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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

قرار گرفتن پشت تریبون 22 بهمن 
حق چه کسی است؟ چه کسی این امتیاز 
و البته شایستگی را دارد که در سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، صدایش شنیده 
شود؟ شاید به نظر سوال ساده ای بیاید 
امــا واقعیت این اســت کــه موضوع 
پیچیده تر از این حرف هاست؛ آن هم نه 
در حد اعتراض به سخنرانی یکی دو نفر، 
بلکه در حدی که کار آن به اولتیماتوم 
و تهدید و طومار و منکر شــدن لیست 

سخنرانان 22 بهمن می کشد. 
تریبونی برای اظهارات

 ضد انقالبی
لیست سخنرانان مراسم 22 بهمن 
و تشخیص شایســتگی آنها را شورای 
هماهنگی تبلیغات به ریاست آیت اهلل 
جنتی نهایی و اعالم می کند. مصطفی 
کواکبیان، نماینده اصالح طلب مجلس 
دیروز در تذکری شفاهی از عملکرد این 
شورا در تعیین ســخنرانان 22 بهمن 
انتقاد کرد و گفت که »بسیاری از مراکز 
اســتان ها افرادی را برای ســخنرانی 
می آورند که صددرصد ضد دولت و ضد 

حرکِت انقالبی سخن می گویند.«
او به کنایه اضافه کرد: »می توان لیست 
اسامی سخنرانان شــورای هماهنگی 
تبلیغات را بررسی و مشاهده کرد که چه 
کسانی از سخنرانان آیه، روایات و انقالبی 

بودن را بیشتر بلد هستند.«

به اتهام تصویب برجام
این اظهارات او ادامه جنجالی است 
که بر سر ســخنرانی علی الریجانی در 
مراسم 22 بهمن کرج به راه افتاده است. 
ماجرا از این قرار است که ابتدای بهمن 
حجت االسالم روحی، مسئول شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان البرز 
اعالم کرد که »سخنران مراسم سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در کرج، رئیس 

محترم مجلس شورای اسالمی است.«
ایــن خبر همــان و حاشــیه های 
ادامــه دارش همان؛ انتخاب شــورای 
هماهنگی استان البرز به مذاق بسیج 
دانشجویی دانشگاه البرز خوش نیامد و 
آنها طی نامه ای اعتراض آمیز به رئیس 
شورای هماهنگی استان خود، خواستار 
تغییر ســخنران روز 22 بهمن در این 
استان شدند. در نامه آنها نوشته شده بود: 
»نقش الریجانی در حمایت و تصویب 
برجام بر کســی پوشــیده نیست و به 
همین دلیل سخنرانی رئیس مجلس 
در راهپیمایی مردم کرج مصداق »وصله 

ناجور« است.«
نامه ای که طومار شد

اعتراض به ســخنرانی این »وصله 
ناجور« به نامه ختم نشد؛ نامه به طومار 
تبدیل شــد و در نماز جمعه این هفته 
کرج رونمایی شد؛ آیت اهلل محمدمهدی 
حســینی همدانی، امام جمعه کرج و 
نماینده ولی فقیه در استان البرز نیز به 
میدان آمد و در حمایت از طومارنویسان، 

برای تغییر سخنران مراسم روز 22 بهمن 
اولتیماتومی یک هفته ای داد و بعد هم 
گفت: »ما می خواهیــم کاری انقالبی 
انجام دهیم پس باید تمام شــئونش 
رعایت شود. ان شاءاهلل مالحظه کنند 
و هزینه برای اســتان و منطقه و کشور 

درست نکنند.«
بفرمایید

 این تریبون تقدیم به شما!
از ســوی آنهــا کــه اولتیماتــوم 
متوجه شــان بود و به قول امام جمعه 
کرج باید تدبیر می کردند، یعنی شورای 
هماهنگی استان البرز واکنشی دیده 
نشد؛ اما برخالف آنها دفتر علی الریجانی 
سکوت نکرد. دفتر او طی اطالعیه نوشت: 
»رئیس مجلس براساس اصرار جناب 
آقای لطفی، قائم مقام محترم آیت اهلل 
جنتی در شورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی ســخنرانی روز 22 بهمن را 
پذیرفتند و تصور این بــود که با آقای 
امام جمعه هماهنگی شده است. آقای 
الریجانی وقتی مطالب ایشان را شنید 
سخنرانی خود را لغو کرد و گفت: مسئله 
در حدی نیست که ایشــان به شورای 
هماهنگی مرکز اولتیماتوم یک هفته ای 

