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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ظاهرا اختالف سلیقه رئیس دو قوه 
در مدیریت »بحران«، دردسرساز شده 
است؛ تا جایی که یکی را به بازدید بخش 
آی سیو بیماران کرونایی بیمارستان امام 
خمینی کشانده و دیگری در واکنش به 
این بازدید جلسه سران قوا را که دیروز 
قرار بود برگزار شود، لغو کرده و اینگونه 
اختالف دو رئیــس در مواجهه با کرونا، 
دیروز نقل مجلس و رسانه ها و محافل 

مجازی بود. 
»مدیریــت جهــادی«، کلیدواژه 
محبــوب محمدباقر قالیباف اســت؛ 
آنقدر محبــوب که چه بســا اگر متن 
سخنرانی های او را بررسی کنیم، کلمه 
»جهادی«، بیشــترین فراوانی را از آِن 

خود کند.
ســال 92 وقتی بــرای اولیــن بار 
کاندیدای ریاســت جمهوری شــد، 
عکس هــای او در مناطــق محــروم و 
جنگ زده جنوب با پیراهن خاکی رنگ 
که روی شلوار افتاده بود و چفیه ای دور 
گردن بســیار ُگل کرده بود. چهار سال 
بعد وقتی دوباره کاندیدا شد، در یکی از 
پوسترهای انتخاباتی عکس او در حالی 
دیده می شد که یک کاله ایمنی روی سر 
داشت با همان لباس خاکی رنگ تا نشان 
دهد که آقای رئیس چقدر مرد میدان و 

عمل است. 
وقتی هم که پالســکو فرو ریخت، 
حضور او با لبــاس عملیاتی در صحنه 

حادثه و فرمان دادن ها در همان محل 
فاجعه اسباب تحســین و تمجیدها و 
همزمان طعن و کنایه های بسیار شد؛ 
طعن و کنایه هایی که رفتار آقای شهردار 
را نمایشی و نخ نما می خواندند و معتقد 
بودند که او اگر »مدیر« است، باید جلو 
وقوع این فاجعــه را می گرفت نه اینکه 
حاال وقتی کار از کار گذشته بیاید وسط 

میدانی که ویرانه بی تدبیری اوست. 
ماجراجویی »جهادی« »مستر 

باقر ترامپ« با کروناویروس؟!
به هر حال همه آنها گذشته است و 
محمدباقر قالیباف اکنون رئیس مجلس 
اســت اما آن تب جهادی او به ماجرای 
کروناویروس هم ســرایت کرده است. 
آقای رئیس ظهر همیــن دو روز پیش، 
یعنی دوشنبه 14 مهرماه با هیأت همراه 
و دوربین و خبرنگار راهی بیمارستان امام 
خمینی )ره( شد تا به گفته خود از نزدیک 
با مشکالت کادر درمان در دست و پنجه 
نرم کردن با کرونا آشنا شود و در جلسه 
سران قوا که یک روز بعد یعنی سه شنبه 
قرار بود برگزار شود، دست پُر حاضر شود. 
دســت پُر قالیباف اما در این جلسه 
به کارش نیامد، چراکه اساســا جلسه 
سران قوا برگزار نشد. چند ساعت بعد از 
بازدید رئیس مجلس از بیمارستان امام 
خمینی)ره( و بخش ICU بیمارستان 
که بیماران بدحال کرونایی در آن بستری 
بودند، دولت اعالم کرد که به دلیل این 
بازدید و خطر انتقال ویروس کرونا، جلسه 

سران قوا را لغو کرده است. 

