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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

جزیره های کوچــک خودمختار؛ 
این شــاید بهترین تعبیری باشد که تا 
اینجای کار بتوان برای آرایش طیف های 
سیاسی کشور در آستانه انتخابات، به 
کار برد. هرچند ناگفته پیداســت که 
این جزیره های کوچــک به رغم تمام 
اصراری که بر خودمختاری و استقالل 
خود دارند، ناگزیر از پیوستن به یکدیگر 
خواهند بود؛ چراکه هیچ یک به تنهایی 
از اقبال کافی برای رأی آوردن برخوردار 
نیستند؛ با این حال امیدوارند که بتوانند 
با هویت مســتقل خــود وارد مجلس 

شوند. 
اصالح طلبان زخم خورده از ائتالف 
پیشــین خود با اعتدالیون، ماه هاست 
کــه تاکیــد می کنند دیگــر ائتالف 
نخواهند کرد حتی اگر شکست بخورند. 
ابراهیم اصغرزاده، عضو شــورای عالی 
اصالح طلبان نیمه های آبان گفته بود: 
»حاضریم ببازیم، ولی دست به ائتالف 
نزنیم.« او همچنین تصریح کرده بود که 
»این جمع بندی، جمع بندی غالب در 
شورای عالی اصالح طلبان است؛ یک 
باخت شــرافتمندانه، بهتر از یک بُرد 

متحجرانه است.«
هرچند اندک اصالح طلبانی هستند 
که هنوز اعتقاد به ائتالف با اصولگرایان 
میانه رو دارند اما صدایی که در ماه های 
گذشته از اکثر اصالح طلبان به گوش 

می رسد، صدای مخالفت تام و تمام با هر 
نوع ائتالفی است. چهره های سرشناسی 
چون محمدرضا عارف حتی در همین 
روزهایی که تب انتخابات داغ شده نیز 
تاکید می کنند که »ائتالف انتخابات 

مجلس دهم ناکارآمد بود.«
در میــان خــود اصالح طلبان نیز 
انشقاق و اختالفات درونی کم نیست. 
تا جایی که همین چنــد هفته پیش 
در پی اجرای طرح ســرا در شــورای 
عالــی اصالح طلبان، برخــی احزاب 
اصالح طلب مانند کارگزاران و اعتماد 
ملی که معترض این طــرح بودند، به 
صرافــت افتاده بودند که از این شــورا 

خارج شوند.
احوال ناخوش اصولگرایان

در جبهه اصولگرایــان نیز وضع به 
همین منوال و چه بسا بدتر است. ماه های 
گذشــته اخبار انتخاباتی اصولگرایان 
متمرکز به تکروی های جبهه پایداری 
و جریان های منتســب به قالیباف و 
احمدی نژاد بوده است. جبهه پایداری ها 
با طرح این موضوع کــه از اصولگرایان 
عبور کرده اند، تهدید به ارائه لیســت 
مستقل می کنند. مرتضی آقاتهرانی، 
دبیرکل جبهه پایداری نیز اخیرا اعالم 
کرد که این جبهه وارد ائتالف با جریانی 
که در آن پدرســاالری باشد نخواهد 
شد؛ منظور آقاتهرانی ائتالف با شورای 
وحدت اصولگرایان بود که به سختی 
می کوشد اصولگرایان را گرد هم آورد، 

اما تاکنون ناکام بوده اســت.  از سوی 
دیگر قالیباف نیز با شعار نواصولگرایی، 
شــق جدیدی از اصولگرایی را به میان 
آورده و خود را از دیگر اصولگرایان جدا 
کرده است. مهدی چمران، نایب رئیس 
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
)جمنا( درباره آن گفته است: »دوستان 
جمعیت گام دوم انقــالب می گویند 
لیستی ۲۹۰ نفره از جوانان را به شکل 
مستقل برای انتخابات ارائه خواهند داد؛ 
لیست بدهید ولی بدانید رأی نمی آورید 

و این کار فایده ای هم برای شما ندارد.«
او نســبت به تکثر لیست ها هشدار 
داده و گفته بود: »اگر 3۰ لیســت ارائه 

دهیم، رأی ما 3۰ قسمت می شود.«
نگرانی درباره لیســت های متعدد 
در هر دو جبهه اصولگرا و اصالح طلب 
وجود دارد. مرتضی طالیی، از چهره های 
سیاسی اصولگرا نیز اخیرا نسبت به این 
حد از تکثر هشــدار داده و گفته است: 
»شورای وحدت با چالش های زیادی 
مواجه اســت، از جمله همین که تمام 
نیروهای منتسب به جریان اصولگرایی 
نپذیرفته اند دور یک میز بنشینند و با هم 
حرف بزنند؛ از اعضای پایداری تا سایر 
گروه های مختلف چنین وضعی دارند. 
این یکی از مشــکالت جدی است که 

