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خبر سیاسی

گزارش کوتاه

دیپلماسی

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

اصولگرایان  مثلــث 
یاســت مجلس  برای ر

]شهروند[ تنها یک روز به آغاز مجلس یازدهم باقی مانده و به نظر می رسد 
سه ضلع اصلی نامزدهای ریاست آن مشخص شده  است. روز جمعه خبرگزاری 
ایرنا به نقل از منتخب خلخال گزارش داد که محمد باقر قالیباف و حمیدرضا 
مجلس  ریاست  برای  اصولگرایان  اصلی  به عنوان  نامزدهای  بابایی  حاجی 
انتخاب شده اند. به گفته غنی نظری خانقاه، در دومین جلسه شورای مرکزی 
راه یافتگان به یازدهمین دوره  از   موقت »ائتالف نیروهای انقالب« پنج نفر 
مجلس شورای اسالمی به عنوان داوطلبان ریاست  مجلس حضور یافتند و به 
ارایه دیدگاه ها و برنامه های خود پرداختند .   به گفته او محمدباقر قالیباف، علی 
نیکزاد، شمس الدین  حسینی، حمیدرضا حاج بابایی و مصطفی میرسلیم، پنج 
داوطلبی بودند که هر یک ۲۰دقیقه در این نشست سخن گفتند .   منتخب  مردم 
خلخال درباره آخرین تصمیمات منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم برای کرسی 
ریاست، گفت: »علی نیکزاد و شمس  الدین حسینی از نامزدی ریاست مجلس 
انصراف دادند و بدین ترتیب رقابت بین حمیدرضا حاجی بابایی و قالیباف 
خواهد بود .  « از  سوی دیگر، مصطفی میرسلیم نامزد حزب موتلفه در این جلسه 
حضور نداشته است. چهره ای که به عنوان نامزد رسمی حزب  موتلفه برای 
ریاست مجلس معرفی شده و احتماال باید منتظر رقابت او با قالیباف و حاجی 
بابایی باشیم. هرچند حسین قاسمی،  مشاور مصطفی میرسلیم در گفت وگو 
با »شهروند« گفت: »مصطفی میرسلیم در این جلسه حضور داشته و یکی از 
سه گزینه اصلی  ریاست مجلس خواهد بود.« او با اشاره به اینکه روایت نماینده 
خلخال کامل نیست، افزود: »در آن جلسه ای که بین قالیباف، حاجی بابایی، 
نیکزاد و شمس الدین حسینی برگزار شده بود، میرسلیم حضور  نداشت.« 
قاسمی تأکید کرد که  میرسلیم قصد کناره گیری از رقابت را ندارد. براساس 
گفته های نظری خانقاه در این جلسه شمس الدین حسینی »به مسائل  و 
»برخالف  قالیباف  اما  پرداخت«  سو  این  به  از سال ۹۲  اقتصادی  مشکالت 
شمس الدین حسینی ریشه آمارهای مبتنی بر  مشکالت اقتصادی را نه از سال 
۹۲ بلکه از سال ۹۰ به این سو ارزیابی کرد و به نوعی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد 
را در به  وجود آمدن مشکالت اقتصادی کشور مقصر دانست .  « مسأله ای 
که نشان می دهد وحدت اصولگرایان پیش از انتخابات با ورود به  مجلس 

شکننده تر از گذشته شده است و حاال هرگروهی از مواضع خود دفاع می کند.  
نظری خانقاه همچنین از مشخص شدن نامزدهای نایب رئیسی مجلس 
در جلسه ائتالف خبر داد و گفت: »عالوه بر گزینه های  ریاست، هفت نامزد نایب 
رئیسی، سیدرضا تقوی، الیاس نادران، فرهنگی، منادی، مصری، میرتاج الدینی  و 
قاضی زاده هاشمی هم  در این جلسه برنامه های خود را به سمع و نظر منتخبان 
رساندند .  « قرار است گزینه های نهایی شورای موقت ائتالف نیروهای  انقالب 

روز هفتم اردیبهشت در جلسه این فراکسیون در مجلس یازدهم اعالم شود.  

