
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

عناوین »عالیجناب سایه« و »مرد 
خاکستری اصالحات« را به سیدمحمد 
موسوی خوئینی ها نسبت می دهند. او 
چهره مغضوب اصولگرایان است و رفته 
رفته از عرصه اجرایی سیاست پاک شده 
اســت. اما زمانی به واسطه پست های 
مهمی که داشت، چهره ای آشنا در عرصه 
سیاسی کشور بود. پخش اعالمیه های 
امام خمینی و کالس های تفسیر قرآن او 
در دهه 50 در مسجد جوزستان نیاوران 
منجر به دســتگیری او توسط ساواک 
شد. به 15 سال حبس محکوم شد، اما 
بعد از 10 ماه آزاد و راهی پاریس شد رفت. 
درنهایت هم 12 بهمــن 57 به همراه 
بنی صدر و قطب زاده و شهید مطهری و 
احمد آقای خمینی، با همان هواپیمایی 
که حامل امام)ره( بود به ایران بازگشت. 
این بازگشت ســرآغاز پست های 
مهم مدیریتی او بــود. می گویند رهبر 
معنوی دانشجویان مسلمان پیرو خط 
امام در جریان اشــغال سفارت آمریکا 
بود. نایب رئیسی دور اول مجلس شورای 
اســالمی، سرپرســتی حجاج ایران، 
دادستانی کل کشــور و نمایندگی دور 
اول مجلس خبرگان رهبری و عضویت 
در شورای بازنگری قانون اساسی تنها 
بخشی از مسئولیت های اوست. اما تمام 
این مسئولیت ها مربوط به دو دهه اول 

انقالب است.   

حضور او در پست های سیاسی کم 
کم رو به افول گذاشت و به عنوان یکی 
از شخصیت های محوری جریان چپ، 
منتقد سرســخت اما در سایه جریان 

راست شد. 
رنگ تند مرد خاکستری

موســوی  خوئینی هــا از ســوی 
اصولگرایان مورد اتهامات بسیار است 
تا جایی که او را جاســوس شوروی هم 
معرفی کرده اند. از او به عنوان پشت پرده 
اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 

هم یاد می کنند.  
اخیرا اما مرد خاکستری اصالحات با 
نامه  تازه اش به رهبر انقالب، رنگ تندی 
به خود گرفته اســت. نامه سرگشاده 
او با آن ادبیــات مملو از تعریض و کنایه 
خشم بســیاری به ویژه اصولگرایان را 

برانگیخته است. 
او در نامه خود ضمن تحلیل وضعیت 
کنونی کشــور، عنوان کرده که مردم 
به نظام بی اعتماد شــده اند. موسوی 
خوئینی ها در اوایل نامه خود نوشــته 
است: »بر زبان بسیاری از مردم در کوی 
و برزن و در برخــی محافل و مجالس، 
سخنانی می رود که از عمق بی اعتقادی 
و بی اعتمادی نسبت به مدیریت کالن و 

مدیران کشور حکایت می کند.«
وی ســپس با اشــاره به مشکالتی 
مانند تورم روزافزون و کاهش درآمدها 
و بی عدالتی ها، آورده است: »اما همین 
مردم بر این باورند که مدیریت کشور، 

به ویــژه عالی ترین ســطح آن، باید با 
مالحظه همین مشــکالت و چالش ها 
شیوه ای در مدیریت امور به کار می بست 
که امــروز گرفتار این آشــفتگی های 
فرهنگی و اقتصــادی و اجتماعی و... 