عمال ما را دچار چند لیستی می کند.«
احمدی نژادی ها هم که همیشــه 
ســاز خود را می زنند،  نیــز یکی دیگر 
از عوامــل وحدت شــکنی در جبهه 

اصولگرایان هســتند؛ البته اگر بتوان 
طیــف احمدی نــژاد را اصولگــرا به 
حساب آورد. مصطفی میرسلیم درباره 
احتمال تهدید بودن جریان منتسب 
به احمدی نژاد برای اصولگرایان گفته 
اســت: »هر جریانی که اصولگرا باشد 
و به محور ائتــالف بپیوندد به پیروزی 
قاطع کمک خواهد کرد و اگر به رقابت 
با اصولگرایی دست زند، خود را منزوی 

می کند.«
ناگزیر از ائتالف

با نگاهی به ایــن احواالت جریانات 
سیاسی به نظر می رسد که تمامی آنها 
به قدری از یکدیگر زخــم خورده اند و 
به یکدیگر بی اعتماد شده اند که دیگر 
حاضر به ائتالف با یکدیگر نیســتند و 
همین بی میلی به ائتالف و حمایت از 
یکدیگر است که باعث شد در روزهای 
ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات 
مجلس یازدهم با چهره های پراکنده 

و بالتکلیفی مواجه باشــند که بعضا 
نمی دانستند قرار است با لیست کدام 

طیف و جریان وارد انتخابات شوند.
ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی دو روز پیش 
تمام شــد و طبق اعالم رسمی وزارت 
کشــور، 15 هزار و 618 نفر در این یک 
هفته اعالم کاندیداتــوری کردند که 
دو هزار و 84۰ نفر آنها مربوط به تهران 
هستند. گذشــته از خیل وسیعی که 
سیاهی لشگر بودند، در ایام ثبت نام با 
چند دســته مواجه بودیم؛ یک دسته 
نمایندگان فعلی مجلس که در میان آنها 
اصالح طلبان، حضور پررنگ تری برای 
ثبت نام داشتند، یک دسته جوانان بی نام 
و نشانی که به نظر می رسد طیف اصولگرا 
آنها را به جای چهره های شاخص خود 
به گود فرستاده تا به واسطه آنها پیروز 
میدان شــود، یک دســته چهره های 
منتسب به محمود احمدی نژاد بودند؛ 
از وزرای دولــت او گرفته تا چهره های 
نزدیک به او و یک دســته هم مشخصا 
چهره های نزدیک به قالیباف بودند از 
محسن پیرهادی، سخنگوی شورای 
ائتالف نیروهای انقالب گرفته تا مجید 
حسینی که در فضای مجازی به »شومن 
کنکور« معروف شــده و مشاور سابق 
قالیباف در فعالیت های تبلیغاتی او بود. 
دسته دیگر نیز چهره آشنای اصولگرا 
و تنــدروی جبهه پایــداری بودند که 
مطمئن تر از همیشه خود را به وزارت 
کشور رســاندند.   گرچه هر یک از این 
طیف ها همچنان با پافشاری بر استقالل 
و عدم ائتالف به میــدان ثبت نام برای 
کاندیداتــوری آمدند، امــا رفته رفته 
زمزمه هایی از ائتالف نیز در حال بلند 

شدن است. 
محمدجواد ابطحی، از اعضای جبهه 
پایداری که روز شنبه برای ثبت نام به 
وزارت کشور رفته بود، درباره احتمال 
پیوستن جبهه پایداری به شورای ائتالف 
اصولگرایان گفت: »درحــال رایزنی 
هستیم، امیدواریم این نتیجه حاصل 

شود و ائتالف شکل بگیرد.«
در میان اصالح طلبان نیز کســانی 
مانند محمدکیانوش راد، عضو شورای 
مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید می کنند 
که »اصالح طلبان نباید مسئله ائتالف 
با اصولگرایان میانه رو را از دســتور کار 

خارج کنند.«

در ایــن میان اعتدالیــون، طیفی 
هســتند که بیش از همــه از ائتالف 
اســتقبال می کنند؛ چراکه خود هنوز 
به تنهایی هویت مستقل و قابل اتکایی 
پیدا نکرده اند که به واسطه آن لیست 
مستقل دهند و هم جدی ترین تجربه 
آنها از رسیدن به قدرت در سایه ائتالف 

