری درصدد عبور از آیت اهلل است، 
اما این امر هیچگاه محقق نشد و شأن 
پدر معنوی تا آخرین روز برای آیت اهلل 

محفوظ بود. 

یک سال پیش وقتی علیرضا پناهیان 
که منبرهای تند و بعضا توام با ناسزاگویی 
وی مشهور است، با همان ادبیات هتاکانه 
بر مجلس دهم تاخت که شفافیت ندارد، 
موضع اعضای جبهه پایداری و دفاع تمام 
قدی که از او کردند و برخی شواهد دیگر، 
منجر شــد که برخی گمان برند، او قرار 
است جایگزین »پدر« باشد. هرچند که 
به نظر نمی رسد داشــته های پناهیان 
برای کسب چنین جایگاهی کفایت کند 
اما به هر حال زمزمه آن روزها بود و بعد 

هم فرونشست. 
جایگزین ها ظهور خواهند کرد

جبهه پایداری همواره از قدرت و نفوذ 
آیت اهلل مصباح متنعم بوده و پشتش به 
آن گرم بوده اســت؛ حاال برای پر کردن 
جای او باید جایگزینــی در طراز او پیدا 
کند. برخی مانند حسین کنعانی مقدم، 
فعال سیاسی اصولگرا معتقدند »آیت اهلل 
مصباح شــاگردانی تربیت کرده که به 
راحتی می توانند جالی خالی او را پُر کنند، 

اما نه مانند خودش.«
صادق کوشــکی، فعال سیاســی 
اصولگرای دیگر در این باره به »انتخاب« 
گفته اســت: »پایداری ها با استفاده از 
اعتبار و حمایت آقای مصباح در انتخابات 
فعالیت می کردند و حاال فقدان حامی 
به معنای تغییر رویه آنان نخواهد بود. 
هرچند که شاید این فقدان باعث تضعیف 
آنان شــود ولی در رویه و عملکرد آنان 

تاثیرگذار نخواهد بود.«
در پایان گفتنی اســت که پس از 
رحلت آیت اهلل مهــدوی کنی، محمد 
یزدی و مصباح یزدی به عنوان سه ضلع 
مثلث تاثیرگذار در جناح راست، باید 
منتظر ظهــور چهره هایی تازه در این 
جناح بود که لزوما به طور کامل متاثر 
از این سه نخواهند بود؛ چه بسا تندتر 
باشند و چه بسا در برخی امور، موضع و 
رویه ای کامال متفاوت از اسالف خود 

در پیش گیرند.

فوت آیت اهلل مصباح چه تاثیری بر جریان راست افراطی خواهد داشت؟

پایداری ها پس از »پدر«

خبر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه پالرمــو و CFT را بپذیریــم نمی توانیم 
صادرات داشــته باشــیم، گفت: چرا باید این دو 
کنواسیون را تصویب کنیم در حالی که نمی دانیم 
در آینده چه موارد دیگری را به ما تحمیل می کنند.
به گزارش فــارس، غالمرضا مصباحی مقدم 
در اولین جلســه از سلسه جلســات »استدالِل 
مصلحت« در دانشگاه عالمه طباطبایی، افزود: ما 
ساالنه 40 میلیارد دالر واردات و 40 میلیارد دالر 
صادرات داریم. این موارد چطور انجام شده است؟ 
این موارد رسمی نیست. اما اگر به این دو کنواسیون 
ملحق می شدیم دیگر هیچ کاری نمی توانستیم 
انجام دهیم و حتی این مبادالت هم انجام نمی شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به ارائــه اطالعات صرافی هایی که مــا با آنها کار 
می کردیم به برخی کشــورها تاکید کرد: برخی 
 FATF مســئوالن بر طبق تعهدات ایــران در
لیست صرافی هایی را که به نوعی تحریم ها را دور 
می زدند به واحد اطالعات مالی طرف های خارجی 
دادند که این امر منجر به شناسایی این صرافی ها 
و ایجاد مشکالتی شد و آن صرافی ها بسته شدند 
و این خدمتی بود که از ناحیه وزرات اقتصاد و نظام 

بانکی به آن ها شد. 
وی اضافه کرد: زمانی کــه دور دوم تحریم ها 
شروع شد، ما نمی توانستیم از ظرفیت های قبلی 
استفاده کنیم، یعنی فرصت مناسبی که به دست 

آورده بودیم از دست رفت و مجدداً کارهای قبلی 
شروع شد؛ مثالً بانک ترکیه که خیلی واضح طرف 
معامله ما بــود با پیگیری آمریکا محکوم شــد و 
میلیاردها دالر او را محکوم کردند. همچنین بانکی 
که در چین با ما همکاری می کرد را تعطیل کردند.  
عضو مجمع تشخیص اظهار داشت: ما به آقای 
ظریف گفتیم اگر به این کنواسیون بپیوندیم چه 
اتفاقی می افتد، گفتند من نمی گویم اگر به این دو 
کنواسیون بپیوندیم مشکالت اقتصادی و روابط 

