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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

یکی از آفاتی که گریبانگیر خطبا و 
ائمه جمعه و اساسا آنهایی که پیوسته بر 
منابر نشسته اند و نطق می کنند می شود، 
همین اســت که نمی توانند به توصیه 
حکیم نظامی عمل کرده، کم گویند و 
گزیده گویند چون ُدر. همین می شود 
که همواره خطبه های آنها آغشــته به 

جنجال آفرینی و حاشیه سازی است. 
آیت اهلل احمد علم الهدی، امام جمعه 
مشهد یکی از بزرگترین حاشیه سازان 
این دسته اســت که اظهاراتش درباره 
نحوه ای که زن و مــرد یکدیگر را صدا 
می زنند ماننــد بســیاری از اظهارات 
دیگرش با واکنش های بســیار مواجه 
شده است.  لیست جنجال آفرینی های 
این خطیب جمعه بسیار بلندباالست؛ 
اما یکی از عجیب ترین و معروف ترین 
آنها، اظهارات وی در دی ماه 96 درباره 

انتخابات شورای شهر مشهد است. 
او آن ســال پس از آنکه شکست در 

انتخابات شورای شهر را دلیل اختالفات 
داخلی جریان نزدیک به وی عنوان کرد، 
به جریانی که خواســتار پیــروزی آنها 
در انتخابات بوده، گفــت »بروید زنای 
محصنه بکنید، عرق بخورید و انواع فسق 
و فجور را بکنید بعد هم توبه کنید، خدا 
شمارا می بخشد اما این گناهی که شما در 
حال ارتکاب آن هستید که ممکن است 
سرنوشت اسالم و مسلمین در دست غیر 
بیفتد حتی اگر تا روز قیامت انواع عبادت ها 
را انجام دهید، جهنمی مسلم هستید، 
زیرا خیانت به اسالم و مسلمین کردید.« 
گرچه علــم  الهدی ســابقه طوالنی در 
اظهارات شگرف داشت اما این گفته های 
وی بسیار مایه تحیر شــنوندگان شد و 
خیلی پرسیدند مگر قدرت چقدر ارزش 
دارد که می توان انواع گناهان را مرتکب 
شد اما آن را نباید از دست داد؟ وانگهی مگر 
کسب قدرت برای مردان دینی، به خاطر 
اجرای احکام الهی نیست؟ پس چگونه 
اســت که همین مردان دینی توصیه به 

انواع فسق و فجور می کنند؟!

 لیستی بلندباال 
از اظهارات جنجالی

پارسال زمانی که اوضاع داخلی لبنان 
و عراق بسیار متشنج بود نیز اظهارات 
علم الهدی درباره نفوذ ایران در این دو 
کشور، بسیار خبرســاز شد. گذشته از 
این نطق های سیاســی، او اما همواره 
حواشی بسیاری نیز در حوزه اجتماعی 

می آفریند؛ با اظهاراتی درباره حجاب، 
شادی، کنسرت و حتی سفر. 

مثــال همیــن دو ســال پیش در 
توصیه هایــش پیرامــون اقتصــاد 
مقاومتــی، ســفر رفتــن تفریحی 
خانواده ها را بی تقوایی خوانده و گفته 
بود: »اینکه در دستگاه های رسانه ای 
تبلیغ گردشــگری می کنید صحیح 
اســت؟ یک پارک رفتــن در یک روز 
برای یک خانواده چه هزینه ای دارد؟ 
مســافرت تفریحی چه مقدار هزینه و 
چقــدر هزینه دارد و چقــدر ضروری 
است؟ از نظر نظام اقتصادی این اشتباه 
است. اینها همه مسائلی است که نظام 
اقتصادی ما را از اساس تقوای اقتصادی 
بهم می زند و جامعه ما را از بستر تقوای 
اقتصادی خارج می کند و شاهد هستید 
که در جریــان اقتصاد کشــور ما این 
همه بی ثباتی شکل می گیرد.« جالب 
این بود کــه نوک پیکان انتقــاد او، نه 
صرفا ســفرهای خارجی، بلکه حتی 
پارک رفتــن خانواده هــا را نیز هدف 
گرفته بود که با واکنش های بسیاری 
مواجه شــد.  تازه ترین اظهارات او اما 
به خطبه های نماز جمعه اخیر مشهد 