نمی شدیم.«
خوئینی هــا ادامــه داده: »البتــه 
هنوز کم نیستند کســانی که اصالِح 
امور و تغییر وضــع نامطلوب کنونی را 
از عالی ترین جایگاه مدیریت کشــور 
انتظار می کشــند. در چشم این خیل 
عظیم، اوضاع غیرقابل  دوام  امروز صرفاً 
معلول تصمیمات مدیرانی که می آیند و 
می روند نیست )که البته این آمدن ها و 
رفتن ها هم خارج از چارچوب اراده عالی 
و حاکم بر کل مقدرات کشور نیست(. از 
نگاه مردم، شیوه مدیریت در باالترین 
سطح، و قدرِت نافذ آن، نقش آفرین اصلی 

در تمام یا اکثر مهاّم امور کشور است!«
مرد مغضوب اصولگرایان در پایان 
نامه اش به کنایه افزوده اســت: »اما 
اگر مبنای تصمیمــات این چند دهه 
دانســته هایی از مبادی غیرمتعارف 
اســت که تنها در اختیار خواصی از 
بندگان خدای متعال اســت که بنده 
و امثال بنده هیچ حّظی از آن نداریم 
و در نتیجه، آنچه بر کشــور و مردم و 
جمهوری اسالمی می گذرد سرنوشتی 
محتــوم و گریزناپذیر اســت، پس 
همگان تســلیم امر محتوم و مشّیت 

الهی خواهیم بود.«

 یادداشت تند شریعتمداری
 در کیهان

اکنون دو روزی است که این نامه با 
واکنش تند چهره ها و رسانه های اصولگرا 
مواجه شده است. حسین شریعتمداری، 
مدیرمســئول روزنامه کیهان از اولین 
کســانی بود که واکنش تندی به نامه 
موسوی خوئینی ها نشان داد. او دیروز 
با نگارش یادداشتی بلندباال در روزنامه 
کیهان، به طلحه و زبیــر، از یاران امام 
علی)ع( در جریان جنگ جمل اشاره کرد 
و نوشت: »بهانه آنها خونخواهی عثمان 
بود و حال آنکه طلحه و زبیر به گواه همه 
مورخان از قاتالن عثمان بودند.... حاال 
بخوانید و ببینید! چگونه آقای خوئینی ها 
تمامی مشــکالت و بالهایی که خود و 
دوستان هم حزب و گروهشان به مردم 
مظلوم این دیار تحمیــل کرده اند را به 

کلیت نظام نسبت می دهند!«

دیگر اصولگرایان نیز موضعی مشابه 
شریعتمداری داشتند. حجت االسالم 
ابراهیم کالنتری، رئیس انجمن علمی 
انقالب اســالمی پیرو همین مضمون 
دیروز به فارس گفت: »اصالح طلبان و 
افرادی مانند آقای موسوی خوئینی ها که 
در ایجاد مشکالت امروز دخیل هستند 
باید به اشتباه خودشان اعتراف و از مردم 
عذرخواهی کنند نه اینکه بخواهند تمام 
مسائل را به رهبر معظم انقالب نسبت 

دهند.«
منشأ گرفتاری ها جریان 

اصالحات است
حمیدرضــا ترقی، عضو شــورای 
مرکزی حــزب موتلفه نیــز در همین 
ارتباط به خبرگزاری اصولگرای فارس، با 
بیان اینکه دشمنی موسوی خوئینی ها با 
رهبر انقالب از قبل انقالب و دوران حزب 
جمهوری اســالمی بر کسی پوشیده 
نیست، اظهار کرد: »مردم کاماًل درک 
می کنند که منشــأ این گرفتاری ها و 
مشــکالت جریان اصالحات و مجمع 

روحانیون مبارز است نه رهبری.«
خبرگزاری تسنیم نیز در یادداشتی 
با عنوان »مسئولیت گریزی با چاشنی 
ابتذال!« نامه موسوی خوئینی ها را به 

چالش کشید. 
خبرگــزاری مهــر یــک روایت از 
علی اکبر ناطق نوری منتشــر کرد که 
وی گفته بود اعضــای گروهک فرقان 
از آموزه های موسوی خوئینی ها خط 

می گرفتند!
واکنش دو اصالح طلب 

رســانه اصولگرای مهر گفتگویی 
با محمد زارع فومنــی، دبیرکل حزب 
مردمی اصالحــات نیز منتشــر کرد 
که به عنوان چهــره ای اصالح طلب، با 
انتقاد از نامه پدر معنــوی اصالحات، 
می گوید: »نزدیک به چند دهه اســت 
که ریاســت جمهوری در دســت مرد 
خاکستری اصالحات است و او همیشه 
پشت صحنه تمام انتخابات بوده است.«

