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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

جمله معروفــی در میــان مردم 
جا افتاده از این قرار کــه وقتی به آنها 
می گویند در کشور آزادی بیان داریم، 
بالفاصله در پاسخ می گویند »آزادی 
پس از بیــان نداریم«؛ حــاال اگر یک 
فرد عادی باشــند این نبــود آزادی 
خود را به شــکل تعقیب قضایی نشان 
می دهد، اگر نماینده مجلس باشــد 
و جایی حرفی زده باشــد که به مذاق 
بخشی از قدرت خوش نیامده چوبش 
را در تایید صالحیت های بعدی خواهد 
خورد و اگر هم رئیس جمهور باشــد، 
مورد هجمه های سنگین توپخانه های 

خودی قرار می گیرد. 
این هجمه ها تا جایی پیش می رود 
که حتی اجازه اظهارنظــر به او درباره 
سیاســت خارجی را هــم نمی دهند. 
یعنی رئیس جمهوری که با رأی بیش 
از 23 میلیون ایرانــی به عنوان رئیس 
قوه مجریــه انتخاب شــده حتی این 
حق را ندارد که دربــاره صلح و مذاکره 

حرف بزند. 
تصمیم گیــری دربــاره مذاکره 
با آمریــکا صرفا در حیطــه اختیارات 

رئیس جمهوری نیســت و قطعا مقام 
معظم رهبری در این خصوص حرف 
آخر را خواهند زد و حتی بســیاری از 
نهادهای موثر دیگر مانند شورای عالی 
امنیت ملی در این باره تصمیم گیرنده 
هستند، اما آزادی بیانی که جریان ها 
و چهره های تنــدرو در ایران ســلب 
می کنند، حتی اجازه اظهارنظر در این 
خصوص را هم در صورتی  که مخالف 
نظر آنها باشــد بــه رئیس جمهوری 

نمی دهند. 
حســن روحانی هفته گذشته در 
جلسه هیأت دولت با اشارات تاریخی 
ســخن از صلح به میــان آورد و گفت: 
»وقتی برخی از اصحاب امام حســن 
)ع( آمدند و با زبــان معترضانه که چرا 
صلح کردی، چرا پیمان را امضا کردید، 
حضرت فرمودند، جامعه اسالمی که 
فقط شما ۱۰ نفر نیستید، شما 2۰ نفری 
که اینجا نزد من آمدید که دنیای اسالم 
نیستید. من در مسجد رفتم برای مردم 
سخنرانی کردم و دیدم اکثریت قاطع 
جامعه صلح می خواهنــد و وقتی که 
مردم این را می خواهند، صلح را انتخاب 

می کنم.«
او با بیان اینکه این راه امام مجتبی 

اســت، افــزود: »امام مجتبــی به ما 
می آموزد که مرد جنگ باشیم به روز 
جنگ، و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر 
در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، 
صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است. 
به موقع باید بایستیم و بجنگیم و به موقع 

باید صلح کنیم.«
 فحاشی سیاسی به بهانه 

»فحشای سیاسی«
همین اظهارات او کافی بود تا سیبل 
هجمه ها و حمله هایی از این نوع شود. 
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: 
»پرچم صلح را در چنین شرایطی باال 

بردن، عین خیانت و حماقت است.«
غیــر از او، محســن پیرهــادی، 
مدیرمسئول روزنامه رسالت هم دست 
به قلم شد و در سرمقاله این روزنامه با 
عنوان »همان قدر سیاست نمی دانید 
که دین نمی فهمید«،  نوشــت: ما از 
ابتدا هــم از جناب روحانــی انتظار 
نداشتیم اهل ایســتادگی بر اصول و 
مقاومت جدی در برابر بدخواهان ایران 
اسالمی  باشد، اما آنچه حقیقتا عجیب 
بوده و قابل پذیرش نیست، آن است 
که ایشان پس از ۷ سال نسخه پیچی 
بر اساس منطق ســازش و مذاکره  و 