مربوط می شود. 
از آن جایــی کــه خطبه هــای 
نمــاز جمعــه و خطبای آن بســیار 
جامع االطراف هســتند و به همه امور 
ورود می کننــد، علم الهدی در خطبه 
نماز جمعه گذشته، پس از آنکه توافق 
اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را خالف قانــون خواند، گریزی 
به روابط همسران در خانه زد و گفت: 
»متأســفانه با تأثیر فرهنگ غرب زن 
و همســر در خانه همدیگر را با اســم 
کوچیک صدا می زننــد، در الیه اول 
زندگی که صمیمیت بین زن و شوهر 
حاکم اســت اگر همدیگر را با اســم 
کوچیک صدا بزنند مانعی ندارد، اما در 
الیه دوم که الیه ظاهری زندگی است 

باید حرمت زن و شوهر حفظ شود.«

 آقای رئیسی! به پدرزن 
مشورت دهید

گفته هــای او درباره روابــط زن و 
شــوهر و الیه  اول و دوم و صمیمیت و 
چگونه صدا زدن زن از سوی مرد، دو روز 
گذشته با واکنش های متعددی مواجه 
شــد. جالب آنکه بخش اعظمی از این 
واکنش ها نیز از سوی بخش دیگر جامعه 

روحانیت صورت می گیرد. 
در همیــن رابطــه، محمدتقــی 
فاضل میبدی، عضو مجمع محققین 
و مدرســین حــوزه علمیــه قــم در 
گفت وگویی، علم الهدی را پدیده عجیبی 
خطاب کرد و گفت: »اگر زن و شوهر به 
اسم کوچک همدیگر را صدا نزنند چه 

بگویند!؟ بگویند ضعیفه یا هو؟«
ســیدمحمدعلی ابطحی، روحانی 
دیگری کــه عضو مجمــع روحانیون 
مبارز است، در یادداشت کوتاه تلگرامی 
نســبت به اظهارات روز جمعه آیت اهلل 
علم الهــدی، واکنــش نشــان داد و با 
مخاطب قرار دادن ابراهیم رئیسی، داماد 
علم الهدی، نوشت: »آقای رییسی! شما 
که خوب حرف می زنید، کمی به پدر زن 
برای سخنرانی هایش مشورت بدهید. 
واال. آقای علم الهدای معروف مشهد ما، 
افاضات فرمودند که زن و شوهر یکدیگر 
را با اسم کوچک صدا نزنند. این جمله 
متاسفانه طنز ضد انقالب نیست. این 
خوراک ضد انقالب و ضد اسالم است که 
از تریبون دینی وبا نام امام جمعه منتشر 
می شــود. همان که دیگــران را به این 
اتهام به تشویش اذهان عمومی متهم 

می کنند.«
خطری برای ته مانده دین ملت

او در یادداشــت خود با بیان اینکه 
پیامبر برای همسرش شعر می خواند 
و علی علیه الســالم بارها فاطمه را با 
اســم کوچکش در برابر دیگران صدا 
می زد، ادامــه داد: »حضرت آیت اهلل! 
چرا سلیقه شخصی تان را به نام دین و 
خدا و اسالم مظلوم مطرح می کنید؟ 