جدال جبهه پایداری و قالیباف
با اعالم نتیجه انتخابات مجلس یازدهم، برخی از گروه های 

تشکیل  با  کردند  سعی  مجلس  در  حاضر  سیاسی 
جلساتی وضع  ریاست مجلس را پیش از برگزاری آن 
روشن کنند. جبهه پایداری که مرتضی آقا تهرانی در رأس 
آن قرار دارد ازجمله مهم ترین  این گروه ها بودند که با 

نامزدهای  از  عنوان»وفاق«  با  جلساتی  برگزاری 
برنامه های  کردند  دعوت  مجلس  ریاست 

باعث  که  جلساتی  دهند.  را  ارایه  خود 
شروع جدال جدیدی بین قالیبافی ها و 
پایداری ها شد. حاال مرتضی آقا تهرانی 
حمالتش را به قالیبافی ها   شفاف تر 
کرده و در آخرین سخنرانی خود با بیان 
اینکه منظور برخی محافل سیاسی از 
نفر  یک  با  وحدت  باهم«  »وحدت 
جبهه  آنکه  از  »پس  است،  گفت: 
جلسات  برگزاری  به  اقدام  پایداری 

از  بعضی  شدم  متوجه  کرد،  وفاق 
عزیزان به محصولی و  سایرین، واژه 

ناروای پدرخوانده را نسبت داده اند. با 
محصولی  ناکرده  خدای  اینکه  فرض 

این  چرا  پس  هستند،  پدرخوانده 

 عزیزانی که از نیروها و هواداران قالیباف هستند، این نقد را به قالیباف مطرح 
نمی کنند که چرا ایشان قبل از دیگران به  دیدار همین پدرخوانده رفته و با او وارد 
گفت وگو درباره مجلس آینده شده است؟ آیا این رویکرد عزیزان چیزی غیراز 
داشتن  استانداردهای دوگانه در تحلیل وقایع است که از طرفی محصولی را 
پدرخوانده خطاب می کنند و از طرف دیگر به دیدار   قالیباف با ایشان واکنش 
خاصی نشان نمی دهند؟ دیدم که به تازگی برخی مدعی شده اند قالیباف به 
جلسات وفاق دعوت  نشده یا اینکه مؤتلفه، پایداری و جریان چپ بر سر حذف 
قالیباف از فرآیند ریاست مجلس به اجماع رسیده اند که من می گویم  خوب 
است سیاسیون و فعاالن رسانه ای در نقل چنین مطالب خالف واقعی، قدری 
واکنش  با  پایداری  دبیرکل  جبهه  صحبت های  گرچه  باشند .  «  خداترس 
از اعضای اصلی شورای ائتالف  اصولگرایان مواجه شد. مهدی چمران که 
اصولگرایان برای رسیدن  به»وحدت« در انتخابات مجلس یازدهم بود در 
واکنش به این اظهارات آقاتهرانی گفت: »به نظرم این رفتار آقاتهرانی  خوب نبود و 
نباید صحبت های این چنینی مطرح می شد. زمانی که بحث انتخابات است، 
صحبت هایی علیه افراد پیش می آید، ولی  رسانه ای کردن موضوعات و علیه 
یکدیگر بدگویی کردن، کار درستی نیست. وقتی افراد می توانند از نزدیک و 
چهره به چهره  یا با یک تلفن و تماس حرف شان را بزنند و مسائل  را حل کنند، 
رسانه ای کردن موضوعات به نظرم کار شایسته ای نیست .  «  عباس سلیمی 
نمین، یکی از تئوری پردازان جریان اصولگرایی هم با انتقاد از آقا تهرانی گفت که او 
نظرات سیاسی پخته ای ندارد و  کسی تمایلی به حضور او در سرلیستی لیست 
تهران نداشته است. باید دید با آغاز مجلس جدال جبهه پایداری با قالیباف تا 
کجا  پیش خواهد رفت و آیا آنها می توانند رویای ریاست مجلس را برای قالیباف 
دست نیافتنی کنند. به نظر می رسد با شرایط فعلی  رقابت اصلی برای ریاست 
مجلس میان قالیباف و حاجی بابایی خواهد بود. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس 
فراکسیون والیی مجلس  دهم نزدیک به جبهه پایداری است و محتمل ترین 
گزینه جبهه پایداری برای رقابت با قالیباف خواهد بود. پس از مشخص شدن 
 نامزدی او برای ریاست مجلس هم نزدیکان قالیباف در شبکه های مجازی با 
یادآوری گذشته سیاسی او را گزینه دولت روحانی  معرفی کردند. محمدصالح 
مفتاح از همفکران قالیباف در توییتر نوشت: »گزینه حزب پایداری برای ریاست 
مجلس همان عضو  سابق حزب اعتدال و توسعه و گزینه مورد حمایت دولت 
است! آشنا نیست!؟« اشاره مفتاح به عضویت حاجی بابایی در حزب  اعتدال و 
توسعه نزدیک به حسن روحانی است که حاجی بابایی سال 86 با انتقاد از 
چرخش این حزب به »سمت جریان های  غیرمعتدل اصالح طلب« از آن استعفا 
کرده بود. به نظر می رسد عالوه بر حمایت جبهه پایداری از حاجی بابایی، سابقه 
پنج دوره  ای او هم می تواند یکی از نکات مثبت برای رقابت با قالیبافی باشد که 

برای نخستین بار در مجلس حاضر شده است.   

