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پشت پرده دیدار دیرهنگام فراکسیون امید با مجمع روحانیون

احیای شیخوخیت یا تالش
برای حضور دوباره در بهارستان؟

پایاناختالفآیاتیزدی
وآملیالریجانی
چند روز پس از انتشار اظهارات منتسب به آیت
ا ...یزدی درباره آیت ا ...آملی الریجانی و نامه تند
رئیسسابققوهقضاییهبهاو،روزگذشتهتصاویری
ازایندوعضوشوراینگهبانمنتشرشدکهبهنظر
میرسداختالفاتمیانایندوبهپایانرسیدهودر
کنار یکدیگر قرار گرفته اند .عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شــورای نگهبان در پستی با انتشار
تصاویری از دو عضو فقهای این شورا نوشت :امروز
روزخوبیبودبرایهمهدرشوراینگهبان«.هردو
یکی میشویم تا نبود اختالف» .او در ادامه توئیت
خود افــزود« :به قول آن پیر سفر کــرده ،باید همه
فریادها را بر سر آمریکا کشید و البته که اختالف
نظر،موضوعیطبیعیدرهرجامع هبالندهایاست.
از اختالف راه چه غم ،رهنما یکی اســت ».طرح
انتقاد علنی دو عضو شورای نگهبان از یکدیگر با
واکنشگستردهفعاالنسیاسیکشورقرارگرفت.
این ناظران با تأکید بر حل اختالفات در جلسات و
نشست های داخلی ،درباره سوءاستفاده دشمن
ازتفرقهمیانمسئوالنهشداردادهبودند.آیتا...
جنتیدبیرشوراینگهباندرپاسخبهنامهجمعی
از جوانان درباره این موضوع ،اعالم کرده بود که به
زودیایندوعزیزرادرکناریکدیگرخواهیمدید.

چهره ها و گفته ها

رفتارشناسیداعشومنافقین
علی الریــجــانــی رئــیــس مجلس :دشــمــنــان از
منافقین و داعش بهره گیری می کنند/وزارت
اطــاعــات بــایــد بــر ای ــن دو
موضوع و کسب اطالعات و
رفتارشناسیآنانهمچنان
توجه داشته باشد .خانه
ملت

جنگتحمیلیاقتصادی
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام :تحمیل جنگ اقتصادی به ملت ایــران،
یــعــنــی بـــــرآورد دشــمــن از
یگانهای اقتصادی ما آن
ها را متقاعد کرده تا از این
طریق بــه اه ــداف خود
برسند/ .فارس

گزارش خبری

قاتلامامجمعهکازرون
درمألعاماعدامشد

حکم قصاص حمید درخشنده قاتل امــام جمعه
کازرون به حکم دیوان عالی کشور و استیذان رئیس
قوه قضاییه سحرگاه دیــروز در مأل عام به اجــرا در
آمد .حجتاالسالممحمدخرسندامامجمعهکازرون
ساعت 3:30بامداد ۲۳رمضان(هشتمخرداد)پس
از بازگشت از مراسم شب قدر ،توسط فردی به نام
«حمیدرضا درخشنده» با ضربات چاقو هدف حمله
قــرار گرفت و به شهادت رسید .به گــزارش فارس
قاتل عضو گروهک های منحرف و مدعی ارتباط با
امام زمان بود و بنا به گفته خانواده حجتاالسالم
خرسند ،به قاتل فرصت داده شده بود تا از اقدام
خود ابراز پشیمانی کند اما اصرار وی به این اقدام
جنایتکارانهسببشدتاحکماعدامبهمرحلهاجرادر
آید.حسینخرسندبرادرامامجمعهفقیدکازروندر
اینباره گفت:شبقبلازاجرایحکم ،باخانوادهام
درتماسبودموخواستاراینشدمکهاگرقاتلاظهار
ندامت کرد ،مراسم اعدام را به تعویق بیندازیم اما
متاسفانهویدرمقابلخانوادهاش،دادستانوبرخی
مسئوالنعلن ًاخودرانمایندهامامزماننامیدوذرهای
ازعملکردخوداظهارندامتنکرد.

