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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مرد ســاکت اصالح طلبان؛ چند 
سالی هم مرد ساکت بهارستان شد؛ 
همان ســال هایی که مــردم با امید 
بســیار به اصالح طلبان رأی دادند و 
آنها هم فراکســیون امید در مجلس 
تشکیل دادند به ریاست محمدرضا 

عارف.
کمی که گذشــت امــا او را آماج 
انتقادهای بســیاری کردنــد از این 
دســت که عارف همواره ســاکت و 
منفعل اســت و مرد عمل نیســت. 
حضورش و ریاستش خاطر دوستان 
اصالح طلبش را نیــز آزرده می کرد 
تا جایی که ســرفصل بســیاری از 
محســین  غال ی  حبه هــا مصا
کرباسچی، طعنه به عارف و ناکارآمد 

خواندن وی بود.
طرفدارانــش امــا می گفتند که 
او مرد شــعار و هیجــان و کارهای 
خلق الساعه نیست؛ مرد عمل است 
و زیاده گو نیســت؛ از همین روست 
که برچسب منفعل می خورد. البته 
ناگفته نماند که تیر ترکش این دسته 
از اصالح طلبان به محمد خاتمی هم 
می رسید و او نیز بی نصیب از طعن و 

کنایه یارانش نبود. 
زهر این نیش ها آنجایی سوزناک 

شــد که اصالح طلبان در انتخابات 
اخیــر مجلس شــورای اســالمی، 
بهارستان را از دست دادند. امیدی به 
پاستور 1400 هم ندارند. یک شورای 
شهر در اختیارشان مانده که آن هم 
نه وزن چندانــی دارد و نه تضمینی 

برای بقا در دست اصالح طلبان. 
در میــان همیــن اختالفــات و 
شکست ها بود که موســوی الری، 
مرد کهنــه کار اصالح طلبان و نایب 
رئیس شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبــان کنــار رفــت؛ دلیل 
اســتعفایش را شــرایط جسمی و 
»لزوم بازنگری در ساختار و ساز و کار 
نهادهای اجتماعــی اصالح طلبان« 

عنوان کرد. 
اعالم استعفا با تاخیر چهار ماهه

حاال خبر آمده که پــس از نایب 
رئیس، رئیس هم استعفا کرده است 
و چه بسا پیش از نایب رئیس! دیروز 
خبر استعفای عارف از ریاست شورای 
عالی اصالح طلبــان تیتر اخبار بود و 
اعضای این شــورا مشغول تکذیب و 
تایید؛ عارف اما همچنان در سکوت 
بود. بی تردید او بهترین کســی بود 
که می توانســت درباره صحت خبر 
استعفایش پاسخ دهد، اما واکنشی 

به این خبر نشان نداد. 
اســتعفای او نه به طور رســمی، 

بلکه ال به الی گــزارش خبری یکی 
دو رسانه منتشر شــد. بعد نوبت به 
تایید و تکذیب اصالح طلبان رسید. 
علیرضا خامسیان، فعال رسانه ای و 
اصالح طلب نزدیک بــه عارف، خبر 
اســتعفای او را تایید کرد و گفت که 
»عارف استعفای خود را دو ماه پیش 
از موسوی الری، یعنی اسفند گذشته 
به داوود محمــدی، دبیر کل انجمن 
اســالمی معلمان داده بوده است.« 
نکته ای کــه این ادعــا را قابل تامل 
می کرد، این بود که شــورا از اسفند 
تاکنون یعنی از چهار مــاه پیش به 
این سو، هیچ جلسه ای تشکیل نداده 
است. هرچند که برخی گفتند علت 
این موضوع »کرونا« بوده اســت اما 
چهره های نزدیک به عارف می گویند 
او پــس از زمزمه هــای اســتعفای 
موســوی الری، دچار دلســردی و 

بی عملی شد. 
ابتکار عمل علیه رئیس

داوود محمــدی اما ایــن خبر را 
تکذیب کــرد. او بــه خبرگزاری ها 
گفت: »اگر قرار بوده عارف به من نامه 
استعفا را بدهد، من باید بپذیرم این 
کار برعهده من است. در حالی که در 
اســفندماه، عارف نامه ای به بنده در 

