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روی موج کوتاه

وقتی «عالیجناب سایه» آفتابی میشود؛

پسلرزههای یک نامه جنجالی

محبوبه ولی

عناوین «عالیجناب سایه» و «مرد
خاکستریاصالحات»رابهسیدمحمد
موسوی خوئینیها نسبت میدهند .او
چهره مغضوب اصولگرایان است و رفته
رفتهازعرصهاجراییسیاستپاکشده
اســت .اما زمانی به واسطه پستهای
مهمیکهداشت،چهرهایآشنادرعرصه
سیاسی کشور بود .پخش اعالمیههای
امامخمینیوکالسهایتفسیرقرآناو
دردهه 50درمسجدجوزستاننیاوران
منجر به دســتگیری او توسط ساواک
شد .به  15سال حبس محکوم شد ،اما
بعداز 10ماهآزادوراهیپاریسشدرفت.
درنهایت هم  12بهمــن  57به همراه
بنیصدر و قطبزاده و شهید مطهری و
احمدآقایخمینی،باهمانهواپیمایی
کهحاملامام(ره)بودبهایرانبازگشت.
این بازگشت ســرآغاز پستهای
مهم مدیریتی او بــود .میگویند رهبر
معنوی دانشجویان مسلمان پیرو خط
امام در جریان اشــغال سفارت آمریکا
بود.نایبرئیسیدوراولمجلسشورای
اســامی ،سرپرســتی حجاج ایران،
دادستانی کل کشــور و نمایندگی دور
اول مجلس خبرگان رهبری و عضویت
در شورای بازنگری قانون اساسی تنها
بخشیازمسئولیتهایاوست.اماتمام
این مسئولیتها مربوط به دو دهه اول
انقالباست.

خبر

حضور او در پستهای سیاسی کم
کم رو به افول گذاشت و به عنوان یکی
از شخصیتهای محوری جریان چپ،
منتقد سرســخت اما در سایه جریان
راستشد.
رنگتندمردخاکستری
ی خوئینیهــا از ســوی
موســو 
اصولگرایان مورد اتهامات بسیار است
تا جایی که او را جاســوس شوروی هم
معرفیکردهاند.ازاوبهعنوانپشتپرده
اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88
همیادمیکنند.
اخیراامامردخاکستریاصالحاتبا
نام هتازهاشبهرهبرانقالب،رنگتندی
به خود گرفته اســت .نامه سرگشاده
او با آن ادبیــات مملو از تعریض و کنایه
خشم بســیاری به ویژه اصولگرایان را
برانگیختهاست.
اودرنامهخودضمنتحلیلوضعیت
کنونی کشــور ،عنوان کرده که مردم
به نظام بیاعتماد شــدهاند .موسوی
خوئینیها در اوایل نامه خود نوشــته
است« :بر زبان بسیاری از مردم در کوی
و برزن و در برخــی محافل و مجالس،
سخنانیمیرودکهازعمقبیاعتقادی
وبیاعتمادینسبتبهمدیریتکالنو
مدیرانکشورحکایتمیکند».
وی ســپس با اشــاره به مشکالتی
مانند تورم روزافزون و کاهش درآمدها
و بیعدالتیها ،آورده است« :اما همین
مردم بر این باورند که مدیریت کشور،

بهویــژه عالیترین ســطح آن ،باید با
مالحظه همین مشــکالت و چالشها
شیوهایدرمدیریتاموربهکارمیبست
که امــروز گرفتار این آشــفتگیهای
فرهنگی و اقتصــادی و اجتماعی و...
نمیشدیم».
خوئینیهــا ادامــه داده« :البتــه
هنوز کم نیستند کســانی که اصالحِ
امور و تغییر وضــع نامطلوب کنونی را
از عالیترین جایگاه مدیریت کشــور
انتظار میکشــند .در چشم این خیل
عظیم ،اوضاع غیرقابلدوا م امروز صرفاً
معلولتصمیماتمدیرانیکهمیآیندو
میروند نیست (که البته این آمدنها و
رفتنهاهمخارجازچارچوبارادهعالی
و حاکم بر کل مقدرات کشور نیست) .از
نگاه مردم ،شیوه مدیریت در باالترین
سطح،وقدرتِ نافذآن،نقشآفریناصلی
درتمامیااکثرمها ّمامورکشوراست!»
مرد مغضوب اصولگرایان در پایان
نامهاش به کنایه افزوده اســت« :اما
اگر مبنای تصمیمــات این چند دهه
دانســتههایی از مبادی غیرمتعارف
اســت که تنها در اختیار خواصی از
بندگان خدای متعال اســت که بنده
و امثال بنده هیچ حظّ ی از آن نداریم
و در نتیجه ،آنچه بر کشــور و مردم و
جمهوری اسالمی میگذرد سرنوشتی
محتــوم و گریزناپذیر اســت ،پس
همگان تســلیم امر محتوم و مشیّت
الهی خواهیم بود».

