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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ابتدای خرداد کــه انتخابات هیأت 
رئیسه مجلس برگزار شد، شاید کسی 
انتظار نداشت که تنها تغییر ترکیب این 
هیأت حذف علی مطهری از نایب رئیسی 
مجلس باشد، اما چنین شد و عبدالرضا 
مصری، عضو فراکســیون والیی و وزیر 
رفاه دولت محمود احمدی نژاد به جای 
مطهری نشســت. ناظران سیاسی به 
ویژه اصالح طلبان عارف را به باد انتقاد 
گرفتند که چرا به رغم آنکه می دانست 
رأی نمــی آورد باز هم کاندیدا شــد و 
زمینه های وحدت مستقلین و والیی ها 

را فراهم کرد. 
تحلیل آنهــا این بود که ریاســت 
الریجانی بر مجلس خط قرمز مستقلین 
اســت، بنابراین برای حفظ او دســت 
به ائتالف بــا والیی ها زدند تا کرســی 
الریجانی را در رقابت با عارف حفظ کنند 
و در مقابل یک کرسی از نواب را به آنها 
بدهند؛ در حالی که اگر عارف به عنوان 
رقیب الریجانی وارد میدان نمی شــد، 
چنین ائتالفی میان مستقلین و والیی ها 
شکل نمی گرفت و مطهری قربانی این 

ائتالف نمی شد. 
صدای خــود مطهری هــم از این 
تصمیم عارف و هواخواهانش درآمد و در 

مصاحبه ای گفت که »درباره انتخابات 
هیئت رئیسه مجلس در فراکسیون امید 
دو نظر وجود داشت، یکی نظر باتجربه ها 
مثل آقایان تاجگــردون و تابش و بنده 
که مخالف معرفی کاندیدا برای ریاست 
بودیم و دیگر نظر جوانترها و شــخص 
آقای عارف که به شدت طرفدار معرفی 
کاندیدا برای ریاســت بودند. استدالل 
گروه اول این بود که احتمال رأی آوری 
کاندیدای ریاست که قاعدتا آقای عارف 
خواهند بــود ضعیف و زیــر ۵۰ درصد 
اســت و عالوه بر این در صورت کاندیدا 
شدن ایشان دو فراکسیون دیگر متحد 
می شوند و توافق می کنند که به ازای رأی 
والیی ها به آقای الریجانی، مستقل ها 
نیز به کاندیداهای نایب رئیسی آنها رأی 
بدهند و در نتیجه خطر از دست رفتن 
برخی کرسی های فراکسیون امید در 
هیئت رئیسه وجود دارد. که نهایتا هم 

چنین شد.«
باخت دوم

به هر حال انتخابات هیأت رئیســه 
مجلس با واگذاری کرسی نایب رئیسی 
به والیی ها پایان یافت و نوبت به انتخابات 
کمیســیون های 13گانه رسید و این 

باخت دوم فراکسیون امید بود. 
روز یکشنبه رأی گیری برای انتخاب 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس انجام 

شد؛ ترکیب این کمیســیون به شکل 
واضح تری نشــان می دهد که آرایش 
سیاسی مجلس چگونه تغییر می کند. 
این کمیسیون 17 عضو دارد که هشت 
تن از آنها عضو فراکسیون امید، هشت 
تن عضو فراکسیون والیی و تنها یک نفر 
یعنی غالمرضا کاتب، نماینده گرمسار از 

فراکسیون مستقلین است. 
در جریان رأی گیری روز یکشنبه علی 
مطهری از فراکســیون امید و جمشید 
جعفرپور که عضو فراکسیون والیی است، 
کاندیدای ریاست این کمیسیون شدند. 
در نهایت جعفرپور بــا 9 رأی، مطهری 
را که هشت رأی داشــت، شکست داد. 
طیبه سیاوشی، عضو این کمیسیون به 
ایسنا گفت که »مطهری به فرد مستقلی 
باخت که قول داده بود به او رأی بدهد اما 
به قولش وفادار نماند.« او توضیح داد که 
کاتب، یعنی آن یک عضو فراکســیون 
مستقلین در کمیسیون فرهنگی قول 
داده بوده که به مطهری رأی دهد، اما این 
کار را نکرده است.  کاتب اما چنین قولی 
را تکذیب کرد و گفت که هیچ توافقی نه 
با فراکسیون امید داشته نه با والیی ها و 
فقط براساس اعتقاد خودش رأی داده و 
به جمشید جعفرپور هم رأی داده است.  
بدیــن ترتیــب احمــد مازنــی، 
سیاستمدار اصالح طلب از کرسی ریاست 