عذاب این دین هراسی بسیار سخت 
است؛ نکنید.«

بســیاری نیز به شــخصیت های 
انقالبی اشــاره کرده اند که همسر و 
دختــران خود را با نــام کوچک صدا 
می کرده اند. ابطحــی به امام خمینی 
اشاره کرده که عروســش را در شعر 
منتشرشــده اش »فاطی« نام برده و 
عصرایران نیز در یادداشتی به آیت اهلل 
هاشــمی رفسنجانی اشــاره کرده و 
نوشته است: »سال 6۰ هم که هاشمی 
رفسنجانی یک ســوپرانقالبی بوده و 
تحت تاثیر هیچ فرهنگی قرار نداشته 
اســت! در خاطراتش کــه هدفی جز 
انتشار آن نداشــته است، از همسران 

و دخترانش نام می آورد.«
عصر ایران سپس پرسیده آیا آیت اهلل 
هاشــمی که همســرش را عفت صدا 

می زد، تحت تاثیر فرهنگ غرب بود؟
القصه اینکه اکثر ایــن انتقادات و 
نکوهش ها بر این واقعیت تاکید می کنند 
که اظهارات این چنینی حضرت آیت اهلل 
و حضراتی مانند وی، همین ته مانده دین 
و ایمان مردم را هم می شوید و می روبد 
و با خود می برد. با این حال علم الهدی 
و بسیاری دیگری چون او همچنان بر 
منابر خطبه می خوانند و پنداری هراسی 

از بر باد رفتن دین ندارند.

علم الهدی این بار درباره »صدا زدن همسر« حاشیه  آفرید؛

جامع االطراف؛ از گود سیاست تا درون خانه!

خبر

رسانه رویداد۲۴ روز گذشته مدعی شد که سیدمحمد خاتمی 
رئیس جمهور پیشین ایران به رهبر انقالب نامه نوشته و خواسته 
برای رفع مشکالت کشور پیشقدم شود. این رسانه ادامه داد که 
جزئیاتی از نامه خاتمی به رهبر انقالب نیز به دست رویداد۲۴ 

رسیده است.
پس از انتشار این خبر یک فعال سیاسی اصالح طلب درباره 
گفت: این نامه که تقریبا 37 صفحه دارد، تقریباً  برای دو ماه گذشته 
است.  محمدجواد حق شناس در گفت وگو با ایلنا در خصوص 
جزئیات نامه سیدمحمد خاتمی به رهبر انقالب، ادامه داد: در 

این نامه در خصوص دغدغه ها و آینده انقالب و کشور با رهبری 
صحبت و برای دهه پیش رو راه حل هایی ارائه شده است. 

وی افزود: به نظر من وجود ارتباط مستمر و برنامه ریزی شده 
و بدون انقطاع با رهبر انقالب یکــی از نیازهای جامعه و جریان 
اصالح طلب اســت چرا که از آنجایی که رهبری مسئولیت عام 
نسبت به جامعه دارد نمی تواند از دیدگاه های جریانات مختلف 
بی نیاز باشد. این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار 
کرد: بر همین اساس این اصل،  یک اصل بدیهی و یک نیاز جدی 
تلقی می شود. نشســت ها و دیدارهای اصالح طلبان با رهبری 

ً  پیگیری می شد که متأســفانه در این سال ها این  باید حضورا
اقدام صورت نگرفت و به نظر من یک نقیصه بوده است که باید 
به آن توجه شود و اگر این امکان حضوری فراهم نمی شد حداقل 
باید به صورت مکتوب دیدگاه ها و نظرات را به رهبری منعکس 

می کردیم؛ به نظر من این موضوع بسیار ارزشمند است.

