
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

یــک اصولگــرای ســنتی و یک 
نواصولگرا؛ مثل یک شکاف بی نسلی 
است؛ حتی اگر آن نواصولگرایی ادایی 
بیش نباشــد. آیــا دوره بازاری  های 
پولداری که انقالب ایران بخش بزرگی 
از پیروزی خود را مدیون آنهاست، به 

سر آمده است؟
قالیباف متولد 1340 اســت. او دو 
ســاله بود که حزب سیاسی- مذهبی 
موتلفه اسالمی تشــکیل شد؛ یعنی 
در ســال 1342. این حــزب از همان 
زمانی که تشــکیل شــد با گرایش به 
جناح راســت و اصولگرایان ســنتی، 
قشر بازاری های متدین را نمایندگی 

می کرد. 
گرایــش سیاســی آنها بســیار 
درهم آمیخته با فدائیان اســالم بود تا 
جایی که مهدی عبدخدایی از اعضای 
فدائیان اسالم، درباره ترور حسنعلی 
منصور، گفته اســت: »ترور منصور را 

دوستان موتلفه ای انجام دادند.«
بعدتــر بــه شــدت تحت تاثیــر 
اندیشه های امام خمینی قرار گرفتند 

و با پیروزی انقالب یکی از بانفوذترین 
جریان های سیاســی جناح راست در 
ایران شدند. این بهار پرشور اما هر چه 
از عمر جمهوری اسالمی گذشت، رو 
به خزان گذاشــت تا جایــی که امروز 
مصطفی میرسلیم، از اعضای این حزب 
و نماینده آن در مجلــس اصولگرای 
یازدهــم، در تصاویری کــه از صحن 
بهارســتان منتشر می شــود، عمدتا 
گوشــه گیر و در خود فرورفته است و 
می کوشد در دوئل با قالیبافی که علم 
نواصولگرایی برداشــته است، بازنده 

نباشد. 
 چوب مالحظه کاری 

یا حربه سیاسی؟
او، یعنی مصطفی میرســلیم تا به 
حال بار ســنگینی را برای موتلفه به 
دوش کشیده است. در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 نیز همو بود 
که به نمایندگی از ایــن حزب و البته 
جناح اصولگرایان ســنتی کاندیدای 
ریاست جمهوری شد و اتفاقا آنجا هم 

محمدباقر قالیباف رقیب او بود. 
مروری بــر کارنامــه رقابت های 
انتخاباتی ریاست جمهوری در آن سال، 

نشــان می دهد که دوئل این روزهای 
میرســلیم و قالیباف، مختص امروز 
نیست. میرسلیم درباره آن انتخابات 
گفته بود: »اعتقادی به نامزدی آقای 
قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری 
نــدارم. در مورد عملکرد شــهرداری 
که در رأس آن آقای قالیباف اســت، 
خالف هایــی وجــود دارد کــه باید 
رسیدگی شود. برخی دوستان، هم نظر 
بودند، اما تصمیم گیری جمع این شد 
که وقتی در یــک جبهه کار می کنیم، 
نباید تفرق ایجاد کنیم.« شاید هم بتوان 
گفت که آقای میرسلیم این روزها چوب 
محافظه کاری آن روزش را می خورد 
چراکه درباره آنچه مدعی است می داند 
بنا به توصیه به قول خودش »دوستان« 
سکوت کرد. شاید هم آنچه می داند را 
به عنوان حربه ای در دست گرفته تا هر 

جا الزم شد از آن استفاده کند. 
او همان زمان درباره قالیباف گفته 
بود: »هر جا باشــد باید مواظب او بود 
که خالفی نکند. این ها برای جامعه ما 
بسیار مضر است. از دوران کرباسچی 
چنین فســادی شروع شــد و این ها 

تقویت کردند.«

 65 میلیون رشوه برای 
عدم تفحص شهرداری

حاال میرسلیم ســعی می کند به 
صورت قطره چکانی، اطالعاتی جزئی 
درباره اظهارات کلی دو سال پیشش 
ارائه کند. تقســیم مناصب و پست ها 
در بهارســتان به پایان رسیده و دست 
موتلفه خالی اســت و میرسلیم حاال 
می گوید پشــت پــرده رأی نیاوردن 
تحقیق و تفحــص از شــهرداری در 
مجلس دهم این است که آقای شهردار 
سابق و رئیس فعلی پارلمان مملکت به 

یکی از روسای کمیسیون های مجلس 
65 میلیارد تومان رشوه داده است!

