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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

کمتر از سه هفته تا انتخابات مجلس 
شورای اســامی زمان باقی است. دوم 
اســفند این انتخابات برگزار می شود 
و با توجه به این نزدیکــی کم کم باید 
بازار تبلیغــات کاندیداها داغ شــود، 
اما آنچه داغتر اســت تــداوم »جنگ 
صاحیت ها«ست و به نظر نمی رسد تنور 
گرمی برای تبلیغات انتخاباتی روشن 
شود؛ چراکه اساســا اغلب کاندیداها از 
یک جناح و یک گرایش سیاسی هستند 
و رقیبی از جناح مقابــل در برابر خود 

ندارند که بخواهند با آن رقابت کنند. 
روز جمعه اصولگرایان تحت عنوان 
شورای ائتاف، لیســت 90 نفره ای را 
که حاصل رأی گیری از اعضای مجمع 
عمومی هفت هزار نفره شورای ائتاف 
نیروهای انقاب در تهران است، معرفی 
کرد. قرار است در نهایت لیست 30 نفره 
تهران از میان این 90 نفر مشخص شود. 
محمدباقــر قالیبــاف در صدر این 
لیست اســت؛ چهره ای که بعد از تایید 
صاحیت و حاال هم قرار گرفتن نامش 
در صدر لیســت 90 نفره اصولگرایان، 
باعث شده خیلی ها تخلفات شهرداری 
در دوره مدیریت او بر شهرداری تهران را 

یادآوری کنند.  
سیدمحمد حسینی، سیدمصطفی 
آقامیرسلیم، الیاس نادران، عبدالحسین 
روح االمینــی نجف آبــادی، ســید 

شمس الدین حســینی، محمدحسن 
قدیری ابیانه، مســعود زریبافان، بیژن 
نوباوه وطن، محســن پیرهادی، وحید 
یامین پور، ســیدنظام الدین موسوی، 
زهره الهیان، الهه راستگو، الله افتخاری، 
فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، الهام امین زاده 
نیز از دیگر چهره های آشنا در این لیست 

90 نفره است. 
حتی محمدصادق کوشکی، همان 
که همین چند روز پیش با اظهاراتش 
در یک برنامه شــبکه افق درباره پوران 
درخشــنده، دخترش و داعش، فضای 
مجازی را دوقبضه کرده بود نیز در این 

لیست حضور دارد. 
 هیأت انتخاب 

شورای ائتالف اعالم شد
دیروز شورای ائتاف اسامی هیأت 
انتخــاب را نیــز اعام کرد. محســن 
پیرهادی، ســخنگوی این شورا گفت 
که از میان گزینه های داوری، 10 چهره 
شاخص انقابی به عنوان اعضای شورای 
انتخاب تعیین شــده که این ده نفر با 
چهره های دیگری که از پیش توســط 
شورا انتخاب گردیده اند، هیأت انتخاب 
را تشکیل می دهند و نهایتا از میان 90 
نفر، 30 نفر کاندیــدای نهایی تهران را 

انتخاب می کند.
بر اساس رأی گیری مجمع این شورا، 
حجت االسام و المسلمین عالی، یاسر 
جبرائیلی، حجت االسام والمسلمین 
قاسمیان، حجت االسام و المسلمین 

مصلحی، نــادر طالــب زاده، منوچهر 
متکی، حجت االســام و المسلمین 
بی آزار تهرانی، کامران دانشجو، معصومه 
آباد و رضا روستاآزاد، همان ده نفر هیأت 
انتخاب هســتند که قرار است 30 نفر 

نهایی را انتخاب کنند. 
 دست باز اصولگرایان 

و دستان بسته اصالح طلبان
بدین ترتیــب اصولگرایان مرحله 
به مرحله در حال تهیه لیســت نهایی 
خود در تهران هســتند. در اســتان ها 
و شهرســتان های دیگر نیــز کثرت 
کاندیداهــای تایید صاحیت شــده 
اصولگرایان به قدری است که با دست 
باز و طیب خاطر لیست های متعدد را 

خواهند بست. 
در جبهه مقابل امــا اصاح طلبان 
همچنان اندر خم کوچه »صاحیت« 
هستند و عنوان می کنند که دستشان 
برای بستن حتی یک لیست ده نفره نیز 

