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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

نگاهی بــه تازه تریــن اظهارات 
و جهت گیری هــای اصالح طلبــان 
نشان می دهد که آنها زخم خورده از 
تمام ائتالف های پیشین خود، برای 
انتخابات اســفند تصمیم گرفته اند 
که یک »نه« بزرگ به هر نوع ائتالفی 
بگویند. از سوی دیگر استراتژی آنها 
در قبال شورای نگهبان نیز از تقابل به 

سوی مصالحه چرخیده است.
ابتدای ســال وقتی هنــوز تنور 
انتخابات چنــدان گرم نشــده بود، 
سعید حجاریان، تئوریسین اصالحات 
اعالم کرد که اصالح طلبان مشارکت 
مشروط در انتخابات امسال خواهند 
داشــت. او حتی اظهار کــرد که این 
سیاست، نظر محمد خاتمی، رئیس 

دولت اصالحات است. 
هرچند که همان زمان هم بسیاری 
از اصالح طلبان تاکید کردند که چنین 
نظری ندارند و آنچه حجاریان گفته 
حرف خود اوست نه جریان اصالحات 
اما به هر حال آن اظهارات در آن زمان 
به عنــوان اســتراتژی اصالح طلبان 
برای انتخابات مجلس یازدهم، بازتاب 

گسترده ای پیدا کرد. 
حاال اما کمتر از چهار ماه مانده به 
انتخابــات، اصالح طلبان مکرر تکرار 
می کنند کــه نه تنها قصد شــرط و 
شروط گذاشــتن و مقابله با شورای 
نگهبان را ندارنــد، بلکه در پی گفتگو 

و مذاکره با ایــن دروازه بان انتخاباتی 
هستند.  

 باید با شورای نگهبان 
مذاکره و گفتگو کنیم

غالمرضــا انصاری، عضو شــورای 
مرکزی حزب اتحاد ملت دو روز پیش در 
گفتگویی که با خبرانالین داشت، بر این 
موضوع تاکید کرد که »اصالح طلبان با 
هویت مختص به خود و با تبیین برنامه 
برای خروج از بحران سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی که در چارچوب ظرفیت و 
توان مجلس هست ورود کنند و پیش تر 
نیز باید برنامه تدوینی اصالحات برای 

خروج از بحران اعالم شود.«
او اما درباره اینکه پس از تدوین این 
برنامه ها، با سد شــورای نگهبان چه 
باید کرد، تاکید کرد که باید با شورای 

نگهبان مذاکره و گفتگو کنیم. 
غالمحسین کرباســچی، دبیر کل 
حزب کارگزاران نیز در حاشیه نخستین 
کنگره حزب جمهوریــت، بر پرهیز از 
رویارویی و تقابل با شورای نگهبان تاکید 
کرد و گفت: »ما کی با فشارهای سیاسی 
توانســتیم تغییر رویه ای در شورای 
نگهبان یا قوه قضاییه ایجاد کنیم؟ اگر 
امکان تغییر رویه ای باشــد فقط از راه 
گفت وگو و طرح مسائل و خطراتی که 
برای آینده کشور متصور است، ممکن 

می شود.«
او درباره مشروط کردن حضور در 
انتخابات نیز اظهــار کرد که »گمان 
نمی کنم از راه مقابله به نتیجه برسیم. 

ما یا در انتخابات شرکت می کنیم یا 
نمی کنیم. اینکه بگوییم اگر ما را رد 
صالحیت کنید مشارکت نمی کنیم 
بارها تجربه شده و راه به جایی نبرده 

است.«
موسوی الری، نایب رئیس شورای 
عالی اصالح طلبان و وزیر کشور دولت 
اصالحات نیز روز جمعه در نشســت 
هم اندیشــی شــورای عالــی جبهه 
اصالح طلبان با رابطان اســتانی خود، 
موضوع شــرط و شــروط گذاشتن بر 
شورای نگهبان به دلیل رد صالحیت ها 
را رد کــرد و گفت: »مســئله نظارت 
استصوابی از مجلس پنجم بوده است و 
ما هم هیچ وقت نگفتیم تا برطرف نشود 

