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روی موج کوتاه

یادداشــت ها و موضع گیری های 
حســین شــریعتمداری در روزنامه 
کیهان سال هاست که محمل جنجال  و 
حاشیه سازی و نماد تندروی است. این 
بار اما یک گاف بزرگ سیاســی است؛ 
گافی کــه منجر بــه واکنش های تند 
بســیاری از چهره های سیاسی عراق و 

ایران شده است. 
برهم صالح رئیس جمهور، مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر، محمد الحلبوسی 
رئیس پارلمان و فائق زیــدان، رئیس 
شورای عالی قضایی عراق در جلسه ای 
مشترک، یادداشــت شریعتمداری در 

روزنامه کیهان را محکوم کردند. 
خبرگزاری شفقنا، نزدیک به منابع 
عراقی که اخبار مربوط به شــیعیان را 
پوشش می دهد، به نقل از این مقامات 
عراقی نوشت: »هرگونه اهانت به مقام 
مرجعیت محکوم است و جایگاه رهبری 
معنوی نزد مردم عراق و مســلمانان و 

انسانیت محفوظ و معتبر است.« 
به نوشته شفقنا روسای قوای عراق 
گفته اند کــه رهنمودهــای آیت اهلل 
سیســتانی در دیدار با نماینــده ویژه 
سازمان ملل در امور عراق »نقشه راهی 
است که ضامن پایان دادن به بحران ها 
و حرکت به سمت انتخابات زودهنگام، 

سالم و آزاد« است.
شفقنا همچنین توضیح داده است 
که منظور آیت اهلل سیستانی در آن دیدار، 
هماهنگی نظارت با ضوابط سازمان ملل 

بوده نه اینکه سازمان ملل به عنوان ناظر 
در این انتخابات حضور داشته باشد. 

دفتر آیت اهلل سیســتانی نیز متن 
کامل صحبت های ایشان را در این دیدار 

منتشر کرده است.
تعیین تکلیف از پایین به باال!

ماجرا از این قرار اســت که حسین 
شریعتمداری در ســرمقاله روز پنجم 
مهر روزنامه کیهان درباره دیدار آیت اهلل 
سیستانی با نماینده ویژه سازمان ملل 
نوشت: »حضرت آیت اهلل سیستانی )دام 
عّزه( در این دیدار از نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل خواســتند که انتخابات 
پارلمانی عراق تحت نظارت نمایندگانی 
از ســازمان ملل متحد انجام پذیرد! که 
با عرض پوزش باید به محضر ایشــان 
عرضه داشت این درخواست اوالً؛ دون 
 شأن و جایگاه برجســته و قابل احترام 
حضرت آیت اهلل سیســتانی است. در 
واقع این سازمان ملل اســت که برای 
توجیه صالحیت خود به تأیید حضرت 
ایشان نیاز دارد و ثانیاً؛ با جایگاه و منزلت 
عراق به عنوان یک کشــور مستقل که 
اســتقالل و آزادگی خود را بــا ایثارها، 
از خودگذشــتگی ها، خون دادن هــا و 
خون دل خوردن های مردم شــریف و 
مخصوصاً جوانان غیور آن ســرزمین 
مقدس به دست آورده است، همخوانی 

ندارد.«
ســرمقاله آقای مدیرمسئول ادامه 
می دهد: »دعوت از ســازمان ملل برای 

نظارت بر انتخابات یک کشــور، اعالم 
ورشکستگی آن کشور، بدبینی به ملت 
و خوشبینی به بیگانگان است و بدیهی 
است که این دو مقوله از ساحت قدسی 
حضرت آیــت اهلل سیســتانی مرجع 

عالیقدر جهان تشیع به دور است.«
در پایان هم شــریعتمداری با بیان 
اینکه حتما اشتباهی رخ داده و »دفتر 
حضرت آیــت اهلل در گــزارش مالقات 
بی دقتی کرده«، تاکید می کند: »انتظار 
آن است که دفتر معظم له این بخش از 
گزارش مالقات یادشده را تصحیح کند، 
چرا که حضرت ایشــان یکی از مراجع 
عالیقدر تشیع و متعلق به جهان اسالم 

هستند.«
بســیاری این یادداشــت را با تیتر 
»تعیین تکلیف شریعتمداری برای مقام 
مرجعیت« منتشر کردند. اکنون سه روز 
است که چهره های سیاســی در ایران 
و عراق ســعی دارند تا جایگاه حسین 
شــریعتمداری و حد او در برابر مرجع 