با اعالم نتیجه انتخابات 
مجلس یازدهم، برخی از 
گروه های سیاسی حاضر 
در مجلس سعی کردند 

با تشکیل جلساتی وضع 
 ریاست مجلس را پیش 

از برگزاری آن روشن کنند. 
جبهه پایداری که مرتضی 
آقا تهرانی در رأس آن قرار 

دارد ازجمله مهم ترین  این 
گروه ها بودند که با برگزاری 

جلساتی با عنوان»وفاق« از 
نامزدهای ریاست مجلس 

دعوت کردند برنامه های 
خود را  ارایه دهند. جلساتی 

ع جدال  که باعث شرو
جدیدی بین قالیبافی ها و 

پایداری ها شد. حاال مرتضی 
آقا تهرانی حمالتش را به 

 قالیبافی ها   شفاف تر
 کرده است

 سخنگوی وزارت امور خارجه:  
آمریکا به هیچ وجه صالحیت قضاوت 

درباره سایر کشورهای جهان ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: »آمریکا 
به هیچ وجه صالحیت سیاسی، حقوقی و اخالقی 

برای قضاوت درباره سایر کشورهای جهان ندارد.«
امور  وزارت  سخنگوی  موسوی،  سیدعباس 
سیاه  و  پلید  سابقه  آن  با  »آمریکا  گفت:  خارجه 
فراقضائی،  اعدام های  تروریستی،  اقدامات  در 
نظام های  از  حمایت  جاسوسی،  رسوایی های 
فاشیستی و دیکتاتوری و قاچاقچیان بین المللی 
مواد مخدر، ۷۹ کودتا و تغییر نظام در کشورهای 
با ۱۳۵  تاریخ  مستقل، جنگ افروزی بی سابقه در 
جنگ، تحریم و تروریسم اقتصادی علیه ۳۳ کشور 
و ده ها جرم و جنایت علیه بشریت، به هیچ وجه 
صالحیت سیاسی، حقوقی و اخالقی  برای قضاوت 

درباره سایر کشورهای جهان ندارد.«
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد گزارش بی پایه 
اخیر وزارت امور خارجه آمریکا، اتهامات وارده را ناشی 
از جعل، توطئه و توهم با هدف جنگ روانی و ایجاد 
فشار خواند و تصریح کرد: »این  به اصطالح گزارش 
طبق رویه مألوف، ملغمه ای از تخیل و اتهام های 
واهی است که هیچ گاه سندی برای اثبات آنها ارایه 
نشده است و از جانب کسانی مطرح می شود که در 
یک قرن اخیر حداقل در ۵۵ کشور مستقل دنیا به 
فهرست  که  کرده اند  دخالت  واهی  بهانه های 
آنها علیه مردم  بلندباالیی از اقدامات غیرقانونی 
جهان وجود دارد و تحلیلگران و محققان با انتشار 
صدها کتاب در این رابطه تنها بخشی از آنها را برمال 
کرده اند.« سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: »تنها 
در فقره تحریم و تروریسم اقتصادی و براساس آمار 
وزارت خزانه داری آمریکا صرفا از  سال ۲۰۱۷ تاکنون، 
۳۳ کشور جهان تحریم شده اند که بسیاری از این 
تأثیراتی  فراسرزمینی،  و  یک جانبه  تحریم های 
داشته  کشورها  آن  مردم  بر  مخرب  و  سنگین 
ایاالت  نظامی گری  همچنین  است.«موسوی 
متحده در تاریخ کوتاه پیدایش و حیات خود را از 
بسیاری از امپراتوری های خونریز و متجاوز تاریخ 
به قدری  نظامی گری  »این  افزود:  و  خواند  بیشتر 
بی سابقه  بوده که این کشور ۱۳۵ جنگ بزرگ در 
از عمر ۲۴۳  تنها ۱6 سال  و  کرده  تاریخ خود ثبت 
ساله اش را در جنگ، کشتار، خونریری و استفاده از 
همه سالح های متعارف و غیرمتعارف نگذرانده 
به دخالت مستقیم و  اشاره  با  است.« موسوی 
و  نظام  تغییر  کودتا،  در  آمریکا  غیرمستقیم 
انقالب های رنگی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون 
از  و  مستقیم  به صورت  »آمریکا  کرد:  خاطرنشان 
طریق سازمان اطالعات مرکزی )سیا( اقدام به اجرای 
۷۹ مورد کودتا و تغییر نظام در کشورهای جهان کرده 
که شماری از آنها نیز ناموفق بوده است. عالوه بر 
این، آمریکا در کشورهای مختلف اقدام به حمایت 
مستقیم و غیرمستقیم از آشوب و هرج و مرج 
ضددولتی کرده که برخی از آنها منتج به روی کار آمدن 
است.«  شده  دست نشانده  دولت های  و  افراد 
به  همچنین  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
نیز  و  فاشیستی  نظام های  از  آمریکا  حمایت 
قاچاقچی مواد مخدر در دهه های گذشته اشاره کرد 
که از ۳۵ حکومت مبتنی بر فاشیسم و قاچاق مواد 
مخدر فراتر رفته است. او افزود: »رسوایی جاسوسی 
آمریکا از رهبران جهان که عمدتا از متحدان آمریکا 
بودند از دیگر موارد کارنامه سیاه و هولناک این 