بانکی ما حل می شود ولی بدتر نمی شود. 
خب سوال ما این است شــما می گویید بدتر 
نمی شــود ما می گوییم بدتر هم می شود، شما 
چگونه جلــوی آن بدتر شــدن را می گیرید و ما 

معتقدیم اگــر بپیوندیم همیــن چهل میلیون 
صادراتی که داریم نمی توانیم داشــته باشــیم. 
مصباحی مقــدم درباره وضعیت ایــن لوایج در 
مجمع اظهار کرد: ما نظر تک تک اعضا را داشتیم 
و می دانستیم چه کسی موافق و چه کسی مخالف 
است و خیلی روشن بود که بیش از دو سوم افراد 

مخالف بودند. اینطور نبود که تصمیم سیاسی یا 
جناحی باشد. آقایان براساس مصالح ملی تصمیم 
می گیرند. بنده نیز با توجــه به اینکه تغییری در 
شرایط، از جمله تحریم های آمریکا به وجود نیامده 
اســت، همانند دوره  قبل مخالف تصویب لوایح 

پالرمو و CFT هستم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

پالرمو و CFT را بپذیریم، نمی توانیم صادرات داشته باشیم
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العربی الجدید مدعی شد؛
تماس های محرمانه امارات با ایران

به گزارش ایســنا، روزنامه العربی الجدید به 
نقل از برخی منابع اعالم کرد که امارات در چند 
روز اخیر تماس های محرمانه ای با ایران داشته و 
تاکید کرده که این کشور در هیچ یک از اتفاقات 
اخیر ایــران از جمله ترور محســن فخری زاده، 
دانشمند هسته ای ایرانی دســت نداشته است. 
این منابع دیپلماتیک که در قاهره فعالیت دارند 
خاطرنشان کردند که در این تماس ها در رابطه با 
امنیت کشــتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز 
و همچنین عــدم هرگونه مشــارکت امارات در 
عملیات تــرور فخری زاده بحث و رایزنی شــده 
اســت. منابع مذکور گفته اند کــه حاکمان دبی 
بسیار نگران حمالت انتقامی ایران هستند حتی 
اگر این حمالت سطحی باشــد زیرا اقتصاد دبی 

کامال وابسته به امنیت این شهر است.
    

جان باختگان ایرانی هواپیمای 
اوکراینی شهید اعالم شدند 

ســعید اوحدی، رئیــس بنیاد شــهید و 
امــور ایثارگران گفــت: با موافقــت خانواده 
جانباختــگان ایرانــی پــرواز شــماره ۷52 
هواپیمایی اوکراین، 12۷ نفر از جان باختگان 
شهید اعالم شدند. شهدای این سانحه با دیگر 
شهدا فرقی ندارند و خدمات بنیاد شهید به همه 

ارائه می شود.
    

واکنش حیدرالعبادی به رای ممتنع عراق 
درباره ایران:

 در مورد مسائل عادالنه باید 
از حق دفاع کرد

در پی رأی ممتنع دولت عراق به قطعنامه 
آمریکایــی احیای تحریم های ســازمان ملل 
علیه ایران، نخست وزیر ســابق عراق بر لزوم 
دفاع از حق در مسائل مختلف تاکید کرد. حیدر 
العبادی در توییتر خود نوشت: »ممکن است 
رأی ممتنع عراق در مــورد وضع تحریم علیه 
ایران  به معنای سیاست بیطرفی عراق باشد اما 
در مورد مسائل عادالنه ملت ها نباید بی طرف 
بود. برای صلح باید از حق دفاع کرد. ما تالش 
می کنیم که عراق خودش  مرکز باشد نه اینکه 

دنباله رو دیگران شویم.«
    

حکم اعدام سه نفر در سیستان و 
بلوچستان اجرا شد

بامداد دیروز ســه حکم اعدام در سیستان و 
بلوچستان به اجرا در آمده است. روابط عمومی 
دادگستری استان سیستان و بلوچستان در این 
باره اعالم کرد: »بامداد امــروز، احکام مجازات 
سه مجرم در مناطق خاش و ســراوان در استان 
سیستان و بلوچستان که دو تن از آن ها به نام های 
»حسن دهواری« و »الیاس قلندرزهی« به سبب 
اقدامات تروریستی و یک تن از آن ها به نام »امید 
محمودزهی« به ســبب اقدامات شرورانه و قتل 
محکوم شده بودند، بعد از طی تشریفات قانونی، 
اجرا شــد.« طبق این اعالم، تشــریفات قانونی 
پرونده آنها از سال 93 و 94 در جریان بوده است. 

