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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سخنگوی حزب ندای ایرانیان چند 
روز پیــش تعبیر جالبی بــرای رئیس 
دولت اصالحات بــه کار برد. او گفت که 
»خاتمی چاه نفت جریان اصالحات شده 
است.« شهاب طباطبایی این تعبیر را 
بدین معنی به کار بــرد که »گروه های 
اصالح طلب در برهه هــای مختلف از 
این چاه نفت به شکل بی حساب و کتاب 
برداشــت کرده اند. شبیه مدیریتی که 
چندین دهه در کشــور حاکم است و 
همیشه سرمست از منابع سرشار نفت، 

به حیف و میل آن می پردازد.«
همانگونــه کــه اصالح طلبان پس 
از آنکه با »تَکرار می کنــم« خاتمی به 
وصال مجلس رسیدند، اعتبار او را حیف 
و میل کردند و کار را به جایی رســاندند 
که دیگر به هیچ طریقی دستشــان به 
پارلمان یازدهم نرسید. خود خاتمی هم 
در ماه های منتهی به انتخابات مجلس 
یازدهم به دفعات عنوان کرد وضعیت به 
گونه ای است که حتی اگر من هم از مردم 

بخواهم، پای صندوق نخواهند آمد. 
ســکوت رئیس دولت اصالحات در 
جریان انتخابات اخیر و البته اعترافش 
به اینکه دیگر اشــارت او نیــز کاری از 
پیش نخواهد برد، برای بســیاری این 
سوال را ایجاد کرد که »چاه نفت جریان 

اصالحات تَه کشیده است؟«

آیــا خاتمی حاال کوپنی اســت که 
تاریخش منقضی شده و دیگر نمی توان 
بــا آن رأی خرید؟ آیا او رهبری اســت 
که قدرت رهبــری جریان اصالحات را 
ندارد و تا اینجا نیز صرفا با کاریزمای خود 
اصالح طلبان را حــول محور خود گرد 
آورده آست؟ و آیا گروهی از اصالح طلبان 
با پاسخ مثبت به این سواالت، قصد عبور 

از او را کرده اند؟
عبور از رئیس؟

با اســتعفای 10 روز پیش موسوی 
الری از نایــب رئیســی شــورای 
سیاستگذاری اصالح طلبان، بحث درباره 
بازســازی جریان اصالح طلبی بیش از 
پیش باال گرفته است؛ بحثی که این بار به 

دعوا بر سر »رئیس« کشیده شده است.
پیش از این، مناقشــه بر ســر این 
بود که شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان کارآیــی الزم را ندارد و 
بهتر است با تشــکیالت دیگری مثال 
پارلمان اصالحات جایگزین شــود. 
حاال اما عده ای نه عبور از شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان بلکه عبور 
از چهره ها را عنــوان می کنند؛ آن هم 
چهره ای مانند محمــد خاتمی که به 
باور بسیاری اساسا اصالح طلبی بدون 

او معنا ندارد.  
غالمحسین کرباســچی تنور این 
معرکه را روشــن کــرد. او که اکنون 
دبیرکل حزب کارگزاران است، چند 

روز پیش در گفتگویی، بی پرده گفت 
که کار سیاسی رودربایستی ندارد.

او گفــت: »مثــال اینکــه آقــای 
دکتــر عــارف یــک وقتــی نامزد 
ریاست جمهوری شدند و اصالح طلبان 
به هر دلیلی دنبال آقای روحانی رفتند 
نباید باعث این شــود کــه بخواهیم 
جبران کنیــم و بگوییم کــه او حتما 
رئیس شورای  عالی باشد؛ کار سیاسی 
که رودربایســتی ندارد؛ درباره بقیه 
بزرگان هم همین  طور اســت. حتی 
دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما 
بوده و شخصیت مورد عالقه ما باشند. 

حاال آقای خاتمی یا هر کدام از رفقا.«
او با آوردن نــام خاتمی این موضوع 
را روشن کرده که برای عبور از چهره ها 
استثنایی وجود ندارد. کرباسچی ادامه 
داده: »به خاطر شخصیت های بزرگوار 
و خصلت های قابل تحسینی که دارند، 
به خاطر اینکه نمی توانند به هیچ کسی نه 
بگویند و...  نباید تعارف داشته باشیم. ما 
باید به فکر مجموعه کشور، مردم و نظام 
باشــیم. ما به همه شخصیت ها احترام 
گذاشته و دستشان را می بوسیم اما در 
عرصه سیاســت به این شکل نمی توان 