آن بازدیــد و ایــن لغــو منجر به 
لشکرکشی جناحی در فضای مجازی، 
واکنش هــای تند در مجلــس و البته 
پاسخ های اعضای پاستور شد. مخالفان 
دولت و هــواداران قالیبــاف در فضای 
مجازی، روحانی را بســتند به هجمه 
و حمله کــه او بیم جان خــود را دارد و 

قالیباف غم جان مردم. 
برخی هم چــون محمدمهاجری، 
فعال رسانه ای اصولگرا تیغ طنز خود را 
کشیدند و با عنوان »مستر باقر ترامپ!«، 
رفتار قالیباف را به رفتار ترامپ مقایسه و 
آن را یک نمایش تبلیغاتی تفسیر کردند. 
مهاجری در یادداشت خود نوشت: »حاال 
آقا باقر هم مثل ترامپ عمــل کرده. با 
خودش گفته یک ژست مردمی می گیرم 
می روم بیمارستان. اگر مریض شدم که 
به نفعم است و اگر هم کرونا نگرفتم، باز 
ژست مردمی بودن را گرفته ام و باز هم به 

نفعم است.«
حمله تند بهارستانی ها

در مجلس اما نوک پیکان ها سمت 
دیگری بود. احمد امیرآبادی، فراهانی، 
نماینده قم و عضو هیأت رئیسه مجلس 
در توئیتر دستور روحانی برای لغو جلسه 

سران قوا را »خجالت اور« خواند.
سیدمحسن دهنوی، نماینده تهران 
و دیگر عضو هیأت رئیســه مجلس هم 
مانند امیرآبادی، گالیه خود را به توئیتر 
فیلترشده برد و نوشت که رئیس جمهور 
در بحبوحه مشــکالت معیشــتی و 
آمارهای ناامیدکننــده اقتصادی و در 

شرایطی که مردم به تدبیر رئیس دولت 
احتیاج دارند، فقط دغدغه ســالمتی 

خود را دارد.
ســیدنظام الدین موسوی، نماینده 
تهران اما از بُعد دیگری به موضوع نگاه 
کرد و در گفتگویی، تصریح کرد که دولت 
و آقای روحانی از عملکرد رئیس مجلس 
که خــود را موظف می داند بر اســاس 
تکلیفی که قانون برای مسئوالن در نظر 
گرفته تا بین مردم بروند و نظارت کنند، 

ناراحت است!
او در اثبات گفته خــود توضیح داد: 
»در روزهای قبل نیز مقدمات و اشاراتی 
را از جانب دولتمردان در این زمینه دیده 
بودیم، زمانی که رئیس مجلس و برخی 
نمایندگان در استان های مختلف حضور 
پیدا کردند و نظــارت میدانی به عمل 
آوردند و با مردم دیدار مستقیم داشتند، 
برخی مسئوالن دولتی ناراحت شدند 
و ســعی کردند این مدل ارتباط گیری 

با مردم را تخطئه کنند و مجلس را زیر 
سوال ببرند.«

نقض پروتکل ها؛ پیامی خطرناک 
برای سالمت عمومی 

القصه اینکه اینگونــه اظهارنظرها 
دیروز در مجلس بسیار بود. البته محمود 
واعظی، رئیس دفتر روحانی پیشــتر، 
زمانی که گفته شد رئیس جمهوری به 
دستور ســتاد مقابله با کرونا در جلسه 
رأی اعتماد وزیر پیشــنهادی صمت 
حاضر نمی شــود، توضیح داده بود که 
»جان رئیس جمهور عزیزتــر از جان 
سایر مردم و کادر درمان نیست، اما اگر 
رئیس جمهور مبتال شود، کار مملکت 
می خوابد.« بماند کــه کار مملکت در 
همین حال هم خوابیده است اما به هر 
ترتیب اســتدالل دولت چنین بود.  در 
مقابل موضع گیری هــای مجلس، در 
این سو علیرضا معزی، معاون ارتباطات 
و اطالع رســانی دفتر رئیس جمهوری 
واکنشــی تند نشــان داد و با تاکید بر 
اینکه کوچک شــمردن پروتکل ها با 
هــر انگیــزه ای، عادی ســازی نقض 
آنهاســت، ادامه داد: »خــارج از فضای 
قطبی و احساســی، این التزام و اعتقاد 
به رعایت پروتکل هاســت که مقامات 
را با مردم هم تــراز می کند و اتفاقا نقض 
پروتکل هاست که می تواند تصویری از 
فرادستی مقامات به افکار عمومی ارائه 
دهد؛  این نه یک بحث سیاسی و تبلیغاتی 
اســت و نه مجالی برای طعنه و کنایه. 
نقض پروتکل ها، پیامی خطرناک برای 
سالمت عمومی اســت.« درنهایت هم 
معزی تیر خــالص را بر بازدید جهادی 
آقای رئیس از یک بیمارستان کرونایی زد 
و تصریح کرد: »حضور در بخش بیماران 
بدحال و به همراه بردن خبرنگار و دوربین 
نه ایستادن در کنار مردم که بی اهمیت 