به نظر می رسد این تنها ایران است 
که چنین ادعاهایی علیه مقامات طراز 
اول کشــور مطرح می شود و آب از آب 
تکان نمی خورد. گذشته از بازی های 
سیاســی آقایان با اطالعاتــی که از 
یکدیگر دارند، عملکرد دســتگاه قضا 
نیز در این بین بسیار مورد سوال است 
که اساســا چرا یک بار برای همیشه 
پرونده قطور آقای شــهردار سابق را 
در یک دادرسی عادالنه و قابل دفاع به 

سرانجام نمی رساند. 
البته علی رغم اینکــه قوه قضائیه 
سعی می کند تا حد امکان از پرداخت 
به دعوای سیاســیون اصولگرا پرهیز 
کند اما دو طرف این بار تالش دارند تا 
پای دستگاه قضایی را میدان باز کنند. 

مصطفی میرســلیم هفته گذشته 
بعد از افشــای آن رشــوه 65 میلیارد 
تومانی، طی مصاحبــه ای اعالم کرد 
که »همه مدارک را به دستگاه قضایی 
ارجاع داده ام و پیگیری ها از جانب آنها 

انجام می شود.«
او معتقد است که در مجلس پیشین 
طرح تحقیق و تفحص از شهرداری با 
رشــوه و البی گری قالیباف معلق شد. 
او نســبت به عملکرد هیأت رئیسه ای 
کــه قالیبــاف در صدر آن اســت نیز 
معترض است تا جایی که در اعتراض 
به این عملکرد از کاندیداتوری ریاست 

کمیسیون اصل 90 انصراف داد. 
توپ در زمین عدلیه

خبر احتمال شــکایت قالیباف از 
میرســلیم اما این دوئل را کامل کرد. 
پس از ادعاهای اخیر عضو 73 ســاله 
حزب موتلفه، سعید احدیان، دستیار 
سیاسی قالیباف  در توئیتی توپ را در 

زمین قوه قضائیه انداخت. 
او در توئیت خود به مصاحبه دو ماه 
پیش میرسلیم با شبکه بی بی سی که 
بعدتر میرســلیم بابت آن عذرخواهی 
کرد و گفت که نمی دانسته با بی بی سی 
گفتگــو می کند، طعنه زد و نوشــت: 
»معنی ندارد، چون کســی را جدی 
نمی گیرند برای دیده شدن یک روز با 
بی بی سی مصاحبه کند و روزی دیگر 

تهمت بزند. مسئولین قضایی در حال 
پیگیــری تهمت های نــاروای آقای 
میرســلیم به رئیس و برخی دیگر از 
نمایندگان مجلس هســتند. منتظر 
اعالم نتیجۀ فوری دســتگاه قضایی 

هستیم.«
ناگفتــه نماند که غالمحســین 
اســماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه 
حدود 40 روز پیش تایید کرده بود که 
مستندات میرسلیم درباره قالیباف در 
اختیار این قوه قرار گرفته و رئیس قوه 
قضائیه دستور بررسی آنها را داده است. 
حاال هم میرسلیم منتظر است که 
قوه قضائیه نتیجه بررســی مدارک و 
مستنداتش علیه قالیباف را اعالم کند 
و هم قالیباف منتظر است که عدلیه بر 
بی اســاس بودن ادعاهای به زعم وی 
تهمت میرســلیم صحه گذارد و او را از 
اینکه هست منزوی تر کند. به عبارتی 
هر دو پشت به هم در صحن بهارستان در 
حرکتند و هر کدام که دست به هفتیرش 
حرفه ای تر باشد، در یک آن برمی گردد و 

سرنوشت دوئل را روشن می کند. 
تا اینجای کار که بُرد با قالیباف بوده 
و میرســلیم و حزبش دستشان خالی 
مانده اســت. اما حتی اگر میرســلیم 
مســتندات محکمی دربــاره پرونده 
عریض و طویل تخلفات آقای شهردار 
داشته باشد و ثابت کند که مو الی درز 
ادعایــش درباره رشــوه و باقی قضایا 
نمی رود، آیا مصالح نظام اجازه خواهد 
داد کــه رئیس فعلی مجلســش را به 

محکمه بیاورد و از او حساب بکشد؟!