اعضای هیئت رئیسه فراکسیون امید که عملکردشان با
انتقادات زیادی روبه روست ،برای اولین بار و در سال پایانی
فعالیت به دیدار ریش سفیدان جبهه اصالحات در مجمع
روحانیونمبارزرفتند.براساساطالعیهمنتشرشده،هیئت
رئیسه فراکسیون امید مجلس که متشکل از نمایندگانی
است که با حمایت اصالح طلبان به مجلس راه یافته اند ،به
دعوت مجمع روحانیون و به منظور هم اندیشی و تبادل نظر
در جلسه شورای مرکزی این مجمع حضور یافتند .اطالعیه
مجمع روحانیون درباره این دیدار اشاره دارد که محمدرضا
عارفودیگراعضایهیئترئیسهفراکسیونامید،گزارشی
ازاقداماتوخدماتمجلسدهمبهخصوصفراکسیونامید
ارائه کردند .همچنین سیدمحمد خاتمی در این نشست با
تأکیدبراهمیتوجایگاهبیبدیلمجلسشورایاسالمیدر
قانوناساسیواندیشهحضرتامامخمینی(ره)برضرورت
اطالعرسانیازعملکردوخدماتفراکسیونامیدبهمردمو
نیزاستفادهحداکثریازمدتباقیماندهدورهکنونیمجلس
برای رفع مشکالت کشور و مردم تأکید کرد .محمدعلی
ابطحی از اعضای مجمع روحانیون هم دربــاره مفاد این
جلسه تأکید کرد که اعضای فراکسیون امید گوینده بودند و
اعضایمجمعبیشترشنونده.اوهمچنینخبردادکهبرخی
اعضایفراکسیونامیدازعملکردمجمعروحانیونهمگله
کردندوگفتندکهمجمعروحانیونمبارزبایدپسازانتخابات
مانیفستی ارائه میکردند تا این مانیفست مالک و مبنایی
قراربگیردکهامروزبتوانبراساسآنازمجلسونمایندگان
سوالومطالبهکرد.
▪تالشبرایمحوریتمجمعروحانیونبهمنظورحل
اختالفات

طی سال های اخیر ،مجمع روحانیون مبارز ظهور و بروز
کمتری در فضای سیاسی کشور داشته است و شاید این
دیــدار را بتوان مقدمه ای بــرای بازگشت به منظور حل
اختالفات اخیر میان اصالح طلبان دانست .این تحلیل
به خصوص هنگامی به واقعیت نزدیک تر می شود که در
اطالعیه مجمع روحانیون از استمرار این گونه جلسات
خبر داده شده است .علیرضا رحیمی از اعضای فراکسیون
امید هم در یادداشتی درب ــاره دیــدار اخیر نوشت ،بر
جایگاه ویژه مجمع روحانیون تأکید و تصریح کرد :مجمع
روحانیون مبارز به عنوان یکی از مجموعههایی که در

جریان اصالحات مرجعیت داشته و تال شهایی ارزنده
برای انسجام و فعالیت هرچه قدرتمندتر و اثربخشتر این
جریان سیاسی در بزنگاههای انتخاباتی و غیرانتخاباتی
کرده ،نقشی کلیدی و راهبردی دارد    .
▪دغدغهاعضایفراکسیونامیدبرایحضوردوبارهدر
بهارستان

از سوی دیگر اعضای فراکسیون امید که هم اکنون
نماینده هستند ،طبیعت ًا نامزد بالقوه انتخابات یازدهمین
دوره مجلس هم هستند و حضور و ارائه گزارش آنان به
شخصیت های اصالح طلب احتماال بی ارتباط با برنامه
ریزی برای حضور دوباره در مجلس نیست .به خصوص
آن که برخی از حاضران این نشست از تغییر نگاه آنان
به فعالیت های فراکسیون امید خبر دادند .محمدعلی
وکیلی عضو فراکسیون امید در این باره گفت :برای
اعضای مجمع گزارش عملکرد فراکسیون امید ،جالب
و باورناپذیر بود و برخی گویا برای نخستین بار گزارش را
می شنیدند؛ این جلسه نقطه عطفی در اصالح ذهنیت
مجمع روحانیون نسبت به عملکرد فراکسیون امید بود.
محمدعلی ابطحی هم که در جلسه اخیر حضور داشت
از گــزارش عملکرد فراکسیون اصالح طلبان مجلس
استقبال کرد و گفت که من شخصا منتقد فراکسیون
امید بودم و وقتی گزارش این فراکسیون را دیدم ،حس
کردم این طلبکاری من تبدیل به بدهکاری شده است.
رحیمی نیز در بخش دیگری از یادداشت خود درباره این
دیدار از ابراز رضایت اعضای مجمع روحانیون از فعالیت
های فراکسیون امید رضایت داشتند.
▪پایانممنوعالتصویریخاتمی؟