دستاورد تحقیقا هیچ، باز هم منطق 
امتحان پس داده و شکســت خورده 

خود را تئوریزه می کند.«
حســن رحیم پور ازغــدی، عضو 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگی و 
سخنران تندرو و پرحاشیه نیز از قافله 
هجمه به روحانی عقب نماند و در یک 
نشست دانشــجویی درباره اظهارات 
اخیر رئیس جمهوری بــا بیان اینکه 
مردم دارند تاوان توهــم و وعده های 
چند سیاســتمدار با ضریب هوشــی 
پایین را می دهند کــه مفهوم عزت و 
اقتدار ملی را نمی داننــد؛ از معامله با 
شــیطان و اعتماد به وعده های وی به 

 عنوان »فحشای سیاســی« یاد کرد. 
او با خواندن »الشیطان یعدکم الفقرو 
یامرکم بالفحشــا«، افزود: شیطان با 
ارعاب و تهدید و سپس وعده اقتصادی، 

ضعیفان را وادار به فحشا می کند!
ازغــدی در بخــش دیگــری از 
ســخنانش نیز گفت کــه »من امثال 
قاسم سلیمانی را واجد روحانیت و اهل 
معنا می دانم و امثال حسن روحانی را 

فاقد آن.«
با این واکنش ها به نظر می رسد که 
سخن گفتن از صلح و مذاکره رفته رفته 
از سوی برخی چهره ها تبدیل به یک تابو 
یا به تعبیر رحیم پور ازغدی »فحشای 

سیاسی!« خواهد شد. 
باید دستور دهند هزار بار شما را 

اعدام کنند
در میــان این واکنش هــا، توئیت 
رئیس کمیســیون سیاست خارجی 
مجلس نیــز در نوع خــود قابل توجه 
بود که کار را تا پیشــنهاد »اعدام« هم 
کشــانده بود. مجتبــی ذوالنوری، در 
صفحه توئیتری خود نوشت: »جناب 
روحانی اگــر برای توجیــه مذاکره با 
دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را 
خواست اکثر مردم از امام ذکر می کنید! 
امروز اکثریــت قاطع ملــت ایران به 
کمتر از عــزل و مجازات شــما راضی 

نمی شوند.«
او ادامه داد: »با منطق شما، رهبر 
انقالب باید دســتور دهنــد هزار بار 
شــما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز 

راضی شود.«
آنچه در این بین مشخص نیست که 
مالک و معیار سیاسیون از رأی و نظر 
مردم درباره این موضوع چیســت. به 
نظر می رسد اگر بناست که در این مورد 
بر اساس خواســت مردم عمل شود، 
رفراندومی نیز برگزار شود تا هر طیف 
و جریانی خواست خود را خواست ملت 

قلمداد نکند. 
همچنین رهبر انقالب که مجتبی 
ذوالنوری در توئیت خود از ایشان یاد 
کرده  اســت، کمتر از یک ماه پیش در 
آســتانه هفته دفاع مقدس، به قبول 
قطعنامه 598 در پایان جنگ هشــت 
ساله با عراق اشاره کرده و آن را مدبرانه 

خواندنــد و تاکیدند کردنــد که »اگر 
پذیرش این قطعنامه مدبرانه نبود، امام 

آن را نمی پذیرفت.«
مخالفت رهبری با مذاکره، مانع 

اظهارنظر دیگران نیست
این گفته متضمن این نکته است که 
گاه ممکن است حتی پس از هشت سال 
جنگ تن به تن و شهادت هزاران هزار از 
جوانان وطن، ناگزیر از پذیرش صلح با 
دشمن شویم. انتخابات آمریکا کمتر از 
یک ماه دیگر برگزار می شــود و ممکن 
اســت نتیجه باز هم ریاست جمهوری 
ترامپ باشد. از ســوی دیگر بن بست 
اقتصادی نیز گریبان ایــران را گرفته 
است. شــاید در این میان مذاکره نیز 
علی رغم همه تلخی آن، »مدبرانه ترین« 
تصمیم باشد که تشخیص آن برعهده 