پیش رفت.«
اصالحات بدون رئیس جمهورش 

هویتی ندارد
این اظهارات طی روزهای گذشته او 
را آماج حمالت دیگر اصالح طلبان کرد 

و شکافی که میان اعضای این جریان بر 
سر چهره های شاخصشان وجود دارد 
را نمایان تــر کرد. جــالل جاللی زاده، 
عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد 
ملت یکی از شــدیدترین این انتقادها 
را متوجه ســخنان کرباســچی کرد و 
گفت: »بدون شــک اصالحــات بدون 
رئیس جمهورش، هویتی ندارد و با آقای 
خاتمی است که این جنبش معنا و مفهوم 
پیدا می کند، بنابراین اظهاراتی که بیان 
می شود، پیرامون کنار گذاشتن ایشان، 
غیرقابل قبول است، زیرا که این افراد نیز 
هویت خود را از اصالح طلبی گرفته اند.«

او حتی ادامه داد که »اطالح طلبان در 
انتخابات شرکت کردند و باختند، مسبب 
چنین چیزی نیز امثال آقای کرباسچی 

هستند.«
جواد امــام از چهره هــای نزدیک 
به خاتمــی نیز دیــروز با بیــان اینکه 

صحبت های کرباسچی شفاف نیست، 
به ایلنا گفت: »ایشان را نماینده جریان 
کارگزاران هم نمی دانیم چه برســد به 
نماینده جبهه اصالحــات که بخواهد 
نظراتی را برای کل جریان داشته باشد.«

او همچنین درباره خاتمی اظهار کرده 
که »آقای خاتمی هیچ گاه خودش ادعای 
رهبری جریان اصالحات را نداشــته و 
همیشــه از طرف این جریان به سمت 
ایشان درخواست هایی فرستاده شده و 
همواره از موقعیت، شأن و جایگاه او برای 

کشور و مردم استفاده شده است.«
درددل های ناگفته

تــا اینجــای کار می تــوان گفت 
کرباسچی که پیشتر نیز سابقه چنین 
اظهاراتی را داشــته، حرفی زده و سایر 
اصالح طلبان نیز علیه اش برخاسته اند، 
اما ایــن معادله زمانی تغییــر کرده که 
سخنانی مشــابه گفته های کرباسچی 

از سوی صادق زیباکالم نیز مطرح شد.
او در گفتگویــی طوالنی با ســایت 
خبرآنالین، با زیر سوال بردن عملکرد 
22 ساله جریان اصالحات و رهبران آن 
گفت: »آخرین بار که اصالح طلبان قدرت 
در دستشان بود برای زمان ناصرالدین 
شاه بوده است. زمانی که آقای خاتمی 
رئیس جمهــور و مجلس ششــم روی 
کار بود بازهم مجبور بودند که خیلی از 
چیزها را رعایت کنند. من بعد از حادثه 
کوی دانشــگاه روی پای آقای خاتمی 
افتادم که بیا کســانی که در این حادثه 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و آسیب 
دیدند و در بیمارستان هستند را چند 
دقیقه ببین، به قرآن اعدامت نمی کنند 
ولی نیامد. مالحظاتی داشت که نیامد.«

او ادامه داده است: »اگر آقای خاتمی 
امروز همه کاره مملکت شده بود و قدرت 
می داشت، مقام معظم رهبری به ایشان 
چک سفید می دادند و می گفتند سید هر 
کاری خواستی انجام بده و به اطالعات و 
ســپاه و قوه وقضاییه و همه می گفتند 
که هیچ کس حق نــدارد معترض اینها 
بشود، آقای خاتمی می دانست چه کار 
می خواست بکند؟ ما نتوانستیم این را 
بگوییم که چه کار می خواهیم بکنیم. ما 

فقط کلمات زیبا گفته ایم.«
به نظر می رســد این درد دل خیلی 
از اصالحاتی هاست که به هر حال برای 
حفظ وحدت در جبهه خــود، آن را در 
سینه نگه داشــته اند اما هرچه جریان 
اصالحات بیشتر به ســوی زوال پیش 
می رود این زخم های سربسته بیشتر سر 
باز می کنند. شکست در انتخابات دوم 
اسفند و اســتعفای موسوی الری برای 
بسیاری از اصالح طلبان نشانه های این 

زوال بود. 
نقشه ای برای حذف عارف؟

ظاهرا جریان اصالحات به بن بست 
»چهره ها« رسیده؛ به ویژه آنکه این تنها 

خاتمی نیست که مورد انتقادات شدید 
واقع شده، عارف نیز به عنوان چهره ای 
که اصالح طلبان با هزار امیــد و آرزو او 
را رئیس فراکســیون امید کردند، مایه 