با اصالح طلبان بوده است. 
بهروز نعمتی، رئیس فراکســیون 
مستقلین مجلس که روز جمعه برای 
ثبت نام کاندیداتوری به وزارت کشور 
رفته بود، در پاسخ به پرسش خبرنگار 
خبرآنالین دربــاره اینکه در انتخابات 
مجلس یازدهم به مانند دوره گذشته 
در لیست اصالح طلبان حضور خواهد 
داشــت یا خیر، گفت: »ما در مجلس 
دهم ائتالفی را تشــکیل دادیم و من 
عضو آن ائتالف بــودم، در حال حاضر 
هم تالش می کنیم تا لیســت ائتالفی 

داشته باشیم.«
هرچند که اصالح طلبان بسیار از آن 
ائتالف سرخورده و پشیمان هستند، 
اما هیچ بعید نیســت که فشار شورای 
نگهبان برای رد صالحیت آنها و همین 
طور اصرار اعتدالیون برای ائتالف، آنها 

را وادار به ائتالف دوباره کند.
اینکه این ائتالف هــای احتمالی 
دقیقا چه زمانی در فاصله باقی مانده 
تا انتخابات صورت بگیرد، مشــخص 
نیســت؛ اما آنچه مشخص است، این 
است که طیف های سیاسی با اینکه 
کمتر از ســه ماه به انتخابات مانده، 
همچنــان معطل وحــدت و گرفتار 
کثرت انــد و همیــن وضعیت باعث 
شده تا بسیاری پیش بینی کنند که 
مجلس آینده چه بسا انسجام کمتری 

از مجلس فعلی داشته باشد! 

آرایش طیف های سیاسی در آستانه انتخابات؛

جزیره های کوچک خودمختار

خبر

رییس دیوان عدالت اداری با اشــاره به ابطال مصوبه هیات 
وزیران درباره تعیین محل تجمعات، گفت: ما از جهت مصلحتی 
موضوع را بررسی نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای 
تجمعات باشد یا نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا 

خیر آن را بررسی کردیم.
حجت االسالم والمسلمین محمدکاظم بهرامی در گفت وگو 
با ایسنا درباره اعتراض دولت به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره 
تعیین محل تجمعات و اینکه آیا دیوان عدالت نســبت به رای 
صادره  تجدیدنظر خواهد کرد یا در این باره نیاز به قانونگذاری 
است؟ گفت: در این زمینه درخواســت اعمال ماده ۹1 قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داده اند. طبق این 

ماده »طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در 
هیات  عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض 
با آرای دیگر، مستلزم اعالم اشــتباه از سوی رئیس قوه قضائیه 
یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات 
دیوان است«؛ لذا  هنوز اقدام خاصی در این رابطه انجام نشده و 
تازه درخواست وارد شده و این یک راه است. در واقع این راه هم در 
صورتی است که  هیئت عمومی تشخیص دهد که رای قبلی آن 
خالف قانون است و از رای قبلی خود برگردد. اینجا بحث انطباق 
با قانون است و این طور نیست که انسان با میل خودش برگردد. 
باید ببینیم که واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد باید بر گردد و 

مسیری است که در هر رابطه با هر رایی درخواست می شود.

وی افزود: راه حل دیگر در این زمینه این اســت که دولت از 
طریق مجلس این قضیه را شفاف کند. ابطال این مصوبه به معنای 
این نیست که دست بسته است بلکه از طریق مجلس می توانند 
اعالم کنند و مجلس اگر صالح دانست این کار را انجام می دهد. 
در مورد سایر مصوبات هم این گونه است. در مورد مصوباتی که 
ابطال می شود مثال می گوییم مصوبه خارج از حدود و اختیار است 
و اشکال قانونی دارد یا اینکه اگر قانون گفته در اختیار دستگاه 
دیگری غیر از این که مصوبه را تصویب کرده، است و باید از آنجایی 
که اختیار قانونی دارد آن را انجام دهند. این امر هم اشکالی ندارد و 
از طریق مجلس می توانند آن را  انجام دهند و کار سختی نیست.

