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    واكنش قاليباف به توقيف نفتكش انگليس
محمدباقر قاليباف در صفحه شخصي خود در توئيتر 
نسبت به توقيف نفتكش انگليس توسط سپاه واكنش 
نش��ان داده و نوش��ت: ش��روع كننده هي��چ جنگي 
نخواهيم ب��ود اما با اقتدار و ش��جاعت، پاس��خ دزدي، نق��ض قوانين 

بين المللي و به خطر افتادن منافع ملي را خواهيم داد. 
........................................................................................................................

   شما انتخاب كنيد: سازش يا مقاومت؟ مرگ يا زندگي را؟
كمي��ل خجس��ته در صفح��ه اينس��تاگرام خود طي 
يادداشتي نوشت: در زمان حضور آقاي خامنه اي روي 
آب هاي خليج فارس در بهمن ۸۸ نقشه اي منتشر شد 
كه نش��ان مي داد در نزديكي ايش��ان چند ناو و ناوچه 
امريكايي حضور دارند. آن سفر براي مراسم به آب انداختن ناوشكن ايراني 
جماران بود كه ۱۲سال قبل دستور توليدش داده شده بود. از آن روز يك 
دهه گذشته است و امروز هيچ ناو هواپيمابر امريكايي روي اين خليج نيلي 
حضور ندارد. روزگاري بود كه بندر عباس، بندر گمبرون بود و در اشغال 
پرتغالي ها، حتي بعد از آنكه اين بندر را شاه عباس پس گرفت، آني كه بر آن 
مسلط شد كمپاني هند شرقي بود. آنچنان كه نوشته اند »تجارت در خليج 

فارس در انحصار انگليسي ها قرار گرفت.«
همين هرمز و بندرعباس در دوره قاجار باز هم عامل فش��ار به كش��ور ش��د. 
انگليسي ها با اشغال آن و مناطق اطرافش به ايران فشار آوردند تا براي رهاسازي 
آن منطقه، پاره تنش هرات را از خود جدا كند و آن دولتمرد قاجاري هم هرات 
را بخشيد تا انگليس با ايجاد س��رزميني حائل خيالش از ديگر مستعمره اش 
يعني هندوستان راحت شود. شاهكار آخر يعني همان كار شاه پهلوي آخر در 
اين منطقه اين بود كه بحرين مهم و دوست داش��تني را از ايران جدا و تقديم 
انگليس كند اما خيزش امام)ره(، دوران سلسله هاي سازش را به پايان آورد. 
امروز اگر انگليس در مستعمره خودش نزديك اسپانيا در جبل الطارق نفتكش 
ايراني مي گيرد، اگر مي خواهد با اعمال محاصره دريايي پروژه تحريم و فشار 
را موفق كند تا حيات ملت مخدوش ش��ود، اين تفكر مقاومت است كه اجازه 
نمي دهد حيات عزتمندانه مخدوش شود. داستان اين روزهاي ايران در خليج 
فارس مصداق همان صحبت سيدحسن نصراهلل است كه در سخنراني اخيرش 

گفت كه مقاومت، فرهنگ زندگي است در مقابل مرگ. 
شما انتخاب كنيد: سازش يا مقاومت؟ مرگ يا زندگي را؟