او بــا بیــان اینکــه دولت هــای 
مختلف پــس از انقالب دســت پخت 
موسوی خوئینی ها  اســت، افزود: »او 
چهره مرموزی دارد چراکه در پشــت 
صحنه همــه تندروی هــای دهه اول 

انقالب حضور داشته است.«
زارع فومنــی همچنیــن تاکیــد 
کرده اســت که »دولت روحانی هم که 
ناامیدی و ســرخوردگی را برای مردم 
به ارمغــان آورده از ابتدا مورد حمایت 
موســوی خوئینی ها بوده و اکنون در 
حالی که رئیس  جمهور باید پاسخگوی 
نابســامانی های امروز باشد، موسوی 
خوئینی ها مسئولیت ها را ناجوانمردانه 
متوجه مقام معظم رهبری کرده است.«

و اما صادق زیبــاکالم نیز با همین 

موضع با مهر گفتگو کرده و تاکید کرده 
اســت: »اگر قرار باشد دادگاهی برگزار 
شود برای اینکه ببینیم عامل وضع فعلی 
کشور چه کسانی و چه تفکراتی هستند، 
قطعاً موسوی خویینی ها و تفکر او جزو 

متهمین ردیف اول خواهند بود.«
**** چند پرسش از نویسنده نامه 
زیباکالم افــزود: »قبــل از آنکه به 
سراغ »چه باید کرد؟« برویم، موسوی 
خویینی ها و همفکرانش باید پاســخ 
دهند که چه کرده اند. اگر نسل امروز از 
آرمان های انقالب اسالمی فاصله گرفته 
بیش از هر کس دیگری صادق زیباکالم، 
سعید حجاریان و موسوی خوئینی ها 
مقصر هســتند، چون نتوانســتیم از 
اهداف و آرمان های انقالب نگهداری و 

محافظت کنیم.«
او اضافه کرده است: »من مایل هستم 
به موسوی خوئینی ها بگویم که چرا شما 
در همه بزنگاه های مهم دهه های گذشته 
سکوت کردید و در جاهایی که باید قرص 
و محکم می ایستادید، حاضر نشدید؟ 
قبل از هر چیز شما باید توضیح بدهید 
که چرا طی ۴1 ســال گذشته همواره 

سکوت کرده اید؟«
آش شوری که کسی نمکش را 

گردن نمی گیرد
فصل مشترک تمام این واکنش ها 
این بود که امثال موسوی خوئینی ها، 
اصالح طلبان و روحانی مسبب شرایط 
موجود هســتند و احتمــال قریب به 
یقین همین نگرش است که منجر به 
نامه تهدیدآمیز 12 رئیس کمیسیون 
مجلس تازه کار فعلی به رئیس جمهوری 
شد. نامه ای که امضاکنندگان در آن با 
لحنی تحکم آمیز به او هشدار دادند که 
رویه خود را تغییر دهند، وگرنه مجلس 

سکوت نخواهد کرد.
آن نامه و نامه موسوی خوئینی ها و 
همینطور واکنش ها به آنها، موید این 
حقیقت تلخ است که آشپزان این آش 
شور، هر یک سهم خود در ریختن نمک 
را انکار می کننــد و درنهایت این مردم 
هستند که ناگزیرند این آش شور را به 
هزار زحمت بخورند و عطش و بی آبی 

پشت بندش را هم تاب بیاورند! 