در انتخابات شرکت نمی کنیم.«
بســیاری دیگر از اصالح طلبان نیز 
این روزها همین سیاســت را در قبال 
شــورای نگهبان در پیش می گیرند. 
ابراهیم اصغرزاده، عضو شــورای عالی 
اصالح طلبان نیز دیروز در بخشــی از 
گفتگویی تفضیلی خود با مهر به همین 
موضوع پرداخته و گفته است: »باید قبل 
از اینکه شورای نگهبان صالحیت ها را 
تأیید یا رد کند، اعالم کنیم که لیست ها 
و اشــخاص مورد تأیید ما ایــن افراد 
هستند، اگر حکومت می خواهد همین 
طور به سیاســت حــذف ادامه بدهد، 
دیگر مســئولیتش به عهده شــورای 

نگهبان است.«
یک باخت شرافتمندانه

به نظر می رسد اصالح طلبان این بار 

قصد دارند با یک خانه تکانی اساسی به 
عرصه انتخابات بیایند؛ تا جایی که حتی 
بر سر بودن یا نبودن محمدرضا عارف 
نیز دچار دودسته گی و اختالف هستند 
و بخش بزرگی از آنها معتقدند که انفعال 
عارف در مجلس فعلی و قبلی، لطمه ای 
به اعتبــار اصالحات اســت و از این رو 
کارت سوخته ای است که دیگر نباید 

روی او سرمایه گذاری کرد.  
اما گذشته از عارف، جریان اصالحات 
بزرگتریــن ضربــه را از ائتالف های 
نسنجیده خورد؛ ائتالف با کسانی که 
هویت اصالح طلبی نداشتند اما به نام 
اصالح طلب وارد مجلس شدند و شدند 

مایه بدنامی اصالحات. 
ناکامــی دولت روحانــی که مورد 

حمایت اصالح طلبان بود نیز شکست 
تلخ دیگری اســت که اصالح طلبان را 
نسبت به ائتالف بدبین کرده است؛ تا 
جایی که حاال مکرر تکرار می کنند که 

دیگر تن به هیچ ائتالفی نخواهند داد. 
اصغــرزاده، عضــو شــورای عالی 
اصالح طلبان در گفتگوی خود با مهر 
گفته است: »در عرصه انتخابات، بخشی 
از حکومت سعی می کند فشــار را بر 
اصالح طلبان به قدری بیشتر کند تا با 
همین فرمان دست به انتخاب بین بد و 
بدتر و ائتالف با بدتر از وضع موجود بزنند 
و دائم عقب نشینی کنند. درنهایت ما 
را به جایی می رســانند که بنشینیم با 
پایداری چی های مهربان تــر در برابر 
پایداری چی هــای نامهربــان ائتالف 
کنیم! این یعنی خودکشــی از ترس 
مرگ. این زیرکی جریان حاکم است.«

او ادامه داده: »وقتی دست به ائتالف 
با محافظه کاران می زنیم، رفتارمان هم 
محافظه کارانه می شود، بنابراین بخش 
نوگرا و تحول خواه جامعه را از دســت 
می دهیم، در این شرایط کسی حرف ما 
را گوش نمی دهد. وقتی مردم را از دست 
دادیم دیگر پایگاهی نخواهیم داشت و 
همین اندک امتیاز را هم به ما نخواهند 

داد آن وقت می شویم دوسر باخت.«
او در پاسخ به این پرسش که یعنی 
حاضرید ببازید اما ائتالف نکنید، تاکید 
کرده: »یک باخت شرافتمندانه، بهتر از 
بردی که  یک بُرد متحجرانه است، یک ُ
به سلب اعتماد رأی دهندگان به اهداف 
اصالح طلبانــه منجر می گــردد. این 
نگاه، ایده غالب در جبهه اصالح طلبان 