ناامیدی اصالح طلبان شده است.
عبداهلل ناصــری، مشــاور محمد 
خاتمی همین دیروز به خبرآنالین گفت: 
»اگر ریاست شورای سیاستگذاری به 
جای عارف با یکی از اعضای ســازمان 
مجاهدین انقالب بود، مثال فردی مثل 
محسن امین زاده بود حتما شرایط فرق 

می کرد.«
محمود میرلوحی، عضو شــورای 
عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان نیز 
در همین رابطه گفته است: »مگر قسم 
خورده ایم که همیشــه عارف در رأس 

باشد؟«
گستره عبور از چهره ها به موسوی 
الری هم رسید. او فردی با نفوذ و شاخص 
در جبهه اصالحات اســت. اما مهدی 
آیتی، عضو ســابق حزب اعتماد ملی 
درباره اش گفت باید شــش سال قبل 
استعفا می کرد. او با بیان اینکه شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان باید 
تصفیه شود، گفته اســت:  »عارف باید 
استعفا کند و ۵ مشاور وی در این شورا 
هم باید کنار بروند. موســوی الری هم 
باید ۶ سال قبل استعفا می کرد تا امروز 
به این نقطه نمی رسیدیم. اگر اصالحات 
می خواهد به نقطه موفقی برسد باید از 
طریق آرای عمومی خود را بازســازی ، 

 آسیب شناسی و نوسازی کند.«
بدین ترتیب به نظر می رسد دست 
کم بخشی از پوست اندازی و نوسازی 
جریان اصالحات قرار اســت با عبور 
از چهره هــا، آن هــم چهره هایی که 
به نوعــی برند این جریان محســوب 
می شوند، همراه شود. برخی نیز تمام 
این جریانــات را نقشــه ای پیچیده 
می دانند؛ آنگونــه که خبرگزاری مهر 
دیروز نوشت: »با توجه به اینکه حلقه 
نزدیک به سیدمحمد خاتمی در حال 
خروج از شــورای عالی اصالح طلبان 
هستند، به نظر می رسد رئیس دولت 
اصالحات عزم جدی برای حذف عارف 
و تاسیس یک تشکیالت جدید دارد.«

اصالحات فرزندان خود را می خورد؟

اصالحطلباندربنبست»چهرهها«

خبر

نماینده عضو فراکســیون مستقلین والیی 
مجلس با بیان اینکه بهتر اســت کسی که سابقه 
نمایندگی دارد، رئیس مجلس شــود، از رقابت 
میان قالیباف و حاجی بابایــی خبر داد و گفت: تا 
جایی که اطالع دارم هر دو گروه رایزنی می کنند، با 
توجه به اینکه تعداد نمایندگانی که از مجلس دهم 
به مجلس جدید راه پیدا کرده اند زیاد نیست، اگر 
آقای حاجی بابایی بخواهد صرفا روی رأی آنها کار 

کند کارش سخت می شود.
علیرضا سلیمی در گفت وگو با ایلنا، افزود: البته 

افراد دیگری نیز برای حضور در جایگاه ریاســت 
مجلس اعالم آمادگی کرده اند اما رقابت بین این 

دو نفر خواهد بود.
وی درباره دوگانه تجربــه اجرایی و حضور و 
تجربه طوالنی در مجلس برای تصدی گری ریاست 
مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع بستگی به 
توانایی فردی که می خواهد ریاست مجلس را به 
عهده بگیرد، دارد، برخــی افراد علیرغم اینکه در 
سیستم های اجرایی بوده اند، اما در مدت کوتاهی 

می توانند خودشان را با مجلس وفق دهند.

ســلیمی ادامه داد: عالوه بــر آن لوایحی که 
از طرف دولت به مجلــس می آیند و طرح هایی 
که خود نماینــدگان ارائه می دهنــد اغلب در 
مورد مســائل اجرایی کشــور اســت، بنابراین 
این موضــوع بــرای فــردی کــه می خواهد 
 کاندیدا شــود و در جایگاه ریاســت قرار گیرد، 

مهم است.
نماینده مردم محالت یادآور شــد: اگر کسی 
سوابقی از نمایندگی داشته باشد، بهتر است اما 
بحث ریاست مجلس اینگونه نیست که اگر کسی 