از سوی برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

ارسال «طرح سوتزنی» به قوه قضائیه

جمعی از نمایندگان مجلس در راستای تصویب قانون برای
حمایت از افشاکنندگان فساد ،طرح سوتزنی را تدوین و برای
اخذنظربهقوهقضائیهومرکزپژوهشهایمجلسفرستادهاند.
در همین زمینه ،حجتاالســام علیرضا سلیمی ،نماینده
محالت،بهفارسگفت:اینطرحکهبهنامطرحسوتزنیمعروف
است به دنبال حمایت مالی ،حقوقی و امنیتی از افشاکنندگان
فساداست.ویافزود:دراینطرحمشوقهایمالیبرایکسانی
که مفاسد را افشا کنند در نظر گرفته شــده و درصدی از مبلغ

فسادی که توسط فرد افشا میشود به عنوان مشوق به وی اعطا
میشود.درصدمشوقدرنظرگرفتهشدهبرایاینمنظورهنوز
به طور دقیق تعیین نشده و موضوع همچنان در حال رسیدگی
است .سلیمی خاطرنشــان کرد :عالوه بر حمایتهای مالی،
حمایتهای حقوقی و امنیتی نیز از این افراد به عمل میآید و
افشاکنندگان فساد در امنیت کامل به سر برده و از حمایتهای
حقوقیالزمبرخوردارمیشوند.
وی افزود :ایــن طرح هماکنون در حال بررســی و اخذ نظر

دو روزی است که مرد
خاکستریاصالحاتبانامه
تازهاش به رهبر انقالب،
رنگ تندی به خود گرفته
است؛ نامه سرگشاده او با
آن ادبیات مملو از تعریض و
کنایهخشمبسیاریبهویژه
اصولگرایانرابرانگیخته
است

یادداشتتندشریعتمداری
درکیهان
اکنون دو روزی است که این نامه با
واکنشتندچهرههاورسانههایاصولگرا
مواجهشدهاست.حسینشریعتمداری،
مدیرمســئول روزنامه کیهان از اولین
کســانی بود که واکنش تندی به نامه
موسوی خوئینیها نشان داد .او دیروز
با نگارش یادداشتی بلندباال در روزنامه
کیهان ،به طلحه و زبیــر ،از یاران امام
علی(ع)درجریانجنگجملاشارهکرد
و نوشت« :بهانه آنها خونخواهی عثمان
بود و حال آنکه طلحه و زبیر به گواه همه
مورخان از قاتالن عثمان بودند ....حاال
بخوانیدوببینید!چگونهآقایخوئینیها
تمامی مشــکالت و بالهایی که خود و
دوستان هم حزب و گروهشان به مردم
مظلوم این دیار تحمیــل کردهاند را به
کلیتنظامنسبتمیدهند!»

در عزل و نصب مدیران دولتی دخالت نکنید
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  ۱۳۹۲همه چیز
بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور باالخص
در هشــت ســاله دولتهای نهم و دهم هیچ
میراث ناگــواری برای وضعیــت اقتصادی،
سیاست خارجی ،سیاســت داخلی ،محیط
زیست ،فرهنگ و جامعه نداشته و دولتهای
یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان ،جامعهای