بزرگ شیعیان را به او یادآور شوند. 
این اقدام توهین به مردم عراق است

یکی دیگر از تازه تریــن واکنش ها 
مربوط بــه نوری المالکی، رهبر ائتالف 
قانون عراق و نخســت وزیر سابق این 
کشــور اســت. او دیروز طی بیانیه ای 
اعالم کرد: »یادداشــت یک روزنامه در 
ایران و انتقاد موجود در آن که توهین به 
مرجعیت عالیقدر در پی استقبال ایشان 
از جنین هنیس پالسخارت، نماینده ویژه 

سازمان ملل به شــمار می آید را شدیدا 
محکوم می کنیم، ایــن اقدام توهین به 
همه مردم عراق به شمار می رود.« او با 
تاکید بر اینکه »توهیــن به مرجعیت، 
توهین به همه مردم عراق است«، ادامه 
داد: »حضرت آیت اهلل سیستانی، مرجع 
عالیقدر تشیع همواره در خدمت امنیت 
عراق برای حفاظت از روند سیاسی بوده و 
در سخت ترین شرایط از کشور پشتیبانی 
کرده است و ایشان مورد حمایت همه 
طیف های ملت عراق قــرار دارد.« این 
سیاستمدار عراقی همچنین در پایان 
از روزنامه کیهان خواست تا این موضع 
نامطلوب خود اصــالح را کند؛ موضعی 
که با موضع جمهوری اســالمی ایران و 
احترام عمیق این کشــور به مرجعیت 

عالیقدر در تعارض است.

هزینه ها بر دوش دستگاه 
دیپلماسی

حاال به نظر می رســد ایــن وزارت 
خارجه و دســتگاه دیپلماسی است که 
باید این گاف بزرگ را رفع و رجوع کند. 
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه دیروز در نشســت خبری 
خود از آنچه رخ داده بــه عنوان »اتفاق 
تلخ« یاد کرد و گفت: »باید بگویم که این 
موضع هیچ ربطی بــه ارکان جمهوری 
اسالمی ایران ندارد. جمهوری اسالمی 
ایران بر اســاس مرجعیت شکل گرفته 
و مرجعیت همــواره در ایــران و عراق 
حافظ صلح و امنیت بوده است و آیت اهلل 
سیستانی نقش بی بدیلی در عراق دارد و 
ایشان دارای جایگاه رفیعی بین شیعیان 
در سراســر جهان از جمله ایران و عراق 
اســت.« او افزود: »جمهوری اسالمی 
ایران برای این رکن مهم و اساسی احترام 
ویژه ای قائل است و طبیعی است که ما 
تحمل نمی کنیم که به جایگاه مرجعیت 

تخطی صورت بگیرد.«
محمدجواد ظریف نیــز به عنوان 
فرمانده دســتگاه دیپلماســی کشور 
در توئیتی بــه زبان عربــی، از آیت اهلل 
سیستانی به عنوان »دژ مستحکم عراق 
و ســرمایه ای برای کل جهان اسالم« 
یاد کرد و نوشت: »ایران نقش ایشان در 
برقراری امنیت در عراق و ثبات آن و حفظ 
حاکمیت و وحدت سرزمینی این کشور 
و رهایی از قدرتهای اشغالگر و ساختن 
عراق جدید بر اساس انتظارات ملت برادر 

عراق را ارج می نهد.«
عذرخواهی شریعتمداری

در نهایــت پس از بــاال گرفتن این 
اعتراضات، حسین شــریعتمداری، در 
سخنانی گفت که »برداشت« وی از دیدار 
آیت اهلل سیستانی با نماینده ویژه سازمان 

ملل در امور عراق، »اشتباه« بوده است.
او گفته است که تصور او از این دیدار 
و سخنان آقای سیستانی آن بوده که 
وی »خواستار نظارت مستقیم سازمان 
ملل بر انتخابات آینده عراق شده اند.« 
شــریعتمداری افزوده است: به دنبال 
توضیحات دفتر آقای سیســتانی در 
این خصــوص برداشــت اینجانب از 
نظر حضــرت آیت اهلل سیســتانی با 
آنچه ایشان فرموده بودند همخوانی 

نداشته است.«
شــریعتمداری با این توضیحات از 
آقای سیستانی »پوزش« خواسته است.