دولت یاغی است.«

 جزئیات عملکردی شبکه فساد
  با مشارکت دو نماینده مجلس
 و مدیرعامل سایپا منتشر شد

از  نقل  به  میزان  اینترنتی  پایگاه  گذشته  روز 
مرکز رسانه  قوه قضائیه جزئیاتی از شبکه فساد 
وحید بهزادی و نجوا الشیدایی- که اخیرا به اعدام 
محکوم شده اند- با مشارکت دو نماینده مجلس 

و مدیرعامل سایپا منتشر کرد. 
الشیدایی  نجوا  همسرش  و  بهزادی  وحید 
فرزند علی هر دو به جرم مشارکت در اخالل کالن 
در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت 
سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی 
بدون مجوز، اخالل در نظام توزیعی نیازمندی های 
عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار 
و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت 
میزان  به  سازمان یافته  پولشویی  عملیات  در 
۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه- 
از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی 
به عالوه یک صد کیلوگرم طال کشف شده است- 

محکوم به اعدام شدند.
این زن و شوهر که دارای پرونده های عدیده 
در حوزه قاچاق موبایل، پولشویی، اخالل در نظام 
اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت های هرمی، 
از طریق شرکت های متعدد  کشور  از  ارز  قاچاق 
صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیرواقعی، 
از طریق نمایندگی  کشور  بانکی  نفوذ در شبکه 
دل افکار شیراز و اخذ کد دوم نمایندگی از شرکت 
قانونی  ضوابط  و  مقررات  برخالف  سایپا  خودرو 
انعقاد  به  منحصربه فرد  قراردادی  در  هستند، 
قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد 6 هزار 
آورده ۳۰ میلیارد تومان با شرکت  خودرو با مبلغ 

خودروسازی سایپا اقدام کرده اند.
این قرارداد از سوی مهدی جمالی، متهم ردیف 
سوم این پرونده به عنوان مدیرعامل سابق سایپا 
تأیید و امضا شد تا این اقدامات مجرمانه، اخالل در 

بازار خودرو را رقم بزند.
 پس از انعقاد این قرارداد، تعداد خودرو ها به 
6 هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافت و در تحویل این 
خودرو ها و روند اجرای آن محمد عزیزی و فریدون 
احمدی دو تن از نمایندگان مجلس دهم و از دیگر 
متهمان پرونده که به همراه وحید بهزادی سفری 
دفتر  به  مراجعه  ضمن  داشته اند،  دوبی  به  نیز 
وحید بهزادی در چند نوبت و خرید مقادیر زیادی 
طال اقدام به واسطه گری و سفارش و حتی مراجعه 
به شرکت خودروسازی سایپا و برگزاری جلسه با 
مدیرعامل وقت و نایب رئیس گروه خودروسازی 
سایپا کردند. گفتنی است، محمد عزیزی بالفاصله 
پس از آزادی از زندان سیم کارت خود را سوزانده 
کاربری های خود در تلگرام، اینستاگرام و  و کلیه 

واتس آپ را حذف کرده است.
شرکت خودروسازی سایپا با مشارکت دادن 
این زن و شوهر در تولید 6 هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو 
با وجود داشتن 6۰۰ نمایندگی رسمی، خودرو ها را 
تحویل  تومان  ۵ میلیون  پیش پرداخت  با  تنها 
نامبردگان داد و عالوه بر این، نحوه توزیع را نیز 

برعهده متهمان گذاشت.