 مجاهدين خلق يا مهاجمين به خلق 
كليدواژه تابستان داغ ۱367 و فرمان تاريخي حضرت امام خميني)ره( در 
خصوص تعيين تكليف منافقان و معاندان زنداني، موضوعي است كه مرتباً 
در چند سال اخير به عنوان يكي از محورهاي تخريب و ايجاد جنگ رواني 
عليه نظام ج .ا.ا و دستاوردهاي بي بديل آن توسط دشمنان مورد بهره برداري 
تبليغاتي قرار مي گيرد و علل صدور اين فرمان و نحوه اجراي آن را به عنوان 
يك شبهه و سؤال در جهت مخدوش نمودن اذهان نسل جوان و عموم مردم، 
متناوباً مطرح و برجسته مي نمايند. براساس ماده ۱۸3 قانون مجازات اسالمي 
هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي دست به اسلحه )اعم از 
سرد يا گرم( ببرد، محارب و مفسدفي االرض مي باشد... سازمان مجاهدين 
خلق بعد از خيانت ها و بحران آفريني هاي مداوم در آغازين روزهاي پيروزي 
انقالب باالخره با كنار كشيدن نقاب از چهره واقعي و اعالم جنگ مسلحانه 
در30خرداد ماه س��ال60 به صورت علني و مس��تقيم به مقابله با انقالب و 
آرمان هاي متعالي آن پرداخت و در اين راه با ترور و حمله مسلحانه به جان و 
مال مردم عزيز و گرانقدر ايران اعم از پير و كودك، زن و مرد، بيش از ۱7هزار 
نفر از عزيزان اين مرز و بوم را به شهادت رسانيد. سياست نظام ج.ا.ا در مقابله با 
اين جنايت ها و خونريزي هاي سبوعانه عناصر سازمان منافقين، اتخاذ روش 
هدايت، روشنگري عناصر منافقاني بود كه به موجب قانون و احكام دادگاه هاي 
انقالب اسالمي در حال گذراندن دوران مجرميت خويش بودند. اين تصميم 
رئوفانه و حكيمانه كه بر اساس دستورات و رهنمودهاي رهبر كبير انقالب 
حضرت امام خميني اجرا مي گرديد، منجر به اين شد كه قريب به چند هزار 
نفر از اعضاي فريب خورده سازمان به اصطالح مجاهدين خلق متنبه گشته و 
به رغم داشتن حكم هاي سنگين زندان به سبب توبه و ابراز ندامت و پشيماني 
مشمول تخفيف در مجازات يا آزادي از زندان شوند اما متأسفانه جمعي از اين 
به ظاهر توبه كنندگان بعد از آزادي مجدداً با بازگشت به رفتارها و اعتقادات 
تروريستي سازمان منافقين به دامان سران و اردوگاه هاي آنان در كشور عراق 
سرازير شده و به همراه ارتش بعثي صدام به جنگ و مبارزه و جاسوسي عليه 

كشور و رزمندگان مدافع وطن پرداختند. 
اوج اين خباثت و خيانت منافقين در عمليات مرصاد )به نام فروغ جاويدان( 
در چهارم مرداد ۱367 خود را به منصه ظهور نشاند كه با پشتيباني نظامي 
و اطالعاتي ارتش صدام به خيال فتح تهران در چند روز به خاك كشورمان 
حمله و در اين راه حتي مبادرت به كشتار دسته جمعي بيماران در بيمارستان 
اسالم آباد غرب و قتل و غارت جان و ناموس مردم شريف و قهرمان استان 
كرمانشاه نمودند كه بحمداهلل با شجاعت و رشادت مردم منطقه و ديگر اقشار 
كشور در اين خيانت خود شكست خوردند ولي نكته قابل تأمل در خصوص 
عمليات مرصاد اين بود كه 700نفر از اعضاي معدوم منافق در اين عمليات 
توابيني بودند كه در سال هاي قبل از آن از رأفت و رحمت امام امت و نظام 

سوءاستفاده نموده و در عمليات مرصاد شركت نموده بودند.
نكته بعدي اينكه با ش��روع عمليات مرصاد، عوامل داخلي اين سازمان در 
داخل كشور و به خصوص زندانيان منافقي كه در زندان دوران محكوميت 
خويش را سپري مي نمودند اقدام به شورش و قيام نمودند تا به خيال خام 
خودشان با فرار از زندان به ياري و كمك منافقان مهاجم به كشور بشتابند 