خصوص استعفا نداد.«
ایــن عضــو شــورای عالــی 

اصالح طلبان توضیــح داد که عارف 
از شــرایط موجود ناراضی است اما 
نارضایتی او را نباید تعبیر به استعفا 

کنیم. 
محمــدی تلویحا اما اســتعفای 
عارف را تایید کرد چراکــه در کنار 
این اظهارات گفت: استعفای عارف 
موضوعی اســت که ما بر ســر آن به 
نتیجه نرسیدیم و رایزنی هایی برای 

منصرف کردن او نیز انجام دادیم. 
عــالوه بــر او، شــماری دیگر از 
اعضای شــورا از اســتعفای عارف 
اظهاربی اطالعــی کردنــد؛ محمد 
صادقــی، نماینــده پرحاشــیه 
فراکســیون امید در مجلس دهم و 

البته رئیس کارگروه پایش شــورای 
عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان 
یکی از همان هاست که ضمن اظهار 
بی اطالعی، گفــت: »تا جایی که من 
اطالع دارم موضوی استعفای آقای 
عارف در شــورای سیاســت گذاری 

اصالح طلبان مطرح نشده است.«
علی صوفی، عضو دیگر شــورای 
عالی اصالح طلبان اما بــا طرح این 
موضوع که استعفای عارف منطقی 
نیست و طبیعی به نظر نمی آید، آن 
را مشکوک خواند و گفت که »به نظر 
می رسد دوستان به  نوعی می خواهند 
بدون هیچ گونه هزینــه ای »ابتکار 

عمل« را در دست بگیرند.«
بود و نبود عارف فرقی نمی کند

آنچه صوفــی می گوید با توجه به 
اختالف نظری که بین اصالح طلبان 
بر سر ریاست عارف و رهبری خاتمی 
وجــود دارد، دور از ذهن نیســت؛ 
چه آنکه روز گذشــته نیز شــماری 
از اصالح طلبــان به اســتقبال این 
استعفای نصفه نیمه و حتی انحالل 
شورای عالی اصالح طلبان نیز رفتند. 
صادق زیباکالم، فعال سیاســی 
اصالح طلب دیروز در همین ارتباط 
گفت که »اساســا نه تنها استعفای 
محمدرضا عارف و یا بودن ایشان بر 
ریاست شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبــان، بلکه خود شــورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
هم، االن مدت هاست که بالموضوع 

شده است.«
او با بیان اینکه بــود و نبود عارف 
فرقــی نمی کند، ادامه داده اســت: 
»جامعه و قشر جوان تحصیل کرده 
و دانشجویان از نسل اول اصالحات و 
رهبر آن دست بریده اند و قطع امید 

کرده اند.«
یــی،  طبا طبا لدین  ب ا شــها
ســخنگوی حزب نــدای ایرانیان 
نیز با تایید خبر اســتعفای عارف از 
مدت ها پیش، گفت کــه »معتقدم 
اصالح طلبــان به تشــکیل پارلمان 

اصالحات نزدیک می شوند.«
تصمیم گیری درباره استمرار 

فعالیت شورا
خبرگــزاری مهر هم بــه نقل از 
احمد حکیمی، دبیرکل حزب اراده 
ملت نوشت که »شورای هماهنگی 

جبهه اصالحــات نهاد باالدســتی 
شــورای عالــی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان اســت و امروز درباره 
اســتمرار فعالیــت شــورای عالی 

تصمیم گیری می کند.«
این رسانه اصولگرا همچنین خبر 
داد که قرار اســت استعفای رئیس و 
قائم مقام شورای عالی سیاستگذاری 
در اولیــن جلســه این شــورا مورد 

بررسی قرار گیرد.
اصالحات از خاکستر خویش 

برمی خیزد؟ 
بدیــن ترتیــب می تــوان گفت 
کــه شــورای شــش و نیم ســاله 
سیاســتگذاری اصالح طلبــان در 
یک قدمــی انحالل اســت؛ آن هم 
در شــرایطی کــه انشــقاق میان 
اصالح طلبــان، عــارف و عارف ها را 

