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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

علی نظری، نماینده پیشین مجلس 
در توئیتر نوشــت: »اظهــارات آقای 
صدیقی امام جمعه تهران باعث شــد 
در وصیتنامه ام، یک نکته را خطاب به 
پسرهایم اضافه کنم. اگر هنگام غسل 
در غسالخانه من چشمم را باز کردم، تو را 
خدا از همان غسالخانه مرا به بیمارستان 
برگردانید. نکند نامــردی کنید و دفن 
کنید. معرفت داشــته باشــید که اگر 

چشمم را باز کردم بدانید زنده ام.«
حسین رزاق هم نوشــت: »میتی 
که روی تخت مرده شورخانه چشم باز 
می کند را برمی گردانند بیمارستان نه 
توی گور! آنکه دیده و کاری نکرده، اما 
با ذوق روایت می کند را هم می فرستند 

تیمارستان نه تلویزیون!«
 وقتی می گوییم صدا و سیما 

رسانه ملی نیست
این در واقع گفته های تازه شیخ البکا 
در تلویزیون است که اینگونه دستمایه 
طعن و طنزها شده است. وقتی می گوییم 
صدا و سیما یک رســانه ملی نیست از 
چه حرف می زنیم؟ اینکه تلویزیون در 
سالگرد قربانیان یک تشییع در کرمان 
و هواپیمای اوکراینی که هر دو حاصل 
بی تدبیری آقایان مسئول بودند، سکوت 
اختیار کرده و ترجیــح می دهد برای 

شکستن سنگینی این سکوت، آنتنش 
را بدهد به حجت االسالم کاظم صدیقی 
تا بگوید که آیت اهلل جاودان به غســال 
آیت اهلل مصباح ســفارش کــرده بوده 
حواســتان باشــد که وقتی کرامتی از 

آیت اهلل مصباح دیدید به ما بگویید.
بعد هم غسال با اشتیاق تعریف کرده 
که هنگام غسل آیت اهلل مصباح چشمان 
خود را باز کرده، نــگاه مهربانانه ای به 
غســال کرده و بعد هم چشمان خود را 
بسته است. احتماال تلویزیون هم دیگر به 
»ملی بودن« خود باور ندارد و می پندارد 
که تریبون نماز جمعه است با یک جامعه 
مخاطب مشخص، نه مخاطبان میلیونی 

از طیف های مختلف!
به هر حال رســانه غیرملی ما با این 
آنتنی که به کاظم صدیقی اختصاص 
داد و روحانی سرشناس ما با آن اظهاراتی 
که خواست حمل بر کرامات یار دیرین او 

شود، جنجال بسیار به پا کرده اند. 
کراماتی که کاظم صدیقی از مصباح 
یزدی نقل کرد، منحصر به همین چشم 
باز کردن هنگام غســل نمی شــد. او 
همچنین گفت که آیت اهلل مصباح زمان 
فوت خود را از قبل می دانســته و حتی 
یک باغ بزرگ را نیز به عنوان جایگاه وی، 

به او نشان داده بودند. 
سخیف و بی پایه

اما ظاهرا جامعه امروز به قدری تغییر 

کرده که اظهارات کاظم صدیقی حتی 
در میان روحانیون و هم لباســان وی 
نیز انتقادهای تند برانگیخته اســت. 
در البه الی واکنش های بســیار به این 
گفته ها، فاضل میبــدی، عضو مجمع 
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم آنها 

را »سخیف و بی پایه« خواند. 
او با بیان اینکه این ســخنان بسیار 
زیان آور است، ادامه داد: »ما در اسالم اگر 
سخنی ضد عقل و فهم علمی بگوییم، در 
واقع آن سخن ضد اسالم تلقی می شود. 
متاسفانه این سخنان سبب می شود که 

جوان های ما از دین فرار کنند.«
این مدرس حوزه علمیه با تاکید بر 
اینکه من بیشــتر از صداوسیما گالیه 
دارم، تصریح کرد: »متعجب هســتم 
چرا صداوســیما اجازه می دهد چنین 
افرادی بیایند و تریبون ملی و عمومی 
در اختیارشان گذاشته تا این حرف ها 
گفته شــود. تا آنجایی که من می بینم 
غالب برنامه های صداوسیما در جهت 

تضعیف اسالم و نظام است.«
او همچنین تاکید کرد: »حوزه علمیه 
که نباید فقط به موی زنان گیر بدهد و یا 
در مورد دوچرخه سواری زنان اظهارنظر 
کند! این اظهارنظرها خرافه است و به 
دین آسیب می زند و اتفاقا حوزه علمیه 
باید در اینجا ورود کند. برخی به دوچرخه 
سواری زنان حساس هستند، در حالی 