بهرامی تاکید کرد: ما اینگونه موضوع را  بررسی نکردیم که 

ببینیم مصلحت این است که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا 
نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق  دارد  یا خیر آن را بررسی 
کردیم و باید قانونی اش کنند؛ لذا درخواســت آن را دادند و اگر 
شرایط فراهم باشــد و زمینه ای برای ماده ۹1 قانون تشکیالت 

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد این کار انجام می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تشریح کرد؛

آخرین وضعیت مصوبه »تعیین محل تجمعات« 
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بیانیه اخیر میرحسین موسوی 
بسیار خطرناک است اگر...

حسین مرعشی، ســخنگوی حزب کارگزاران 
ســازندگی در پاســخ به این ســوال که آیا بیانیه 
میرحسین موسوی درباره اعتراضات بنزینی اخیر، 
به معنای گذر از نظام است، به خبرآنالین گفت: اگر 
این طور باشد خیلی خطرناک است، هیچ راهی جز 
متعادل شدن موازین جمهوری اسالمی در عرصه 
سیاســت داخلی و خارجی و پایداری جمهوری 
اسالمی نیســت، همه راه های دیگر به سیاه چاله 
منتهی می شــود، ما فقط و فقط یک راه داریم و آن 
هم جمهوری اسالمی تعدیل شــده ای که مردم 
ایران بتوانند به عنوان نظام واقعی که خودشان در 
استقرارش نقش داشتند آن را یکبار دیگر باورش 

کنند و بپذیرند.
    

نتانیاهو:
 محور تمام مذاکرات من 

ایران بود
به گزارش ایلنا به نقل از عاروتص شوا، »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه ترین 
اظهارات خود درباره ایران مدعی شد: هفته گذشته، 
من صحبت های مهمی با رهبران ایاالت متحده و 
روسیه داشتم. در محوریت این همه مذاکرات یک 
موضوع مهم وجود داشــت، آن هم ایران بود. وی با 
بیان اینکه ایران به تجاوز خــود به خاورمیانه ادامه 
می دهد، افزود: در این زمان، فشار بر ایران باید شدت 
یابد و این کاری است که من از کشورهای اروپایی 
می خواهم که انجام دهند. با کشورهای اروپایی یا 
بدون آنها، اسرائیل به هیچ وجه به ایران اجازه توسعه 

سالح های هسته ای را نخواهد داد.
    

عدم تمایل به ثبت نام در انتخابات، 
نشانه انزوای نخبگان است

محسن هاشمی، رئیس شــورای شهر تهران، 
صبح دیروز در ابتدای جلســه شورای شهر تهران 
با بیان اینکه اگر ما نسبت به انتقادات و اعتراضات 
دانشجویان، نخبگان، روزنامه نگاران و روشنفکران 
جامعه سعه صدر نداشته باشیم، آنگاه با اعتراضات 
خشونت بار سایر اقشــار ناراضی و معترض مواجه 
خواهیم شــد، گفت: در طول دهه گذشته، صدای 
جریانات اجتماعــی مترقی و پیشــرو در جامعه 
کمرنگ شــده، نســبت به منتقدان بی مهری و 
برخوردهای ســخت صورت گرفتــه و همین امر 
موجب به حاشــیه رفتن و انزوا و یــاس نخبگان و 
جریانات آرمانگرا و روشــنفکر در جامعه شده که 
نمادی از آن را در عدم تمایل به ثبت نام و مشارکت در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی مشاهده می کنیم.

    
استیضاح سه وزیر در دستور کار 

مجلس است
اسداهلل عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در حاشیه جلسه علنی مجلس در 
جمع خبرنگاران درباره استیضاح چند تن از وزرای 
دولت، گفت: هم اکنون استیضاح وزرای نفت، کشور 
و آموزش و پرورش در دستور کار مجلس قرار دارد و 
طی امروز یا فردا این سه وزیر با حضور در کمیسیون 
های مربوطه باید به نمایندگان پاسخ دهند. وی ادامه 
داد: با توجه به شرایط ویژه کشور و اولویت بررسی 
الیحه بودجه در مجلس، امیدواریم که نمایندگان از 
توضیحات وزرای مربوطه قانع شوند و استیضاح این 

وزرا به صحن علنی مجلس نرسد.
    

مجلس یازدهم شاید از مجلس 
هفتم هم بدتر شود

به گزارش اعتمادآنالین، جواد امام، مدیرعامل 
بنیاد باران و فعال سیاســی اصالح طلب گفت : اگر 
اصالح طلبان صحنه را رها کنند و به تماشای فعالیت 
انتخابات رقیب بنشینند، تندروها از انتخابات سرد 
استقبال می کنند و شاید مجلس یازدهم از مجلس 
هفتم هم بدتر شــود. وی افزود: جریان اصالحات 
به دلیل حمایت از حســن روحانی در ۲ انتخابات 
ریاست جمهوری در مظان اتهام است. اما این را باید 
در نظر داشت که اصالح طلبان با وجود نقش داشتن 
در تشکیل دولت، هیچ نقشی در انتخاب وزیران و 

مدیران و البته تصمیم گیری ها نداشتند. 
    