یکی دیگر از حواشی دیدار اخیر مجمع روحانیون و هیئت
رئیسهفراکسیونامید،درجتصویریازایننشستدرصفحه
اول روزنامه اعتماد بود که در آن رئیس دولت اصالحات هم
حضورداشت.مدیرمسئولاینروزنامه،الیاسحضرتی،خود
ازاعضایفراکسیونامیدمجلساست.برخیازرسانههابا
انتشاراینتصویرازاحتمالپایانیافتنمحدودیتهایوضع
شده برای پوشش تصویر و خبرهای رئیس دولت اصالحات
خبردادهبودند.دراینبارههنوزمسئولیانهادیاظهارنظر
نکردهاست.

رشوههایمنافقینبهمقاماتآمریکایی
بهروایتنیوزویک
نشریه نیوزویک آمریکا در گزارشی ،فهرستی را از برخی مقامات
آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین پول دریافت کرد هاند،
منتشر کرد .پیش از این نیز برخی دیگر از نشریات اروپایی و آمریکایی
فهرستی از رشوه هایی که مقامات آمریکایی از منافقین گرفته اند،
منتشر کرده بودند .سال گذشته یک منبع در کشورهای عربی گفته
بود که  گروهک منافقین ماهانه  ۸۲میلیون دالر از دولت سعودی
کمک مالی دریافت می کند .براساس گزارش فارس ،نیوزویک در
گزارش مفصل خود که بخشهایی از آن نیز جنبه ضدایرانی دارد،
عالوه بر «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید و «رودی جولیانی»
وکیل شخصی «دونالد ترامپ» ،از این افراد بهعنوان کسانی که بهخاطر
سخنرانی در نشستهای منافقین پول دریافت کردهاند ،نام برده است:
اندرو کارد ،رئیس سابق کارکنان کاخ سفید؛ فرن تاونسند ،مشاور
پیشین کاخ سفید در امور تروریسم؛ مایکل موکیسی ،دادستان کل
پیشین؛ تام ریج ،وزیر سابق امنیت داخلی؛ لوئیس فریه ،مدیر سابق
افبیآی؛ پرتر گاس ،مدیر سابق سیا؛ جان سانو ،معاون سابق مدیر
سیا؛ ژنرال ریچارد مایرز ،رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح
آمریکا؛ ژنرال وسلی کالرک ،رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای
مسلح آمریکا؛ ژنرال آنتونی زینی ،فرمانده پیشین نیروهای سنتکام؛
هوارد دین ،فرماندار پیشین ایالت ورمونت؛ اد رندل ،فرماندار پیشین
ایالت پنسیلوانیا؛ سناتور سابق ،رابرت توریسلی؛ سناتور سابق ،اوان
بای؛ نماینده سابق ،جان لوئیس؛ نماینده سابق ،پاتریک کندی.
نیوزویک خود اذعــان کــرده که این اسامی ،تنها بخشی از اسامی
کسانی است که از گروهک تروریستی منافقین پول دریافت کردهاند.
این نشریه در خصوص منابع مالی منافقین که باعث میشود بتواند
پرداختهای زیادی به سخنرانان داشته باشد ،ضمن اشاره به خدمات
این گروه تروریستی به رژیم صدام حسین و پولهایی که از این رژیم
دریافت کرده بود ،نوشته است« :پس از سرنگونی صدام ،بسیاری از
کارشناسان گمانهزنی کردهاند که عربستان سعودی ،رقیب ثروتمند
ایران ،حمایت مالی از این گروه را به عهده گرفته است ».سال گذشته
نیز سندی منتشر شد که نشان می داد گروهک تروریستی منافقین،
سال  ۲۰۱۷مبلغ  ۴۰هزار دالر به جان بولتون مشاور امنیت ملی فعلی
کاخ سفید بابت سخنرانی در یکی از جلساتش در پاریس پرداخت کرده
است .همچنین شبکه آمریکایی «ام اس ان بی سی» در سال  97فاش
کرد که جان بولتون بیش از  180هزار دالر از این گروهک دریافت کرد.
رودی جولیانی پیش از این گفته بود ،حجم مبالغی را که از این گروه
دریافت کرده است ،به خاطر ندارد.
▪توضیحات مأمور سابق امنیتی درباره سرنوشت رجوی