خسته کرده است. 
برخــی معتقدند این اســتعفاها 
ســرآغاز بازســازی اصالحات برای 
انتخابات 1400 اســت اما از سوی 
دیگر اختالفات روشن اصالح طلبان 
بــا یکدیگر کورســوی امیــد به هر 
وحدتی برای حضور در انتخابات آتی 
را خاموش می کند؛ آنها از اعتدالیون 
هم دست شسته و ناامیدند؛ شورای 
نگهبان هم به هیچ روی سر سازگاری 
با اصالح طلبان را ندارد؛ آن شــور و 
اشتیاق به کارآمدی اصالح طلبان در 
میان جامعه نیز از دست رفته است. 
با این تفاسیر آیا می توان امید داشت 
که اصالحات ققنوس وار از خاکستر 
خود برخیزد؟ یا اینکه این استعفاها 
و انحالل ها نشــانه پایــان غم انگیز 

اصالحات در ایران است؟          

گمانه زنی ها برای انحالل شورای عالی اصالح طلبان شدت گرفت؛ 

استعفای مرد »ساکت« اصالحات

خبر

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: اخیراً در کمیسیون امنیت به این نقطه رسیدیم و 
اعضا به اتفاق مصمم بودند که توقف اجرای پروتکل الحاقی را به 

تصویب برسانند و دولت هم این را به اجرا در بیاورد.
زهره الهیان با اشاره به تصویب قطعنامه در شورای حکام 
علیه ایران و به پیشنهاد سه کشــور اروپایی انگلیس، فرانسه 
و آلمان، به فارس گفت: به نظر می رســد این اقدام، یک اقدام 
سیاسی و غیرحرفه ای است که در راستای اقدام ترامپ در پاره 
کردن برجام تلقی می شــود. وی افزود: مجلس از اقدام فوق، 
این پیام را می گیرد که باید نســبت به این تصمیم و قطعنامه 

یک رفتار متناسب و قاطع و بازدارنده را در پیش بگیرد. عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی در ادامه عنوان کرد: به ایــن جهت تصمیم مجلس 
و کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی است و در بیانیه مجلس هم که چند 

روز پیش صادر شد، این موضوع تصریح شد.
 توقف اجرای پروتکل الحاقی، 

نجات اقتصاد ایران است
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه سخنانش تصریح کرد: 
قطعاً نگاه مجلس به این موضوع دفاع از حقوق ملت است و در 

دفاع از حقوق مردم، کوتــاه نخواهد آمد و همچنین در مقابل 
زیاده خواهی آمریکا و اروپا ایستاده و یک روند مقاومت فعال را 

در این عرصه پیش می گیرد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: قاعدتاً روندی که به وجود 
آمده و اروپا در پیش گرفته این است که از برجام یک نام بیشتر 
نمانده و از این جهت کمیســیون مصمم است نسبت به این 
موضع شورای حکام، خروج از پروتکل الحاقی و توقف اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی را دنبال کند.
الهیان تصریح کرد: این اقدام قاعدتا باعث خواهد شــد که 
اقتصاد ایران از چنگ برجام رهایی پیدا کند و برخالف جریانی 

که تالش می کند در داخل اقتصاد ایران را به برجام پیوند بزند، 
این مصوبه باعث می شود اقتصاد ما از چنگ برجام رهایی پیدا 
کند و آن سیاست صبر و انتظار و رکود که در چند سال گذشته 
گریبانگیر اقتصاد ما بود و باعث رکود اقتصادی و تبعات آن در 

اقتصاد ایران شده، از این وضعیت خارج شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

مصمم به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی هستیم
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ایکائو اعالم کرد؛
خوانش جعبه سیاه هواپیمای 

اوکراینی، ۳۰ تیر در فرانسه 
ســازمان بین المللی هوانــوردی غیرنظامی 
)ایکائو( با انتشــار پیامی در توئیتر از بررســی 
محتویــات جعبه ســیاه هواپیمــای اوکراینی 
سقوط کرده در ایران، در ماه آینده میالدی خبر 
داد. ایکائو در توئیت خود خبــر داد که نماینده 
جمهوری اسالمی در نشســتی در این سازمان 
گفته است جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی 
بیســتم ژوئیه )۳0 تیر( در فرانســه و با رعایت 
مقررات مربوط به کرونا خوانده خواهد شــد. به 
نوشــته ایکائو، ایران گفته است بازخوانی جعبه  
ســیاه در حضور نمایندگان تمامی کشورهای 

دخیل انجام خواهد شد.
    