قالیباف و میرسلیم جنگ قدرت در بهارستان علم کرده اند؛

پای دستگاه قضا در میانة دعوای صحن

خبر

معاون پارلمانــی رئیس جمهوری گفت: بر اســاس نظر 
»هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه« حضور 
رئیس جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش ســاالنه به مجلس 

شورای اسالمی در مرداد ماه هر سال تکلیفی نیست.
حسینعلی امیری در گفت وگو با ایرنا یادآور شد: در جلسات 
ابتدایی مجلس یازدهم، بعضی نمایندگان طی مصاحبه و تذکر 
به هیأت رئیســه و در اجرای ماده 235 قانون آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اســالمی، از رئیس جمهور و وزیران خواستند 
تا در مرداد ماه هر سال در مجلس حاضر و عملکرد و برنامه خود 

را اعالم کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن ارائه ســابقه تقنینی 
موضوع در مجلس دهم گفت: با عنایت به اختالفی بودن موضوع، 

دولت با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی به ویژه بند 7 اصل 
110، موضوع را پیگیری و بر اساس نظر »هیأت عالی حل اختالف 
و تنظیم روابط قوای سه گانه« که رسماً توسط دفتر مقام معظم 
رهبری به مجلس و دولت ابالغ گردید، حضور رئیس جمهور و 
وزیران جهت ارائه گزارش سالیانه به مجلس شورای اسالمی در 

مرداد ماه هر سال  تکلیفی نیست.
وی ضمن تاکید بر ضرورت گفت وگوی مستمر اعضای دولت 
و نمایندگان مجلس گفت: البته وزیران و روسای سازمان های 
دولتی آمادگی دارند داوطلبانه و بر اساس توافق با رییس و هیات 
 رییسه مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی حضور پیدا کنند. 
امیری با بیان اینکه گفت وگوی مستمر دولت و مجلس و اتخاذ راه 
حل های مشترک برای مشکالت جاری کشور از سیاست های 

راهبردی دولت دوازدهم است، اضافه کرد: جلسات مشترک 
دولت و مجلس و دیدارهای نمایندگان با رئیس جمهور، معاون 
اول رئیس جمهور و وزیــران در وزارتخانه ها یا مجلس مطابق 

برنامه زمان بندی شده در این معاونت انجام می پذیرد.
به گــزارش ایرنا، محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس در 
جلسه علنی روز یکشنبه 29 تیرماه مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و 
مهریز  از معاون پارلمانی رییس جمهوری خواســت تا برای 
حضور وزیران در جلسات علنی هماهنگی الزم را انجام دهد 
و وزیران برای حضور در صحن یا کمیســیون ها برنامه ای را 
اختصاص دهند تا بعد از ارائه گزارش خود در دو ماه گذشته، 
در ماه های آینده هم گزارش های مربوط به عملکرد خود را 

به نمایندگان ارائه کنند تا مشکالت موجود شناسایی شوند.
رئیس مجلس افزود: مجلس بر اساس وظایف قانونی خود 
موضوع ارائه گزارش عملکرد ساالنه دولت را پیگیری می کند، بر 

اساس قانون این مهمترین نشست نظارتی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

ارائه گزارش ساالنه دولت به مجلس تکلیفی نیست
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چراغ سبز به قدرت های 
اوراسیا، جنوب و شرق آسیا

سیدعباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه در توییتی نوشــت: »ایــران از دیرباز 
سیاســت حفظ رابطه ای متوازن و دوســتانه با 
تمام قدرت های اوراسیا و شــرق و جنوب آسیا 
را دنبال می کند. توافقنامه های بالقوه همکاری 
بلندمدت با چین و روســیه و ادامه همکاری ما با 
هند در چابهار، مؤید آن است. مصمم به تداوم این 

سیاست هستیم.«
    

زلمی خلیل زاد:
ایران از روند صلح در افغانستان 

حمایت نمی کند
بــه گــزارش رســانه های خارجــی، زلمی 
خلیل زاد، نماینده خاص آمریکا در یک نشست با 
حضور سفیران افغانستان، ازبکستان و قزاقستان 
در واشــنگتن، با اشــاره به ســفر اخیر معاون 
وزیرخارجه ایران به کابل ادعا کرد: »ایران طوری 
 که باید بــرای صلح افغانســتان و آغاز مذاکرات 
بین االفغانی همــکار می بود، همــکاری نکرده 
 است. ایران ترجیح می دهد که امریکا افغانستان 
را بدون تکمیل روند صلح ترک کند و این به معنی 