دفتر خاتمی: خبرها حدس و گمان رسانه ای است
دقایقی بعد، به دنبال انتشار خبر نامه سیدمحمد خاتمی 
به مقام معظم رهبری و اظهارات حق شــناس، دفتر رئیس 
دولت اصالحات با صــدور اطالعیه ای، اعــالم کرد: »آنچه 
پیرامون ارسال نامه جناب آقای سیدمحمد خاتمی به رهبری 
معظم انقالب در رسانه ها منتشر شده است، تنها گمانه زنی 

رسانه ای است.«
این اطالعیه با بیان اینکه همه کسانی که به کشور و مردم و 
انقالب می اندیشند، نسبت به سرنوشت میهن اسالمی و ملت و 
نیز اصالح امور دغدغه دارند، افزود: »جناب آقای خاتمی نیز از 
جمله هرجا و هر مناسبتی اقتضاء کند دغدغه های خود را عمال ً 
به دور از تبلیغات دنبال می کنند؛ ولی آنچه به این مقدار راجع به 
محتوای نامه بیان می شود ناشی از حدسیات و گمانه زنی  است.«

حق شناس:

خاتمی به رهبر انقالب نامه نوشته است
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فواد حسین: 
روند پرداخت بدهی عراق به ایران 

به زودی آغاز می شود
فواد حسین، وزیر خارجه عراق که در جریان 
ســفر به ایران، روز گذشــته با برخــی مقامات 
کشورمان از جمله علی شــمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی و محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران دیدار کرد، با اشاره به توافقات انجام 
شده میان مسئولین دو کشور برای تادیه بدهی 
عراق به ایران که به دلیل تحریم های خارجی به 
تعویق افتاده، گفت: با تالش مســتمر حوزه های 
مالی و بانکی و دستگاه های اقتصادی ایران و عراق 
برخی از موانع مهم برداشته شــده و به زودی بر 
اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت 

بدهی ها آغاز می شود.
    

حکم محمود صادقی صادر شد؛
 ۳ ماه زندان به دلیل توهین 

به آملی الریجانی
محمود صادقی، نماینده مجلس دهم در توئیتی 
از نتیجه حکم خود بابت توهین به آملی الریجانی، 
رئیس سابق قوه قضاییه خبر داد. وی نوشت: »پس از 
پذیرش تقاضای اعاده دادرسی اینجانب، شعبه 69 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن تایید حکم 
قبلی مجازات ها را کاهــش داد؛ 3 ماه حبس بابت 
اهانت به رئیس سابق قوه قضاییه، ۸ ماه بابت تمرد 
در برابر ماموران دادستانی و ۴ میلیون جزای نقدی 

بابت نشر اکاذیب.«
    

به دلیل تخلفات مالی؛
شهردار بابل بازداشت شد

 به گزارش مهر، شــهردار بابل که ســال 97 با 
استیضاح شهردار سابق توسط شورای شهر بابل و با 
هشت رأی انتخاب شده بود به دلیل برخی تخلفات 
مالی توسط دســتگاه های امنیتی بازداشت شد. 
تاکنون برخی اعضای شوراهای اسالمی شهرهای 
مازندران و شهرداران برخی شهرها به دلیل تخلفات 
مالی بازداشت شدند که شهردار و اعضای شورای 

شهر ساری از جمله آن است.
    

سازمان پزشکی قانونی کشور:
در موضوع سانچی اجساد ۳ نفر به 
پزشکی قانونی تهران ارجاع شد

به گزارش ایسنا، پزشــکی قانونی کشور اعالم 
کرد که »در مورد کشــتی سانچی که دی ماه سال 
96 در آب های شرقی چین غرق شد، اجساد 3 نفر 
از متوفیان به پزشــکی قانونی تهران  ارجاع شده و 
پرونده 9 نفر از خدمه نفتکش ســانچی به پزشکی 
قانونی ارجاع نشده بود.« روزنامه شرق در گزارشی 
نوشت: »با شــکایت خانواده های خدمه نفتکش 
سانچی، شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی باهنر تهــران تایید کرد کــه »هیچ دلیل 
یقین آور مبنی بر فوت خدمه نفتکش سانچی وجود 
ندارد« و گواهی  فوت 9 نفــر از آنها را خالف قانون 