در پی قطع مکرر آب؛
معترضان به بی آبی جاده قدیم 

خرمشهر را بستند
به گزارش مهر، اهالی روستای ام اطمیر اهواز که 
مدت هاست با مشکالت کمبود آب و قطع مکرر آن 
مواجه هستند در اعتراض به این امر شامگاه جمعه 
اقدام به مسدود کردن جاده قدیم اهواز- خرمشهر 
کردند. اهالی این روستا با قطع برخی درختان و آتش 
زدن آنها در میان جاده، جلو عبور و مرور خودروها را 
گرفتند. مهر نوشت: »این امر به سرعت با پادرمیانی 
مسئوالن بخشداری و نیروی انتظامی اهواز پایان 

یافت و اهالی به خانه های خود بازگشتند.«
    

از سوی بانک یوکو هند صورت گرفت؛
تالش برای گسترش مکانیزیم 

»روپیه-ریال«
به گزارش ایلنا به نقل از اوت لوک ایندیا، ای کی 
گویال رئیس بانک یوکو هند گفت: ما در حال مذاکره 
با واردکنندگان برای استفاده از مکانیزم روپیه-ریال 
برای تجارت غیرنفتی هستیم. وی تاکید کرد: بانک 
یوکو در حال تالش برای فراهم کردن شرایط برای 

گسترش روابط تجاری هند و ایران است.
    

احکام قضایی صادره توسط قاضی 
منصوری باطل خواهد شد؟

عباس تدین، وکیل دادگســتری در خصوص 
احتمال بطالن احکام صادره از سوی قاضی فاسد در 
پاسخ به این سوال که آیا احکام صادره از سوی قاضی 
منصوری و قاسم زاده باطل خواهد شد و اینکه امکان 
بازنگری در آن وجود دارد یا خیر، به ایسنا گفت: در 
قانون ما  راهکار مشخصی در این زمینه پیش بینی 
نشده و تنها راهکار آن اعمال ماده 4۷۷ قانون آیین 
دادرسی کیفری و اختیارات رییس قوه قضاییه است 
که اگر احراز شود آرای صادره خالف بین شرع است 
و گزارشی در این زمینه رســیده باشد، رییس قوه 
قضاییه آن را بررســی و دستور رسیدگی مجدد به 

شعب دیوان را صادر می کند.
    

استیضاح وزیر کشور در مجلس 
یازدهم کلید خورد

عصر ایران به نقــل از یک منبع آگاه نوشــت: 
»تعدادی از نمایندگان با محوریت اردشیر مطهری، 
نماینده اصولگرای گرمســار مشغول رایزنی برای 
اســتیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی هستند.« به 
گفته وی یکی از محورهای استیضاح وزیر کشور، 
»بی تدبیری در ماجــرای افزایش قیمت بنزین در 
آبان ماه 1۳98 که سبب تحمیل هزینه های بی جهت 
به  نظام و مردم شد« اعالم شده است. »رابطه بازی و 
بی ضابطگی در انتخاب اســتانداران و فرمانداران، 
اســتفاده از افراد ناکارآمد و ضعیف در مدیریت ها، 
ناکفایتی در مدیریت بحران به  عنوان نمونه زلزله 
کرمانشاه، سیل های گلستان، خوزستان و لرستان، 

از دیگر محورهای این استیضاح است.«
    

ماموریت ویژه قالیباف به 
روسای کمیسیون های تخصصی

حجت االسالم علیرضا ســلیمی، عضو هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی از دستور قالیباف 
به روسای کمیسیون های تخصصی پارلمان برای 
احصای اولویت های مجلس خبر داد و با اشاره به 
اولویت های مجلس یازدهم و کمیســیون های 
تخصصی، گفت: طبــق مأموریت رئیس مجلس 
مقرر شــده که اولویت های مجلس یازدهم  که 
برپایه حل مشــکالت اقتصادی و نیز تحول در 
درون ساختار قوه  مقننه اســتوار است، از سوی 
کمیسیون های تخصصی احصا شده تا هدفگذاری 
مناســبی برای آینده روندکاری مجلس صورت 
گیرد. وی افزود: نمایندگان مجلس در این دوره 
قصد دارند روند ســاختاری پارلمان با گذشــته 
تغییر کــرده و در جهت حذف بروکراســی های 

زائد اداری باشد.