)ادامه( جنگ در افغانستان است.«
    

وزیر بهداشت لبنان:
به نمایندگی از مسافران ایرانی به 

سازمان ملل شکایت می کنیم
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزیر بهداشت 
لبنان در دیدار با آسیب دیدگان حادثه هواپیمای 
مســافری ماهان در بیمارستان بیروت گفت: ما به 
دلیل آزار مسافران در این هواپیما به سازمان ملل 
شکایت می کنیم. »محمد حسن«، تاکید کرد: ما 
از ابزار سازمان ملل برای شــکایت به نمایندگی از 
مســافرانی که در این حادثه آسیب روحی و روانی 

دیده  اند، استفاده میکنیم.
    

درخواست عربستان برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

سفارت عربستان سعودی در آمریکا با انتشار 
ویدیویی در حســاب کاربری توییترش نوشت: 
»تاریخ ممنوعیت ســازمان ملــل برای فروش 
تســلیحات به ایران به زودی به پایان می رسد. 
جامعه بین المللی باید بــرای امنیت منطقه و 
جهان تحریم تســلیحاتی علیه ایران را تمدید 
کند!« اظهارات ســفارت عربســتان در آمریکا 
در پی این مطرح می شــود کــه تاریخ تحریم 
تســلیحاتی ایران در ماه اکتبر ســال جاری به 

پایان می رسد.
    

 یک استعفای دیگر 
در جبهه اصالحات

فارس نوشــت: احمد حکیمی پــور، دبیرکل 
حزب حاما که هم اکنون به ریاست دوره ای شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات را برعهده دارد از ریاست 
این شــورا اســتعفا داد. حکیمی پــور در این باره 
گفت:  قاعدتاً باید ریاست شورای هماهنگی جبهه 
اصالحــات را هم اکنون دبیرکل حــزب دیگری 

برعهده بگیرد.
    

سفیر هند در تهران:
به آمریکایی ها گفتیم حق دخالت 

در موضوع چابهار را ندارند
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو هندوستان، 
»گدام دارمندرا«، سفیر هند در تهران گفت:  هند 
تنها کشوری است که در روابط تجاری دوجانبه 
با ایران توافق تجاری براساس رویپه-ریال دارد. 
در حال حاضر  مــا در حال تالش بــرای خرید 
تجهیزات و آماده کردن چابهار هســتیم، ما به 
آمریکایی ها گفته ایم که حق دخالت در موضوع 

چابهار را ندارند.
    

درخواست برای پیگرد قضایی 
مدیران ایران اینترنشنال

جمعی از خانواده هــا و قربانیان ترور ایران 
در نامه ای به دستگاه قضا و دیپلماسی کشور، 
خواســتار پیگیــری قضائی مدیران شــبکه 
اینترنشــنال در کشــور میزبان این شــبکه 
شدند. در این نامه با اشاره به پوشش رسانه ای 
برنامه های مجاهدیــن خلق)منافقین( از این 
شبکه در روزهای اخیر، آمده است که پخش 
این تصاویر »تبلیغ و حمایتی آشکار از فرقه ای 
خشونت طلب، افراط گرا و ســابقه دار است و 
منجر به جریحه دار شدن احساسات مجروحان 
عملیات تروریســتی و خانواده های شهدایی 
شــده که توســط این گروهک تروریستی به 

شهادت رسیده اند.«

گذشته از بازی های سیاسی 
آقایان با اطالعاتی که از 
یکدیگر دارند؛عملکرد 
دستگاه قضا نیز در این 
بین بسیار مورد سوال 

است که اساسا چرا یک 
بار برای همیشه پرونده 

قطور آقای شهردار سابق 
را در یک دادرسی عادالنه 

و قابل دفاع به سرانجام 
نمی رساند

حتی اگر میرسلیم 
مستندات محکمی درباره 

پرونده عریض و طویل 
تخلفات آقای شهردار سابق 

داشته باشد و ثابت کند که 
مو الی درز ادعایش درباره 

رشوه و باقی قضایا نمی رود، 
آیا مصالح نظام اجازه 

خواهد داد که از رئیس 
مجلسش حساب بکشد؟!