دیگراصولگرایاننیزموضعیمشابه
شریعتمداری داشتند .حجتاالسالم
ابراهیم کالنتری ،رئیس انجمن علمی
انقالب اســامی پیرو همین مضمون
دیروز به فارس گفت« :اصالحطلبان و
افرادیمانندآقایموسویخوئینیهاکه
در ایجاد مشکالت امروز دخیل هستند
بایدبهاشتباهخودشاناعترافوازمردم
عذرخواهیکنندنهاینکهبخواهندتمام
مسائل را به رهبر معظم انقالب نسبت
دهند».
منشأگرفتاریهاجریان
اصالحاتاست
حمیدرضــا ترقی ،عضو شــورای
مرکزی حــزب موتلفه نیــز در همین
ارتباطبهخبرگزاریاصولگرایفارس،با
بیاناینکهدشمنیموسویخوئینیهابا
رهبرانقالبازقبلانقالبودورانحزب
جمهوری اســامی بر کسی پوشیده
ال درک
نیست ،اظهار کرد« :مردم کام ً
میکنند که منشــأ این گرفتاریها و
مشــکالت جریان اصالحات و مجمع
روحانیونمبارزاستنهرهبری».
خبرگزاری تسنیم نیز در یادداشتی
با عنوان «مسئولیتگریزی با چاشنی
ابتذال!» نامه موسوی خوئینیها را به
چالشکشید.
خبرگــزاری مهــر یــک روایت از
علیاکبر ناطق نوری منتشــر کرد که
وی گفته بود اعضــای گروهک فرقان
از آموزههای موسوی خوئینیها خط
میگرفتند!
واکنشدواصالحطلب
رســانه اصولگرای مهر گفتگویی
با محمد زارع فومنــی ،دبیرکل حزب
مردمی اصالحــات نیز منتشــر کرد
که به عنوان چهــرهای اصالحطلب ،با
انتقاد از نامه پدر معنــوی اصالحات،
میگوید« :نزدیک به چند دهه اســت
که ریاســتجمهوری در دســت مرد
خاکستری اصالحات است و او همیشه
پشتصحنهتمامانتخاباتبودهاست».
او بــا بیــان اینکــه دولتهــای
مختلف پــس از انقالب دســت پخت
موسویخوئینیها اســت ،افزود« :او
چهره مرموزی دارد چراکه در پشــت
صحنه همــه تندرویهــای دهه اول
انقالبحضورداشتهاست».
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 خوئینیها بوده و اکنون در
حالی که رئیسجمهور باید پاسخگوی
نابســامانیهای امروز باشد ،موسوی
خوئینیهامسئولیتهاراناجوانمردانه
متوجهمقاممعظمرهبریکردهاست».
و اما صادق زیبــاکالم نیز با همین

نهادهایذیربطاستوپسازچکشکاریوبررسیهایبیشتر
در صحن علنی مجلس اعالم وصول خواهد شد .وی افزود :پس
ازاعالموصولورسیدگیبهطرححمایتازافشاکنندگانفساد
در کمیســیون قضایی موضوع در صحن علنی مجلس مطرح
خواهد شد و طرح سوتزنی جزو طرحهای اولویتدار مجلس
برای رسیدگی در صحن علنی مجلس خواهد بود .عضو هیأت
رئیســه مجلس گفت :عالوه بر این میتوان با جمعآوری امضا
و با درخواســت حداقل 50نفر از نمایندگان رسیدگی به طرح
سوتزنیرادراولویتکاریمجلسقرارداردواینجزومواردی
استکهدرآییننامهمجلسپیشبینیشدهامابدونلحاظکردن
ت از افشاکنندگان
این موضوع همانطور که گفتم طرح حمای 
فساد جزو اولویتهای اصلی مجلس است .سلیمی خاطرنشان

واکنش گالیهآمیز ربیعی به نامه روسای کمیسیونهای مجلس؛

«بیایید تصمیــم بگیرید که هیچ فردی را
به هیچ مدیر دولتی معرفی و تحمیل نکنید.
این امر آغازگر نظریه فسادزای حامی – پیرو
میباشد».
مطلب فوق بخشی از یادداشت سخنگوی
دولــت در واکنش بــه نامه «هشــدارآمیز»
 12تن از روسای کمیســیونهای مجلس به
حســن روحانی ،رئیسجمهوری است .این
نمایندگان اخیــرا در نامهای بــه روحانی از
مدیریت هفت ســاله او انتقاد کردند و هشدار
دادند نمایندگان مجلس یازدهم «ســکوت
نخواهند کرد» و دولت بایــد رابطهای که به
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کمتنش ،سیاست خارجی سراسر آرامش و پر
از همکاری بینالمللــی را تحویل گرفتهاند
و ویرانهای تحویــل دادهاند .نامه چنان
نگاشته شــده گویی هیچ یک از
امضاکنندگان ســابقه عضویت
در مجالس و دولتهای گذشته
را نداشتهاند».
وی ادامــه داد« :آنچــه
که شــما امروز نمیپســندید
محصول کــردار همه قوا ،نهادها
و شوراهایی است که سهمی در
حکومت داشته و دارند ،هیچ

