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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آیا فرمایشات رهبری برای دومین 
بار درباره حرمت اهانــت و هتاکی بر 
بهارستان کارگر خواهد افتاد؟ مسیح 
مهاجری دیروز در ســرمقاله روزنامه 
جمهوری اســامی نوشــت: »این، 
دومین بار اســت که رهبری در عمر 
5 ماهه مجلس یازدهــم، نمایندگان 
این مجلس را مورد عتــاب قرار داده و 
روش بعضی از آنها را حرام شرعی اعام 
می کنند. سؤال این است؛ افرادی که 
مکرراً مرتکب حرام شرعی می شوند 
و به توصیه رهبری هم عمل نمی کنند، 
چگونه صاحیت حضــور در مجلس 
را دارنــد؟ و چگونه خــود را انقابی 

می دانند؟«
او ادامه داد: »رئیس جمهور، چیزی 
برخاف اسام نگفت بلکه همان نرمش 
قهرمانانــه موردنظــر و عمل رهبری 
را در پرتو ســیره امام حسن مجتبی 
علیه السام تفســیر کرد. کسانی که 
این تفســیر را قبول ندارند می توانند 
آن را بدون توســل به اهانت و تهدید با 
تکیه بر منطق و اســتدالل رد کنند نه 
اینکه با انتشــار کلیپ هایی در فضای 

مجازی، رئیس جمهــور را به معاویه 
تشبیه نمایند و فحاشان را عمارهای 

زمان بنامند!«
رفتارهایــی که مســیح مهاجری 
به آنها اشــاره کرده باعث شد که مقام 
معظم رهبری، پس از چهار ماه از دیدار 
ویدئویی کــه با نماینــدگان مجلس 
یازدهم داشتند، بار دیگر تکرار کنند 
که »ممکن است انتقاد درستی داشته 
باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد؛ اما 
انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت 
است اینگونه رفتارها و هتک حرمت، 

روش آمریکایی ها است.«
»رهبری خود را سپر بالی 

رئیس جمهور کردند«
اما آیا این توصیه دوبــاره، مانع از 
تکرار چنین رفتارهایی می شود؟ گرچه 
اصولگرایان تندرو فعا شمشیرهایشان 
را غاف کرده انــد، اما از برخی نطق ها 
چنین برمی آید که منش آنها همچنان 

به قوت خود باقی است. 
حجت االسام محمدتقی نقدعلی، 
نماینده خمینی شــهر دیروز در نطق 
میان دســتور خود در مجلس تاکید 
کرد که رهبــری خود را ســپر بای 
رئیس جمهور کردنــد و در واکنش به 

توصیه های مقام معظــم رهبری در 
خصوص عدم توهین به رئیس جمهور، 
گفت: »امامــا ما به امر شــما تمکین 
می کنیم، اما به رئیس جمهور می گوییم 
اگر توهین به شما ممنوع است، توهین 
به ساحت مقدس معصومین به طریق 
اولی ممنوع تر است پس بیایید اکنون 
که مورد مهر و عطوفــت امام جامعه 
قرار گرفتید، دست از حاشیه سازی و 

تحریف بردارید.«
این اظهــارات حاکی از آن اســت 
که آنها صرفا به حرمــت توصیه مقام 
معظم رهبری، دســت از اهانت های 
تند خود کشــیده اند، اما همچنان با 
برق شمشیرهایشان روحانی را تهدید 
می کنند. تهدید آنها نیز بیش از هر چیز 
مربوط به موضع روحانی درخصوص 
صلح و مذاکره است، در حالی که تقریبا 
تمام سیاســیون در ایــران می دانند 
که رئیس جمهور در سلســله مراتب 
تصمیم گیری دربــاره صلح و مذاکره 
با یک کشــور خارجی، آن هم آمریکا 

تقریبا در آخر صف است. 
در این باره می تــوان به گفتگوی 
دیروز محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه 
اسامی مهندســین و از اصولگرایان 

باسابقه با خبرگزاری ایلنا اشاره کرد. او 
در بخشی از این گفتگو تصریح کرد: »در 
سیاست خارجی اینکه با چه کشوری 
ارتباط داشته باشــیم جزو اختیارات 
رئیس جمهور نیســت. رئیس جمهور 
عضو شورای عالی امنیت ملی است و 
شورای امنیت ملی با ترکیب مشخص 
شده اش در قانون اساسی در این مورد 

تصمیم گیری می کند، البته بعد از آن 
مصوبات شــورای امنیت ملی باید به 
تایید رهبری برســد و بعد الزم االجرا 