بــا موافقــت رهبــر معظــم انقــاب و درخواســت رئیــس 
قــوه قضائیــه

 برخی از کارگران هفت تپه 
در فهرست عفو رهبری قرار گرفتند

جمعی از محکومان امنیتی ازجمله تعدادی از 
دانشجویان، برخی از کارگران هفت تپه و چند نفر 
از بازداشت شدگان روز کارگر در لیست  عفو قرار 
دارند . به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز رسانه 
قوه قضائیه، هر ساله و همزمان با فرا رسیدن 
عید سعید فطر، رئیس قوه  قضائیه با ارسال نامه 
به مقام معظم رهبری خواستار موافقت با عفو یا 
محکومان  از  تعدادی  مجازات  تخفیف 
دادگاه های عمومی و  انقالب، سازمان قضائی 
نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی 
می شود . امسال نیز رهبر معظم انقالب اسالمی 
با درخواست  آیت اهلل رئیسی، با شرایط و ضوابط 
عفو یا تخفیف مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان، 
موافقت کردند . نکته حائز اهمیت در عفو اخیر، 
از محکومان امنیتی در میان   حضور تعدادی 
این  گزارش، در  این  بر  بنا  عفوشدگان است . 
مرحله نیز همانند عفو قبلی جمعی از  محکومان 
برخی  از دانشجویان،  ازجمله تعدادی  امنیتی 
کارگران هفت تپه و چند نفر بازداشت شدگان روز  
گفته فرزانه  کارگر در لیست عفو  هستند. به 
اسماعیل  تپه،  هفت  کارگران  وکیل  زیالبی 
بخشی، علی نجاتی و محمد خنیفر در لیست عفو 

قرار دارند .    

پس از اعالم وزارت بهداشت برای بازگشایی 
فطر،  عید  تعطیلی  روز  دو  از  بعد  مذهبی  اماکن 
پیشواز  این  به  قم  و  مشهد  در  مقدس  اماکن 
دستورالعمل جدید رفتند و در مراسمی درهای 
خود را گشودند. این بازگشایی ها براساس مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و  همچنین هماهنگی 
تولیت های مذهبی در سراسر کشور انجام شد .   
در مشهد مراسم »شکرانه بازگشایی حرم مطهر 
حضور  با  خرداد  چهارم  شب  یکشنبه  رضوی« 
حجت االسالم مروی، تولیت آستان قدس رضوی 
و خادمان این آستان مقدس در صحن انقالب 
حرم  مطهر رضوی برگزار شد. روز گذشته هم آیین 

بازگشایی در های مسجد جمکران با حضور علما 
شد .    برگزار  قم  در  شهیدان  از  خانواده  جمعی  و 
در پی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر 
بازگشایی اماکن مقدس، در های مسجد  جمکران 
نیز همزمان با دیگر اماکن مقدس از ساعت هفت 
روز گذشته به روی زائران بازگشایی شد .   در این 
آیین که با حضور  آیت اهلل شب زنده دار و جمعی 
جمعی  همچنین  و  شهیدان  خانواده  و  علما  از 
از منتظران امام زمان )عج( همراه بود، زائران به 
 قرائت دعا و مناجات پرداخته و برای تعجیل در 
فرج امام عصر)عج( دعا کردند .   براساس تصمیم 
مسئوالن، مسجد مقدس جمکران  باب  الشهدا 

و باب المعصومه)س(  از ساعت ۷ تا ۱8 برای ورود 
زائران به مسجد باز خواهد بود و تمام صحن های 
این مکان مقدس با  حفظ فاصله گذاری اجتماعی 
پذیرای زائران است .   هرچند تا اطالع ثانوی هیچ گونه 
مراسم و تجمعی در مسجد مقدس جمکران  برگزار 

نخواهد شد . 
به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
توصیه مقامات وزارت بهداشت و با تصمیم تولیت 
دوشنبه  شامگاه  از  مقدس  رضوی  آستان 
بیست وششم اسفند، ورود زائران به حرم مطهر 
رضوی ممنوع و تمامی خدمات این آستان مقدس 

برای عموم  مردم به حالت تعلیق درآمده بود . 

بازگشایی حرم های اهل بیت)ع( پس از دوماه

اخبار کرونا
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