کمیسیون فرهنگی رفت و اصالح طلبان 
یک کرسی دیگر را هم از دست دادند. در 
مقابل فراکسیون والیی عالوه بر کرسی 
نایب رئیسی که مصری آن را تصاحب 
کرد، یک کرســی دیگر را نیز با ریاست 

جمشید جعفرپور به دست آوردند. 
ذوالنوری: یا من یا بروجردی

تقریبــا می توان گفــت مهمترین 
کمیســیون بهارســتان، کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی است که 
ریاست برای 14 سال بر عهده عالء الدین 
بروجردی بود. سال گذشته کواکبیان که 
او نیز کاندیدای ریاست این کمیسیون 
بود، به نفع فالحت پیشه کناره گیری کرد 
و فالحت پیشه در رقابت با بروجردی و 

مجتبی ذوالنــوری، نماینده نزدیک به 
جبهه پایداری بر کرســی ریاست این 

کمیسیون تکیه زد.
امســال اما به نظر می رســد رقابت 
سخت تر و حواشی بر ســر این رقابت 
پررنگ تر است. اصولگرایان می گویند 
که ســال گذشــته اصالح طلبــان و 
مستقلین با هم قرار گذاشتند که یک 
سال فالحت پیشــه رئیس کمیسیون 
باشد و ســال بعد کواکبیان. آنها تاکید 
می کنند که این دو فراکســیون حتی 
توافق خود را مکتوب هــم کرده اند اما 
حاال فالحت پیشه حاضر به کناره گیری 
نیســت و کواکبیــان نیــز اصــرار بر 
کاندیداتوری ریاست کمیسیون امنیت 

ملی دارد. 
قاســم میرزایی نیکو، عضو هیأت 
رئیسه فراکسیون امید به روزنامه ایران 
گفت که »حشــمت اهلل فالحت پیشه 
به صورت غیررسمی اعالم کرده که در 
انتخابات ریاست کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی حضور پیدا نخواهد 
کرد.« یک عضو این کمیســیون هم با 
تأیید این خبر توضیح داده که عدم تمایل 
فالحت پیشه برای استمرار ریاست در 
این کمیسیون ناشــی از عدم حمایت 
فراکســیون های سیاســی مجلس و 
همچنین مخالفت هایی از بیرون مجلس 
با او است. در پی همین اظهارات ذوالنوری 
نیز گفتگویی با قدس انجام داده و گفته 
فالحت پیشه در جریان همان توافقی 
که پارسال مستقلین و امیدی ها با هم 
داشته اند دســت روی قرآن گذاشته و 
قسم خورده که بعد از یک سال از ریاست 
کنار برود.  ذوالنوری در جای دیگری هم 
گفته که »آقایان برای ریاست کمیسیون 
امنیت ملی به کواکبیــان قول داده اند؛ 

بنابراین یا من باید بیایم یا بروجردی.«
اجازه نمی دهیم ریاست دست 

افراطی ها بیافتد
فالحت پیشــه اما واکنش تندی به 
این اظهارات ذوالنوری نشــان داده و به 
»اعتماد« گفته اســت: »او )ذوالنوری( 
عادت به قسم و قرآن و این قبیل موارد 
دارد، مــا اهل این کارها نیســتیم. این 
مواردی که آقای ذوالنوری مطرح کرده، 
درست نیست و اساســا وجود خارجی 
نداشته اســت. طرح این موارد ضمن 
آنکه به خودی خود امری بد است، روش 
بدی نیز برای تخریب دیگران محسوب 
می شود که اولین بار خود این آقایان طرح 
این موارد را باب کردند وگرنه در واقعیت 

چنین چیزی وجود نداشته است.«
او اختالف با کواکبیان بر سر ریاست 
کمیســیون امنیت ملی را نیز تکذیب 
و تاکید کرده: »بدانید مــا قطعا اجازه 
نخواهیم داد که ریاســت کمیسیون 

امنیت ملی و سیاست خارجی و مجموعه 
این کمیســیون به دســت افراطیون 
بیافتد.« فالحت پیشــه درباره حرف و 
حدیث های مربوط به سال گذشته هم 
توضیح داده: »ما سال گذشته یک قراری 
گذاشتیم که این همراهی در سال آینده 
یعنی سال جاری هم ادامه داشته باشد. 
آقای کواکبیان هم ســال گذشته و هم 
ســال جاری کاندیدای ریاست بودند 
ولی اگر قرار باشد ریاست کمیسیون به 
هر دلیلی به افراطی ها برسد، قطعا بنده 