که دوچرخه ســواری خرافه نیســت؛ 
این سخنان خرافه است و باید جلو آن 

گرفته شود.«
 مسئول دفتر 

مالقات های امام زمان؟!
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، روحانی دیگری اســت 
که با انتقادهای جدی از صدا و ســیما 
و انحصاری خوانــدن آن به گفته های 
کاظم صدیقی واکنش نشان داد و گفت: 
»اینکه در یک برنامه زنــده تلویزیون 
کسی ادعا کند فرد مرده چشم هایش را 
باز کرده و نگاه مهربانانه ای کرده و دوباره 
چشم هایش را بســته است، هرکس 

بشنود می خندد.«
انصاری نیز مانند فاضل میبدی به 
سابقه و شهرت کاظم صدیقی در طرح 
چنین مسائلی اشاره کرد و توضیح داد: 
»آقای صدیقی خیلی راحت نقل قول 

مالقات های افراد با امــام زمان)عج( را 
نقل می کنند؛ به گونه ای که گویی ایشان 
مســئول دفتر مالقات هــای حضرت 
هســتند! در حالی که مسئله مالقات 
حضرت امام عصر)عج( موضوع بسیار 
مهم و در ســطح عظیمی است که اگر 
انجام هم شود آن کسی که دیدار می کند 

لب فرو می بندد و ادعایی نمی کند.«
این عضو مجمع تشــخیص اشاره 
می کند به توقیع شــریفی که مرحوم 
مجلســی در بحار، جلــد 53 صفحه 
151 نقل کرده مبنی بر اینکه خود امام 
عصر)عج( در توقیع به علی بن محمد 
تیموری فرموده اند هرکس از این پس 
ادعای مشــاهده کند، او فــرد کذاب و 

دروغگویی است!
دایره وسیعی از خواب های 

»نظرکردگان«!
خاطــرات و نقل قول هــای کاظم 
صدیقی درباره خواب هایی که دیگران 
دیده انــد و وی شــنیده و کراماتی که 
خبرش بــه او رســیده، دایره بســیار 
وسیعی دارد؛ آیت اهلل بهجت، آیت اهلل 
بروجــردی، محمدرضا شــاه پهلوی، 
امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری 
و به طور اخص امــام عصر)عج( در این 
خواب ها و روایت هایشان حضور دارند! 
اما جالب اینجاســت که خود آیت اهلل 
مصباح که صدیقی اکنون از کرامات او 
می گوید نیز یکی دیگر از راویان چنین 

خواب هایی بود. 
برای مثــال، زمانی که تمــام قد به 
حمایت از محمود احمدی نژاد برخاسته 
بود، روایت می کرد که »شخصی شب 
بیست و سوم ماه رمضان در حال احیا و 
پیش از نیمه شب به خواب می رود. در 
خواب به او ندا می شود که بلند شو برای 
احمدی نژاد دعا کن، وجود مقدس، ولی 
عصر )عج( دارند برای احمدی نژاد دعا 

می کنند!«
رجانیوز: از غضب و حسادت و 

کینه بمیرید
حاال مریدان او که در جبهه پایداری 
گرد هم جمع هستند و می دانند که خود 
آیت اهلل مصباح نیز از این دست روایت ها 
کم نداشتند، به ســختی به منتقدان 
اظهارات اخیر کاظم صدیقی تاخته اند. 

کانــال تلگرامی رجا نیــوز، ارگان 
رســمی حزب جبهه پایداری با انتقاد 
شدید از این واکنش ها، با انتشار مطلبی 

تحت عنوان »دشــمنی های بی پایان 
با عالمه مصباح« نوشــت: » اشــتباه 
نکنید! مسأله این نیست که چرا آیت اهلل 
صدیقی، فالن ســخن را در تلویزیون 
گفته است، بلکه مسأله عبارت است از 
عمِق »کینــه« و »خصومِت« جریاِن 

لیبرال با عالمه مصباح! همین و بس!«
این مطلــب تایید کرد کــه »آری، 
آیت اهلل مصباح از زمــاِن رحلِت خود 
»خبر« داشــت.« ســپس ادامه داد: 
»گشوده شدِن چشــِم عالمه مصباح 
در زماِن غســل، به معنِی حیاِت ایشان 
نیست، بلکه ناشی از تصّرِف روِح ایشان 
در جسم اســت. این نیز مطلِب بعید و 
بیگانه ای نیست و مصداق های قطعی 