بسته است. 
از زمان اعام نتایج بررسی صاحیت 
کاندیداها در ماه گذشــته، کشمکش 
بر ســر این ماجرا میان اصاح طلبان و 
شورای نگهبان ادامه داد. نه تنها اصاح 
طلبان بلکه شماری دیگر از چهره های 
سیاســی نیز از این حجم رد صاحیت 
شوکه شــدند. به عنوان یکی از آخرین 
نمونه ها می توان به نامه ســه روز پیش 
احمد توکلی، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به شورای نگهبان اشاره 

کرد که خواســتار تجدیدنظــر در رد 
صاحیت فهرســتی از اصاح طلبان 

شده بود. 
تاوان همراهی با دولت

عرصــه چنان بــر جنــاح مقابل 
اصولگرایان تنگ شده که حتی حسن 
روحانی، رئیس جمهوری نیز طی یک 
ســخنرانی در روز هفتم بهمن، از سه 
جریان، اصاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا 
سخن گفت و ســعی کرد تفهیم کند 
که اصاح طلبان از دولت جدا هستند. 
اصاح طلبان هم به رغــم اینکه هرگز 
»اعتدالیون« را به رسمیت نشناخته اند، 

این بار از نطق روحانی دفاع کردند. 
این اشــارات روحانی بــه جدایی 
اصاح طلبــان از دولت بــه دنبال این 
بود که برخی نمایندگان و چهره های 
ردصاحیت شده در روزهای اخیر عنوان 
کردند که در شرح دالیل رد صاحیت 
آنها، گفته شده که از »برجام« و »دولت« 
دفاع کرده اند، به همین دلیل صاحیت 

آنها رد شده اســت. گذشته از تمام این 
دعواها مشکل اصلی اصاح طلبان آنطور 
که خودشان تصریح می کنند این است 
که تعداد کاندیداهای رد صاحیت شده 
آنها آنقدر زیاد است که عما کسی باقی 
نمانده تا بتوانند با آنها لیست انتخاباتی 

ببندند. 
طعنه های نیشدار در بن بست

هرچه به انتخابات نزدیکتر می شویم 
و دســت اصاح طلبان از داشتن یک 
لیســت دلخواه کوتاهتر، انتقادات آنها 
نیز تندتر می شود. جواد امام، مدیرعامل 
بنیاد باران به خبرگــزاری ایلنا گفته 
است: »دلیل رد صاحیت افراد جریان 
اصاحات مواضع و نگاه سیاســی آنها 
بوده است، این نگاه سیاسی را امروز بر 
نمی تابند و چون آن را برنمی تابند قرار 
نیست در صحنه حضور داشته باشند 
و برای اینکه در صحنه حضور نداشته 
باشند، به هر حال باید اتهامات دیگری 

به آن ها زده شود.«
محســن آرمین، فعال سیاســی 
اصاح طلب گفته است: »ردصاحیت 
حدود دوسوم داوطلبان ازجمله تقریبا 
همه نامزدهای منتقــد و اصاح طلب 
و تضمین بیش از ۲۴0 کرسی مجلس 
برای اصولگرایان به اندازه کافی گویای 

واقعیات انتخابات پیش رو هست.«
او به طعنه ادامه داده: »آقای قالیباف 
می توانند خوشــحال باشند که به رغم 
ناکامی های مکرر در دوره های انتخاباتی 
گذشــته باالخره از این طریق و به نام 
انتخابات می توانند به پســتی دست 
پیدا کنند. پیشاپیش به ایشان تبریک 

می گوییم.«
رقابت اصولگرا با اصولگرا

در سوی دیگر اما اصولگرایان تاکید 
دارند که اصاح طلبــان مظلوم نمایی 

می کنند. 
حمیدرضا ترقی، نایب رئیس شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسامی دیروز در 
این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفته 
است: »اصاح طلبان بنا دارند نامزدهای 
این گرایش سیاســی را چراغ خاموش 
وارد مجلس کرده و بعــد از رأی آوری 
اعام کنند که این هــا نامزدهای مورد 
حمایت آنان بوده اند. اینکه اصاح طلبان 
می گویند نامزدی ندارند، جوســازی 
اســت. اصاح طلبان در مقاطعی که 
دچار ریزش و ضعف سرمایه اجتماعی 
می شــوند و احتمــال رأی آوری خود 
را پایین می بینند، دســت بــه گریه و 

زاری و مظلوم نمایی می زنند.« او ادامه 
داده: »آمار دقیق داریــم که 13۴ تن 
از چهره های شــاخص اصاح طلب در 
سراسر کشور تأیید صاحیت شده اند.«