هر چه من معتقدم ...
اما درباره اینکه اساســا چرا چنین 
گاف هایــی رخ می دهد شــاید یکی از 
ثواب ترین نگاه ها، نگاه مسیح مهاجری 
باشــد. او طی یادداشــتی در این مورد 
نوشت: »اینکه این مرجع دوراندیش، 
با تکیه بر نظارت دقیق دســتگاه های 
نظارتــی خــود عــراق بــر انتخابات 
با معیارهای بین المللــی - نه زیرنظر 
مجامع بین المللی - درصدد خلع سالح 
آمریکای ســلطه طلب برآمــده، برگ 
دیگری از شــیوه موفق رهبری معنوی 
ایشان برای نجات عراق از توطئه ایست 
که آمریکا برای این کشور تدارک دیده 

است.«
مهاجری با اشاره به اینکه استقالل 
فکری، سرمایه بزرگی است، تصریح کرد: 
»این سرمایه بزرگ، دشمنان بزرگي هم 
دارد. بزرگ ترین دشمن استقالل فکری، 
افراد خودخواه، مستبد، خودبزرگ بین 
و انحصار طلب هستند. افرادی که این 
چهار ویژگــی منفــی را در خود جمع 
کرده اند، هرگز چشم دیدن کساني که 
قدرت مستقل فکر کردن داشته باشند 
را ندارند و می خواهند تمام افراد تابع آنها 
باشند و هرگز برخالف نظر آنها نه نظری 

بدهند و نه حتی چیزی بفهمند!«
او در بخــش دیگری از یادداشــت 
خود به طعنه ادامه می دهد: »زشت تر 
اینســت که این افراد انحصارطلب، به 
محیطی که خود در آن زندگي مي کنند 
اکتفا نمي کنند و مي خواهند ســلطه 
فکری خود را حتی به خــارج از مرزها 
نیز گســترش دهند. اینان مي گویند 
هرچه من معتقدم، همه باید در سرتاسر 
جهان آن را قبول داشته باشند و چیزی 

برخالف آن نگویند.«

مقامات ارشد عراق یادداشت شریعتمداری درخصوص آیت اهلل سیستانی را به شدت محکوم کردند؛

پس لرزه های گاف بزرگ

خبر

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه سخنان ترامپ 
درباره مذاکره با آمریــکا فقط مصرف داخلــی دارد، گفت: نه 
مذاکره ای بوده و نه مذاکره ای هســت و نه مذاکــره ای انجام 

خواهد شد.
سعید خطیب زاده در نشست خبری دیروز خود در پاسخ 
به ســوالی در رابطه با ســخنان ترامپ درخصوص توافق با 
ایران در صورت پیــروزی در انتخابات ریاســت جمهوری، 
گفت: ترامپ گفته من نصفه روزه بعــد از انتخابات به توافق 
با ایران می رسم. فکر می کنم وی اول از همه باید ذهن خود 
را جمع و جور کند که باالخره نصــف روزه بعد از انتخابات به 

جمع بندی در نتیجه با ایران خواهد رســید یا سخت خواهد 
شد. وی با بیان اینکه این سخنان همه مصرف داخلی دارد و 
شاید به درد آقای ترامپ بخورد اما به درد روابط ایران و آمریکا 
نمی خورد، گفت: راه روشن است و ایاالت متحده اول از همه 
باید خطای خود را بپذیرد. دوم به مقررات و قوانین بین المللی 
و توافقات خود احترام بگذارد، سوم جنگ غیربشری و همه 
جانبه بر ضد ملت ایران و این تحریم های ظالمانه را متوقف 
کند و دست آخر تمام خسارت هایی که به ملت ایران از مسیر 
این جنگ و تجاوزهای مختلفی که به حقوق ملت ایران زده 

است را جبران کند.

 به دنبال آتش بس فوری 
میان آذربایجان و ارمنستان هستیم

خطیب زاده همچنین با اشــاره به تنش میان ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: ما ۶ مهر شاهد اتفاق ناگواری 
در مرزهای خودمان بودیم و درگیری که بین دو کشور دوست و 

برادرمان ارمنستان و آذربایجان اتفاق افتاده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: وزیــر امور خارجه 
بالفاصله در چارچوب دیپلماســی فعال و سیاست همسایگی 
با وزرای خارجه دو کشــور صحبت مفصلی داشتند و آمادگی 
خودمان را اعالم کردیم تا از همه ظرفیت ها برای پایان دادن به این 
درگیری استفاده کنیم. وی با بیان اینکه فضای منطقه بیشتر از 
این، ظرفیت این خشونت ها را ندارد، تاکید کرد: ما گفتیم هر چه 
زودتر گفتگوها آغاز شود بهتر است و آتش بس ترک مخاصمات 
تنها راه حل ایران بوده و تغییری نکرده است و راهکار نظامی راهکار 

مناسبی نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما با دقت 
کامل و از نزدیکی و با حساسیت باال در حال پیگیری درگیری 
منطقه هستیم و قطعاً به دنبال آتش بس فوری هستیم و ظرفیت 

خود را در این راستا فعال نگه خواهیم داشت.