و حتمِی فراوانی دارد.«
نگارنــده در نهایت هم نوشــت: 
»خطاب به نیروهای لیبرال می گویم: 
بدبخت های وطن فــروش! از غضب 
و حســادت و کینه بمیرید؛ چون  که 
»رفتِن مصباح«، به معنِی تمام شدِن 
»خّط فکرِی« او نیست! ما هستیم و 
»فکر« و »کالم« و »قلِم« ما که ریشه 
در خاِک حاصلخیــِز »تفّکِر مصباح« 
دارد، همچنان می تازد! شما زیِر آتِش 

سنگیِن ما هستید!« 
این ســخن آخر در مطلب رجانیوز 
در واقع پاسخ همان سوال است که چرا 
چنین منابر و چنیــن اظهاراتی پایان 
نمی یابند. دربــاره اینکه چرا تلویزیون 
اینگونه مشتاق برپایی چنین منابری 
اســت نیز باید گفت که ظاهرا رســانه 
ملی تــام و تمام تحت نفــوذ آن»خط 

فکری« است!

اظهارات صدیقی درباره »کرامات« آیت اهلل مصباح یزدی، مایه طنز شد؛

غسلحاشیهساز

خبر

سفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با بیان 
اینکه نباید انتظار داشت که در سیاست آمریکا در قبال ایران 
تفاوت هــای بنیادینی روی دهد، تصریح کــرد: به  طور مثال 
استفاده از ابزار تحریم علیه ایران در دولت های مختلف آمریکا، 
هم دموکرات و هم جمهوری خواه تداوم داشته و به نظر می رسد 

دولت بایدن هم همین رویکرد را ادامه خواهد داد.
مجیــد تخت روانچــی در گفت وگو با ســایت شــورای 
راهبردی روابــط خارجــی ادامــه داد: اگرچــه در احقاق 
حقوق ملت ایــران نباید هیچــگاه فرصت هــای احتمالی 
را از دســت داد امــا اینکــه بگوییم دولــت جدیــد از ابزار 

 تحریم دســت می کشــد، شــاید قریــن واقعیت نباشــد. 
وی ادامه داد: البته در برخی جنبه ها ممکن است تاکتیک های 
متفاوتی را ببینیم. برای نمونه، رویکرد ترامپ در قبال رهبران 
اروپایی را که برخورد تحقیرآمیز و زننده ای داشت، قاعدتا در 
دولت بایدن نخواهیم دید. شــاید او در این برخوردها ظرافت 
بیشــتری به خرج دهد، اما اینکه فکر کنیــم دولت بایدن در 
مقایســه با دولت ترامپ که با اروپا زاویه داشت، زاویه نخواهد 
داشت، اشتباه اســت؛ یا در خصوص چین هم تغییر اساسی 

روی نخواهد داد.
سفیر کشورمان در ســازمان ملل تصریح کرد: شاهد یک 

رشته سیاست هایی خواهیم بود که شــاید چهره بیرونی آن 
متفاوت باشد، اما چهره درونی آن ادامه همان سیاست هاست و 

تغییرات 1۸۰ درجه ای نخواهد بود.
تخت روانچی درباره تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و ابراز 

نگرانی ها در خصوص احتمال توسل ترامپ به سالح هسته ای 
تصریح کرد: رئیــس جمهور آمریکا در طول این چند ســال 
کارهای عجیب و غریب زیاد داشته و این نگرانی را به وجود آورده 
است که حتی در چند روز مانده به اتمام ریاست جمهوری اش 
هم ممکن است کارهای پیش بینی  نشــده ای انجام دهد، اما 
با توجه به فضای کنونی بین المللی از جمله در آمریکا نسبت 
به تصمیمات و اقدامات احتمالی ترامــپ در روزهای پایانی 
مسئولیتش، شخصا بعید می دانم ترامپ به خصوص در موضوع 

اقدام هسته ای، نگرانی ساز باشد. 
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در همین 
حال درباره تحرکات نظامی آمریکا در خلیج فارس گفت: این 
که شیطنت دیگری صورت گیرد، باید هوشیاری و آمادگی الزم 
را داشته باشیم؛ البته استنباط شخصی ام این است که در این 

حوزه هم اتفاقی نخواهد افتاد.

تخت روانچی:

دولت بایدن هم تحریم را ادامه خواهد داد
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فائزه هاشمی:
 دوست داشتم دونالد ترامپ 

رأی بیاورد
فائزه هاشمی، دختر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در خصوص انتخابات اخیر آمریــکا به انصاف نیوز 
گفت: دوست داشتم ترامپ رأی بیاورد، چون فشارها 
می توانست ایران را مجبور به تغییر سیاست کند. 
وی ادامه داد: به خاطر همین فشارهایی که می آورد، 
باالخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیافتد. شاید 
اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می کرد، باالخره 
ما مجبور می شدیم یک تغییر سیاست هایی را داشته 
باشیم. وی توضیح داد: این تغییر سیاست ها حتما 
به نفع مردم می توانست اتفاق بیافتد. دموکرات ها 
کمی ُشل و وِل هستند. یعنی با آمدن دموکرات ها 
این موضع خطای ما بیشتر تقویت می شود، امیدوارم 

نشود ولی چنین چشم اندازی دارد.
    