است.«
 کاندیدا   از جریان رقیب، 

قرض نمی گیریم
برای اینکه بدانیم این نگاه واقعا ایده 
غالب در جبهه اصالحات است، می توان 
نگاه دیگــر اصالح طلبــان به موضوع 
ائتالف را نیز بررسی کرد. اصالح طلب ها 
در انتخابــات پیشــین بســیاری از 
اصولگرایانی را که در آخرین لحظات 
برای رأی آوری به سوی آنها چرخیده 
بودند را زیر چتر حمایتی خود گرفتند و 
به نوعی با آنها ائتالف کردند. جواد امام، 
مدیرعامل بنیاد باران امــا در باره این 
گونه ائتالف ها می گوید: »باید مصمم 
باشیم که حتما شرکت در انتخابات را 
اصل می دانیم؛ اما جایی که کاندیدای 
اصالح طلب نداریم؛ نمی توانیم با قرض 
گرفتن از جریان رقیــب در انتخابات 

شرکت داشته باشیم.«

موســوی الری نیز همین حرف را 
زده و گفته است: »به دنبال کاندیدای 
اجــاره ای نخواهیم رفــت؛ در جایی 
که کاندیــدا نداریم فــردی را معرفی 

نمی کنیم.«
او حتی برائت اصالحــات از دولت 
را نیــز مطرح کــرده و افزوده اســت: 
»دولتی روی کار آمده که تا امروز هیچ 
وقت رئیس دولــت و اعضای اصلی آن 
نگفتند که اصالح طلب هستیم؛ دولتی 
اســت که ما از آن حمایت کردیم. االن 
نمی خواهیم مثل اصولگرایان برخورد 
کنیم که یــک روز دکمه کت احمدی 
نژاد را در مجلس می بوســیدند و االن 
می گویند جریان انحرافی است، اما ما 
هیچ وقت نگفتیم دولت روحانی دولت 

اصالح طلبان است.«
بدین ترتیب اصالح طلبان ائتالف 
با جریان حاکم در دولــت را نیز برای 
انتخابات اسفند منتفی اعالم می کنند. 
تصویری که جریان اصالحات از حضور 
خود در انتخابات مجلس یازدهم ارائه 
می دهــد، تصویر جریانی اســت که 
می خواهد تمام قد اصالح طلبانه وارد 
میدان شود؛ بدون کمترین ناخالصی 
از اصولگرا و معتدل و هر جریان دیگری. 
این عزم اصالحات در شــرایطی است 
که فیلتر شــورای نگهبــان همواره با 
زدن سر لیســت اصالح طلبان قامت 
آنها را برای ورود به مجلس کوتاه کرده 
اســت. اصالح طلبان برای مواجهه با 
این چالش نیز قصد گفتگو با شــورای 

نگهبان را دارند. 
حال باید منتظر ماند و دید که آیا آنها 
می توانند اندک انعطافی نسبت به خود 
در شورای نگهبان ایجاد کنند یا اینکه 
در باز هم بر همان پاشنه انتخابات های 

پیشین خواهد چرخید!

استراتژی اصالح طلبان برای حضور در انتخابات؛

ائتالف نمی کنیم حتی به قیمت باخت

خبر

یک فعــال سیاســی اصالح طلــب گفت: 
بازنشسته شــدن چهره های شناخته شده اول 
انقالب و جایگزین نشدن آنها با چهره های جدید، 
وجود مشکل در قانون و همچنین کژکارکردی 
احزاب موجب شده اســت که تعداد چهره های 
تاثیرگذار در مجلس شورای اسالمی کاهش یابد.
نجفقلــی حبیبــی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره علل کاهش تعداد نمایندگان تاثیرگذار 
و مهره های کلیدی در مجلس شورای اسالمی 
افزود: چهره هایی کــه در اول انقالب خود را به 

مردم معرفی کرده و مردم هم به آنها اعتماد کردند 
در طول گذر زمان به دالیــل مختلفی از جمله 
بازنشسته شدن کنار رفتند، اما چهره های جدید 
تربیت نشده و جایگزین آنها نشدند یعنی سرمایه 
گذاری کافی برای تربیت چهره های تاثیرگذار در 