خطیب زاده:

مذاکره ای با آمریکا نداریم و نخواهیم داشت
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موسوی الری: 
هدف اصالح طلبان آشتی دادن 

مردم با انتخابات است
وزیر کشــور دولــت اصالحــات در گفتگوی 
اختصاصی با ایرنا، با بیان اینکه هیچ جریان سیاسی با 
انزواطلبی خودخواسته به نتیجه نمی رسد، اعالم کرد: 
هدف اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال آینده، معرفی نامزد واحد و آشــتی مردم با 
انتخابات است. به نوشته ایرنا، موسوی الری، اعتقاد 
دارد امکان اینکه اصالح طلبان به فردی برسند که 
مرضی االطراف باشد، یعنی هم نهادهای حاکمیتی 
روی او حرف نداشته باشــند و هم اصالح طلبان از 
طیف های مختلف او را قبول داشته باشند، شدنی 
است، اما اصالح طلبان باید توجه کنند که چگونه 

می توانند مردم را با صندوق های رأی آشتی دهند. 
    

سخنگوی سپاه پاسداران:
از هیاهوی ارتباط شیخ های 
عرب با صهیونیست ها  نترسید

سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران 
در یادواره شهدای شهرســتان خواف با بیان اینکه 
دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی در مردم نسبت به 
نظام و انقالب اسالمی است، گفت: از هیاهوی ارتباط 
شیخ های عرب با صهیونیست ها نترسید چرا که آنان 
پشت پرده زد و بند داشتند و حاال آشکار کردند و اگر از 
مردم این کشور ها سوال کنید خواهند گفت اسرائیل 
دشمن شــماره یک مسلمین اســت. وی تصریح 
کرد: دشــمن در هیچ عرصه ای قادر به رویا رویی 
با جمهوری اسالمی نیســت و نخواهد بود. انگیزه، 
ایمان و اراده قوی برای انجام تکالیف و ادامه راه شهدا 
و اطاعت از فرامین رهبر معظم انقالب دشمن را در 
عرصه برخورد و تصمیم گیری زمین گیر کرده است.

    
سردار نقدی:

پاسخ آمریکا در ترور سردار 
سلیمانی هنوز داده نشده است

سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده 
سپاه در برنامه تلویزیونی »بدون توقف« در پاسخ به 
این سؤال که »پاسخ سپاه به شهادت سردار سلیمانی 
چه بود« گفت: پاســخ این اســت که آمریکا باید از 
منطقه برود و می رود. وی با بیان اینکه آمریکا هنوز 
پاسخش را نگرفته افزود: عین االسد تنها اعالم اراده 
جمهوری اسالمی برای پاســخگویی بود. ضربه ای 
که به عین االسد زده شــده ضربه مهمی بود و تمام 
ابرقدرت های دنیا پیام دادند که ما جرأت چنین کاری 
را نداشتیم. دنیا فهمید که جمهوری اسالمی چقدر 
مقتدر است و آمریکا تا چه حد ضعیف شده، تبعات این 
حمله بسیار بزرگ بود، اما آن انتقام سخت نبوده است.

    
 رایزنی با ازبکستان و آلمان 

درباره افغانستان
محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه کشورمان 
در امور افغانســتان با نماینده ویژه رئیس جمهور 
ازبکســتان و همچنیــن نماینده آلمــان در امور 
افغانســتان به صورت جداگانه تلفنی گفت وگو و 
پیرامون آخرین وضعیت افغانستان و نیز مذاکرات 
صلح درون افغانی تبادل نظــر کرد. در گفت وگو با 
طرف ازبکی، حمایت از ایده رئیس جمهور ازبکستان 
در خصوص ضرورت توجه بیشتر سازمان ملل متحد 
به موضوع افغانستان و ایجاد ساز و کار متناسب برای 

آن مورد استقبال قرار گرفت.
    