شناخت و باطل کرد.«
    

»نگهت آتشین، سخنت دلنشین«؛ 
تیزر تبلیغاتی سعیدمحمد

روزنامه جمهوری اســالمی نوشت: »سردار 
سعید محمد تبلیغات در فضای مجازی را برای 
انتخابات ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰ آغاز کرد. 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( با انتشــار یک 
کلیپ سه دقیقه ای حاوی فعالیت های سازندگی 
این قرارگاه با سرودی که »نگهت آتشین، سخنت 
دلنشین« محور آن است به همراه عکس هایی در 
کنار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
وارد صحنه تبلیغات انتخاباتی شــده است. این، 
هفتمیــن داوطلب نظامی بــرای احراز منصب 

ریاست جمهوری در انتخابات۱۴۰۰ است.«
    

از سوی بن رودز صورت گرفت؛
انتقاد از عطش بن سلمان برای 
کشاندن آمریکا به جنگ های 

نیابتی با ایران 
بن رودز، معاون مشــاور امنیت ملی پیشین 
آمریکا در دوران ریاســت جمهوری باراک اوباما 
در توئیتر نوشت: »عجیب است که به طور مرتب 
می خوانیم، ایاالت متحده برای مقابله با ایران به 
کمک بن سلمان نیاز دارد. این عربستان سعودی 
است که به کمک آمریکا نیاز دارد. چالش بزرگتر، 
مقاومت در برابر عطش بن سلمان برای کشاندن 
گســترده آمریکا به جنگ های نیابتــی با ایران 
اســت.« وی افزود: »چرا ما باید متحدی داشته 
باشیم که خبرنگاران را به قتل می رساند؟« دولت 
جدید آمریکا به تازگی در گزارشــی تائید کرده 
که دستور قتل جمال خاشــقچی، روزنامه نگار 

عربستانی را بن سلمان صادر کرده بود.

خبر

مدیرکل انتخابات شورای نگهبان گفت: به ما 
تضمین های الزم درخصوص امنیت و ســالمت 
تعرفه های انتخابات داده شده است و از این بابت 
هیچ نگرانی نداریم و همه مولفه های امنیتی در 
طراحی و چاپ تعرفه ها پیش بینی شده است و 

امکان جعل وجود ندارد.
جمال عرف معاون سیاســی وزیر کشــور و 
علیرضا نیلچی مدیرکل انتخابات شورای نگهبان 

روز گذشــته از روند طراحی تعرفه های اخذ رأی 
انتخابات ۱۴۰۰ بازدید کردند. نیلچی در حاشیه 
این بازدید اظهار داشت: ناظران ما از زمان طراحی 
تا چاپ، انباشت، انتقال و تحویل تعرفه ها در شعب 
حضور دارند. همچنین جمال عرف در حاشــیه 
این بازدید گفت: چاپ تعرفه هــا با امنیت باال در 
اولویت است تا هیچ جعلی درباره آن صورت نگیرد 
و خوشبختانه همه تضمین هایی که به ما داده شده 

در چاپ تعرفه ها رعایت شده است.  وی اظهار کرد: 
آن طور که به ما قول داده اند تا پایان اسفند همه 
تعرفه ها چاپ می شود و سال آینده با هماهنگی 
ناظران انتخابات در شــورای نگهبان و مجلس 
شورای اســالمی، بحث انتقال به استان ها انجام 
می شــود تا تعرفه ها به موقع در اختیار حوزه ها و 
شعب قرار گیرد. معاون سیاســی وزیر کشور در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای تامین سالمت 

رأی دهندگان در ایام شــیوع کرونا چه تدابیری 
اندیشیدهاید، بیان کرد: سال گذشته با هماهنگی 
ناظران انتخابات موضوع استامپ را حذف کردیم 
چراکه با وجود دستگاه احراز هویت استامپ معنا 
ندارد و وقتی افراد با کد ملی احراز هویت می شوند 
نیازی به استامپ نیست. عرف گفت: در انتخابات 
سال گذشــته بیش از 99 درصد در احراز هویت، 
صحت داشــتیم و فقط معدود مــواردی بود که 
دستگاه، مشخصاتشان را تشخیص نمی داد که 
ناظران انتخابات هم اجازه رأی دادن را می دادند. 
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: انتخابات 
الکترونیک ۲۸ فرآیند دارد کــه یک فرآیند آن 