تصمیم گیران نظام است.
اما حتی اگر نظــر تصمیم گیران 
نظام نیز مبتنی بر عدم مذاکره باشد، 
این موضوع نافی حق رئیس جمهوری 
برای اظهارنظر در این خصوص نیست؛ 
آنچنانکه علی مطهری دیروز در واکنش 
به اهانت هایی که به حسن روحانی شد، 
در توئیترش نوشــت: »من مذاکره با 
آمریکا را در شرایط فعلی به صالح کشور 
نمی دانم اما معتقدم اظهارنظر هر ایرانی 
خصوصا رئیس جمهور در این مورد باید 
آزاد باشد و نباید موجب توهین و تهدید 
شــود. این که مقام رهبــری مخالف 
مذاکره هستند مانع اظهارنظر دیگران 

نیست.«

هجمه سنگین توپخانه های خودی علیه روحانی بابت اظهاراتش درباره »صلح«؛

سلب حق اظهارنظر از  باالترین مقام اجرایی کشور!

خبر

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه جریان 
رقیب اصالحات هیچ گاه شــهامت عذرخواهی 
از مردم به خاطر حمایــت از آقای احمدی نژاد را 
نداشــت، گفت: اصالح طلبان بــه خاطر برخی 
ناکارآمدی های دولت که به ســرمایه اجتماعی 
اصالحات ضربه زد، حاضر به عذرخواهی هستند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در دیدار با 
جمعی از فعاالن سیاسی و مدنی شهرستان ری، 
میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم 
را نگران کننده توصیف کرد و افزود: مردم به خاطر 
برخی ناکارآمدی ها و وضعیت معیشتی که با آن 
دست به گریبان هســتند گالیه های به حقی از 
مسئوالن دارند و به همین دلیل و هم به خاطر رد 

صالحیت های گسترده صورت گرفته و هم به دلیل 
نوع رفتار جریانات سیاسی در انتخابات مجلس 
یازدهم مشارکت قابل قبولی را شاهد نبودیم و اگر 
این میزان مشارکت در انتخابات آینده ادامه داشته 

باشد، نمی تواند مسیر انقالب را تضمین کند.
وی حضــور مــردم در رویدادهــای مهم را 
تضمین کننده مشروعیت نظام دانست و  تأکید 
کرد که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس 

یازدهم  به این مشروعیت آسیب زد.
لزوم تغییر در نحوه اداره کشور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه باید شــرایط فعلی حاکم بر کشور تغییر 
کند و ادامه روند فعلی با همراهی مردم می تواند 

اصالح شــود ،خاطرنشان کرد: کســانی که دل 
در گروه انقــالب دارند و دغدغه مند هســتند از 
وضعیت فعلی کشور که می تواند تداوم آن منجر 
به اتفاقات ناگواری شود، نگران هستند و راه فائق 
آمدن بر مشــکالت و چالش ها را تغییر در نحوه 
اداره کشور و حفظ انسجام و همدلی در خانواده 

انقالب می دانند.
 بقای نظام به حضور اصالح طلبان 

پیوند خورده است
عارف با تأکید بر اینکــه اصالح طلبانی که به 
گفتمان اصالح طلبی اعتقاد راسخ دارند هیچ گاه 
در نقش اپوزیسیون ظاهر نمی شوند، گفت: تجربه 
نشان داده که یک جریان سیاسی نمی تواند کشور 

را اداره کند و کســانی که فکر می کنند یکدست 
شدن حاکمیت باعث حل مشکالت مردم می شود 

سخت در اشتباه هستند.
وی با اشــاره به خــط تخریبی رســانه های 
بیگانه علیه اصالح طلبان، تأکید کرد: رسانه های 

فارســی زبانی که در خارج از کشــور مدیریت 
می شوند در چند ســال اخیر یک هدف را دنبال 
کرده اند و آن هم تخریب هدفمند اصالح طلبان 
بوده اســت چراکه می دانند بقای نظام به حضور 

اصالح طلبان پیوند خورده است.

عارف:

اصالح طلبان حاضر به عذرخواهی هستند
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با موضوع هواپیمای اوکراینی انجام می    شود؛
دور دوم مذاکرات ایران و 
اوکراین از دوشنبه در تهران

دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد سانحه 
سقوط هواپیما اوکراینی روز دوشنبه 28 تا 3۰ مهر 
در تهران برگزار می شــود. محسن بهاروند معاون 
وزیر خارجه و رئیس هیات ایرانی در این مذاکرات، 
در مورد محور رایزنی های تهران و کی یف در هفته 
جاری گفت: در این دور از مذاکرات ســه جلســه 
فنی برگزار خواهد شد یکی از این جلسات در مورد 
بحث های فنی است که سازمان هواپیمایی انجام 
خواهد داد. یک جلسه در مورد مسائل قضایی است 
که همکاران قوه قضاییه انجام می دهند و یک جلسه 
هم در مورد مسائل حقوقی درباره میزان غرامت افراد 

و هواپیماست.
    