ظریف راهی ترکیه می شود
به گزارش ایرنا، محمد جــواد ظریف، وزیر امور 
خارجه به منظور شرکت در اجالس »روند استانبول-

قلب آسیا« راهی ترکیه خواهد شد. وی در هشتمین 
کنفرانس وزیــران امور خارجه »روند اســتانبول 
- قلب آسیا«  که امروز - دوشــنبه - در استانبول و 
با عنوان »صلح، همکاری و رفاه« برگزار می شــود، 
شرکت خواهد کرد. محور اصلی گفت وگوها، صلح، 
مشــارکت و همکاری های منطقه ای برای آینده 

افغانستان است. 

هرچند که اصالح طلبان 
بسیار از ائتالف قبلی 
سرخورده و پشیمان 
هستند؛ اما هیچ بعید 

نیست که فشار شورای 
نگهبان برای رد صالحیت 

آنها و همین طور اصرار 
اعتدالیون برای ائتالف، 

آنها را وادار به ائتالف دوباره 
کند 

با نگاهی به این احواالت 
جریانات سیاسی به 

نظر می رسد که تمامی 
آنها به قدری از یکدیگر 

زخم خورده و به یکدیگر 
بی اعتماد شده اند که دیگر 
حاضر به ائتالف با یکدیگر 

نیستند

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ۲48 نفر از 
نمایندگان فعلی و 633 نفر از نمایندگان ادوار در 

انتخابات ثبت نام کردند.
به گزارش ایســنا، جمال عرف در نشست 
خبری امروز خود با بیان اینکه تا دیشب 15 هزار 
618 نفر در انتخابات مجلــس ثبت نام کردند، 
اظهار کرد: اگر افرادی را که به صورت دســتی 
در ساعات پایانی دیشب ثبت نام کردند به این 
آمار اضافه کنیم، این آمار به 16 هزار و 145 نفر 

افزایش می یابد.
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: از این 

تعداد 88 درصد آقا و 1۲ درصد خانم هستند.

وی ادامه داد: ۲48 نفــر از نمایندگان فعلی 
و 633 نفر از نمایندگان ادوار در انتخابات ثبت 
نام کردند. 3 هزار و ۲۰۹ نفر در بازه ســنی 36 تا 
4۰ ســال ثبت نام کرده اند که این نشان دهنده 

جوان گرایی در بین داوطلبان است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: 5 هزار 
و 464 کارمند داوطلب انتخابات شدند که آنها 
بیشترین گروه شــغلی بودند و کمترین گروه 
شغلی نظامیان با ۹۰ نفر هستند. 1۲ هزار و 4 نفر 

هم تحصیالت کارشناسی ارشد داشتند.
وی گفت: تاکنون در انتخابات خبرگان 81 

نفر ثبت نام کردند.

عرف با بیــان اینکه در بیشــتر حوزه های 
انتخابیه هیات های اجرایی تشــکیل و بررسی 
پرونده های داوطلبان آغاز شــده است،  تصریح 
کرد: استعالمات از مراجع 4 گانه در حال انجام 
است و تا زمان اعالم اسامی نهایی داوطلبان 5۰ 

روز فرصت دارد.
رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این 
پرسش که آیا بر عملکرد صدا و سیما در زمینه 
تبلیغــات زودهنگام به نفع یکــی دو داوطلب 
شــناخته شــده انتخابات نظارت وجود دارد؟ 
گفت: ما بر تبلیغات زودرس نظارت داریم. ستاد 
پیشگیری قوه قضاییه نیز همین وظیفه را دارد. 

اگر موردی باشد اول تذکر می دهیم و اگر این تذکر 
جواب نداد، نهادی که تبلیغات را انجام می دهد به 

مراجع قضایی معرفی می کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا 
روز گذشــته محمدباقر قالیباف بدون نوبت در 

انتخابات ثبت نام کرد بیان کرد: قالیباف کسی را از 
قبل فرستاده بود و بخشی از کار ثبت نامش انجام 
شده بود، اما سوال شما هم نکته واردی است؛ زیرا 
بعضی از افراد )شــناخته شده( دیگر مثل سایر 

داوطلبان در صف انتخابات نشستند.
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