وقتی »عالیجناب سایه« آفتابی می شود؛

پس لرزه های یک نامه جنجالی 

خبر

جمعی از نمایندگان مجلس در راستای تصویب قانون برای 
حمایت از افشاکنندگان فساد، طرح سوت زنی را تدوین و برای 

اخذ نظر به قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس فرستاده اند.
در همین زمینه، حجت االســالم علیرضا سلیمی، نماینده 
محالت، به فارس گفت: این طرح که به نام طرح سوت زنی معروف 
است به دنبال حمایت مالی، حقوقی و امنیتی از افشاکنندگان 
فساد است. وی افزود: در این طرح مشوق های مالی برای کسانی 
که مفاسد را افشا کنند در نظر گرفته شــده و درصدی از مبلغ 

فسادی که توسط فرد افشا می شود به عنوان مشوق به وی اعطا 
می شود. درصد مشوق در نظر گرفته شده برای این منظور هنوز 
به طور دقیق تعیین نشده و موضوع همچنان در حال رسیدگی 
است. سلیمی خاطرنشــان کرد: عالوه بر حمایت های مالی، 
حمایت های حقوقی و امنیتی نیز از این افراد به عمل می آید و 
افشاکنندگان فساد در امنیت کامل به سر برده و از حمایت های 

حقوقی الزم برخوردار می شوند.
وی افزود: ایــن طرح هم اکنون در حال بررســی و اخذ نظر 

نهادهای ذی ربط است و پس از چکش کاری و بررسی های بیشتر 
در صحن علنی مجلس اعالم وصول خواهد شد. وی افزود: پس 
از اعالم وصول و رسیدگی به طرح حمایت از افشاکنندگان فساد 
در کمیســیون قضایی موضوع در صحن علنی مجلس مطرح 
خواهد شد و طرح سوت زنی جزو طرح های اولویت دار مجلس 
برای رسیدگی در صحن علنی مجلس خواهد بود. عضو هیأت 
رئیســه مجلس گفت: عالوه بر این می توان با جمع آوری امضا 
و با درخواســت حداقل 50 نفر از نمایندگان رسیدگی به طرح 
سوت زنی را در اولویت کاری مجلس قرار دارد و این جزو مواردی 
است که در آیین نامه مجلس پیش بینی شده اما بدون لحاظ کردن 
این موضوع همانطور که گفتم طرح حمایت  از افشاکنندگان 
فساد جزو اولویت های اصلی مجلس است. سلیمی خاطرنشان 

کرد:  فضای مجلس نسبت به حمایت از افشاکنندگان فساد یک 
فضای مثبت است و پیش بینی می شود این طرح با اکثریت قاطع 

آرای نمایندگان در صحن به تصویب برسد.

از سوی برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

ارسال »طرح سوت زنی« به قوه قضائیه
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امیری خبر داد؛
 اعالم ۶۸ الیحه اولویت دار 

از سوی دولت به مجلس
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور 
درباره لوایح معوق و اعالم وصول نشــده دولت در 
مجلس دهم به ایرنا گفت: در دستور کار جلسه هیأت 
دولت طرح ها و لوایح معوق و باقــی مانده و اعالم 
وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار 
گفت و با توجه به ماده 1۳7 قانون آیین نامه داخلی 
مجلس قرار شد تا ۶8 الیحه معوق و ۳ الیحه ای که 
فوریت آنها مطرح و اعــالم وصول در مجلس دهم 

نشده به مجلس یازدهم ارسال شود.
    

رادیو بین المللی چین:
با تمدید تحریم های تسلیحاتی، 

ایران از برجام خارج می شود
رادیو بین المللی چین در گزارشی به تنش میان 
ایران و آمریکا پرداخت و نوشت: »آمریکا به دنبال 
تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در سازمان 
ملل اســت و اگر چنین رویکردی توسط آمریکا به 
نتیجه برسد، تهران قطعا از برجام خارج خواهد شد.« 
این در حالی است که دیپلمات های چینی تصویب 
این قطعنامه را غیرممکن دانسته و تاکید کرده اند که 
پیش نویس قطعنامه ارائه شده توسط واشنگتن، در 
اصل ادامه رویکرد اعمال فشار حداکثری آمریکا علیه 
ایران است و بنابراین ارزش و اساسی برای گفت وگو و 

بحث درباره آن وجود ندارد.
    