برای ریاست مجلس کاندیدا می شود، باید سوابق 
نمایندگی و آشنایی با قوانین و مقررات مجلس 
را داشته باشد و علیرغم اینکه تبلیغاتی روی این 
موضوع انجام می شود اما این شاخصه در ریاست 
مجلس مثمر ثمر نیست و صرفا اینگونه نیست که 
کســی فقط به خاطر حضور در مجلس سکاندار 

مجلس شود.
وی درباره مصداق این دوگانه و رقابت میان 
حاجی بابایــی و قالیباف گفت: فــردی که در 
مجلس باشد و به ویژه مجلسی که در حال حاضر 
وجود دارد و می خواهد بــه مجلس بعد وصل 
شود و همچنین با توجه به اینکه پایان دولت را 

هم نزدیک داریم، می تواند مثمر ثمرتر باشد.
به گفته ســلیمی انتخــاب رئیس مجلس 

بیشــتر به رایزنی ها و یارگیری هایی که انجام 
می شود بستگی دارد و صرفا به سابقه نماندگی 
و حضور افراد در مجلس ربط ندارد. وی اظهار 
کرد: مهم اســت که این چند روز باقی مانده تا 
مجلس کدام یک از افراد بتوانند یارگیری های 

بیشتری را انجام دهد.

سلیمی با اشاره به انتخابات ریاست مجلس:

رقابت اصلی بین قالیباف و حاجی بابایی است
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به بهانه پستی درباره یکی از فرماندهان 
حزب اهلل؛

اینستاگرام صفحه شبکه العالم را 
مسدود کرد

به گزارش روابط عمومــی معاونت برون مرزی 
رسانه ملی، پیج اینســتاگرام شبکه العالم به بهانه 
پستی در ســال 201۸ درباره حاج رضوان یکی از 
فرماندهــان حزب اهلل که مربوط به دوســال و نیم 
گذشته بوده است، مسدود شــد. این اقدام بدون 
هیچگونه اطالع قبلی و یــا اخطار در حالی صورت 
گرفته اســت که حزب اهلل لبنان از سوی آلمان در 
فهرست تروریســم بین المللی قرار گرفته است. 
عالوه بر صفحه اینســتاگرام شبکه العالم که 11۷ 
هزار فالوور داشته، یکی از صفحات فرعی فیسبوک 
نیز با 1۳ هزار فالوور که مربوط به اخبار سوریه بوده، 

مسدود شده است.
    

 تکذیب شهادت 
سردار حاجی زاده 

به گزارش مهر، در پی انتشــار اخبار و شایعاتی 
برای چندمین بار متوالی از سوی برخی رسانه های 
عربی و بازنشر آن در شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی مبنی بر شهادت سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی 
به حومه شهر حمص در سوریه، پایگاه اطالع رسانی 
سردار امیرعلی حاجی زاده ضمن تکذیب این شایعه 
نوشت: »سردار حاجی زاده در سالمتی کامل و در 
حال انجام مأموریت های جاری نیروی هوافضای 

سپاه هستند.«
    

انتقاد کواکبیان از مدافعان داخلی 
تمدید تحریم های تسلیحاتی آمریکا

مصطفی کواکبیان، عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلــس در مطلبی در 
صفحه توییتر خود نوشت: »تعجبی ازاقدام شرورانه 
دولتمردان آمریکا )همچون پمپئو( نیســت که با 
تأکید بر فاجعه بار بودن »برجــام« جهت تمدید 
تحریم های تسلیحاتی در شورای امنیت یارگیری 
کنند؛  اما سخنم با برخی اصولگرایان است، شما چرا 
همنوا با آمریکایی ها از تحریم ها استقبال می کنید!؟ 
البته شــما »برجام« را گنجی تکرار ناشدنی برای 

آمریکا می دانید!!«
    

مقام آمریکایی:
ایران جایگاه محکمی در سوریه 

دارد
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق االوسط، جیمز 
جفری، فرستاده آمریکا در امور سوریه گفت: همه 
نیروهای خارجی که تا قبل از 2011 در سوریه حضور 
نداشتند، مانند نیروهای ترکیه ای، ایرانی و آمریکایی 
به جز نیروهای روسی باید  از سوریه خارج شوند. وی 
در ادامه در مورد نقش ایران در سوریه گفت: ایران 
جایگاه محکمی در سوریه دارد تصور اینکه برقراری 
ارتباط با دمشق و بازگشــت آن به اتحادیه عرب، 
باعث دور شدن حاکمیت سوریه از ایران می شود، 

غیر ممکن است.
    