سالیان  گذشته انجام نشده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل موثر فعالیت 
جریان های سیاسی است. آنها می توانند با اعمال 
قدرت خود اجازه ندهند کسانی که با اندیشه های 
آنها مخالف هســتند وارد انتخابات شوند. یک 

مشکل دیگر این است که ما اجازه ندادیم احزاب 
به شکل درستی در کشور شکل بگیرند. جریانی 
در ابتدای انقالب وارد حزب جمهوری اسالمی 
شــد و با فعالیت خود فیتیله این حزب را پایین 
کشــید، همین جریان هنوز هم قبول ندارد که 
احزاب باید در کشــور نقش آفرین باشــند آنها 
دنبال سازماندهی جامعه نبوده و بیشتر با جامعه 

توده ای موافق هستند.
این فعال سیاسی در ادامه با بیان اینکه افراد 
در حزب می توانند توانایی های خود را ارتقا داده و 

به وسیله حزب به مردم معرفی شوند، خاطرنشان 
کرد: البته قضیه پیچیده است؛ از یک سو حزب 
می تواند افراد را تربیت کند، برای اداره کشــور 
برنامه ارائه کرده و بر فعالیت اعضای خود نظارت 
کند و واسطه ای میان جامعه و حکومت باشد، اما 
از سوی دیگر حزب هم می تواند با کژکارکردی، 
قدرت طلب و سهم خواه شود و این چنین افراد 

شایسته توسط حزب کنار گذاشته شوند.
حبیبی همچنیــن تصریح کــرد: در حال 
حاضر مشاهده می کنیم هر دو سه نفر با هم یک 
حزب تشکیل دادند که هیچ نفوذ و اهمیتی در 
جامعه ندارد. تشــکیل حزب در کشور ما با یک 
سازماندهی فکری مســتدل انجام نمی شود و 
احزاب کوچک هم حاضر نیســتند با یکدیگر 
ادغام شوند. کســانی که ادعای فعالیت حزبی 
دارند، قواعد کار حزبی را بلد نیستند و رفتارهای 
سیاسی منطقی پیش نمی گیرند و قدرت طلبی 
و ســهم خواهی را دنبال می کنند؛ در واقع این 
افراد به نام حزب تمایالت قدرت طلبانه خود را 
پیش می گیرند. عده ای هم در این بین خودشان 
می آیند که احزاب قدرتمند شــکل نگیرد زیرا 

مخالف تحزب در کشور هستند.

نجفقلی حبیبی تشریح کرد؛

چرا تعداد چهره های تاثیرگذار  مجلس کم شده است؟
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اعالم مخالفت دولت با طرح 
تعطیلی پنج شنبه ها

حســینعلی امیری، معــاون پارلمانی رئیس 
جمهوری در ارتباط با اعالم مخالفت دولت با طرح 
تعطیلی پنج شنبه ها طی گفت وگویی با صدا و سیما 
در زنجان اظهار کــرد: نمایندگان محترم طرحی 
تهیه کرده بودند که روزهای پنجشنبه در سراسر 
کشور تعطیل شود. این طرح در دولت مطرح شد 
و به گمانم یک نفر بیشتر از اعضای دولت، موافق آن 
نبود. این طرح آثار مالی منفی بسیار زیادی بر کشور 
دارد و منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود. 
از سوی دیگر متاسفانه تعداد روزهای تعطیلی در 
کشورمان خیلی زیاد است. از این رو دولت با احترام 
به نظر نمایندگان محترم در مجلس با این طرح اعالم 

مخالفت کرد.
    