ازخودگذشتگی خواهم کرد.«
امیدی های نگران

امــا آیــا بــا ازخودگذشــتگی 
فالحت پیشــه، کواکبیــان رأی الزم 
برای ریاســت بر مهمترین کمیسیون 
بهارستان را کســب خواهد کرد؟ این 
نگرانی امیدی هاســت. آنها نگران اند 
که مبادا آنچه درباره دو کرسی ریاست 
کمیسیون فرهنگی و نائب رئیسی هیأت 
رئیسه رخ داد، در مورد کرسی ریاست 
کمیســیون امنیت ملی هم رخ دهد و 
این بار کار به دســت پایداری ها بیافتد؛ 
به ویژه که به نظر می رسد گزینه نهایی 
اصولگرایان کســی نباشد جز مجتبی 

ذوالنوری. 
با همین دغدغه هــا، انتخاب رئیس 
این کمیســیون یک هفته بــه تعویق 
افتاده است. کمیسیون آموزش و رقابت 
احتمالی میان عــارف و محمدمهدی 
زاهدی، وزیر علــوم دولت احمدی نژاد 
نیز از دیگر زورآزمایی های فراکسیونی 
این روزهای مجلس اســت. در ســایر 
کمیســیون ها هم همین نزاع بر ســر 
کرسی های ریاست کمابیش در جریان 
اســت و به نظر می رســد نتیجه کلی 
این رقابت ها محدود شــدن دسترسی 
اصالح طلبان به کرسی های تعیین کننده 
اســت؛ نتیجه ای که قطعا بر سرنوشت 
انتخابات مجلس یازدهــم نیز اثرگذار 

خواهد بود. 

صندلی هایی که یک به یک از دست امیدی ها می روند؛

جنگ »کرسی« در بهارستان

خبر

در حالی که کمتر از یک سال به پایان کار مجلس دهم مانده است، رقابت شدیدی بر سر تصاحب کرسی های مهم 
بهارستان در جریان است؛ رقابتی که استارت آن از ابتدای خرداد در انتخابات 12 کرسی هیأت رئیسه مجلس خورد و شد 

زنگ خطری برای اصالح طلبان و امیدی ها. صدای آن زنگ خطر و آنچه که در سه هفته اخیر در مجلس رخ داده، حاکی 
از این است که مستقلین و والیی ها دست در دست یکدیگر گذاشته اند و همدستی آنها دارد کرسی های تعیین کننده 

بهارستان را یکی یکی از امیدی ها می گیرد!

رایزنی ها با آیت اهلل یزدی برای کاندیداتوری 
در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان آغاز 
شده است. به گزارش خبرآنالین، آیت اهلل محمد 
یزدی رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری که 
در انتخابات سه سال گذشته و توسط مردم تهران 
از راهیابی به این مجلس بازمانــده بود، احتماال 
اسفندماه کاندیدای این مجلس از حوزه انتخابیه 

استان قم باشد. آیت اهلل احمد بهشتی، نماینده 
استان فارس در مجلس خبرگان رهبری و عضو 
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه بعد از ارتحال آیت اهلل محمد 
مؤمن)ره(، نماینده مردم قم در مجلس خبرگان 
رهبری، آیا در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
بحثی بر روی جانشین ایشــان و کاندیداتوری 

در انتخابات میان دوره این مجلس خبرگان که 
اسفندماه سال جاری برگزار می شود، شده است؟ 
اظهار داشــت: بله صحبت مختصری با حضرت 
آیت اهلل یزدی شده اما ایشان فعال گفته اند حاضر 
نیستم کاندیدا شوم. این عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم اضافه کرد: بعد از این صحبت اولیه 
با آیت اهلل محمد یزدی برای قبول کاندیداتوری در 

انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری از 
حوزه انتخابیه استان قم، نمی دانم با فرد دیگری 

صحبت شده یا نه، که اگر هم شده من نمی دانم.
آیت اهلل بهشتی افزود: البته این احتمال هم 
وجود دارد که جانشین آیت اهلل مؤمن، از خود بیت 
آیت اهلل مؤمن)ره( باشــد. براساس تأیید شورای 
نگهبان، انتخابات مجلس خبــرگان رهبری به 

همراه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در تاریخ دوم اسفندماه سال جاری برگزار 

خواهد شد.