دبیرکل حزب مردمی
اصالحاتبابیاناینکه
دولتهایمختلفپس
از انقالب دست پخت
موسویخوئینیهااست،به
مهر گفت :او چهره مرموزی
دارد؛ چراکه در پشت صحنه
همه تندرویهای دهه اول
انقالب حضور داشته است
موضع با مهر گفتگو کرده و تاکید کرده
اســت« :اگر قرار باشد دادگاهی برگزار
شودبرایاینکهببینیمعاملوضعفعلی
کشورچهکسانیوچهتفکراتیهستند،
قطعاً موسوی خویینیها و تفکر او جزو
متهمینردیفاولخواهندبود».
****چندپرسشازنویسندهنامه
زیباکالم افــزود« :قبــل از آنکه به
سراغ «چه باید کرد؟» برویم ،موسوی
خویینیها و همفکرانش باید پاســخ
دهند که چه کردهاند .اگر نسل امروز از
آرمانهایانقالباسالمیفاصلهگرفته
بیشازهرکسدیگریصادقزیباکالم،
سعید حجاریان و موسوی خوئینیها
مقصر هســتند ،چون نتوانســتیم از
اهداف و آرمانهای انقالب نگهداری و
محافظتکنیم».
اواضافهکردهاست«:منمایلهستم
بهموسویخوئینیهابگویمکهچراشما
درهمهبزنگاههایمهمدهههایگذشته
سکوتکردیدودرجاهاییکهبایدقرص
و محکم میایستادید ،حاضر نشدید؟
قبل از هر چیز شما باید توضیح بدهید
که چرا طی  ۴۱ســال گذشته همواره
سکوتکردهاید؟»
آششوریکهکسینمکشرا
گردننمیگیرد
فصل مشترک تمام این واکنشها
این بود که امثال موسوی خوئینیها،
اصالحطلبان و روحانی مسبب شرایط
موجود هســتند و احتمــال قریب به
یقین همین نگرش است که منجر به
نامه تهدیدآمیز  12رئیس کمیسیون
مجلستازهکارفعلیبهرئیسجمهوری
شد .نامهای که امضاکنندگان در آن با
لحنی تحکمآمیز به او هشدار دادند که
رویه خود را تغییر دهند ،وگرنه مجلس
سکوتنخواهدکرد.
آن نامه و نامه موسوی خوئینیها و
همینطور واکنشها به آنها ،موید این
حقیقت تلخ است که آشپزان این آش
شور،هریکسهمخوددرریختننمک
را انکار میکننــد و درنهایت این مردم
هستند که ناگزیرند این آش شور را به
هزار زحمت بخورند و عطش و بیآبی
پشتبندشراهمتاببیاورند!

امیری خبر داد؛

اعالم  ۶۸الیحه اولویتدار
از سوی دولت به مجلس

حسینعلیامیری،معاونپارلمانیرئیسجمهور
درباره لوایح معوق و اعالم وصول نشــده دولت در
مجلسدهمبهایرناگفت:دردستورکارجلسههیأت
دولت طرحها و لوایح معوق و باقــی مانده و اعالم
وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار
گفت و با توجه به ماده ۱۳۷قانون آیین نامه داخلی
مجلس قرار شد تا ۶۸الیحه معوق و ۳الیحه ای که
فوریت آنها مطرح و اعــام وصول در مجلس دهم
نشدهبهمجلسیازدهمارسالشود.
رادیو بینالمللی چین:

باتمدید تحریمهای تسلیحاتی،
ایران از برجام خارج میشود

رادیوبینالمللیچیندرگزارشیبهتنشمیان
ایران و آمریکا پرداخت و نوشت« :آمریکا به دنبال
تمدیدتحریمهایتسلیحاتیعلیهایراندرسازمان
ملل اســت و اگر چنین رویکردی توسط آمریکا به
نتیجهبرسد،تهرانقطعاازبرجامخارجخواهدشد».
این در حالی است که دیپلماتهای چینی تصویب
اینقطعنامهراغیرممکندانستهوتاکیدکردهاندکه
پیشنویسقطعنامهارائهشدهتوسطواشنگتن،در
اصلادامهرویکرداعمالفشارحداکثریآمریکاعلیه
ایراناستوبنابراینارزشواساسیبرایگفتوگوو
بحثدربارهآنوجودندارد.
عربستان تایید کرد؛