بدهند.«
در پایان این اطالعیه هم با کنایه ای 
به وحدت شــکنی اظهــارات آیت اهلل 
حســینی همدانی، نوشته شــده بود: 
»امروز کشــور به وحدت نیــاز دارد و 
مخصوصاً راهپیمایــی 22 بهمن باید 

مظهر وفاق در کشور باشد و آقای امام 
جمعه خودشان سخنرانی کنند یا هر 
کسی که مطلوبشان هســت، دعوت 

کنند.«
این اتفاق فرصــت خوبی برای علی 
الریجانی بود تا نشــان دهد که چقدر 
تحت فشار اصولگرایان است؛ آنچنانکه 
محمدتقی رهبر، عضو جامعه روحانیت 
مبارز روز گذشته در واکنش به این ماجرا 
گفت که »گروهی به اشتباه توقع دارند 
آقای الریجانی، چون اصولگرا اســت، 
باید هرآنچه خودشــان قبول دارند را 
 بدون هیچ اما و اگری قبول کند. شاید 
هم دوست دارند، مقابل دولت  روحانی 

بایستد.«
بسیج فارس

 اسحاق را نمی خواهد
بله پای دولت روحانی هم وسط است 
و این تنها الریجانی نیســت که از دید 
جریان های تندرو باید سخنرانی اش لغو 
شود؛ بلکه دیروز اسحاق جهانگیری نیز 

در همین صف قرار گرفت. او قرار است 
سخنران مراســم 22 بهمن در استان 
فارس باشــد، اما دیروز نامه شــورای 
تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان 
فارس به مسئول شــورای هماهنگی 
تبلیغات این استان نیز منتشر شد که در 
آن نوشته شده بود: »شخصی به عنوان 
سخنران جشن انقالب مردم برگزیده 
شده است که اگر در این روزها بخواهید 
جویای احوالش در رســانه ها شــوید، 
مهمترین تصاویری کــه از او خواهید 
دید جشــن تولدش در کاخ سعدآباد 
اســت. عکس هایی که در این وضعیت 
مشکالت اقتصادی دل مردم را به درد 
آورده است! مگر یادتان رفته در منظومه 
فکری امامیــن انقالب اســالمی اگر 
دولت ها و مسئولین خوی کاخ نشینی 
و اشرافی گری داشته باشند باید فاتحه 
دولت و ملت را خواند! آیا امروز با وجود 
همه مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم، با گرفتن چنین جشن های تولد و 
رسانه ای کردن آن نباید به انقالبی بودن 

این چنین افرادی شک کنیم؟!«
دعوای دو پادشاه در یک اقلیم

کواکبیان، نماینــده اصالح طلب 
مجلس از لیســتی انتقاد می کند که 
انقالبی نیست و علیه دولت حرف می زند، 
بسیج و آقای امام جمعه از سخنرانانی 
در همان لیســت که برجام را تصویب 
کرده اند و معاون اول دولت هستند. به 
نظر می رسد هیچ یک از دو طیف حاضر 
به تحمل سخنرانان طیف مقابل خود 
در مراسم 22 بهمن نیست و هر کدام، 
خود و نمایندگان جناح خود را شایسته و 
مستحق داشتن تریبون می داند. هریک 
در پی ســاکت کردن صدای دیگری و 
مصادره تریبون ها برای خود است! چنین 
گرایش هایی اگر نشانه تندروی، خود 
حق پنداری، نفاق و تفرقه نیست، پس 

نشانه چیست؟! 
پای نامه شورای تبیین مواضع بسیج 
دانشجویی استان فارس هنوز به نماز 
جمعه باز نشده است و دولت و جهانگیری 
نیز واکنشی به آن نداشته اند، اما اتفاقات 
مربوط به سخنرانی علی الریجانی در 
این چند روزه واکنش های بسیاری را در 
پی داشته است؛ به ویژه که او و حامیانش 
تجربه تلخ 22 بهمن 91 در قم را هنوز به 

یاد دارند. 
مسابقه فتنه نمایی

دیروز در مجلس یکی از موضوعات 
مورد اشــاره، همین ماجرای اظهارات 
امام جمعه کرج بود. محمدعلی وکیلی، 
نماینده تهران در نطق میان دستور خود 
این اظهارات را در راستای فتنه نمایی 
ارزیابی کــرد و گفت: »عجیب تر اینکه 
آنچنان مســابقه فتنه نمایی شــدید 
شــده که حتی برای سخنرانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی که از چهره های 
شناسنامه دار اصولگرایانه است، برای 22 
بهمن در کرج شرط می گذارند و طومار 