رایزنی با آیت اهلل یزدی برای کاندیداتوری در انتخابات خبرگان
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سخنگوی قوه قضائیه:
پرونده نجفی نیاز به تحقیقات 

اضافی نداشت
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه 
در نشست خبری خود در پاســخ به سوالی درباره 
اینکه تحقیقات پرونده محمدعلی نجفی به سرعت 
انجام شده و برخی وکال را شگفت زده کرده، گفت: 
این پرونده از منظر قضایی یک پرونده قتل جنایی 
خانوادگی و کاماًل روشــن اســت و از بعد قضایی و 
تحقیقات، همکاران ما در دادسرا با هیچ ابهامی مواجه 
نبودند. هم اقاریر و هم بررسی صحنه جرم و تحقیقات 
پلیس و پزشکی قانونی انجام شده و به قدری روشن 

است که نیازی به تحقیقات بیشتر نداشت. 
    

بازداشت مدیرعامل فراری 
بانک سرمایه در اسپانیا 

نماینده دادستان تهران از بازداشت حیدرآبادی، 
مدیرعامل فراری بانک ســرمایه توســط پلیس 
اینترپل خبر داد. به گزارش ایسنا، قهرمانی نماینده 
دادستان در جلسه دیروز دادگاه رسیدگی به اتهامات 
سیدمحمدهادی رضوی و احسان دالویز از بازداشت 
حیدرآبادی مدیرعامل بانک سرمایه توسط پلیس 
اینترپل خبر داد و گفت: مدیرعامل بانک سرمایه 
در حین تحقیقات از کشور متواری شدند و به اسپانیا 
رفتند هفته گذشته پلیس اینترپل وی را دستگیر 
کرد. نماینده دادستان افزود: تشریفات قانونی برای 

عودت ایشان به ایران در حال انجام است. 
    

شورای عالی امنیت ملی:
نزار زاکا با وساطت سیدحسن 

نصراهلل آزاد شد
کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت 
ملی در گفت وگو با پایگاه خبری »العهد« لبنان 
گفت: جمهوری اسالمی ایران »نزار زاکا« شهروند 
لبنانی تحت بازداشــت در ایران را در چارچوب 
همکاری دو جانبه با لبنان، اظهار حســن نیت و 
تقویت پیوندها میان دو ملت آزاد کرد. وی در پاسخ 
به ســوالی در مورد تابعیت آمریکایی »نزار زاکا« 
و احتمال ایفای نقش کشور ســومی در آزادی او 
تصریح کرد: هیچ کشور سومی در آزادی زاکا نقش 
نداشت و این اقدام صرفا بنا بردرخواست »میشل 
عون« رئیس جمهور لبنان و وساطت »سید حسن 

نصراهلل«، دبیرکل حزب اهلل لبنان انجام گرفت.
    

گشایش های حصر از زبان 
فرزند کروبی

محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی به 
ایلنا گفت: در سال 9۸ ماموران امنیتی یک سری 
گشایش هایی را ترتیب دادند از جمله اینکه گفتتد 
می توانیم برای محصــوران ماهواره نصب کنیم. 
برای ایشــان ماهواره گذاشــتند اما شبکه های 
خیلی کمی را باز گذاشــته اند که تنها محدود به 
چند شبکه خبری فارسی است. عالوه بر این گفته 
شــده که خواهر، خواهرزاده ها و برادرزاده ها هر 
موقع که بخواهند می توانند بدون هماهنگی قبلی 
به مالقات ایشــان بیایند. تلفن در اختیار ایشان 
نیست ولی مادرم مدتی است که مشکلی ندارند از 
اینکه موبایل به منزل ببرند. وی افزود: ما هنوز از 
این گشایش ها هیچ نشانه ای برای اینکه حصر به 

طور کامل رفع شود، برداشت نکرده ایم.
    

حمایت وزارت خارجه آمریکا 
از اینستکس

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کانال مالی 
ایران - اروپا )اینســتکس( برای مبادله کاالهای 
غیرتحریمی حمایت کرد. به گزارش ایلنا به نقل 
از پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، مورگان 
اورتاگوس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
مورد ســاز و کار مالی اروپا با ایــران، گفت: قطعا 
هر ســاز و کاری برای پرداخت که در آن کاالها 
و خدماتی مبادله شود که در تحریم های آمریکا 

قرار ندارد، مطلوب است و با با آن مشکلی نداریم.
    