شلیک مرزبانی سعودی به
قایقهای ماهیگیری ایرانی

خبرگزاری رسمی عربســتان (واس) به نقل از
سخنگوی مرزبانی عربستان سعودی اعالم کرد :در
ساعت 18:30روزپنجشنبهگاردساحلیعربستان
سهقایقایرانیکهواردآبهایعربستانشدهبودند
را رصد کرد و فورا هشدارهایی برای توقف به آنها داد
اماقایقهایایرانیپاسخیبهاینهشدارهاندادندو
گاردساحلیچندتیرهشداربهسویآنهاشلیککرد
وقایقهامجبورشدندکهازمسیرخودبازگردند.پیش
ازاینفرماندهدریابانیاستانبوشهرخبردادهبودکه
یک قایق صیادی مربوط به بندر رستمی تنگستان
از مرز آبی ایران و عربستان عبور کرده و این مسئله
منجربهتیراندازیگاردساحلیعربستانشدهبود.

رحمانی فضلی در آستانه
استیضاح به مجلس میرود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،
عبدالرضــا رحمانی فضلی ،وزیر کشــور و معاون
امنیتی و همچنیــن معاون امــور اجتماعی وی
سهشــنبه هفته آینده 17 ،تیر  99به کمیسیون
شــوراهای مجلس میروند .بناست در این جلسه
وزیرکشورومعاونینویگزارشیازمسائلامنیتیو
همچنینآسیبهایاجتماعیجامعهواقداماتیکه
برایمقابلهبااینآسیبهاانجامشدهبهنمایندگان
ارائه کنند .ابتدای هفته اعالم شــد که تعدادی از
نمایندگان با محوریت اردشــیر مطهری ،نماینده
گرمسار،مشغولرایزنیبرایاستیضاحوزیرکشور
به دلیل وقایع آبان ،98ناکفایتی در زلزله کرمانشاه
و سیلهای پارســال و انتصابهای بیضابطه در
استانداریهاوفرمانداریهاهستند.
ضرغامی:

احساس وظیفه کنم،
کاندیدا خواهم شد

کرد:فضایمجلسنسبتبهحمایتازافشاکنندگانفسادیک
فضایمثبتاستوپیشبینیمیشوداینطرحبااکثریتقاطع
آراینمایندگاندرصحنبهتصویببرسد.

کس از نپذیرفتن بار این مســئولیت طرفی
نمیبندد و گرهی نمیگشاید».
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 معجزهآسایی
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 کردهاند ،به طریق اولی
راهکارهای معجزهآسا وجود ندارد».
ســخنگوی دولــت در پایان یادداشــت
خود خطاب به نماینــدگان مجلس یازدهم
نوشته اســت« :در عزل و نصبهای مدیران و
شــرکتهای منطقهای دخالت نکنید .اجازه
ندهید در مجلس شبکههای چینش مدیران
شکل بگیرد و متعهد شوید سؤال و استیضاح
که انجام میدهید و امضــا میکنید به همان
دلیلی باشد که آن را امضا کردهاید .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».

عزتاهلل ضرغامی در گفتوگو با رادیو تهران در
پاسخ به سوالی در مورد کاندیداتوری در انتخابات
 1400گفت« :من سرباز نظام هستم و اگر بگویند
ریاســت صدا و ســیما را بر عهده بگیر میآیم و در
مورد انتخابــات  1400هم اگر احســاس وظیفه
کنم کاندید خواهم شــد ».گفتنی است ضرغامی
در بین کاندیداهای اصلی جمنا که عنوان ائتالف
اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری  96بود،
قرارداشت.ویپیشازریاستصداوسیما،معاونت
پارلمانیاینسازمانوهمچنینمعاونتسینمایی
وزارتارشادرابعهدهداشتهاست.
دستیار و مشاور فرمانده کل قوا:

سایه جنگ ازکشور ما
دور شده است

سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی ،دستیار و
مشاورفرماندهکلقوادرحاشیههمایشملیپدافند
شیمیاییبابیاناینکهسایهجنگازکشورمادورشده
استامانیروهایمسلحهموارهبایدآمادگیهایخود
راارتقادهند،گفت:مااحتیاجداریمکهمراکزآموزش
عمومی ،اطالعرسانی ،دانشگاهی و صنعتی خود را
برایتولیداتلوازمپزشکیوواکسنهایالزمبرای
وقوعتهدیداحتمالیشیمیاییآمادهکنیم.