نهی امضا می کنند.« علی مطهری نیز 
خواستار پیگیری قضایی موضوع شد و 
تاکید کرد که »به عنوان هیأت رئیسه 
وظیفه داریم از شــأن مجلــس دفاع 

کنیم.«
گسترش دایره توهین

 به مقامات
از سوی شورای هماهنگی که یک 
سر داستان اســت اما خبری نیست و 
اتفاقا گالیه خیلی ها نیز به این سکوت 
است. روز گذشــته »خبرآنالین« در 
مطلبی با تیتر »آقای جنتی، آقای حاج 
علی اکبری! سکوت شما یعنی تیغ تان 
نمی بُرد؟« نوشــت: »نخستین کسی 
که باید اعالم موضــع می کرد رئیس 
شــورای هماهنگی تبلیغات- آیت اهلل 
جنتی- است که دعوت از الریجانی برای 
ســخنرانی22بهمن در کرج به دعوت 

قائم مقام وی صورت گرفته است.«
متاسفانه آیت اهلل جنتی که معموال 
در بــاره موضوعات هرچنــد نامرتبط 
با ســمت هایش ســخنرانی می کند، 
تاکنون مهر سکوت بر لب زده است. از 
آن عجیب تر ســکوت حجت االسالم 
کبــری، رئیــس شــورای  علی ا
سیاستگذاری ائمه جمعه است که در 
برابر هنجارشــکنی یکی از خطیبان 

جمعه برخوردی نداشته است. 
علی اکبری که از نخستین روزهای 
انتصاب به ســمت جدید، امیدهایی 
را بیــن متدینین ایجاد کــرده بود در 
نخستین رخداد مهم دوران مسئولیتش 

آزمون موفقی نداشت.«
در ادامه این مطلب آمــده بود: »از 
بین بردن شأن مسئوالن عالی کشور و 
واکنش نامناسب در برابر آنها این زیان 
را دارد که خط شــکنی می کند و دایره 
توهین گســترده تر می شود و مقامات 

باالتر و پایین تر را نیز در برمی گیرد.«
این حاشیه ها و واکنش ها ادامه دارد، 
اما هــر چقدر که ادامــه پیدا می کنند 
ســرعت حرکتشــان بــه َگــرد پای 
تندروی هایی که پرچم آشتی و وحدت 
را زمین گذاشــته اند و خود را محق در 

همه امور می دانند،نمی رسند! 

سخنرانی جشن پیروزی انقالب حق چه کسی است؟

مناقشه بر سر تریبون!  

خبر

خطر از بیخ گوش الریجانی گذشت. شاید اگر بسیجی ها در نماز جمعه طومار پهن نمی کردند و امام جمعه کرج 
اولتیماتوم نمی داد، او هفته آینده ماجرای تلخ بهمن شش سال پیش را دوباره تجربه می کرد. بعد از »یکشنبه سیاه« سال 

91، یک سخنرانی سیاه هم برای علی الریجانی رقم خورد. او که نماینده استان قم در مجلس است، سخنران مراسم روز 
22 بهمن 91 در قم بود، اما ناگهان با سیل مهر و کفش و اشیا و شعار که به سویش پرتاب می شد، مواجه شد و سخنانش ناتمام 

ماند. ظاهرا این خطر بهمن امسال نیز در کمین او نشسته بود که فعال علی الحساب رفع شده؛ اما در عین حال یک عالمت 
سوال بزرگ ایجاد کرده است.

وزیر امور خارجه ارتباط »اینستکس« با FATF را رد کرد 
و گفت: اعتراض کردیم که اقدام دیرهنگام اروپا در ارائه این ساز 
و کار نمی تواند مشروط باشد. علی نجفی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتگو 
با تسنیم با اشاره به جزئیات نشست عصر دیروز این کمیسیون، 
گفت: نشســت کمیســیون امنیت ملی مجلــس با حضور 

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، معاونین و مدیران وزارت 
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به منظور بررسی و تبادل نظر 

پیرامون ابزاری در حمایت از تبادالت تجاری برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، وزیر امور خارجه گزارشی از سوابق 
و مذاکرات مربوط به ارائه ســاز و کار مذکور میان ایران و اروپا 
)اینستکس( متعاقب خروج آمریکا از برجام ارائه و تأکید کرد که 