کردن سالمت مردم است.«
 یک سناریوی 

از پیش تعیین شده؟!
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در 
نشست خبری خود ناگزیر به توضیح در 
این مورد شد و گفت که پیشنهاد برگزاری 
جلسه ســران قوا را خود رئیس جمهور 
داده بودند اما زمانی که رئیس مجلس به 
بیمارستان رفتند، وزیر بهداشت گفتند 
ایشان به بخش های کرونایی و بیماران 
بدحال رفته اند و کمیته بهداشتی ستاد 
ملی کرونا توصیه کرد این جلسه به عقب 
بیافتد. حتی برخی افــراد قبل از اتفاق 
این موضوع آن را پیش بینی کرده بودند 

و بیشتر شبیه به )یک سناریو( هست.

مینو محرز، عضو ستاد ملی مقابله 
با کرونا نیز به میان آمد تا شاید بتواند به 
عنوان یک چهره علمــی، به این جدل 
خاتمه دهد. او با تاکید بر اینکه لغو جلسه 
ســران قوا تصمیم درستی بوده، گفت: 
وضعیت اپیدمی کرونــا در ایران هیچ 
وقت به این وحشتناکی نبوده و هرگونه 

تجمعی باید لغو شود.
محرز اضافه کــرد: مجلس هم باید 
تا اطالع ثانــوی تعطیل باشــد چون 
نمایندگان مجلس بــا فاصله اندک در 
کنار هم هستند و اگر نمی توانند حداقل 
باید فاصله صندلی ها را زیاد کنند و اگر 
نمی توانند فاصله گذاری را رعایت کنند، 
برگزاری حضوری جلسات شــان هم 

خطرناک است. 
این توضیحات هم امــا افاقه نکرد و 
جدل لفظی میان دو طرف همچنان ادامه 
یافت؛ به طوری که محمدسعید احدیان، 
دستیار سیاســی و رســانه ای رئیس 
مجلس، در توئیتر در پاســخ به توئیت 
معاون ارتباطات ریاســت جمهوری، با 
انتتشار فیلمی از سخنان شهید بهشتی 
با این مضمون که »فســاد وقتی رسوخ 
می کند که رابطه مستقیم میان مردم و 
مسئوالن قطع شود. حجاب بین مردم و 
مسئوالن حرام مطلق است! اگر از جان 
خودت می ترسی نباید زمام دار شوی!« 
نوشــت: »آقای معزی سخنان شهید 
بهشــتی را برای رئیس جمهور پخش 
کنید، شاید فرجی شد. برگردید به آن 
دوران که رئیس جمهور در خط مقدم 
جبهه بــود.« تب این ماجــرا به زودی 
خواهد خوابید اما آنچــه رخ داد، گواه 
دیگری بود بر ناهماهنگی و شلختگی 
میان قوا و فاصله زیــادی که باالترین 
رتبه های مدیریتی کشور از یکدیگر دارند 
و فارغ از اینکه مصالح ملی و وحدت رویه 
چه حکم می کند، بر مبنای سیاســت 
موسی به دین خود، عیسی به کیش خود 

عمل می کنند!