به دنبال تشدید درگیری ها در قره باغ روی داد؛ 
اصابت 10 راکت به خاک کشور 

طی 5 ساعت
علی امیری راد،  فرماندار شهرستان خداآفرین 
خبر داد: به دنبال ادامه درگیری ها بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان از ساعت ۱۱ صبح تا چهار 
بعد از ظهر پنجشنبه، بیست و چهارم مهر ماه، ۱۰ 
فروند موشک به روستاهای این شهرستان اصابت 
کرده است. این موشک ها به روستاهای کدخدالو و 
قلی بیگلو در شهرستان خداآفرین اصابت کرده و 
باعث ویران شدن یک منزل مسکونی در روستای 
قلی بیگلو و مصدوم شــدن یک نفر بر اثر خرابی به 

بار آمده، شد.
    

رئیسی سند امنیت قضایی را 
ابالغ کرد 

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه سند امنیت 
قضایی را به تمام مراجع قضایی ابالغ کرد؛ این سند 
در 3۷ ماده از »حق بهره مندی از خدمات حقوقی« 
تا »منع بازداشت غیرقانونی و خودســرانه« را در 
برمی گیرد. در این ســند آمده است که شکنجه و 
رفتارهای تحقیرآمیز مطلقا ممنوع است. در بخش 
دیگری از آن همچنین آمده اســت که قوه قضائیه 
»شــرایط مناســب« را برای افرادی که در اماکن 
تحت نظر این قوه یا ســازمان های وابســته به آن 

بازداشت هستند، فراهم کند. 
    

قدیری ابیانه به سیدحسن خمینی: 
کاندیداتوری ات در انتخابات 

۱۴۰۰ یک اشتباه فاحش است
محمدحســن قدیری ابیانه، ســفیر اســبق 
کشورمان و فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به مطرح 
شدن نام حسن خمینی برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: بعید است که حسن 
خمینی چنین اشتباه فاحشی را مرتکب شود؛ البته 
این یکی از تاکتیک های انتخاباتی اصالح طلبان است 
که با معرفی اسامی جعلی اذهان عمومی را به سمتی 
غیر واقعی سوق دهند. وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن 
است مانند انتخابات گذشته صالحیت سیدحسن 
خمینی تایید نشــود، گفت: اینکه صالحیت او در 
مجلس خبرگان رهبری تایید نشد ربطی به عدم 

احراز صالحیت ریاست جمهوری او ندارد.
    

واکنش ابطحی به خبر خوش روحانی؛
تو رو خدا اسلحه نخرید

امــروز 2۷ مهرمــاه مطابق برجــام، تحریم 
تسلیحاتی ایران به پایان می رسد. حسن روحانی، 
رئیس جمهوری هفته گذشــته در جلسه هیأت 
دولت در این بــاره گفت: »هفته آینــده به ملت 
عزیز خبر خوشی داریم؛ ۱۰ سال تحریم ظالمانه 
تسلیحاتی، یکشنبه هفته آینده رفع خواهد شد. 
از یکشنبه می توانیم اسلحه را از هر که خواستیم 
بخریم و به هر کســی خواســتیم بفروشیم.« در 
همین ارتباط محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی 
اصالح طلب و رئیس دفتر سیدمحمد خاتمی در 
دولت اصالحات در توئیتی نوشــت: »آقای دکتر 
روحانی عزیز. مبارکه گفتید از یکشنبه می توانید 
اسلحه بخرید. ولی تو رو خدا نخرید. مردم در خورد 

و خوراک روزانه مانده اند.«
    

 کمک رسانی ناو آمریکایی 
به لنج ایرانی

نیروی دریایی آمریکا اعالم کــرده به یک لنج 
ایرانی که در دریای عرب به خاطر خرابی موتور شناور 
درخواست کمک کرده بود، کمک رسانی کرده است. 
بنا بر اعالم نیروهای دریایی ترکیبی آمریکا، ناوشکن 
یو.اس.اس وینتسون اس. چرچیل نیروی دریایی 
این کشور روز پنجشنبه در دریای عرب به یک شناور 
موتوری ایرانی که اعالم وضعیت اضطراری کرده بود، 
کمک کرده و مواد غذایی نیز برای خدمه این شناور 

تامین کرده است. 