پیشتر هم بادامچیان، دبیرکل حزب 
موتلفه اسامی همین موضوع را مطرح 
کرده و گفته بود کــه اصاح طلبان در 
تهران بیش از 130 نامزد تایید صاحیت 
شده دارند که افراد گمنامی نیستند و در 
میان آنها فرماندار، استاندار، معاون وزیر، 
وزیر و مقامــات بلندپایه در دولت های 

گذشته وجود دارد.
علی باقری، رییس دفتر سیاســی 
حزب توســعه ملی هم در پاسخ به این 
ادعا به کنایــه گفته بــود: »از آنجا که 
حضرت استاد )بادامچیان( سیاستمدار 
اخاق گرایی اســت، از وی درخواست 
می کنم از باب کمک به رقیب برای تهیه 
فهرست انتخاباتی، اسامی این 130 نفر 

را منتشر کنند.«
دیروز هم حسین کمالی، دبیرکل 
حزب اســامی کار و رئیس شــورای 
هماهنگــی احــزاب اصاح طلب در 
گفتگویی از قول حسین مرعشی به ایلنا 
گفته است اصاح طلبان در 1۵۸ حوزه 

هیچ کاندیدایی ندارند.
در میان این جدال ها و مناقشات 
عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی 
شــورای نگهبــان دیــروز از تایید 
صاحیت دو هــزار نفــر دیگر خبر 
داد و گفــت کــه ممکن اســت باز 
هم کســان دیگــری به آمــار تایید 

صاحیت شدگان اضافه شوند.
با این حال این پیش بینی همچنان 
هم از سوی اصاح طلبان و هم از سوی 
اصولگرایان به قوت خود باقی است که  
مجلس آتی، مجلسی یکدست و اصولگرا 
خواهد بود؛ رقابــت انتخاباتی آتی نیز، 
رقابت اصولگرایان در میان خودشــان 

است.

وقتی اصولگرایان لیست می بندند و دست اصالح طلبان خالی است؛

اندر خم کوچه »صالحیت«

خبر

اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسامی با تدوین 
طرحی خواســتار خروج از پیمان منع گســترش ساح های 
هسته ای در صورت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل شدند. به گزارش تسنیم،  این طرح که هفته گذشته از 
سوی هیأت  رئیسه پارلمان اعام وصول شده برای بررسی بیشتر 
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده 
است. متن این طرح که به امضاء 19 نماینده مجلس رسیده به 

شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده 

است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.
مقدمه )دالیل توجیهی(:  اقدام متقابل ایــران در خروج از 
پیمان منع گسترش ساح های هسته ای )ان پی تی( در واکنش 
به نقض تعهدات طرف آمریکایــی و اروپایی برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام(.
عنوان طرح: خروج از پیمان منع گســترش ســاح های 

هسته ای)ان پی تی(.
موضوع طرح: دولت جمهوری اسامی ایران موظف است به 
منظور اقدام متقابل در برابر نقض تعهدات طرف های آمریکایی 
و اروپایی برنامه جامع اقدام مشترک)برجام(  در صورت ارجاع 

پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بافاصله ضمن خروج 
از پیمان منع گسترش ساح های هسته ای )ان پی تی( اجرای 
تمامی الزامات ذیل این پیمان را ملغی و انجام کلیه همکاری های 
نظارتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی را قطع کند. وزارت امور 
خارجه و سازمان انرژی اتمی موظفند یک هفته پس از ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل گزارش  جامعی در 
خصوص اقدامات انجام شــده مبتنی بر این قانون را به مجلس 
شورای اسامی ارائه کنند. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 
احد آزادیخواه، حســین مقصودی، نادر قاضی پور، سید راضی 
نوری، جواد کریمی قدوسی، ســید جواد ساداتی نژاد، محمود 

بهمنی، حســن نوروزی، صدیف بدری، حســینعلی حاجی 
دلیگانی، ابوالفضل ابوترابی، محمد ابراهیم رضایی، سید ناصر 
موسوی الرگانی، محمدعلی پورمختار، محمود شکری، رسول 
خضری، حسینعلی شهریاری و  علی اکبر کریمی، امضاکنندگان 

این طرح هستند. 

دیروز منتشر شد؛
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اطالعیه ستاد انتخابات کشور:
رد صالحیت شدگان تا فردا 

مهلت اعتراض دارند
بر اســاس اطاعیه شماره ۸ ســتاد انتخابات 
کشور، آن دسته از داوطلبان انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اســامی که طبق نظریه 
هیأت اجرایی، هیأت نظارت استان و هیأت مرکزی 
نظارت بر انتخابات، »تایید صاحیت« شده اند، ولی 
صاحیت آنان توسط شورای نگهبان تایید نشده 
است، چنانچه نسبت به عدم تایید صاحیت خود 
اعتراض دارند، می توانند درخواســت رسیدگی 
مجدد خود را شخصاً به همراه دالیل و مدارک معتبر 
از روز شنبه مورخ 1۲ بهمن 139۸ تا روز دوشنبه 

مورخ 1۴ /11/ 9۸ به شورای نگهبان ارائه کنند.
    