جلسه سران قوا در پی بازدید قالیباف از بیمارستان امام خمینی)ره( لغو شد؛

حواشی عیادت »جهادی« آقای رئیس

خبر

رئیس جمهور با بیان اینکه تحوالت اخیر منطقه ناشــی از 
درگیری دو کشور همسایه آذربایجان و ارمنستان را با حساسیت 
و نگرانی دنبال می کنیم، گفت: مسئله صلح در منطقه بسیار مهم 
است و البته تمامیت ارضی همسایگان نیز برای ما دارای اهمیت 

باالیی است .
حسن روحانی روز سه شنبه در تماس تلفنی با »الهام علی اف«، 
رئیس جمهور آذربایجان، کشور آذربایجان را همسایه خوب ایران 
خواند و گفت:  همه مردم ایران عالئق تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
بسیار نزدیکی با جمهوری آذربایجان دارند و همواره دولت و ملت 
دوست و برادر ایران و آذربایجان روابط بسیار نزدیکی داشته اند؛ 

مسئولین جمهوری اسالمی نیز مواضع بسیار روشن و صریحی 
در خصوص مناقشه اخیر اتخاذ کرده اند. روحانی با ابراز نگرانی 
از مداخله احتمالی کشــورهای دیگر در مناقشه آذربایجان و 
ارمنستان و تبدیل این درگیری به یک جنگ منطقه ای، تاکید 
کرد: امنیت، ثبات و آرامش منطقه، به ویژه مرزهای شــمالی 
برای ما بسیار مهم است و این مناقشه و تداوم ناامنی مرزها نباید 

زمینه ساز نفوذ برخی گروه های تروریستی شود.
رئیس جمهور همچنین از کشیده شدن درگیری مرزی دو 
کشور به جنگ شــهرها ابراز نگرانی کرد و گفت: امیدوارم این 
جنگ و درگیری به جنگ شهرها منتهی نشود که در کنار آن 

آواره شدن مردم و کشته شدن شهروندان غیر نظامی را به دنبال 
دارد که بسیار دردناک و خطرناک است.

روحانی با اشــاره به ضرورت پایان یافتن هر چه ســریعتر 
درگیری ها میان ارمنســتان و آذربایجان، افزود: ایران برای هر 
نوع اقدامی برای حل اختالفات باکو و ایروان براساس قوانین و 
حقوق بین المللی و مرزهای به رسمیت شناخته شده دو کشور، 

آمادگی دارد.
رئیس جمهور همچنین رعایت امنیت مرزهــای ایران با 
کشورهای آذربایجان و ارمنستان و حفظ جان ساکنان روستاهای 

ایرانی همجوار با این کشورها را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور آذربایجان نیز با تاکید بر قابل درک دانستن 
نگرانی رئیس جمهور کشــورمان درخصوص امنیت مرزهای 
ایران و احتمال نفــوذ گروه های تروریســتی درصورت ناامن 
شدن منطقه، گفت: امنیت ایران را امنیت آذربایجان می دانیم 
و اجازه نخواهیم داد این مناقشــه موجب ناامنی در کشورهای 

همسایه شود.

با تاکید بر آمادگی ایران برای حل مناقشه آذربایجان و ارمنستان انجام شد؛

رایزنیروحانیوالهامعلیافدرباره»قرهباغ«
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نظرصریحمشاوررهبریدرباره
مناقشه»قرهباغ«

علی اکبر والیتی مشــاور رهبر انقالب در امور 
بین الملل در گفتگویی با اشــاره به درگیری های 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ 
اظهار داشت: ما می خواهیم که ارمنستان بخش های 
اشغال شده جمهوری آذربایجان را که حدود ۷ شهر 
اســت بازگرداند. وی تصریح کرد: ما کاماًل نگران 
سرنوشت آذربایجان هستیم و معتقدیم تمامیت 
ارضی آن باید حفظ شــود و مناطق اشــغالی اش 
تخلیه شود. با ارمنستان نیز همسایه هستیم و تاریخ 
طوالنی مشترک در همسایگی داریم و نمی خواهیم 
نه ارمنی ها تلفات بدهند و نه آذری ها؛ چه مسلمان 

چه مسیحی باید در امنیت کامل باشند. 
    