عربستان تایید کرد؛
شلیک مرزبانی سعودی به 
قایق های ماهیگیری ایرانی

خبرگزاری رسمی عربســتان )واس( به نقل از 
سخنگوی مرزبانی عربستان سعودی اعالم کرد: در 
ساعت 18:۳0 روز پنجشنبه گارد ساحلی عربستان 
سه قایق ایرانی که وارد آب های عربستان شده بودند 
را رصد کرد و فورا هشدارهایی برای توقف به آنها داد 
اما قایق های ایرانی پاسخی به این هشدارها ندادند و 
گارد ساحلی چند تیر هشدار به سوی آنها شلیک کرد 
و قایق ها مجبور شدند که از مسیر خود بازگردند. پیش 
از این فرمانده دریابانی استان بوشهر خبر داده بود که 
یک قایق صیادی مربوط به بندر رستمی تنگستان 
از مرز آبی ایران و عربستان عبور کرده و این مسئله 

منجر به تیراندازی گارد ساحلی عربستان شده بود.
    

رحمانی فضلی در آستانه 
استیضاح به مجلس می رود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،  
عبدالرضــا رحمانی فضلی، وزیر کشــور و معاون 
امنیتی و همچنیــن معاون امــور اجتماعی وی 
سه شــنبه هفته آینده، 17 تیر 99 به کمیسیون 
شــوراهای مجلس می روند. بناست در این جلسه 
وزیر کشور و معاونین وی گزارشی از مسائل امنیتی و 
همچنین آسیب های اجتماعی جامعه و اقداماتی که 
برای مقابله با این آسیب ها انجام شده به نمایندگان 
ارائه کنند. ابتدای هفته اعالم شــد که تعدادی از 
نمایندگان با محوریت اردشــیر مطهری، نماینده 
گرمسار، مشغول رایزنی برای استیضاح وزیر کشور 
به دلیل وقایع آبان 98، ناکفایتی در زلزله کرمانشاه 
و سیل های پارســال و انتصاب های بی ضابطه در 

استانداری ها و فرمانداری ها هستند. 
    

ضرغامی: 
 احساس وظیفه کنم، 
کاندیدا خواهم شد

عزت اهلل ضرغامی در گفت وگو با رادیو تهران در 
پاسخ به سوالی در مورد کاندیداتوری در انتخابات 
1۴00 گفت: »من سرباز نظام هستم و اگر بگویند 
ریاســت صدا و ســیما را بر عهده بگیر می آیم و در 
مورد انتخابــات 1۴00 هم اگر احســاس وظیفه 
کنم کاندید خواهم شــد.« گفتنی است ضرغامی 
در بین کاندیداهای اصلی جمنا که عنوان ائتالف 
اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 9۶ بود، 
قرار داشت. وی پیش از ریاست صداوسیما، معاونت 
پارلمانی این سازمان و همچنین معاونت سینمایی 

وزارت ارشاد را بعهده داشته است.
    

دستیار و مشاور فرمانده کل قوا:
 سایه جنگ از کشور ما  

دور شده است
سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی، دستیار و 
مشاور فرمانده کل قوا در حاشیه همایش ملی پدافند 
شیمیایی با بیان اینکه سایه جنگ از کشور ما دور شده 
است اما نیروهای مسلح همواره باید آمادگی های خود 
را ارتقا دهند، گفت: ما احتیاج داریم که مراکز آموزش 
عمومی، اطالع رسانی، دانشگاهی و صنعتی خود را 
برای تولیدات لوازم پزشکی و واکسن های الزم برای 

وقوع تهدید احتمالی شیمیایی آماده کنیم.