روز گذشته همچنین دو تن از مأموران سابق امنیتی در گفت و گو با
صبح نو توضیحاتی درباره سرنوشت کشمیری ،کالهی و رجوی از
سران گروهک تروریستی منافقین ارائه کردند .حسین تقوامنش
از مأموران سابق امنیتی که فعالیت های سازمان منافقین را رصد
می کرده تأکید کرد که اگر از رفتارشناسی رجوی و سازمان مطلع
باشید ،متوجه میشوید که مطالب منتشرشده به نام رجوی در تیر
و مرداد امسال ،دقیق ًا صحبتهای خود رجوی است و او زنده است.
رئوفی نیا هم پنهان شدن رجوی را نوعی «پدافند غیرعامل» دانست و
گفت :رجوی وقتی از انظار پنهان باشد ،بهطور غریزی و طبیعی کسی
دنبالش نخواهد رفت.

درپاسخبهپرسشیدربارهاحتمالحمایتازالریجانیدر1400

موسویتبریزی:بستگیداردچهکسانیدرمعرکه باشند

آیت ا ...موسوی تبریزی هر چند در دهه اول
انقالببهدلیلمسئولیتهایشبسیارخبرساز
بود اما در دهه پنجم انقالب ،سکوتش بیشتر
از مواضع اش است .با این حال هر از گاهی در
یک گفت و گوی تفصیلی نکاتی را بیان می کند
که تا مدت ها در رسانه ها بازتاب دارد .نمونه
آن مصاحبه با خبرگزاری فــارس اســت .دبیر
مجمع مدرسین حوزه علمیه ،در این مصاحبه
تفصیلی تأکید کرد که جریان اصالح طلب در
سال  ،92به دلیل توجه به مصالحی ،از نامزد
اصلح [عــارف] حمایت نکرد و به صالح یعنی
روحانی اکتفا کرد .وی درباره این که آیا حاضر

کسانی از قلم شورای نگهبان بگذرند .از حاال
میگویمکهدرانتخاباتشرکتخواهمکردولی
آنروزبیناصالحطلبواصولگرافرقینخواهم
گذاشتوبینخوبوخوبتر،خوبترراانتخاب
میکنم» .وی همچنین ضربه خوردن جریانات
اصالحاتبهدلیلعملکرددولتراتأییدکرد.
استدرانتخابات 1400بهعنوانعضوشورای
عالی سیاست گــذاری اصــاح طلبان از علی
الریجانی حمایت کند ،پاسخ نداد اما گفت که
شرایط انتخابات سال « 1400بستگی دارد
که آن موقع چه کسانی در معرکه باشند و چه

▪از طریق خانه های تیمی به فرزند آیت ا...
جنتی رسیدیم

موسویتبریزیبااشارهبههرجومرجموجوددر
کشور در ابتدای دهه  60گفت که پس از چند
هفته روند برخورد با خانه های تیمی از طریق

اطالعاتی که مشاوران امالک می دادند ،آغاز
شدتادرنهایتمنزلموسیخیابانیوزنرجوی
کشف شد .وی افــزود« :از این طریق به دیگر
بزرگانآنهاهمچونپسرمرحومآقایگیالنی
وپسرآقایجنتیرسیدیمکهدرخانههایتیمی
بودند .این عملیات [عملیات ماجرای نیمروز]
با اطالع من از چهار نیمه شب شروع شد و تا۱۰
صبحنیزتمامشد.البتهبیشترآنهابهدلیلاین
کهاسلحهداشتندودرگیریمسلحانهایجادشد،
کشته شدند .پسران برخی از بزرگان همچون
آقایجنتیکشتهشدندوپسرآقایگیالنیهم
فرارکردولیدرمسیریکهمیخواستازارومیه
بهخارجفرارکند،کشتهشد.