می شود.«
رئیسی که رئیس نیست

گرچه نمایندگان مجلس اصولگرا 
می دانند که برجام و موضوع مذاکره با 
آمریکا، فیلتر شورای عالی امنیت ملی 
و تایید مقام معظم رهبری را پشت سر 
گذاشته اما باز هم طعن و لعن آنها بابت 
برجام و شرایط موجود به سوی روحانی 

روان است.
در این میان بسیاری از محمدباقر 
قالیبــاف، رئیس مجلس بــه عنوان 
اهرمی انتظــار دارند که ترمز تندروها 
در بهارستان را بکشد و جلو هتاکی ها 
را بگیرد. قالیباف اما به نظر می رسد در 
این زمینه نیز مدیریت موفقی از خود 
نشان نداده است و بر دامنه انتقاداتی 

که به او وارد می شود، افزوده است. 
غامحســین کرباسچی، دبیر کل 
حزب کارگزاران سازندگی در روزنامه 
ایران نوشت: »وقتی در مجلس شورای 
اسامی رئیس جمهور کشور از ناحیه 
نماینده ای »لعنت« می شود، نمی شود 
انتظار داشت که الاقل مدیریت مجلس 
حداقل عکس العملی از خود نشان دهد 
و چهره رضایــت تلویحی از مجلس به 
بیرون منتقل نشــود؟ اگر این اهانت و 
هتک حرمت به تعبیــر رهبری عمل 
حرام است که هست، کسانی که با شعار 
تعهد به اصول و خط مشــی رهبری 
آرای مردم را کسب کردند و قطعاً بارها 
در این ســال ها اظهارات صریح را در 
این زمینه به یاد دارند، نباید موضعی 

بگیرند؟«
 نمایندگان گالیه ها را 

در سینه محفوظ می دارند
قالیباف دیــروز اما ســعی کرد از 
موضع انفعال خود کمی فاصله بگیرد 
و واکنشــی نصفه نیمه به اهانت هایی 
که از تریبون مجلــس به رئیس دولت 
شــد، نشــان دهد. او پس از اشاره به 
اظهارات مقام معظم رهبــری و آرزو 
برای تاســی از پیامبر اســامی برای 
رعایت اخاق، گفت: »اطمینان دارم 
که همه نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی از این پــس حرف هایی که 
مردم به آنها می زنند و گایه های مردم 
از مســئوالن اجرایی را در سینه خود 
محفوظ می دارند و آن را به تاش برای 
به حرکــت در آوردن چرخ های اقدام 
در همه بخش های اجرایی کشــور با 

اولویت مســائل اقتصادی، استفاده از 
ظرفیت های قانونی و نظارتی مجلس 
شــورای اســامی تبدیل می کنند و 
دولت را از طریق نقد صریح و دلسوزانه، 
نظــارت و کنترل بر بودجــه و اجرای 
قوانینی که معطل مانده است یا خاف 
قانون عمل می شود به مجلس و مردم 

پاسخگو می کنند.«
جالب آنکه قالیبــاف در اظهارات 
خود اشاره ای به قبح رفتار همکارانش 
در بهارستان نکرده و صرفا اکتفا کرده 
به اینکه بگویــد »نمایندگان گایه ها 
را در ســینه خود محفوظ می دارند«؛ 
پنداری که طرح ایــن گایه ها، تنها از 

راه هتاکی و پرده دری می گذرد. 
در بر همان پاشنه خواهد چرخید

از ســوی دیگر این واکنش مبهم و 
باتاخیر رئیس مجلس در حالی است 
که خود او نیز نتوانسته ارتباط موثر و 
بدون حاشــیه ای با دولت برقرار کند. 
همین چند وقت پیش بازدید سرزده 
او از بخش بیماران کرونایی بیمارستان 
امام خمینی)ره( کــه در پی آن دولت 
جلسه سران قوا را لغو کرد، حاشیه ساز 
شــد و البته منجر به هتاکی های تازه 
نمایندگان در مجلــس و اصولگرایان 

فضای مجازی به رئیس دولت شد. 
در چنین شرایطی به نظر می رسد 
خود قالیباف نیــز از ایجاد یک ارتباط 
سازنده میان دو قوه عاجز مانده است، 
چه رسد به اینکه بتواند جلوی ترکتازی 

همکاران تندروی خود را بگیرد. 
بدیــن ترتیب هیچ بعید نیســت 
که تا پایــان دولــت دوازدهم، رهبر 
انقاب اسامی باز هم ناگزیر از طرح 
تذکرات الزم در خصوص »اخاق« و 
»آداب سیاست ورزی« به نمایندگان 

اصولگرا شوند!