دبیرکل حزب مردمی 
اصالحات با بیان اینکه 
دولت های مختلف پس 

از انقالب دست پخت 
موسوی خوئینی ها است، به 
مهر گفت: او چهره مرموزی 

دارد؛ چراکه در پشت صحنه 
همه تندروی های دهه اول 
انقالب حضور داشته است

دو روزی است که مرد 
خاکستری اصالحات با نامه  

تازه اش به رهبر انقالب، 
رنگ تندی به خود گرفته 
است؛ نامه سرگشاده او با 

آن ادبیات مملو از تعریض و 
کنایه خشم بسیاری به ویژه 

اصولگرایان را برانگیخته 
است

»بیایید تصمیــم بگیرید که هیچ فردی را 
به هیچ مدیر دولتی معرفی و تحمیل نکنید. 
این امر آغازگر نظریه فسادزای حامی – پیرو 

می باشد.«
مطلب فوق بخشی از یادداشت سخنگوی 
دولــت در واکنش بــه نامه »هشــدارآمیز« 
12 تن از روسای کمیســیون های مجلس به 
حســن روحانی، رئیس جمهوری است. این 
نمایندگان اخیــرا در نامه ای بــه روحانی از 
مدیریت هفت ســاله او انتقاد کردند و هشدار 
دادند نمایندگان مجلس یازدهم »ســکوت 
نخواهند کرد« و دولت بایــد رابطه ای که به 

نوشته آنها ســابقا با مجلس داشــته  را کنار 
بگذارد.

علی ربیعی طی یادداشــتی، ضمن آنکه 
لحن آن نامــه را غیرســازنده و دارای »وجه 
پنهان« خواند، نوشــت: »نامــه چنان لحنی 
دارد که گویی پیش از ســال 1۳92 همه چیز 
بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور باالخص 
در هشــت ســاله دولت های نهم و دهم هیچ 
میراث ناگــواری برای وضعیــت اقتصادی، 
سیاست خارجی، سیاســت داخلی، محیط  
زیست، فرهنگ و جامعه نداشته و دولت های 
یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه ای 

کم تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر 
از همکاری بین المللــی را تحویل گرفته اند 

و ویرانه ای تحویــل داده اند. نامه چنان 
نگاشته شــده گویی هیچ یک از 

امضاکنندگان ســابقه عضویت 
در مجالس و دولت های گذشته 

را نداشته اند.«
وی ادامــه داد: »آنچــه 
که شــما امروز نمی پســندید 

محصول کــردار همه قوا، نهادها 
و شوراهایی است که سهمی در 
حکومت داشته و دارند، هیچ 

کس از نپذیرفتن بار این مســئولیت طرفی 
نمی بندد و گرهی نمی گشاید.«

ربیعی در بخــش دیگــری از نامه خود، 
شــعارهای اقتصادی مجلــس یازدهم را به 
چالش کشــیده و پرسیده اســت که معنای 
عملیاتی مشــخص آنهــا برای شــعارهای 
کلیدیشــان چیســت و بــرای وضعیت 
اقتصادی چه راهکارهایــی دارند تا 
بتوان پیرامون آنها به بحث نشست.

وی سپس تصریح کرد: »هیچ 
نسخه شــفابخش معجزه آسایی 
بــرای مســائل پیچیده 
جوامــع وجــود 

ندارد و بدیهی اســت که برای مسائل جامعه، 
سیاســت و اقتصاد ایران که برخی مسائل آن 
نیز مزمن شده و عود کرده اند، به طریق اولی 

راهکارهای معجزه آسا وجود ندارد.«
ســخنگوی دولــت در پایان یادداشــت 
خود خطاب به نماینــدگان مجلس یازدهم 
نوشته اســت: »در عزل و نصب های مدیران و 
شــرکت های منطقه ای دخالت نکنید. اجازه 
ندهید در مجلس شبکه های چینش مدیران 
شکل بگیرد و متعهد شوید سؤال و استیضاح 
که انجام می دهید و امضــا می کنید به همان 
دلیلی باشد که آن را امضا کرده اید. از امضاهای 
روی سؤاالت و استیضاح نخوانده، خودداری 
کنید و قضــاوت در مورد مدیــران را فارغ از 
مشرب سیاسی بر اســاس مصلحت و منفعت 

مردم انجام دهید.«

واکنش گالیه آمیز ربیعی به نامه روسای کمیسیون های مجلس؛

در عزل و نصب مدیران دولتی دخالت نکنید