پاسخ موسوی به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

فشار حداکثری شما با تاب آوری 
حداکثری ما خنثی می شود

ســید عباس موســوی، ســخنگوی وزارت 
امورخارجه جمهوری اســالمی ایران در پاسخ به 
مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در توئیتر خود نوشت: »فشار حداکثری شما با 
تاب آوری حداکثری، تدبیر و امید ما خنثی می شود. 
ما از این مرحله دشوار هم با افتخار مانند چهار دهه 
گذشته عبور خواهیم کرد تا زمانی که یاد بگیرید با 
ملت ایران با احترام سخن بگوئید و به تعهدات خود 
بازگردید.« اورتاگوس روز گذشته در توئیتی با اشاره 
به تحریم های جدید آمریــکا علیه بخش عمرانی 
کشورمان، آن را اقدامی دیگر در ادامه سیاست فشار 

حداکثری بر ایران دانست.
    

وزارت خارجه آمریکا: 

به دنبال روزی هستیم که 
 دوباره دیپلمات هایمان را 

به تهران بفرستیم
به گزارش ایســنا، وزارت امورخارجه آمریکا با 
انتشــار بیانیه ای اعالم کرد که مایک پمپئو، وزیر 
امورخارجه آمریکا روز دوشنبه 13 آبان در همین 
وزارتخانه میزبان یک مراسم خواهد بود که قرار است 
در آن از دیپلمات های آمریکایی حاضر در ماجرای 
تسخیر النه جاسوسی در تهران و خانواده هایشان 
قدردانی کند. در ادامه ایــن بیانیه همچنین آمده 
است که واشنگتن به دنبال روزی است که بار دیگر 
بتواند دیپلمات های خود را به تهران بفرستد. وزارت 
امورخارجه آمریکا در این بیانیه خواســتار آزادی 
»شهروندان آمریکایی زندانی در ایران« شده است. 

    
سامانه ثبت اموال نمایندگان 

در مجلس راه اندازی شد
احمدامیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، از راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئوالن 
در قوه مقننــه خبر داد و گفت: شــعبه ای از این 
ســامانه در مجلس برای اعالم اموال نمایندگان 
مستقر شد و امروز نمایندگان قوه قضائیه مراحل 
نهایی راه اندازی این ســامانه را انجام دادند. وی 
ادامه داد: فردا با بازگشت نمایندگان از حوزه های 
انتخابیه خــود، وکالی ملــت می توانند اموال 
خود را در این ســامانه ثبت کننــد، البته امروز 
خبر راه اندازی این ســامانه را از طریق پیامک به 

نمایندگان اعالم خواهیم کرد.
    

اطالعات پرونده »آمدنیوز« 
تکمیل شود، اعالم می کنیم

سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران در حاشیه آیین رونمایی از دیوارنگاره های 
النه جاسوســی ســابق آمریکا، درباره بازداشت 
سردسته شبکه آمدنیوز، گفت: به تدریج که اطالعات 
ما درباره شبکه آمدنیوز که توسط آمریکا، انگلیس و 
رژیم صهیونیستی تشکیل شد، تکمیل شود مطمئنا 
آن را به آگاهی مردم خواهیم رساند. وی افزود: مردم 
باید درباره فروپاشی شبکه پیچیده ای از عملیات 

روانی که کشف و فروریخته است، آگاه شوند.
    

توضیحات سفیر ایران در روسیه 
درباره فوت دخترش

ســفیر ایران در روسیه، با اشــاره به برخی 
از ســواالت مطرح شــده در مورد علت فوت 
دخترش )عارفه ســنایی( اظهار کرد: می دانم 
در ذهن بسیاری از شما از سر مهر و همدردی 
این ســوال هســت که برای عارفه چه اتفاقی 
افتاده است. این سوال برای ما نیز هست و بجز 
گزارش اول حادثه که در اطالعیه سفارت اعالم 
شد، ما نیز هنوز نمی دانیم چه گذشته، دقیقا 
چه حادثه ای رخ داده و علت آن چه بوده است. 

در هر حال تسلیم مشیت الهی هستیم.