كه با هوشياري نيروهاي انتظامي در اين كار خويش ناكام ماندند.
تمام اين عوام��ل موجب گرديد تا حض��رت امام در فرمان��ي انقالبي به 
مسئوالن وقت قضايي كشور دستور به تعيين تكليف وضيعت اين زندانيان 
نمايند و آناني كه به واقع و به زبان و عمل نادم و پش��يمان هستند، مورد 
عفو و تخفيف در مجازات قرار بگيرند و افرادي كه هنوز بر افكار و عقايد 
گمراهانه و تجاوزكارانه خويش نس��بت به مردم و كشور اصرار داشتند 
مستوجب همان مرگي ش��وند كه همواره با اس��تفاده از همه ابزار براي 
هم ميهنان خود به ارمغان آورده بودند، البته دشمنان نظام به خصوص 
در سال هاي اخير عنوان مي نمايند چرا بعضي از اين منافقين زنداني كه 
بر اساس احكام كيفري اوليه فقط چند ماه به آزاديشان باقي مانده بود به 
سرنوشت اعدام دچار شدند؟ به راستي و دقيقاً مطلعند كه بر اساس قوانين 
و احكام كيفري بين المللي اگر محكومي حي��ن گذراندن دوره حبس، 
مرتكب شورش و نزاع و هر عمل مجرمانه ديگري گردد، عالوه بر حكم اوليه 

خود مستحق گذراندن كيفر مجازات ثانويه خود خواهد بود.
در ضم��ن فرافكني هاي معاندي��ن و منافقين مبني بر برخورد خش��ن و 
بي رحمانه قضات و ماموران زندان با همه زندانيان منافق و اعدام فله اي و 
بدون تفهيم آنان، اين سؤال را در اذهان ايجاد مي كند كه اين راويان اعدام 
پس چگونه از اين رويداد جان سالم به در برده اند كه اينگونه داستان سرايي 

مي نمايند؟ شايد از دنياي آخرت دوباره به اين جهان بازگشته اند. 
با گذش��ت چند دهه از وقايع و رخداد هاي دهه60 و سقوط رژيم صدام و 
فاش شدن اسناد جاسوسي و خيانت منافقين در حق مردم ايران و همچنين 
با فاش شدن اسناد دخالت آنان در ترور دانشمندان هسته اي و همكاري 
با امريكا و حكام خائن منطقه در جهت ايجاد فش��ار اقتصادي و سياسي و 
رواني عليه مردم نجيب و سرافراز ايران آيا باز هم نحوه برخورد و مقابله با 
اين منافقين و سنگدالن زبان لطيف و رحيم اس��ت؟ اما اين آگاهي فقط 
با روش��نگري و قرائت صحيح و دقيق وقايع تاريخي انقالب در چند دهه 
گذشته ميسر است در غير اين صورت همواره با شيطنت و شبهه افكني ها 
و مظلوم نمايي از سوي دشمنان روبه رو خواهيم شد و بايد سخن حكيمانه 
و آموزنده مقام معظم رهبري را هميشه در ياد داشته باشيم كه فرمودند: 

مواظب باشيم جاي جالد و شهيد را عوض نكنند.