    
 توضیح وزیر کشور 

درباره احتمال تعطیلی پایتخت؛
تهران االن هم تقریبا تعطیل است

وزیر کشــور با بیان اینکــه هیچ تصمیمی 
دربــاره تعطیلی تهران در پــی وضعیت قرمز 
آلودگی هوا گرفته نشــده است، گفت: تهران 
االن هــم تقریبــاً تعطیل اســت. مــدارس، 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی تعطیل هستند و 
ادارات با یک سوم نیروها فعال هستند ضمن 
اینکه معلوم نیســت ما تا چــه تاریخی ثبات 
و پایــداری هــوا خواهیم داشــت. عبدالرضا 
رحمانی فضلــی با تاکید اینکه تــالش ما این 
است که بتوانیم با کمترین هزینه از این شرایط 
عبور کنیم، گفت: البته تصمیم گیری در این 
خصوص به عهده کارگروهی اســت که قانون 
پاک مشخص کند و آنها متناسب با شاخص ها 

باید این کار را انجام دهند.
    

شمخانی:
 لغو کامل تحریم ها، 

تنها گزینه واشنگتن است
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان در صفحه توییترش نوشت:  »جنگ 
ادراکی آمریــکا بــرای بزرگ نمایی موضوعی 
بی ارزش چون بازگشــت این کشور به برجام، 
فرجامی نخواهد داشت. لغو کامل و قطعی کلیه 
تحریم ها، تنها گزینه واشنگتن برای بازگشت 
از راهبرد شکســت خورده فشــار حداکثری 

ترامپ است.«

پس از رحلت آیت اهلل 
مهدوی کنی، محمد یزدی 

و مصباح یزدی به عنوان 
سه ضلع مثلث تاثیرگذار 

در جناح راست؛ باید منتظر 
ظهور چهره هایی تازه در 
این جناح بود که لزوما به 

طور کامل متاثر از این سه 
نخواهند بود؛ چه بسا تندتر 

باشند

پدر معنوی پایداری ها از 
دنیا رفته است و جبهه 

پایداری در سوگ آن. این 
گروه همواره از قدرت و 

نفوذ آیت اهلل مصباح متنعم 
و پشتش به آن گرم بوده 
است؛ حاال برای پر کردن 

جای او باید جایگزینی 
همطراز او پیدا کند

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
تاکید بر اینکه آمریکا برای نجات اسرائیل و اهداف استکباری 
خود داعش را ایجاد کرد، یادآور شد: آن ها در 30 سال گذشته 
۷ هزار میلیــارد دالر در منطقه هزینه کردنــد در حالی که 

جمهوری اسالمی ایران در این مدت 1۷ میلیارد دالر برای همه 
فعالیت هایش از جمله دیپلماســی، کار فرهنگی و دفاعی در 

منطقه هزینه کرده است.
سردار نقدی با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک، با تاکید 
بر اینکه حتما انتقام سردار سلیمانی گرفته خواهد شد گفت: 
حداقل آن این اســت که آمریکا باید از منطقه برود و می رود و 

امروز مجاهدان منطقه خود را آماده کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه اکنون حــزب اهلل لبنان و مقاومت 
فلســطین و غزه به قدرت بازدارندگی رســیدهاند، گفت: 
حدود 10 ســال است که صهیونیســت ها جرأت حمله به 
لبنان را ندارند و در غزه نیز پس از چند ساعت از حمله توبه 

کردند، اما اینکه صهیونیست ها به برخی مناطق در سوریه 
حمله می کنند به دلیل سیاست های سوریه و پاسخ ندادن 
به این تجاوزات است که اگر پاســخ دهند، صهیونیست ها 

دیگر جرات حمله نمی کنند.
نقدی با تاکید بر اینکه همیشه برگ های برنده در مقابله 
با صهیونیســت ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: دست ها پر 
است و آن ها با عکس العملی روبرو خواهند شد که برایشان 
غافلگیر کننده خواهد بود؛ حاج قاســم در پشت مرز های 
فلســطین جبهه بزرگی از جوانان منطقه درســت کرده، 
آن ها راه را یاد گرفته اند و آماده اند و اگر کار به جا های باریک 
کشیده شود، مسیر باز خواهد شد و این همان چیزی است 

که استکبار به شدت از آن نگران است و به دنبال مذاکره و به 
سازش کشیدن ما هستند.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص حضور جمهوری 
اسالمی ایران در جبهه سوریه گفت: همه طیف های سیاسی 
کشــور مخالف حضور ما برای مقابله با داعــش بودند و اگر 
فرمایشات رهبری را گوش نمی کردیم و وارد نمی شدیم اکنون 
در همسایگی ما کشوری تشکیل شده بود که یک طرف آن به 
مدیترانه و طرف دیگر آن خلیج فارس بود که نفت عظیم عراق 
و پشتوانه کشور های غربی را در اختیار قرار داشت و همسایه 

صهیونیست ها بود.

سردار نقدی: 

در ۳۰ سال گذشته ۱۷ میلیارد دالر در منطقه هزینه کرده ایم