ظریف:
 بزرگترین جنگ آفرین جهان، 

از ایران نگران است
محمدجواد ظریف در توییتی نوشت: »آمریکا 
مدت هاســت که در میان دیگر کشورهای جهان 
بیشــترین مخارج را صرف نیــروی نظامی کرده، 
بزرگترین فروشنده تسلیحات بوده، آغازگر و محرک 
جنگ و سودجوی درگیری ها بوده است. با این وجود 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه این کشور گویا آنقدر 
در مورد ایران - یکی از مشتریان اصلی تسلیحات 
آمریکا تا ســال 1۹۷۹- نگران است که در سراسر 
جهان ســالح پخش می کند.« وزیر امور خارجه 
آمریکا روز جمعه گفت: از هر ابزار دیپلماتیکی که در 
چنته داریم، استفاده می کنیم تا مطمئن شویم چین 
و روسیه در ماه اکتبر آتی )زمان انقضای ممنوعیت 
صادرات و واردات سالح های متعارف( نمی توانند 

تانک و تسلیحات )به ایران( بفروشند.
    

عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:
یارانه احزاب دو برابر می شود

قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون ماده 10 
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاســی با 
تاکید بر توانمندسازی احزاب، گفت: یارانه احزاب در 
بودجه سال ۹۹ دیده شده و دو برابر مبلغی که سال 
گذشته به این موضوع اختصاص یافته، تصویب شده 
است. وی افزود: سال گذشته حدود ۷ میلیارد تومان 
یارانه احزاب در نظر گرفته شده بود و در سال جاری 
مقرر شده تا مبلغ 1۵ میلیارد تومان را به صورت یارانه 
به احزاب پرداخت کنند که بــه همه احزاب ملی و 

استانی نیز پرداخت می شود.

آیا »چاه نفت جریان 
اصالحات تَه کشیده 

است؟« آیا خاتمی حاال 
کوپنی است که تاریخش 

منقضی شده و دیگر 
نمی توان با آن رأی 

خرید؟ ظاهرا گروهی از 
اصالح طلبان با پاسخ مثبت 

به این سواالت، قصد عبور 
از او را کرده اند

به نظر می رسد دست کم 
بخشی از پوست اندازی و 

نوسازی جریان اصالحات 
قرار است با عبور از 

چهره ها، آن هم چهره هایی 
که به نوعی برند این جریان 
محسوب می شوند، همراه 

شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی بازگشت 
آمریکا به برجام در جلسه این هفته این کمیسیون خبر داد.

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با تسنیم، 
با اشاره به احتمال بازگشت آمریکا به برجام، گفت: آمریکا 

هر جنایت و خباثتی که علیه ملت ایران از دستش بربیایید 
انجام می دهد و سردمداران کاخ سفید اگر ببینند در برجام 
ماندن می تواند اهداف شــوم آنها را محقق کند و فشار را بر 
مردم ایران افزایش دهد حتما اقــدام عملی در این زمینه 

انجام می دهند.
نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر اینکه بازگشــت به 
برجام از سوی آمریکایی ها یعنی پذیرش برجام، عنوان کرد: 
نمی توانند بازگشت به برجام داشته باشند اما مفاد آن را اجرا 
نکنند، اگر آنها به برجام بازگردند باید تمام تحریم هایی که اجرا 

کرده اند را لغو کنند و محتوای برجام که یکی از آن این است که 
تحریم خرید و فروش تسلیحاتی از سوی ایران که در مهرماه به 

اتمام می رسد را اجرایی کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی زمانی می پذیرد که آمریکا به 
برجام بازگردد که محتوای این قرارداد بین المللی از سوی کاخ 

سفید و اروپایی ها اجرا شود.
ذوالنوری با تاکید بر اینکه در مســئله بازگشت احتمالی 
آمریکا به برجام مجلس در کنار دولت اســت، اضافه کرد: اگر 

آمریکا و اروپا  تعهدات برجامی خود را انجام دهند، قطعا ایران نیز 
به تعهدات خود به مانند گذشته پایبند خواهد ماند اما اگر عکس 
این قضیه رخ دهد، ایران نشان داده که گزینه های روی میز دارد 

که می تواند زیر میز برجام بزند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با تاکید براینکه یکی از گزینه های ایران در برابر بدعهدی های 
طرف غربی برجام خروج از »ان پی تی« اســت، اظهار داشت: 
ایران هیچگاه مشــتاق نبوده که از ان پی تی خارج شود، مگر 

اینکه ناچار شود.

ذوالنوری خبر داد؛

بررسی بازگشت آمریکا به برجام در کمیسیون امنیت مجلس