محسن رضایی:
ایران و چین علیه انحصارطلبی و 

بی عدالتی هم صدا شوند
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصحلت 
نظام و »ســونگ تائو« وزیر امــور بین الملل حزب 
کمونیست چین روز گذشته به صورت ویدئوکنفرانس 
پیرامون گسترش روابط دو کشور و مسائل جهانی به 
گفتگو پرداختند. رضایی در این دیدار مجازی با اشاره 
به یکجانبه گرایی آمریکا گفت: در این اوضاع، ایران و 
چین باید همکاری بیشتری داشته باشند. من همکاری 
دست جمعی بین کشورهای جهان را پیشنهاد می کنم 
تا علیه استبداد و انحصارطلبی و بی عدالتی هم صدا 
شــویم. وی خطاب به وزیر امــور بین الملل حزب 
کمونیست چین افزود: نظرات و تحلیل های راهبردی 
شما و دیدگاه های ما نزدیک هستند و این نقطه امیدی 

برای روابط دو کشور است.
    

 بازمانده انفجار دفتر 
نخست وزیری درگذشت

سرهنگ بازنشسته محمد مهدی کتیبه، فرمانده 
سابق رکن دوم ارتش جمهوری اسالمی و بازمانده 
انفجار دفتر نخســت وزیری در هشتم شهریورماه 
۱۳۶۰، بامــداد یکشــنبه در اثر ســکته مغزی در 
بیمارستان عرفان تهران در ۸۱ سالگی درگذشت. قرار 
است مراسم تدفین او در زادگاهش شیراز برگزار  شود.

سخنگوی وزارت خارجه 
از یادداشت شریعتمداری 
به عنوان »اتفاق تلخ« یاد 

کرد و گفت: این موضع هیچ 
ربطی به ارکان جمهوری 

اسالمی ایران ندارد. 
جمهوری اسالمی ایران 

بر اساس مرجعیت شکل 
گرفته و مرجعیت همواره 

در ایران و عراق حافظ صلح 
و امنیت بوده است

برهم صالح رئیس جمهور، 
مصطفی الکاظمی 

نخست وزیر، محمد 
الحلبوسی رئیس پارلمان 
عراق و فائق زیدان، رئیس 
شورای عالی قضایی عراق 

در جلسه ای مشترک، 
یادداشت حسین 

شریعتمداری در خصوص 
آیت اهلل سیستانی را 

محکوم کردند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی امروز برنامه های علیرضا رزم حسینی وزیر 
پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را بررســی و درباره تصدی وی بر این 

وزارتخانه تصمیم گیری می کنند.
در همین ارتباط، عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی درباره آخرین وضعیت حضور 
رئیس جمهــور در مجلس برای دفــاع از وزیر 
پیشنهادی صمت به مهر گفت: طبق قانون صرفاً 
رئیس جمهور می تواند از وزرای پیشنهادی خود 

جهت أخذ رأی اعتماد دفاع کند.

علیرضا سلیمی افزود: طبق قانون، معاون اول 
رئیس جمهور نمی تواند از وزرای پیشنهادی در 
جلسه رأی اعتماد دفاع کند و بهتر است شخص 
رئیس جمهور از قرنطینه خارج شــده و از »رزم 

حسینی« دفاع کند.
وی بیان کرد: روحانی، حقوقدان است و باید 
با قوانین حقوقی آشنا باشــد اما به قوانین هیچ 
توجهی نمی کند و هفت ماه است که در قرنطینه 
به سر می برد و دیگر کافی است و خوب است از 

قرنطینه خارج شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در 

واکنش به اینکه گفته می شود اسحاق جهانگیری 
درخواست حضور در صحن علنی برای دفاع از 
علیرضا رزم حســینی را داده است، گفت: این 
مسئله برخالف آیین نامه داخلی مجلس است و 

رئیس جمهور باید قوانین را بداند و فقط خودش 
می توانــد از وزیر پیشــنهادی در صحن علنی 

مجلس دفاع کند.
سلیمی تصریح کرد: رئیس جمهور درخواست 

داده بود به صورت ویدئوکنفرانسی از وزیر صمت 
دفاع کند که این موضوع هم برخالف آیین نامه 
است و مجلس مخالفت خود را با این درخواست 

اعالم کرد.
محســن دهنوی، نماینده مردم تهران در 
مجلس نیز با انتشــار مطلبی در فضای مجازی 
تاکید کرد: برای دفاع از وزیر پیشنهادی صمت، 
اسحاق جهانگیری درخواست حضور و سخنرانی 
در صحن علنی را داشــت که به علت مغایرت با 

آئین نامه مجلس، مخالفت کردیم.
وی در ادامه آورده است: لذا با توجه به ترس 
پرزیدنت از کرونا، رزم حسینی فردا تنها می آید. 
البته غیبت رئیس جمهور با حضورش تفاوتی 

ندارد؛ چه در مجلس چه در کابینه.

جلسه رأی اعتماد به رزم حسینی امروز برگزار می شود؛

روز تعیین سرنوشت »صمت« در بهارستان