اظهاراتقالیبافدربارهشورای
وحدتاصولگرایان
نواصولگراییواحمدینژاد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این
که من در دی مــاه  96کنتور خــود را صفر کــردم،
افــزود :همان زمان گفتم هیچ مسئولیت رسمی و
اجرایی را نمیپذیرم میخواهم با جوانان کار کنم و
به آنان نشان دهم با دست خالی و بدون هیچ پولی
میتوان کار کرد .کسی که کار جهادی میکند باید
دوچیز را نخواهد؛ پول و اختیار  .هرکسی که پول و
اختیار نخواست و کار کرد آن کار جهادی است .به
گزارش تسنیم ،محمدباقر قالیباف که در نشست
«گفتمانسازی و مطالبهگری شهید دیالمه» سخن
میگفت،افزود:مندرسن 17سالگیکارومدیریت
رادرسایهانقالباسالمیاحساسواینمسیررا40
سالزندگیکردم.امروزوقتیبهچالشهایگذشته
نگاهمیکنم،هیچکسب هجزجوانان،مرداینمیدان
نیستند.چرانبایدجوانامروزفرصتبهمیدانآمدن
را نداشته باشند؟ وی با بیان این که برای گام دوم
«میدان پیش روی جوانان ،مجلس است» ادامه داد:
دوماسفندپیشرویماست.اگراقدامیانجامندهیم
واجازهدهیمدربرهمانپاشنهگذشتهبچرخد،چیزی
درست نمیشود.قالیباف با اشاره به شورای وحدت
اصولگرایانافزود:درشورایوحدتبهروشنیبیان
کردم که وحدت برای مردم اولویت دارد اما وحدت
اصالت ندارد .چرا میگویم وحدت اولویت دارد ،به
این دلیل که وحدت حتما مقدمهای برای پیشرفت
کار است .چرا اصالت ندارد؟ چون اگر بخواهد در بر
همین پاشنه بچرخد و میدان را به جوانها ندهیم،
مجلسکارآمددرستنکنیم،هرکسیباهرزدوبندی
وارد مجلس میشود .این اقدام چه فایدهای دارد؟
شهردار سابق تهران تصریح کرد :باید بگویم که این
بحثهادرشورایوحدتدنبالشدهاست.نخستین
بار است که پس از دو تا سه دهه ،جمعیت این شورا
تشکیل شده است 50 .درصد جوانان و  50درصد
پیش کسوتان و همگی این اتفاق مهم را پذیرفتند.
قالیباف درپاسخ به سؤالی درباره چگونگی تشکیل
شورای وحدت گفت :هنوز در شورای وحدت تمام
سالیقکناریکدیگرجمعنشدهاند،اماگفتوگومیان
تمام سالیق انجام میشود.وی درباره رد پیشنهاد
ریاستبنیادمستضعفانگفت«:بلهدراینبارهبامن
صحبت شد .من گفتم حتما هر وظیفهای به دوش
من باشد بــدون چونوچرا آن وظیفه را انجام می
دهم اما اگر نظر خودم را بخواهید نظرم آن است که
دیگرانهستندکهاینکارهاراانجامدهند...اگرمن
بهبنیادرفتهبودمودربارهمجلسنوصحبتمیکردم
کسانیکهدنبالتخریبمنهستند،چهمیگفتند؟
قالیبافدربارهدیدارشبامحموداحمدینژادگفت:
منهرهفتهدرمجمعتشخیصاورامیبینم.نزدیک
به یکدیگر نیز مینشینیم( .باخنده) دقت کنید ،من
آخرفروردینماهبرایاحوالپرسیعیدبهدیدارآقای
احمدینژاد رفتم و در آن دیدار هیچ سخن سیاسی
با یکدیگر نداشتیم...اما در مرداد گفتند قالیباف
با احمدینژاد برای مذاکره دیدار کرده است! چه
زمانی این سخن گفته شد؟ زمانی که من آمــدم و
موضوعمجلسنوراطرحکردموگفتمجوانانپایکار
بایستید.عدهایتااحساسخطرکردنداینگونهرفتار
کردند،برخیروزنامههاکاریکاتورتمامقدتوهینآمیز
زدند،چوناحساسخطرکردند.