در پی اصابت خمپاره  به خاک ایران صورت گرفت؛
هشداروزیردفاع

بهآذربایجانوارمنستان
امیر حاتمی، وزیر دفاع با اشاره به اصابت گلوله 
و خمپــاره به بخش هــای مرزی خــاک ایران در 
مناقشات اخیر کشورهای آذربایجان و ارمنستان، 
گفت: تذکرات الزم به هر دو کشور داده شد. وی با 
بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران مناقشات را در 
منطقه به دقت رصد و دنبال می کند، تصریح کرد: 
جان شهروندان و امنیت خاک مقدس ایران اسالمی 
یک موضوع مهم و حیاتی است و به هیچ وجه قابل 
قبول نیست که به علت کم دقتی و بی توجهی گلوله به 
خاک کشورمان اصابت کند. وی تاکید کرد: چنانچه 
این موارد توسط کشورهای طرف مناقشه ادامه پیدا 

کند، قطعاً تمهیدات بیشتری اتخاذ خواهد شد.
    

امیر حیدری خبر داد؛
کنترلمرزهایکشورباپهپاد،
دوربینهایپیشرفتهو»بالن«

به گزارش مهر، امیر کیومرث حیدری، فرمانده 
نیروی زمینی ارتش در آیین افتتاحیه منازل 4۰۰ 
واحدی مهر والیت 1 اهواز، با اشاره به کنترل مرزهای 
غرب و جنوب غرب کشور در طول سال و همچنین 
روزهای اربعین توســط یگان های نیروی زمینی 
ارتش، افزود: تمامی مرزهــای غرب و جنوب غرب 
کشور با پهپادها، دوربین های پیشرفته الکترونیکی 

و دیجیتالی و انواع بالن ها کنترل می شود.
    

محسن هاشمی:
انتخابات1400»سوپرمن«

میخواهد
محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب 
کارگزاران که نام او در میــان نامزدهای احتمالی 
انتخابــات ریاســت جمهوری 14۰۰ مطرح در 
رسانه ها مطرح می شــود، در واکنش به احتمال 
کاندیداتوری اش در این انتخابات، گفت: شــرایط 
کشور بسیار سخت است و کسی که خود را کاندیدا 
می کند به قول غربی ها باید »سوپرمن« باشد. وی 
افزود: عالقه ای به این کار ندارم. با وضعیتی که االن 
هست فکر نمی کنم هیچ عاقلی کاندیدا شود. هاشمی 
با بیان اینکه برخی ها هستند که طرفدارانشان به 
آنها فشــار می آورند و می گویند که هیچ راهی جز 
حضور آنها نیســت، گفت: امیدوارم که بنده گول 

نخورم و نیایم.
    

خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل اعالم شد؛
بیانیهمشترکایرانو۲۵کشوردیگر
ژانگ جون، نماینده چین در ســازمان ملل در 
بیانیه ای از طرف 2۶ کشور سازمان ملل از جمله ایران 
به مجمع عمومی سازمان ملل، از تاثیر اقدامات قهری 
و یک جانبه مانند اعمال تحریم ها بر کنترل بیماری 
همه گیر کرونا انتقاد کرد و خوستار لغو تحریم ها شد. 
نماینده چین این بیانیه را از طرف کشوهای آنگوال،  
آنتیگوا و باربودا، بالروس، بروندی، کامبوج، کامرون، 
چین، کوبا، کره شمالی، گینه استوایی، اریتریا، ایران، 
الئوس، میانمار، نامیبیا، نیکاراگوئه، پاکســتان،  
فلسطین، روســیه، سنت وینســت و گرنادیس، 
سودان جنوبی، سودان، سورینام،  سوریه، ونزوئال 

و زیمباوه ارائه کرد.
    