کوچکترین نگرانی امنیتی برای 
انتخابات اسفند وجود ندارد

به گزارش ایســنا، حمیدرضا گودرزی، معاون 
امنیتی - انتظامی اســتانداری تهران، در نشستی 
خبری در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده 
برای تامین امنیت انتخابات در استان تهران، اظهار 
کرد: ما در ستاد امنیت انتخابات استان، خواستیم تا 
طرح های امنیتی در استان تهیه شود؛  در این طرح ها 
هم فرصت ها را دیده ایم و هم تهدیدها را و این طرح ها 
را در شورای تامین استان تصویب کرده ایم. وی تاکید 
کرد: کمترین و کوچکتریــن نگرانی امنیتی برای 
برگزاری انتخابات استان نداریم و همه دستگاه های 
اطاعاتی، نظامی و انتظامــی آمادگی کامل برای 

تامین امنیت انتخابات را دارند.
    

پژمانفر:
الریجانی اجازه نمی دهد 

مجلس زبان ملت باشد
حجت االسام نصراهلل پژمانفر، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس بــا بیان اینکه الریجانی 
اجازه نمی دهد مجلس زبان ملت باشد، گفت: او عامل 
اصلی ناکارآمدی مجلس است چراکه وی بسیاری از 
طرح ها و لوایح مهم را بدون دلیل از دستور کار مجلس 
خارج کرد و در مقابل طرح ها و لوایح کم  اهمیت را 
برای تحقق خواســته های خویش یا دولتمردان، 
در دســتور کار قرار می داد. وی با بیان اینکه رئیس 
مجلس در بســیاری از موضوعات مهم چون رأی 
اعتماد یا استیضاح وزرا شخصا ورود می کند، افزود: 
فضای استبداد و دیکتاتوری حاکم در مجلس باعث 
شده است که حرف ملت در مجلس مطرح نشود و این 

مسئله تاثیر زیادی در ضعف مجلس داشته است.
    

پاسخ صادقی به ادعای کدخدایی
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در نشست خبری دیروز خود در مورد پرونده محمود 
صادقی، گفته بود: »چه لزومی دارد که ابتدا فریاد بزند 
و بعد در شورای نگهبان با حالت تاثر بگوید که اشتباه 
کردم. وی به شورای نگهبان آمده و عذرخواهی کرد.« 
محمود صادقی، در واکنش به این اظهارات در توئیتی 
نوشت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، شکایت 
شورای نگهبان از اینجانب را وارد ندانست و آن را رد 
کرد. خود شورا هم پس از ارائه مستندات به حفاظت 
اطاعات، شکایت را پیگیری نکرد. وی افزود: ادعای 
سخنگو درباره  عذرخواهی اینجانب کذب محض و 

مایه  تعجب است.
    

وزیر کشور: 
موردی از کرونا در کشور 

گزارش نشده است
به گزارش تســنیم،  عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور درباره جلسه جمعه شب دولت به ریاست 
معاون اول رئیس جمهور در مورد ویروس کرونا گفت: 
تا به حال موردی از کرونا در کشــور گزارش نشده 
اســت. اما با توجه به مراودات با کشور چین امکان 

ویروس کرونا در کشور وجود دارد. 
    

 پروانه سلحشوری 
تفهیم اتهام شد

به گزارش ایسنا، محمدعلی وکیلی، عضو هیأت 
رییسه مجلس شــورای اســامی درباره اخباری 
مبنی بر بازداشــت پروانه سلحشــوری، نماینده 
اصاح طلب تهران گفت: زمانی که شایعه بازداشت 
خانم سلحشوری مطرح شد، من روز چهارشنبه با 
دادسرای فرهنگ و رســانه تماس گرفتم و گفتند 
خانم سلحشوری ساعت 10 صبح به دادسرا مراجعه 
کرده تفهیم اتهام شــده و برای وی قــرار کفالت 
صادر شده اســت. او در این باره توضیح داد: خانم 
سلحشــوری احضاریه های متعددی داشــت که 
برخی برای مجلس شــورای اسامی آمده بود و در 
دســتور کار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار 
داشــت و برخی از احضاریه ها نیز مستقیما برای 

خودشان آمده بود.