ارائه این سازوکار، گام مثبت و اولیه ای از سوی اتحادیه اروپا برای 
حفظ منافع ایران در برجام است. سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس تصریح کرد: آقای ظریف درباره »اینســتکس« 
گفت که منتظریم مراحل اجرایی و عملیاتی آن طی شــود، 
وی ضمن رد ارتباط »اینســتکس« با FATF تأکید کرد که 
این ارتبــاط را نمی پذیریم و حتی اعتــراض کردیم که اقدام 
دیرهنگام اروپا در ارائه این ساز و کار نمی تواند مشروط باشد. 
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: تأثیر سازوکار »اینستکس« 
در جلوگیری از امنیتی سازی ایران، منحصر نبودن فعالیت این 
ساز و کار به غذا و دارو، ضرورت ایجاد ساز و کار مشابه در ایران از 

دیگر موارد مطرح شده در این نشست بوده است.

دو شرط تحقیرآمیز
آیت اهلل صادق آملی الریجانی، رئیس قــوه قضائیه در 
جلســه مســئوالن عالی قضایی گفت: رییس قوه قضاییه 
گفت: اروپایی ها پس از 9 ماه سازوکار مالی با ایران را ثبت 

کرده اند.
به گزارش انتخاب، آیت اهلل آملی الریجانی گفت: اروپایی ها 
دو شرط برای اجرای ســازوکار مالی گذاشته اند که دو شرط 
تحقیرآمیز است؛ یکی پذیرش FATF و یکی هم اینکه باید 

بپذیریم روی مسائل موشکی هم مذاکره کنیم.
او گفت: مگر جمهوری اسالمی ناتوان است که برای دارو و 

غذا FATF را بپذیرد؟

اعراض ظریف به اروپا؛

 »اینستکس« ارتباطی با FATF ندارد
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50 هزار زندانی 
مشمول عفو رهبری می شوند

آیت اهلل صادق آملی الریجانــی، رئیس قوه 
قضاییه گفت: ۵۰ هزار زندانی به مناســبت دهه 
فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
مشــمول عفو می شــوند. رئیس قوه قضاییه در 
جلسه مسئوالن عالی قضایی کشور گفته است 
تعداد زیادی از این افراد از زندان آزاد می شــوند 
و تعداد دیگری هم مشمول عفو و کاهش میزان 

زندان خواهند شد.
    

ایران به هیچ وجه
 شروط INSTEX را نمی پذیرد

سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون 
امنیت و سیاســت خارجی مجلس با اشــاره به 
اظهاراتــی مبنی بــر اینکه اجــرای کانال مالی 
INSTEX منــوط بــه تصویــب FATF در 
ایران است، گفت: منوط کردن اجرای این کانال 
به مواردی خــارج از برجام برخــالف تعهدات 
بین المللی است، جمهوری اسالمی ایران به هیچ 
وجه شــروط را نمی پذیرد.چرا که اروپا باید این 
کانال ارتباطی را برای اجرای الزامات و تعهدات 
خود در قبــال برجام عملیاتی کند. مســئوالن 
دســتگاه دیپلماســی ما  در هیچ جلسه ای که 
قرار باشد پیرامون موضوع موشکی ایران برگزار 
شود، حضور نخواهد یافت و حتما جلسه را ترک 

خواهند کرد.
    

آیا پول های بلوکه شده ایران 
آزاد می شود؟

حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون 
سیاســت خارجی مجلس درباره جلسه دادگاه 
الهه در رابطه با پول های بلوکه شده ایران توسط 
آمریکا به خانه ملت گفت: اگر دادگاه الهه فارغ از 
تبعات قدرت عمل کند، کما اینکه تاکنون به این 
شکل بوده است؛ رأی باید به نفع ایران شود و بنده 
امیدوار شدم که این رأی به ســود ایران خواهد 
بود. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
اگر رأی در این دادگاه به نفع ایران صادر شــود؛ 
احتمال این وجود دارد که پول های بلوکه شده از 
سوی آمریکا به ایران پرداخت شود، عنوان کرد: 
آمریکایی ها معموال سعی می کنند که پایبند به 

قانون نباشند.
    

وثیقه 10 میلیاردی 
برای وزیر رفاه اسبق

وکیل رئیس پیشین هیات مدیره بانک سرمایه از 
آزادی وی با تودیع وثیقه ده میلیارد تومانی خبر داد. 
سیامک مدیر خراسانی به ایلنا گفت: پرویز کاظمی 
با تودیع وثیقه 1۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. 
پیش از این و در آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به 
پرونده ســه تن از مدیران پیشین بانک سرمایه، با 
افزایش مبلغ وثیقه علی بخشایش، پرویز کاظمی و 
محمدرضا توسلی از سه به ده میلیارد تومان از سوی 
قاضی مسعودی مقام، مدیران پیشین بانک سرمایه 
راهی زندان شدند. پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین 
اجتماعی دولت اول محمود احمدی نژاد بود که به 

علت اختالفات با او از وزارت استعفا کرد.  
    