رهبر انقالب که مجتبی 
ذوالنوری در توئیت خود 
از ایشان یاد کرده است، 
کمتر از یک ماه پیش در 

آستانه هفته دفاع مقدس، 
به قبول قطعنامه 598 در 
پایان جنگ هشت ساله با 

عراق اشاره کرده و آن را 
مدبرانه خواندند و تاکیدند 
کردند که »اگر پذیرش این 
قطعنامه مدبرانه نبود، امام 

آن را نمی پذیرفت.«

رحیم پور ازغدی با بیان 
اینکه شیطان با ارعاب 
و تهدید و سپس وعده 

اقتصادی، ضعیفان را وادار 
به فحشا می کند، افزود: 

من امثال قاسم سلیمانی 
را واجد روحانیت و اهل 

معنا می دانم و امثال حسن 
روحانی را فاقد آن

رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: درباره اعتباراتی 
که از محل صندوق توســعه ملی تخصیص داده می شود، هر 
اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری 
نوشتیم و بر اساس محور و دســتورات ایشان از اعتبارات این 

صندوق استفاده می شود .

محمود واعظی در گفت وگو با ایسنا، درباره انتشار مطلبی 
مبنی بر تخصیص اعتبارات کرونایی به یکی از دانشگاه های 
کشور به دلیل عضویت فرزند رئیس جمهوری در هیأت علمی 
این دانشگاه اظهار کرد: همانطور که سخنگوی دولت نیز توضیح 
دادند، سازمان برنامه و بودجه به بسیاری از دانشگاه هایی که 
نیازمند هستند، کمک کردند و این روند هم ادامه دارد؛ حال 
ممکن است عده ای دنبال آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه 
افرادی را پیدا کنند و بگویند که بودجه دولت به خاطر این افراد 

به آن دانشگاه دادند.
وی با تاکید بر اینکه به جز دانشــگاه ها به بیمارستان ها و 
مراکز دیگر نیز کمک هایی شده است، گفت: بر اساس محور و 

دستورات مقام معظم رهبری از اعتبارات این صندوق استفاده 
می شود؛ مگر می شود هر کســی هر کاری که دلش بخواهد 

انجام دهد؟
رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: من درباره 
عضویت فرزند آقای روحانی در هیأت  علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی پرس وجو کردم و به من گفتند که اصال 
چنین چیزی نیست؛ در واقع کسی که نشسته این سناریو را 
طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار گذاشته که از مسئولین در 
این باره بپرسند در حالی که دختر آقای رئیس جمهوری اصال 

در هیأت علمی آن دانشگاه عضویت ندارد.
گفتنی است هفته گذشته برخی رسانه ها درباره کمک 

۱2۰ میلیارد تومانی به دانشگاه شــهید بهشتی از ردیف 
کمک های تملیکی نوشــتند که تخصیــص این کمک به 
دســتور روحانی و با امضای نوبخت از محــل بودجه یک 
میلیارد یورویی )صندوق توسعه ملی( برای مقابله با کرونا 
است. این ادعا در حالی مطرح می شد که نامه مذکور حدود 

سه ماه قبل لغو شده بود.
با این حال بسیج دانشجویی دانشــگاه شهید بهشتی در 
گفتگویی خواستار شفاف ســازی این موضوع شد که آیا این 
هزینه کرد نسبتاً عجیب با ماجرای عضویت خانم مریم روحانی 

دختر رییس جمهور در این دانشگاه نسبتی دارد یا خیر؟
اظهارات واعظی پاسخی به این شائبه بود. 

واعظی: 

اعتبارات صندوق توسعه ملی مطابق با دستورات رهبری هزینه می شود