قالیباف باالخره از موضع انفعال درقبال رفتار نمایندگان خارج شد؛

عذر بدتر از گناه آقای رئیس

خبر

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی، گفت: پلیس طی 4 دهه گذشــته یک 
عملکرد خوب و موفق را در برقراری نظم و امنیت 
و همین طور نحوه برخورد با مجرمان و متهمان 
داشته است. البته برخی مواقع و به صورت موردی 
ما شاهد بودیم که یک فردی از نیروهای پلیس یا 
وابسته به آن خاف دستورات و قوانین رفتار کرده 
است که این به معنای آن نیست که کلیت پلیس 

مرتکب تخلف شده است.
ابراهیم عزیــزی در گفت وگو بــا »انتخاب« 
درباره حواشــی اخیری که نســبت به نوع رفتار 
یک نیروی پلیس با یک فرد در مشهد ایجاد شده، 
اظهار کرد: یکی از وظایف مهم و خطیر پلیس در 
همه کشورهای دنیا تامین نظم و برقراری امنیت 

در کشور است. این یک وظیفه و ماموریت بسیار 
خطیر و دشوار است که خوشبختانه پلیس در انجام 
آن موفق بوده است. برخورد با قاتان، افراد مسلح 
یا کسانی که اقدام به رفتارهای خشن می کنند و یا 
کسانی که مرتکب اقدامات مجرمانه یا خشونت بار 
شده اند، یک امری است که از دست هر سازمان و 
هرکسی ساخته نیست. این عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجه در مجلس ادامه داد: پلیس 
با یک رویکرد تخصصی و برگرفته از آموزش های 
فنی و رفتاری و همین طور تجــارب زیادی که 
کسب کرده، با مجرمان و متهمان برخورد می کند.

این نماینده شــیراز درباره اتفاق رخ داده در 
مشهد، تاکید کرد: شاید این اتفاقات که به صورت 
موردی هم هستند، بیشتر ناشی ضعف در آموزش، 

توجیه یا عدم اشراف آن فرد به قوانین باشد. اما من 
اعتقاد دارم که این اتفاقات به صورت موردی است 
و ما باید عملکرد کلیت پلیس و نیروی انتظامی را از 
این افراد جدا بدانیم. البته ممکن است که این اتفاق 
از سوی آن یک نفر عمدا یا سهوا رخ داده باشد که 
این مسئله می تواند در مراجع ذی صاح نیز بررسی 
شود.  عزیزی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه 
اقدامی در واکنش به این اتفاق پیش آمده خواهد 
کرد، گفت: مجلس این آمادگی را دارد تا چناچه 
نیازی به اصاح یا وضع قوانین جدید برای پلیس 
وجود داشت، ورود کند و پلیس را از این اقدامات و 
کمک ها بهره مند کند. ضمن آنکه مجلس قطعا بر 

رعایت حقوق شهروندی تاکید جدی دارد.
این عضو کمیســیون امنیت ملی در مجلس 

همچنین در پاسخ به اینکه آیا نمایندگان بنا ندارند 
مانند همان اتفاق معروف دربــاره مرگ جورج 
فلوید، در حمایت از شــهروندان، پلیس و همین 
طور لزوم برخورد بــا نیروهای متخلف، بیانیه ای 
صادر کند، تصریح کرد: این مسئله ضروریتی ندارد 
و من آن را مفید نمی دانم. نیروی انتظامی وظیفه 

دارد با کسانی )نیروهای پلیس متخلف( که خاف 
قوانین عمل کردند در مراجع ذی صاح برخورد 
کند. هیچکسی قبول نمی کند که کسی بتواند در 
هر نهاد یا سازمانی خارج از چارچوب های قانون 
عمل کند. اما اینکه بخواهیم کلیت پلیس و نیروی 

انتظامی را زیر سوال ببریم، کار درستی نیست.

واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی به ماجرای درگذشت جوان مشهدی:

مجلس مانند ماجرای جورج فلوید، بیانیه نخواهد داد
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برای ثبت اموال و دارایی نمایندگان؛
کارشناسان قوه قضاییه در 

مجلس مستقر می شوند
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی از 
استقرار کارشناسان قوه قضاییه در مجلس برای ثبت 
اموال و دارایی نمایندگان خبر داد. احمد امیرآبادی 
فراهانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
»با درخواست همکاران دوره یازدهم، کارشناسان 
 قوه  قضائیه در مجلس مستقر و نسبت به ثبت اموال و 
دارایی نمایندگان و مدیران مجلس اقدام می نمایند. 
 پ.ن: نمایندگان دوره دهم باید اموال و دارایی پایان 

دوره را برای بررسی به قوه قضائیه اعام نمایند.«  
    

روایت هایکو ماس از دیدارش 
با گروسی درباره ایران

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق االوسط، هایکو 
ماس، وزیــر امور خارجه آلمان با رافائل گروســی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و در 
مورد برنامه هسته ای ایران بحث و رایزنی کرد. ماس 
در این گفت وگو بار دیگر بر لزوم تداوم پای بندی کامل 
ایران به تعهدات برجامی اش تاکید کرد و افزود: ما در 
زمینه  دسترسی به سایت های هسته ای در ایران که 

اعام نشده اند، به پیشرفت های خوبی  رسیده ایم.
    

با دستور صالحی؛
فاز دوم پروژه رمزنگاری 

کوانتومی فضای آزاد کلید خورد
ایرنــا نوشــت: علی اکبــر صالحــی، معــاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران 
ضمن بازدید از مرکز ملی فناوری های کوانتومی ایران، 
دســتور آغاز فاز دوم این پروژه که با محوریت ارسال 
فوتون های در هم تنیده و رمزنگاری کوانتومی بین 
پردیس مرکزی سازمان انرژی اتمی)شهید شهریاری( 

و تراز مخابراتی رأس برج میاد را صادر کرد.
    

واعظی اعالم کرد:
آمادگی برای برگزاری جلسه 

مجازی رئیس جمهور با مجلس
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور حضور 
رئیس جمهور در مجلس برای تعمیق روابط دو قوه و 
همچنین نزدیک شدن به زمان تقدیم الیحه بودجه به 
مجلس را منوط به تشخیص ستاد ملی کرونا دانست و 
اظهار داشت: این موضوع به پروتکل هایی که ستاد ملی 
کرونا برای آقای رئیس جمهور تعریف می کند بستگی 
دارد. اگر نظر ستاد ملی کرونا مثبت باشد، رئیس جمهور 
به مجلس می رود و اگر مثبت نباشــد نمی رود. وی 
تصریح کرد: در مورد جلسه به صورت ویدئو کنفرانس 
هر زمان الزم باشد و مجلس هم بخواهد مشکلی برای 

برگزاری چنین جلسه ای نخواهیم داشت.
    

ظریف:
سازمان ملل باید در ۷۵ سالگی 

مهاری بر میزبانش باشد
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشــورمان به 
مناسبت هفتمین سال تاسیس سازمان ملل متحد 
در توییتی نوشت: »ســازمان ملل متحد باید در ۷5 
سالگی مهاری بر میزبانش باشد؛ میزبانی که ۲۲۰ سال 
از تاریخ ۲44 ساله اش را در جنگ سپری کرده و تنها از 
سال ۱۹45، علیه کسانی که به هوی و هوس او تن در 
نداده اند، ۳۹ جنگ نظامی و ۱۲۰ جنگ اقتصادی به 
راه انداخته )و البته در اغلب آن ها هم شکست خورده 

است.( واقعیت: جنگ هیچ برنده ای ندارد.«
    

اولیانوف خطاب به آمریکا:
اگر تحریم هایتان ته کشیده 

دیپلماسی را امتحان کنید
میخائیــل اولیانــوف، نماینــده روســیه در 
ســازمان های بین المللی در ویــن در واکنش به 
اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا در توئیتر نوشت: 
اگر تحریم ها تقریبا تمام شده اند، آیا زمان آن نرسیده 
درباره چیزی مفیدتر فکر کنید؟ مثا دیپلماسی؟ دیر 
شده است، اما بهتر از این است که هرگز این کار انجام 
نشود.« گفتنی است رابرت اوبرایان، مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید اخیرا گفته اســت ایاالت متحده 
تاکنون تحریم های زیادی علیه ایران و روسیه اعمال 
کرده و گزینه های کمتــری برای محدودیت های 

جدید علیه این دو کشور در اختیار دارد.
    