تصویری که اصالحات از 
حضور خود در انتخابات 

مجلس یازدهم ارائه 
می دهد، تصویری تمام 
قد اصالح طلبانه، بدون 

کمترین ناخالصی از 
جریان های دیگر است. این 

عزم اما در شرایطی است 
که شورای نگهبان همواره با 
زدن سر اصالح طلبان قامت 
آنها را برای ورود به مجلس 

کوتاه کرده است

عضو شورای عالی 
اصالح طلبان می گوید: 
وقتی دست به ائتالف با 
محافظه کاران می زنیم، 

رفتارمان هم محافظه کارانه 
می شود، بنابراین بخش 

نوگرا و تحول خواه جامعه 
را از دست می دهیم، در این 

شرایط کسی حرف ما را 
گوش نمی دهد. وقتی مردم 

را از دست دادیم دیگر 
پایگاهی نخواهیم داشت

عضو شورای ائتالف جریان های انقالبی، گفت: برای لیست 
3۰ نفره تهران، قاعدتاً ما باید ســه تا ۵ برابر لیست که 3۰ نفر 
هستند، گزینه داشته باشیم یعنی بین ۹۰ تا 1۵۰ گزینه که در 

نهایت از این تعداد به 3۰ نفر برسیم.
مهدی چمران در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ 
به ســؤالی درباره آخرین وضعیت شورای ائتالف جریان های 
انقالبی، گفت: روندی که شورای ائتالف جریان های انقالبی 
دنبال کرده، بسیار خوب بوده و انتظار می رود در آینده از انسجام 

بیشتری برخوردار باشد. وی درباره اینکه گفته می شود انتخاب 
سخنگو شورای ائتالف دیر شده است، گفت: اکثر اعضای شورای 
ائتالف معتقدند زمان انتخاب و معرفی سخنگو نیست و باید همه 
سازوکارها نهایی و سپس سخنگو به مردم معرفی شود. تالش 
داریم فردی جوان یا نیمه جوان را به عنوان ســخنگوی شورا 

انتخاب و به مردم معرفی کنیم.
چمران در پاسخ به این ســؤال که گفته می شود بخشی 
از لیست تهران شــورای ائتالف نهایی شده است، گفت: اصاًل 

اینطور نیست. ممکن اســت برخی درباره برخی گزینه های 
مطرح گمانه زنی های داشته باشند اما فعالً درباره لیست 3۰نفره 
تهران تصمیم گیری نکرده ایم چون سازوکاری مشخصی را 

برای انتخاب گزینه ها در نظر داریم.
عضو شورای ائتالف جریان های انقالبی با بیان اینکه، این 
شورا درباره حوزه انتخابیه شهرســتان ها برنامه ریزی کرده 
است، گفت: برای لیست 3۰ نفره تهران، قاعدتاً ما باید سه تا ۵ 
برابر لیست که 3۰ نفر هستند، گزینه داشته باشیم یعنی بین 

۹۰ تا 1۵۰ گزینه که در نهایت از این تعداد به سی نفر برسیم. 
ما برای لیست تهران یا لیست شهرستان ها از اصول مشخصی 
تبعیت کرده و خواهیم کرد؛ ما در نظر داریم گزینه های به مردم 
معرفی کنیم که عالوه بر تعهد و کارآمدی از شانس باالیی برای 
رای آوری برخوردار باشند و بتوانند مورد توجه مردم قرار بگیرند. 
چمران درباره سر لیســتی قالیباف در لیست نهایی شورای 
ائتالف گفت: تاکنون هیچ بحثی درباره سرلیستی نشده است و 
هر اتقاقی ممکن است درباره سرلیست درست یا غلط باشد اما 
تاکنون هیچ بحثی نشده است. برخی رسانه ها درباره سرلیست 
شورای ائتالف نظرات و گمانه زنی های خود را مطرح می کنند 
و هر روز اسم یکی از اصولگرایان شاخص را مطرح می کنند در 

حالی که ما تاکنون هیچ صحبتی با هیچ  فردی نکرده ایم.

چمران: 

۳۰ نفر لیست تهران از بین ۹۰ یا ۱۵۰ کاندیدا انتخاب خواهد شد


