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 قالیباف و میرسلیم جنگ قدرت 
در بهارستان علم کرده اند؛

پای دستگاه قضا در 
میانة دعوای صحن

سياست 2

یک اصولگرای ســنتی و یک نواصولگرا؛ مثل یک شکاف بی نسلی 
است؛ حتی اگر آن نواصولگرایی ادایی بیش نباشد. آیا دوره بازاری  های 
پولداری کــه انقالب ایران بخــش بزرگی از پیروزی خــود را مدیون 

آنهاست، به سر آمده است؟
قالیباف متولد 1340 اســت. او دو ســاله بود که حزب سیاسی- 
مذهبی موتلفه اسالمی تشکیل شد؛ یعنی در سال 1342. این حزب 
از همان زمانی که تشکیل شد با گرایش به جناح راست و اصولگرایان 

سنتی، قشر بازاری های متدین را نمایندگی می کرد. 
گرایش سیاسی آنها بسیار درهم آمیخته با فدائیان اسالم بود تا جایی 
که مهدی عبدخدایی از اعضای فدائیان اسالم، درباره ترور حسنعلی 

منصور، گفته است: »ترور منصور را دوستان موتلفه ای انجام دادند.«
بعدتر به شدت تحت تاثیر اندیشه های امام خمینی قرار گرفتند و با 
پیروزی انقالب یکی از بانفوذترین جریان های سیاسی جناح راست در 
ایران شدند. این بهار پرشور اما هر چه از عمر جمهوری اسالمی گذشت، 
رو به خزان گذاشت تا جایی که امروز مصطفی میرسلیم، از اعضای این 
حزب و نماینده آن در مجلس اصولگــرای یازدهم، در تصاویری که از 
صحن بهارستان منتشر می شود، عمدتا گوشه گیر و در خود فرورفته 
است و می کوشــد در دوئل با قالیبافی که علم نواصولگرایی برداشته 

است، بازنده نباشد. 
چوبمالحظهکاری
یاحربهسیاسی؟

او، یعنی مصطفی میرسلیم تا به حال بار سنگینی را برای موتلفه به 
دوش کشیده است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری...

بهرغمممنوعیتمراسمعروسیوعزا،رئیسجمهوربربرگزاریآیینمحرمتأکیدکرد

مواضع دوگانه؛ تصمیمات متناقض
شهرنوشت 6

چرتکه 3

آیاتورم26درصدیبهبازارخودرورسید؟

ابوعطایخودرودرسربالا�ییگرانیها

دادســتان کل کشــور در نامــه ای بــه وزیــر خامــور خارجــه، 
خواســتار»پیگیری حقوقی و قضایی تعرض جنگنده های آمریکایی به 

هواپیمای مسافربری ایران« شد. 
متن نامه منتظری به ظریف به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ظریف
وزیر محترم امور خارجه

با سالم و تحیت
آمریکا مجددا برگ ننگین دیگری بر کارنامه ســیاه خود علیه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران افزود و در روز پنج شنبه مورخ دوم مرداد 
۹۹ پرواز شماره 11۵2 هواپیمایی ماهان که از تهران به مقصد بیروت در 
حرکت بود، در فضای سوریه توســط جنگنده های آمریکایی با حرکات 
خطرناک و تهدید آمیز با مشکل مواجه شده و مسافران و خدمه این پرواز 

بدلیل کاهش شدید ناگهانی ارتفاع آسیب دیده اند.
با توجه به بیانیه های سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی 
ماهان، پروازهای این مسیر بیش از یک دهه بر اساس برنامه ریزی قبلی 

انجام شده و تابع قوانین و مقررات هوانوردی است. 
اقدام خطرناک و تروریستی آمریکا برخالف قواعد حقوق بین الملل و 
کنوانسیون های شیکاگو و مونترال صورت پذیرفته که می بایست بمنظور 
برخورد قاطع و عبرت آموز با دولتمردان آمریکا و مقابله با آن در ســطح 
ملی و بیــن المللی از طرق مختلف حقوقی، قضایی و سیاســی بصورت 

جدی پیگیری شود.
به همین منظور ضروری است دستگاه های مجری از جمله سازمان 
هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمای ماهان بصورت فعال در اجرای 
ضمائم 13 و 1۷ پیمان شیکاگو با دولت سوریه و شورای ایکائو همکاری 

و گزارش بررســی حادثه و اختالل در امنیت پرواز شماره 11۵2 تهران 
بیروت را هرچه سریعتر دریافت و بر طبق مواد 3 مکرر، 44، ۵4، ۵۵، ۸4 

وو ۸۵ کنوانسیون شیکاگو اقدامات حقوقی الزم را به عمل آورند.
مســتندا به قانون وظایف وزارت امور خارجه و قانون الزام دولت به 
پیگیری و اســتیفاء حقوق اتباع ایرانی از اقدامات دولت های خارجی به 
ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب 13۸۹ و در راستای ماده 2۹0 قانون 
آئین دادرســی کیفری دســتور فرمایید بمنظور کمک و مساعدت به 
مسافرین هواپیمای مذکور که از این حادثه تروریستی دچار مصدومیت 
و تالمات جسمی و روحی شــده و برای جبران خسارت مادی و معنوی 
آنان و نیز سایر خسارات وارده و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، طرح 
 شــکایت صورت گیرد و اقدامات الزم انجام و موضوع تا حصول نتیجه 

پیگیری شود.
در این رابطه دادستانی کل کشور پیگیر موضوع بوده و آمادگی خود 

را برای هرگونه همکاری اعالم می دارد.

رهبر حزب جمهوری خواه خلق، در نشست 
سالیانه این حزب از طرح خود برای ایجاد صلح 

در خاورمیانه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقــل از پایگاه اینترنتی 
روزنامه هابر ترک، رهبر حزب جمهوری خواه 
خلق، در نشست سالیانه این حزب از طرح خود 

برای ایجاد صلح در خاورمیانه خبر داد. 
»کمــال قلیچ داراوغلــو«، گفــت: »در 
صــورت به دســت گرفتن قــدرت در اولین 

اقــدام، ســازمان صلــح و همکاری هــای 
خاورمیانــه را بــا حضــور ایــران، عــراق 

 و ســوریه در گام اول تاســیس می کنیم.«
رهبر حزب جمهوری خواه خلــق در ادامه 
گفت: »ســازوکار مــا مبتنی بــر رویکرد 
صلح آمیــز و منطقــی و براســاس قوانین 
بین المللــی خواهد بــود. اگر کشــوری از 
همســایگان ما دچار حریق شــده باشد، ما 
نیز نخواهیــم بود. ما صلح را بــه خاورمیانه 
خواهیم آورد و ایــن منطقه را بــه آرامش 

خواهیم رساند.«   

خبر

خبر
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پیگیری حقوقی تعرض جنگنده های آمریکا به هواپیمای ایران

رهبرحزبجمهوریخواهخلقترکیهوعدهداد؛
احداث سازمان صلح خاورمیانه با حضور ایران، عراق و سوریه