زیباکالم: اساسا نه تنها 
استعفای محمدرضا 

عارف و یا بودن ایشان 
بر ریاست شورای 

عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان، بلکه 
خود شورای عالی 

سیاست گذاری 
اصالح طلبان هم، االن 

مدت هاست که بالموضوع 
شده است

خبرگزاری مهر به نقل از 
احمد حکیمی، دبیرکل 
حزب اراده ملت نوشت 

که شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات نهاد 

باالدستی شورای 
عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان است و امروز 
درباره استمرار فعالیت 

شورای عالی تصمیم گیری 
می کند

رئیس قوه قضاییه ســال 99 را سال افزایش 
نظارت های کیفی و کمی در قوه قضاییه اعالم کرد 
و با تاکید بر لزوم سالمت اداری در دستگاه قضا 
گفت: آمار تخلفات در قوه قضاییه باال نیست اما 
همین میزان تخلف هم نباید در سیستم قضایی 
باشد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه،حجت 
االسالم والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی در 
همایش سراســری قوه قضاییه، با قدردانی از 
تالش های صورت گرفته از سوی مدیران دستگاه 
قضایی، قضات و کارکنان اظهار داشــت: تالش 
وافری صــورت گرفت که همواره با شــرایط و 
وضعیت کرونا، کار در دستگاه قضایی با کندی 

مواجه و حقوق مردم ضایع نشود.
وی تصریح کــرد: در دادســراها، زندان ها و 
بخش هایی از دستگاه قضایی که متکفل کار مردم 
بودند، تالش این بود که کار انجام شود، ولو اینکه 

خودشان در خطر قرار گیرند.
رئیســی افزود: تا روزهای پایان ســال 98، 
قضات پرونده هایی را به منازلشان بردند و تالش 
کردند که گزارشات و پرونده ها دچار افت نشود 
و مردم در این رابطه اذیت نشوند که جای تقدیر 

و سپاس دارد.
رسیدگی به پرونده ها افزایش یافته است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی هایی 

که در سال 98 انجام شــده نسبت به سال های 
گذشــته افزایش داشــته، گفت: گرچه شاهد 
کاهش ورودی پرونده نسبت به سال های گذشته 

هستیم، اما رسیدگی ها افزایش یافته است.
رئیسی آمار پرونده های معوق رسیدگی شده 
در سراسر کشور طی سال گذشته را ۵۶ درصد 
اعالم کرد و افزود: در برخی استان ها این رقم تا 

۷0درصد هم بوده که ناشی از همت و تالش های 
صورت گرفته است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
کاهش پرونده های معوقه که آن را حاصل تالش 
جهادی همکاران قضا درسراسر کشور دانست، 
ابراز امیدواری کرد سال 99 به عنوان سالی بدون 

پرونده های معوق اعالم شود.
لزوم حمایت قضایی از محرومان

وی با تاکید بــر لزوم حمایــت قضایی از 
محرومان و اقشار ضعیف جامعه تصریح کرد: 
نباید کسی به خاطر نداشــتن تمکن مالی از 

دادرسی و احقاق حقوق محروم شود.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا خواستار 
ایجاد ساز و کاری شد تا کسانی که فاقد توان 
مالی برای تامیــن هزینه هــای دادخواهی 
هستند، بتوانند از امکانات و خدمات قضایی 

بهره مند شوند.

تالش دشمنان در جهت مسئله سازی 
برای قوه قضاییه

وی همچنین با اشاره به تالش های دشمنان 
برای مسئله ســازی برای قوه قضاییه بر لزوم 
تبیین اقدامات و تصمیمات قضایی در جهت 

تنویر افکار عمومی تاکید کرد. 
رئیسی اظهار داشت: دســتگاه قضایی بر 
اساس خوشایند و بدآمد دیگران عمل نمی کند 
و نباید اجازه داد دشــمن در صحنه سازی و 
عملیات روانی علیه نظام و سیســتم قضایی 

موفق شود. 
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اندیشه، انگیزه 
تحول و عمل انقالبی به عنوان الزامات تحول 
قضایی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی پویا و 
توانمند و مقتدر در سایه نگاه تحولی و اقدامات 

انقالبی و جهادی مدیران تحقق می یابد.

رئیس قوه قضاییه: 

آمار تخلفات در قوه قضاییه باال نیست