میرسلیم: 
پذیرش FATF  باعث براندازی 

جمهوری اسالمی می شود
به گزارش تســنیم، مصطفی میرسلیم، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت:  پذیرش  
FATFیعنی قبول کنیم که فشار تحریم ها بر ما 
تشدید شود. هدف ویژه آن ها، براندازی جمهوری 
اســالمی اســت و با پذیرفتن FATFاین محقق 
می شود. بعضی ها هم که اصالً اعتقادی به این چیزها 
ندارند، می گویند که بیایید تن در بدهید، مردم در 
فشار هستند؛ این ها اصالً اعتقادی به نظام ندارند. ما 

که نمی توانیم پایه های نظام را سست بکنیم.
    

امیرآبادی فراهانی:
تحریم ها رفع نشود بازرسان 

آژانس اخراج می شوند
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس شورای اسالمی در یک برنامه تلویزیونی، 
گفت: ما یک فرصت یک ماهه به آمریکایی ها داده ایم 
و دوم بهمن ماه دولت جدید آمریکا مستقر می شود. 
آن ها تا سوم اســفند فرصت دارند اقدامات خود را 
برای رفع تحریم ها انجام دهند. اگر تا سوم اسفندماه 
تحریم ها علیه جمهوری اســالمی ایــران به ویژه 
در زمینه های مالی، بانکی و نفت برداشــته نشود، 
قطعاً بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی را از 
کشور اخراج خواهیم کرد و جمهوری اسالمی ایران 
حتماً اجرای داوطلبانــه پروتکل الحاقی را متوقف 

خواهد کرد. 
    

پیشنهاد مطهری به اصولگرایان و اعتدالیون؛
روی کاندیداتوری الریجانی 
تفاهم کنید، چاره ای ندارید

علی مطهری در گفت وگویی با بیان اینکه شورای 
نگهبان بعید است یک اصالح طلب را تایید کند ولی 
احتمال تایید صالحیت چهره های معتدل وجود 
دارد، به اصولگرایان و اصالح طلبان معتدل پیشنهاد 
کرد که روی کاندیداتوری علی الریجانی با یکدیگر 
تفاهم کنند. وی گفت: نمی دانم حاال پایگاه اجتماعی 
آقای الریجانی چگونه هســت؛ اینها را من خیلی 
نمی دانم ولی با این شرایطی که شورای نگهبان ایجاد 
کرده که باالخره اجازه حضور کاندیداهای مستقل و 
یا اصالح طلب را نمی دهد هیچ راهی نیست جز اینکه 
باالخره روی یک شــخصیت مثال معتدلی اجماع 

شود؛ چاره ای جز این نیست. 
    

اشرف غنی مطرح کرد: 
 تأثیر سوء تحریم های آمریکا 

بر  روابط افغانستان-ایران
اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در گفت وگو 
با شبکه خبری سی ان ان، درباره تاثیر تحریم های 
آمریکا بر روابط تهران- کابل گفت: دولت افغانستان 
باید روابط کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با ایران 
داشته باشد اما وضع تحریم های آمریکا علیه ایران، 
روابط دو کشور را تحت الشعاع قرار داده است. وی با 
اشاره به زندگی دو میلیون شهروند افغان در ایران، 
تاکید کرد: روابط میان تهران و کابل می بایست بر 

مبنای منافع متقابل باشد. 
    

کانادا به خانواده قربانیان پرواز 
اوکراینی اقامت دائم می دهد

مارکو مندیســینو، وزیر مهاجــرت کانادا، 
اعالم کرد این کشــور به خانواده هــای قربانیان 
هواپیمای اوکراینی که ســال گذشته با خطای 
پدافندی و شلیک اشتباه موشک سپاه پاسداران 
ســرنگون شــد اقامت دائم ارائه می کند. اغلب 
مسافران آن پرواز ایرانی و سایر سرنشینان آن از 
اتباع کشــورهای اوکراین، کانادا، آلمان، سوئد و 
افغانستان بودند. کانادا همچنین به خانواده های 
قربانیان پرواز 3۰۲ اتیوپی که در ســال ۲۰1۹ 

کشته شدند، اقامت دائم می دهد.