عراقچی عازم پاریس شد
به گــزارش ایرنا، در چهارچــوب رایزنی های 
مســتمر تهران-پاریس، ششــمین دور گفت 
وگوهای سیاسی ایران و فرانسه فردا سه شنبه 16 
بهمن 1397 بین عراقچی و موریس گوردومونتاین 
 دبیرکل وزارت امور خارجه فرانسه برگزار می شود.

پنجمین دور گفت وگوهای سیاسی دوجانبه به 
ریاست معاون سیاسی وزارت امور خارجه و دبیر 
کل وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه 3۰ 
خردادماه سال جاری در تهران برگزار شد. معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه هشتم بهمن ماه جاری 
هم برای انجام رایزنی های سیاسی با مقام های سه 
کشور اروپایی اتریش، اسلواکی و بلغارستان به این 

کشورها سفر کرد.
    

برگزای نشست پوتین، روحانی 
و اردوغان در سوچی

به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، کرملین 
اعالم کرده کــه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، 
رؤســای جمهور ایران و ترکیه چهاردهم فوریه 
2۰19 در شهر ســوچی واقع در منطقه دریای 
سیاه دیدار خواهد کرد.جزئیات بیشتری در این 
باره داده نشده است اما پوتین ماه گذشته گفت 
که چنین نشستی را برای مذاکره درباره وضعیت 
سوریه تشکیل خواهد داد؛ ترکیه و روسیه تالش 
کرده اند تنش و خطر را در این منطقه کمتر کنند.

 لغو سخنرانی، فرصت 
خوبی برای علی الریجانی 
بود تا نشان دهد که چقدر 

تحت فشار اصولگرایان 
است؛ آنچنانکه محمدتقی 

رهبر در واکنش به این 
ماجرا می گوید: گروهی 
به اشتباه توقع دارند که 

آقای الریجانی، چون 
اصولگرا است، باید هرآنچه 

خودشان قبول دارند را 
 بدون هیچ اما و اگری قبول 

کند

 به نظر می رسد هیچ یک 
از دو طیف حاضر به تحمل 

سخنرانان طیف مقابل خود 
در مراسم 22 بهمن نیست. 
هریک در پی ساکت کردن 

صدای دیگری و مصادره 
تریبون ها برای خود است!

سخنگوی نظامی حزب اهلل عراق به اظهارات 
اخیر رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و 
گفت که اگر آمریکا تصمیم بگیرد به ایران و یا 
سوریه حمله کند دست هایش را قطع خواهیم 

کرد. جعفر الحســینی، ســخنگوی نظامی 
گردان های حزب اهلل عراق در گفت وگو با شبکه 
المیادین در واکنش بــه اظهارات اخیر دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: اگر آمریکا 

تصمیم بگیرد که به ایران و یا سوریه حمله کند 
دست هایش را قطع خواهیم کرد. وی با اشاره 
به اینکه ترامپ حق ندارد بــه تجاوز به ایران از 
طریق خاک عراق فکر کند افزود: پارلمان عراق 

باید الیحه خروج نیروهای آمریکایی از عراق 
را تصویب کند. الحسینی در ادامه گفت که با 
توجه به اظهارت ترامپ مأموریت جدید ارتش 
آمریکا روشن شد و نیروهای مقاومت از خیلی 
وقت پیش اهداف آمریکا را می دانست. وی با 
اشاره به اینکه نیروهای آمریکایی اجازه ندارند 
که در مناطق مرزی تحرکاتی داشــته باشند 
و همچنین نمی توانند بــه هیچ طرفی تجاوز 

کنند افزود: نیروهای مقاومت دالیل، گزینه ها 
و توان مقابله با نیروهــای آمریکایی را دارند و 
بیشتر نیروهای سیاسی عراق خواستار خروج 
نیروهای آمریکایی هستند. به گزارش ایسنا، 
پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
با بیان اینکه برای زیر نظر داشتن ایران در عراق 
می ماند، گفت: تمام چیزی که می خواهم این 

است که نظارت کنم. 

سخنگوی نظامی حزب اهلل عراق: 

واشنگتن به ایران تجاوز کند دست هایش را قطع می کنیم