 راه مبارزه با بدحجابی 
شماره دادن نیست

علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس 
در واکنش به اقدام دادسرای ارشاد مبنی بر ارائه 
شماره تلفن به مردم جهت دریافت گزارش های 
مربوط به بدحجابی و اقدامــات خالف عنف به 
ایلنا گفت: اینکه ما به مردم شــماره بدهیم که با 
بدحجاب ها برخورد کنیم، درمان درد نیســت. 
درمان آنجایی است که بعضی از آقایان به  خاطر 
چند رأی مبانی اعتقادی مردم را سست کرده اند. 
حاال دیگر ما در پاره ای از موارد بدحجابی نداریم 
االن دیگر بی حجابی داریم. آیا دل شما خنک شد 

که کشور را به بی حجابی رساندید؟

فالحت پیشه، رئیس 
کمیسیون امنیت ملی: 

بدانید ما قطعا اجازه 
نخواهیم داد که ریاست 
کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی و مجموعه 
این کمیسیون به دست 

افراطیون بیافتد. اگر قرار 
باشد ریاست کمیسیون به 

هر دلیلی به افراطی ها برسد، 
قطعا بنده ازخودگذشتگی 

خواهم کرد

ذوالنوری، نماینده 
نزدیک به جبهه پایداری: 
فالحت پیشه دست روی 

قرآن گذاشته و قسم خورده 
که بعد از یک سال از ریاست 

کنار برود. آقایان برای 
ریاست کمیسیون امنیت 

ملی به کواکبیان قول 
داده اند؛ بنابراین یا من باید 

بیایم یا بروجردی

سردار شریف هدف دشــمن از طرح شایعات و ادعاهای 
کذب علیه فرماندهان سپاه را انتقام از محبوبیت روزافزون 
و معنــادار این نهاد مردمــی پس از اقدام شــیطانی اخیر 
آمریکایی ها در قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان های 

تروریستی دانست.
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان 
شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در پاسخ به ســوالی پیرامون چرایی تالش 

دشــمن در افزایش شــایعات و انتشــار اخبار کذب علیه 
فرماندهان و مســئولین این نهاد در هفته های اخیر اظهار 
داشت: پس از اقدام کینه توزانه و مغایر با قوانین بین المللی 
آمریکایی ها در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرست سازمان های تروریستی که تالشی نامتعارف و 
خباثت آمیز به شمار می رفت، شاهد واکنش های گسترده 
بین المللی و انتقاد اغلب رســانه ها، کارشناسان و کشورها 
از این تصمیم شــیطانی بودیم. ســخنگوی ســپاه اقدام 

آمریکایی ها در معرفی ســپاه به عنوان سازمان تروریستی 
را خطایی راهبردی توصیف و با اشاره به اقدام قابل تحسین 
آنی دولت و مجلس شورای اسالمی در تروریست خواندن 
نیروهای آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام و تمام نیروهای 
وابسته به آن در منطقه خاطرنشــان کرد: دشمنان برای 

تاثیرگذاری بر روند حمایت و همراهی شــگفت انگیز 
افــکار عمومی داخلی و خارجی از ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی، به تاکتیک نخ نما شده ای متوسل و در 

صدد برآمدند با بهره گیری از رسانه های وابسته و 
شــبکه های اجتماعی تبهکار پس از 

تغییرات و تحوالت اخیر در سطح 
فرماندهی ســپاه و برخی دیگر از 

فرماندهان، به شایعه پراکنی پیرامون سرداران و مسئولین و 
بعضاً خانواده آنان در سپاه بپردازند و در همین راستا به طرح 
اکاذیب مشمئزکننده ای مانند فرار از کشور و یا دستگیری 
چند تن از سرداران سپاه از جمله سرداران نصیری، ربیعی، 
توالیی و ... مبادرت ورزیدند. ســردار شــریف 
تصریح کرد: این در حالی است که این عزیزان 
از نیروهای مخلص و فعال ســپاه بوده و در 
جایگاهی جدید در سپاه فعال و با جدیت به 
ایفای ماموریت ها و مسئولیت های محوله، 
اشــتغال به خدمت دارنــد و حتی 
اخباری از حضور آنان در محافل 

منتشر شده است.

سخنگوی سپاه: 

فرار و دستگیری چند تن از سرداران سپاه صحت ندارد