این پیش بینی همچنان هم 
از سوی اصالح طلبان و هم 

از سوی اصولگرایان به قوت 
خود باقی است که  مجلس 
آتی، مجلسی یکدست و 

اصولگرا خواهد بود؛  رقابت 
انتخاباتی آتی نیز، رقابت 

اصولگرایان در میان 
خودشان است

ترقی: اصالح طلبان بنا 
دارند نامزدهای این گرایش 

سیاسی را چراغ خاموش 
وارد مجلس کرده و بعد 
از رأی آوری اعالم کنند 

که این ها نامزدهای مورد 
حمایت آنان بوده اند

عبداهلل ناصری در ارزیابــی اظهارات اخیر 
آیت اهلل مصباح می گوید، از همان ابتدای دولت 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی، او تاش داشت 
که شــاگردان خود را برای تحصیات تکمیلی 
به کشــورهای خارجی بفرســتد. عاوه بر این 
بسیاری از اعضای هیات علمی موسسه آیت اهلل 
مصباح کسانی هستند که تحصیات خود را در 

کشورهای اروپا، کانادا و آمریکا سپری کرده اند.
این فعال سیاســی و تحلیلگــر در ارزیابی 
اظهارات اخیر آیت اهلل مصبــاح که برخی افراد 

تحصیل کرده خارج کشور را به داشتن ارتباطات 
پنهانی با آمریکا و انگلیــس و نیز هم پیاله بودن 
آن ها خطاب کــرده بود، بــه »انتخاب« گفت: 
نوع نگاه و رویکرد آیــت اهلل مصباح را از دو منظر 
می توان مــورد تحلیل قرار داد. در ســطح اول، 
نگاه او را می توان ناشــی از تئوری توهم توطئه 
ارزیابی کرد. بر اساس این تئوری با نگاهی منفی 
همه دستاوردها و رویکردهای غرب مخرب و بد 
محسوب می شوند و همه داشته ها داخلی مثبت 

و خوب ارزیابی می شوند.

وی افزود: واقعیت این است که جامعه غرب 
عاوه بر توسعه چشم گیر در زمینه علوم طبیعی 

و تجربی، طی ســده های گذشته در 
زمینه علوم انسانی و روش مند کردن 
نگاه به این حوزه نیز پیشرفت های 
چشم گیری داشته اند. در این میان 
یکی از مهم ترین حوزه های قابل 
توجه در حوزه علوم انســانی که در 

غرب نگاهی ویــژه به آن دارند 
را می توان در حوزه مدل 

توسعه و پیشرفت جوامع ارزیابی کرد. بنابراین، 
اینکه مقام سیاســی کشــورمان یا هر شخص 
دیگری در این کشــورها تحصیل کرده باشند 

نمی تواند محل خطا و انتقاد جدی باشد.
ناصری در ادامه تصریح کــرد: وجه دوم در 
تحلیل اظهارات آیت اهلل مصباح که اتفاقا بسیار 
محل تعجب و تردید بوده در این ارتباط است 
که موسسه ایشان تحت عنوان موسسه 
پژوهشی امام خمینی )ره( شاگردان 
خود را برای تحصیــات تکمیلی به 
کشورهای خارجی بفرستد. عاوه بر این 
بسیاری از اعضای هیات علمی موسسه 
آیت اهلل مصباح کسانی هستند 
که تحصیات خود را در 

کشورهای اروپا، کانادا و آمریکا سپری کرده اند.
این فعــال سیاســی در بخش دیگــری از 
گفته های خود تاکید کرد: حتی بیشــتر از این 
موسسه آیت اهلل مصباح اساتید تمام وقت اروپایی 
و آمریکایی نیز داشته و دارند. بنابراین این گفته از 
او اندکی با اظهارات و گفته های او در تضاد است. 
آیت اهلل مصباح از یک سو، همواره تاکید داشتند 
که همواره شاگردان و اعضای هیات علمی او برای 
فرصت های مطالعاتی و ســمینارهای خارجی 
بروند و مهم تر از همه اصرار داشتند شاگردان شان 
در دانشــگاههای غربی فارغ التحصیل شوند. 
طبیعتا اظهارات اخیر ایشان در انتقاد از حسن 
روحانی و ظریف، پذیرفتنی نیست و مورد اقبال 

نیز قرار نمی گیرد.

عبداهلل ناصری تحلیل کرد؛

تناقض مصباح یزدی در مورد روحانی و ظریف