یک قاضی آمریکایی رأی داد؛
محکومیتایرانبهپرداخت
1.4۶میلیارددالرغرامت

ایســنا به نقل از نشــنال نوشــت: یک قاضی 
آمریکایی ایران را محکوم به پرداخت 1.4۶ میلیارد 
دالر به خانواده »باب لوینســون« کرده است. کاخ 
سفید فروردین ماه با تایید نتیجه گیری های خانواده 
رابرت لوینسون، افسر سابق اف.بی.آی که مفقود 
شده است، این ادعا را مطرح کرد که او ممکن است 
در ایران مرده باشد. خانواده لوینسون مدعی شده اند 
که سرویس اطالعاتی آمریکا آن ها را متقاعد کرده 
که او در حبس در ایران مرده است اما اینکه چه وقت و 

چگونه این اتفاق افتاده مشخص نیست.

دیروز مینو محرز هم به 
میان آمد تا شاید بتواند به 

عنوان یک چهره علمی، به 
جدل پاستور و بهارستان 
خاتمه دهد. او با تاکید بر 

اینکه لغو جلسه سران قوا 
تصمیم درستی بوده، گفت: 

مجلس هم باید تا اطالع 
ثانوی تعطیل باشد 

برخی هم چون 
محمدمهاجری، فعال 

رسانه ای اصولگرا تیغ طنز 
خود را کشیدند و با عنوان 

»مستر باقر ترامپ!«، رفتار 
قالیباف را به رفتار ترامپ 

مقایسه و آن را یک نمایش 
تبلیغاتی تفسیر کردند

نماینده مردم شــازند در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: رویکرد رئیس محوری رئیس 
مجلس با کمال تاســف بدتر شده و رویه رئیس 
مجلس دهم را رئیس فعلی با شــدت بیشــتر 
دنبال می کنــد. محمــود احمدی بیغش در 
گفت وگو با ایرنا با اشاره به طرح اصالح ساختار 
مجلس، افــزود: این طــرح پیــش از آغاز این 
مجلس مطرح بود اما مســائلی دست به دست 

 هم داد که این طرح فراموش و خاموش شــود. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ده ها پیامک و 
تلفن روزانه از مردم دریافت می کنیم که خواستار 
در دســتور کار قرار دادن سواالت و استیضاح ها 
هستند ولی این اتفاق نمی افتد برای مثال چندی 
است که استیضاح وزیر کشور را دنبال می کنیم 

ولی پیگیری نمی شود.

برخی نمایندگان تحقیق و تفحص ها را 
تسویه حساب شخصی می دانند

احمدی بیغش خاطرنشــان کرد: تحقیق و 
تفحص ها در این چند سال نشــان داده که هیچ 
ســودی برای مردم ندارد؛ بعضی ها آن را وسیله 
تسویه حساب های شخصی خود با آن مجموعه 
قرار می دهند و این موضوع فقط هزینه روی دوش 
مردم و مجلس می گذارد و هیچ خیری برای مردم 

ندارد. نماینده شازند در مجلس یازدهم تاکید کرد: 
در مجلس دهم، بیش از ۳۰۰ تحقیق و تفحص با 
هزینه ۵۰ میلیارد تومانی انجام شده که در کمال 
تاســف فقط دو تحقیق و تفحص به قوه قضاییه 
ارسال شده که چیزی از آن بیرون نیامد. وی اظهار 
داشت: همه این تحقیق و تفحص ها انگیزه خدایی 

و کمک به مردم ندارد البته برخی از آنها نیز واقعا 
اجتناب ناپذیر هســتند. رییس مجلــس باید از 
جایگاه نماینده و مجلس دفــاع کند ولی رییس 
مجلس فعلی در این وادی ها نیست و نماینده وقتی 
وزارتخانه ای توجه نمی کند ناچار می شود به سراغ 
تحقیق و تفحص رود. احمدی بیغش یادآور شد: در 
نطقی که دو ماه پیش داشتم پیشنهاد کردم سازمان 
ملی نظارت تشکیل شود. این سازمان می تواند در 
همه امور کشور مواردی که به سالمت، امنیت و 
معیشت مردم سرو کار دارد مثال در گمرک، سازمان 
غذا و دارو، شــهرداری ها، امالک تملیکی حتی 

آموزش و وضع کنکورها نظارت کند.

احمدی بیغش:

رئیسمحوریدرمجلسیازدهمبیشازگذشتهاست