تحلیل گر مسائل آمریکا با بیان اینکه ایران 
باید به رهبران بزرگ دنیا نامه بنویسد و تاکید کند 
با ادامه این دست اقدامات آمریکا سنگ رو سنگ 
بند نمی شود، گفت: در صورت ادامه یافتن این 
تهدیدها و اقدامات عملی، ایران امنیت داخلی 

اسرائیل را دچار چالش کند.
عبدالرضا فرجی  راد، در گفت وگو با ایلنا، درباره 
علت اقدام جنگنده های آمریکایی علیه هواپیمای 
مســافربری ایران، اظهار داشت: آمریکایی ها با 
نزدیک شــدن به انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور، تالش های گوناگونی را انجام دادند 
که از مذاکره با ایران دســتاوردی داشته باشند 
و این دســتاورد را در البی های انتخاباتی به رخ 

طرفــداران و رأی دهندگان بکشــند، اما این 
تالش ها به جایی نرسیده است.

وی افزود: ترامپ اکنون به نحو دیگری به ایران 
فشار می آورد، برای اینکه حلقه را تنگ تر کند و 
ایران را بترســاند به کارهای خشونت آمیز روی 
آورده است و شاید خیلی هم بدش نمی آید که 

یک درگیری ایجاد شود.
فرجی راد با اشاره به طرح اخیر ۸5 صفحه ای 
دموکرات ها و بایدن که در آن اعالم شــده است 
آمریکا به برجــام باز خواهد گشــت و به دنبال 
تغییر نظام در ایران نیست، تاکید کرد: این موارد 
چیزهایی نیســتند که نتانیاهو و اسرائیل از آن 
خوششــان بیاید، بنابراین اسرائیل همه تالش 

خود را می کند تا اتفاقی بیفتد که هم ترامپ در 
انتخابات پیروز شــود و هم درگیری بین ایران 
آمریکا پیــش بیاید که حتی اگــر دموکرات ها 
هم پیروز شدند، روابط ایران و آمریکا به سمت 

گفت وگو پیش نرود.
 می خواستند پدافند سوریه 

به اشتباه هواپیمای ماهان را بزند
وی افزود: بنابراین غیر از این اتفاقی که برای 
هواپیمای ایرانی در سوریه اتفاق افتاد، ممکن 
اســت اتفاق های دیگری هــم ترتیب بدهند، 
اســرائیلی ها می دانند یک عکس العمل ایران 
جمعیت اسرائیل را تکان می دهد اما با ارزیابی 
که خودشان انجام دادند به این نتیجه رسیدند 

که این موضوع)جنگ ایــران و آمریکا( به نفع 
منافع ملی آنها است و علی رغم اینکه ریسک این 
موضوع را می دانند اما با توجه به ذهنیت غلطی 
که درباره هسته ای شدن ایران دارند، ریسک این 

را می پذیرند تا تسلیحاتی شدن ایران.
این تحلیلگر مسائل آمریکا ادامه داد:  بنابراین 
در ســه ماه آینده ما از این موارد چه در منطقه و 
چه در داخل ایران خواهیم دید که با هماهنگی 
کامل نیز بین کاخ سفید و اسرائیل اتفاق خواهند 

افتاد. وی درباره عکس العمل ایران به این اقدام 
آمریکا، گفت: نامه ای که بــه آقای »گوترش« 
دبیرکل سازمان ملل نوشته شد نامه خوبی بود، 
اما می بایست چندین نامه به رهبران بزرگ دنیا 
نیز نوشته شود، چون این اقدامات، کارهای بسیار 
خطرناکی هستند. یک هواپیمای اوکراینی در 
حالت جنگی ایران سرنگون می شود، ایران نیز 
اعالم می کند این ساقط شدن عمدی نبوده و در 
اثر اشتباه رخ داده است، اما ببینید چه سروصدایی 
در دنیا اتفاق می افتد؛ این اقدام آمریکایی ها علیه 
هواپیمای ایرانی بسیار بدتر است؛ چرا که عمدی 
بوده و می خواستند پدافند سوریه به اشتباه به 
هواپیمای مســافربری ماهان شلیک کند. باید 
روی این مسئله مانور تبلیغاتی بیشتری بدهیم 
نه اینکه به یک نامه به دبیرکل سازمان ملل اکتفا 

کنیم هرچند که این نیز اقدام خوبی بود.

فرجی  راد:

احتماال تا سه ماه آینده شیطنت ها علیه ایران ادامه دارد