فراخوان ارتش برای جذب نیرو
ارتش جمهوری اسامی ایران جهت تکمیل کادر 
افسری از بین جوانان پسر مومن، متعهد، والیتمدار 
و انقابی و عاقه مند به حرفــه نظامی گری، همرزم 
می پذیرد. داوطلبان در حال تحصیل و دانش آموختگان 
رشــته های ریاضی-  فیزیک و علوم تجربی از طریق 
آزمون اختصاصی و مصاحبه حضــوری انتخاب و به 
منظور فراگیری آموزش های نظامــی کاربردی در 

دانشگاه های افسری مشغول به تحصیل خواهند شد.

تهدید تندروها بیش از 
هر چیز مربوط به موضع 

روحانی در خصوص 
»مذاکره« است؛ در حالی 
که تقریبا تمام سیاسیون 

در ایران می دانند که 
رئیس جمهور در سلسله 

مراتب تصمیم گیری درباره 
»مذاکره« با یک کشور 
خارجی، آن هم آمریکا 

تقریبا در آخر صف ایستاده 
است

جالب آنکه قالیباف 
در واکنش به سخنان 

مقام معظم رهبری 
درخصوص حرمت اهانت 

به رئیس جمهور؛ اشاره ای 
به قبح رفتار همکارانش در 

بهارستان نکرده و صرفا 
اکتفا کرده به اینکه بگوید 

»نمایندگان گالیه ها را 
در سینه خود محفوظ 
می دارند«؛ پنداری که 
طرح این گالیه ها، تنها 

از راه هتاکی و پرده دری 
می گذرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: هدف دشمن این 
است که ملت ایران راهبردها و سیاست های تحمیلی آمریکا 
را بپذیرد، آنها می خواهند ایران را پای میز مذاکره بکشــانند 
و نتیجه این مذاکره از قبل مشخص شــده است و آن تسلیم 
ایران در مقابل آمریکاســت که این موضوع هیچگاه با اهداف 

نظام مقدس ما انطباق ندارد. سرلشکر محمد باقری در نشست 
ویدئوکنفرانســی کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشــور با 
استانداران و روسای شورای پدافند غیرعامل استان ها که در 
وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 
سازمان پدافند غیرعامل و با کمک شرکت های دانش بنیان 
بر موضوع صنایع و فنآوری های مورد نیاز کار شده و باید مورد 

توجه قرار بگیرد که از این امکانات به نحو احسن استفاده شود.
کمین برای دستکاری قطعاتی که ایران می خرد

به نوشته تسنیم، وی افزود: بسیاری از گرفتاری های ما به 
خاطر نفوذ دشمن از طریق تجهیزات و امکاناتی است که از خارج 
خریداری می کنیم و این در عرصه دفاع توسعه بیشتری دارد که 

معلوم است دشمن سالهاست که خیمه مفصلی را برقرار کرده 
که ما چه قطعه ای از خارج از کشور تهیه می کنیم تا بتواند آن را 
عاملی برای جمع آوری اطاعات و یا تخریب و تغییر در کارکرد 
آن دستکاری کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: این 
را در صنایع هسته ای و در برخی جاها در کشور دیدیم و طبیعی 
است در امکانات ارتباطی و سایر امکانات کشور چنین اقداماتی 
از سوی دشمن صورت بگیرد و بر ماست بر توسعه بومی سازی 
امکانات تاکید کنیم و اجازه ندهیم امکانات دشمن به دست 
خود ما در داخل مستقر شود و اقدام کند. سرلشکر باقری بیان 
کرد: خارج کردن تاسیسات پرخطر از شهرها و مراکز جمعیتی از 
مسائلی است که حوادثی مانند انفجار بیروت نشان داد که چنین 

حوادثی در کمین کشورها و ملتهاست و باید با حساسیت دنبال و 
حل کنیم که با چنین حوادثی مواجه نشویم.

وی گفت: نظام آمادگی و رزمایش دستگاه های اجرایی هم 
موضوع مهمی است که دستورالعمل های آن اباغ شده و باید 
توسعه یابد و هر دستگاهی باید تمرین کرده باشد تا بتواند در 
برابر تهدید، کار خود را پیش ببرد. نیروهای مسلح در هر بخشی 
که برای توسعه پدافند غیرعامل نیاز باشــد، دریغی ندارند و 
در قرارگاه های موضوعی که در استان ها هست و استانداران 
فرمانده  قرارگاه هستند، فرماندهان نیروهای مسلح به عنوان 
جانشین آن هستند و آمادگی را اعام می کنیم از امکانات خود 

در ابعاد مختلف استفاده کنیم.

سرلشکر باقری: 

نتیجه مذاکره از قبل مشخص شده؛ با اهداف نظام انطباق ندارد 