صندوق الکترونیک است و دوستان ما در شورای 
نگهبان ســواالتی درباره این دســتگاه داشتند 
که البته ما پاســخ دادیم، اما به انتخابات ریاست 

جمهوری ۱۴۰۰ نمی رسد.

شورای نگهبان: 

امکان جعل تعرفه انتخابات وجود ندارد

از آن جایی که خطبه های 
نماز جمعه و خطبای آن 

بسیار جامع االطراف 
هستند و به همه امور ورود 

می کنند، علم الهدی نیز 
جمعه گذشته، پس از آنکه 
توافق اخیر ایران با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی را 
خالف قانون خواند، گریزی 

هم به روابط همسران و 
نامیدن یکدیگر در خانه زد

ابطحی با بیان اینکه علی 
علیه السالم بارها فاطمه 

را با اسم کوچکش در 
برابر دیگران صدا می زد، 

خطاب به علم الهدی ادامه 
داد: حضرت آیت اهلل! چرا 

سلیقه شخصی تان را به نام 
دین و خدا و اسالم مظلوم 

مطرح می کنید؟ عذاب این 
دین هراسی بسیار سخت 

است؛ نکنید

جو بایــدن، رئیس جمهوری امریــکا، گفته با حمله 
هوایی بامداد جمعه به سوریه بنا داشته به ایران بگوید: 
»اعمال شما بدون پاسخ نخواهد ماند. حواس تان را جمع 

کنید.« وی گفته است که هدف از این این حمله ارسال پیام 
هشدار بوده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز 
در جریان یک کنفرانس خبری در ساختمان وزارت خارجه در 
پاسخ به ســوالی درباره هدف از حمله بامداد جمعه آمریکا در 
سوریه، گفت: ما باید هم به آن حمالت و هم به تهدید مستمری 

که بسیار مشخص بود، واکنش نشان می دادیم.
وی افزود: به همین دلیل ما این اقدام متمرکز و متناسب را 

انجام دادیم؛ اقدامی که در تضعیف برخی از توانایی های آن گروه 
شبه نظامی در اجرای حمالت جدید موثر بود و این موضوع را به 
ویژه برای ایران، بسیار روشن کرد که آنها نمی توانند با مصونیت 

علیه مردم، شرکا، و منافع ما عمل کنند.
وزیر خارجه آمریکا ادامــه داد: من فکر می کنم آن پیام به 

روشنی دریافت شده است.
همچنین جان کربی، ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا در 

اظهاراتی مشابه گفت: هدف از این حمالت در سوریه، تضعیف 
توانایی شبه نظامیان برای شروع حمالت جدید و ارسال این 
پیام اســت که ما از نیروهای خود محافظت خواهیم کرد. وی 
تاکید کرد: اهداف حمالت در سوریه با دقت انتخاب شده است.

در حالی کــه برخی سیاســتمداران در آمریــکا از لزوم 
پاسخگویی بایدن به کنگره درباره این حمله که بدون مجوز 
کنگره صورت گرفته، سخن می گویند، کربی تصریح کرد: این 
حمالت دفاعی بود و عزم ما را برای محافظت از نیروهای خود 
و متحدانمان تأیید می کند. تصمیم بایدن برای انجام حمله 
در چارچوب اختیارات قانون اساسی وی بود و مغایر با قوانین 

بین المللی نیست.

نخستین واکنش بایدن پس از اولین فرمان نظامی؛ 

پیام حمله هوایی به سوریه برای ایران بود