رجا نیوز: خطاب به 
نیروهای لیبرال می گویم: 
بدبخت های وطن فروش! 

از غضب و حسادت و 
کینه بمیرید؛ چون  که 

»رفتِن مصباح«، به معنِی 
تمام شدِن »خّط فکرِی« او 

نیست! ما هستیم و »فکر« و 
»کالم« و »قلِم« ما که ریشه 
در خاِک حاصلخیِز »تفّکِر 

مصباح« دارد، همچنان 
می تازد!  

انصاری: آقای صدیقی 
خیلی راحت نقل قول 

مالقات های افراد با امام 
زمان)عج( را نقل می کنند؛ 
به گونه ای که گویی ایشان 
مسئول دفتر مالقات های 

حضرت هستند! 

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای 
اســالمی درباره کاندیداتوری »قالیباف« در 
1۴۰۰، گفــت: خیلی ها دوســت دارند به هر 
حرکتی که در مجلس انجام می شود برچسب 
تبلیغاتــی و انتخاباتی بزننــد؛ این پذیرفتنی 
نیست و همه هم و غم رئیس مجلس برای اداره 

بهتر مجلس و حل مشکالت مردم است.
بابک نگاهداری در نشست خبری که پس 
از چندین ماه فعالیت مجلس هفتم برگزار شد، 
افزود: بنده شهادت می دهم که قالیباف فقط به 
دنبال حل مشکالت مردم است، بنابراین نباید 
همه موضوعات را با عینک تبلیغاتی و انتخاباتی 

ببینیم. وی همچنین در توضیح عملکرد مجلس 
در این مدت، گفت: بیشتر تذکرات مطرح شده 
در صحن مجلس در این شش ماه درباره رئیس 
جمهور بوده است و وی بیشترین تذکرات را در 

این مدت از مجلس گرفته است.
نگاهداری افزود: همچنین بیشترین سواالت 
در شش ماه گذشته مربوط به نحوه فعالیت وزیر 
راه و شهرسازی، وزیر نیرو، وزیر اقتصاد و امور 

دارایی و وزیر کشور بوده است.
رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: قوانینی از جمله تامین کاالی 
اساســی، مالیات بر خانه های خالــی، قانون 

شرکت های پذیرفته شــده در بورس، قانون 
مالیات بر ارزش افــزوده، قانون بیمه همگانی 
حوادث، احکام کلــی بودجه و قانــون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها از جمله مهمترین 
قوانینی است که در شش ماه گذشته در مجلس 

به تصویب رسیده است.
وی بیان کرد: همچنیــن طرح ها و لوایحی 
از جمله طرح ساماندهی بازار خودرو، سهمیه 
بندی بنزین، طرح مالیات  از اشخاص حقیقی، 
بانک داری اسالمی، صیانت از امور کاربران در 
فضای مجازی  و الیحه بودجه سال 1۴۰۰ آماده 

بررسی در صحن مجلس است.

وی با اشــاره به اصالح ســاختار بودجه در 
مجلس، بیان کرد: ۶۰ موضــوع مولد ذیل 1۲ 
محور تعیین شده اســت که ان شاءاهلل در بازه 
زمانی مجلس یازدهم سعی خواهد شد که این 

موارد اعمال شود.
نگاهــداری تاکید کرد: با این حال ســعی 
می کنیــم ۲5 درصــد از این امــور- اصالح 
ســاختاربودجه- را در بودجــه 1۴۰۰ اعمال 

کنیم.
مشــاور و رئیــس حوزه ریاســت مجلس 
همچنین  با بیان اینکــه ۶13 حکم در قانون 
بودجه ســال ۹۹ وجود دارد کــه ۴۹۷ حکم 
تکلیفی و 11۶ حکم تجویزی است، تصریح کرد: 
طی بررسی های که انجام شده 3۴ مورد تخلف 
در بودجه ۹۹ رخ داده و معاونت نظارت مجلس 

در حال پیگیری این موضوع است. 

وی همچنین با اشاره به تعامالت خارجی 
مجلس در ۶ ماه گذشــته نیز گفت: در همین 
راستا رئیس مجلس با ۶ رئیس مجلس و مقامات 
سایر کشــورها در این چند ماه گذشته دیدار 
و گفتگو داشــته اســت. عالوه بر آن ۲۷ گروه 
دوستی پارلمانی در مجلس با 1۲5  کشور شکل 
گرفته و نمایندگان بیش از 1۰۰ دیدار و ویدئو 

کنفرانس در این راستا داشته اند. 

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی:

قالیباف فقط به دنبال حل مشکالت مردم است