روز گذش�ته خبري با عن�وان »انگليس به صورت رس�مي 
با ارس�ال نامه ب�ه ش�وراي امنيت س�ازمان مل�ل از ايران 
ش�كايت ك�رد« در س�طح رس�انه هاي داخل�ي و خارجي 
منعكس ش�د؛ خبري كه نش�ان مي دهد انگلي�س به جاي 
پاس�خ درخ�ور آوازه اس�تعمارگرانه خود ت�اش دارد با به 
كارگيري برخ�ي از ابزارهاي س�مبليك توقيف تحقيرآميز 
كشتي خود توسط جمهوري اس�امي ايران را جبران كند. 
لحن و ادبيات انگليس��ي ها بعد از توقيف كش��تي آنها به دليل 
نقض برخي از قوانين تنگه هرمز در نوع خود جالب توجه بود، به 
گونه اي كه مقامات ارشد اين كشور به جاي گستاخي هاي معمول 
در شش سال اخير، تالش كردند مواضعي نرم و غيرتحريك آميز 
اتخاذ كنند و ب��ه گونه اي واژگانی را ب��ه كار بگيرند كه منجر به 
تش��ديد روابط ميان خود و طرف ايراني نشوند. روز گذشته نيز 
آنگونه كه رويترز گزارش داده اس��ت، وزارت خارجه انگليس با 
ارسال نامه اي به شوراي امنيت س��ازمان ملل اتهاماتي را عليه 
ايران مطرح كرده است؛ اقدامي كه حداقل كار ممكن يك كشور 
عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل براي دفاع از حيثيت بر باد 
رفته است چراكه دولت انگليس براي جبران شكست تحقيرآميز 
خود مقابل ايران در جنگ نفتكش ها و براي سرپوش گذاشتن 
بر آن در برابر افكار عمومي داخلي ناچار اس��ت دست به چنين 
اقدامي بزند تا برخالف واقعيت هاي صحنه، القا كند كه در برابر 
اقتدار ايران حرفي براي گفتن دارد! در اين نامه انگليس مدعي 
شده كه توقيف نفتكش آنها توسط نيروهاي ايراني در آب هاي 
درياي عمان صورت گرفته است نه خليج فارس و هيچ مدركي از 
برخورد اين نفتكش با كشتي صيادي ايران وجود ندارد، لذا اقدام 

ايراني ها در توقيف نفتكش مذكور غيرقانوني است. 
اين كش��ور در بخش ديگري از نامه خود بدون اش��اره به اقدام 
مش��ابه اين كش��ور در توقيف نفتكش ايراني در جبل الطارق، 
مدعي شده تهديد ناوبري در گذرگاه هاي بين المللي غيرقابل 
قبول اس��ت و اين تهديد، يك تنش زايي بزرگ و نگران كننده 
محسوب مي شود. ش��وراي امنيت نيز يك رونوشت از اين نامه 
براي »آنتونيو گوترش« دبيركل سازمان ملل ارسال شده است. 
جالب اس��ت كه پيش از اين جرمي هانت، وزي��ر امور خارجه 
انگلي��س در گفت وگوي تلفني با محمدج��واد ظريف، همتاي 
ايراني خود ضمن ابراز ناخرسندي از اقدام ايران، خواستار اقدام 

عملي تهران براي كاهش تنش ها شده بود. 
اين چندمين باري است كه انگليس و امريكا به دليل رفتارهاي 

مقتدرانه جمهوري اسالمي ايران نظير آزمايش موشكي و حضور 
مستشاري در كشورهای سوريه و عراق از ايران به شوراي امنيت 
سازمان ملل شكايت مي كنند؛ ش��كايت هايي كه اگر به صورت 
متوالي و متراكم و ب��ا حمايت چين و روس��يه در آينده صورت 
بگيرد مي تواند پيامدهاي حقوقي يا اقتصادي را براي كشور به 
همراه داشته باشد، اما در شرايط فعلي نمايانگر ناتواني دولت های 
انگليس و امريكا و ساير همپيمانان منطقه اي آنها در مواجهه با 
نمايش اقتدار جمهوري اسالمي ايران است، آن هم در شرايطي 
كه بر اساس محاسبات كشورهاي غربي، ايران در شرايط جنگ 
اقتصادي و مشكالتي كه براي فروش نفت پيش رو دارد، اراده اي 
براي برخورد با دزدان دريايي ندارد در صورتي كه اتفاقاتي نظير 
س��رنگوني پهپاد امريكايي در تنگه هرمز و توقيف كشتي هاي 
انگليسي نشان داد ايران براي دفاع از حقوق و منافع خود اصل 

اغماض را ناديده گرفته است. 
   تاش هاي بيهوده براي جبران توقيف حقارت آميز

انگليس��ي ها از بازتاب توقيف حقارت آميز كش��تي خود توسط 
جمهوري اسالمي ايران بس��يار عصباني هستند و همانگونه كه 
اشاره شد تالش مي كنند براي جبران بخش هايي از اين حقارت 

و ترميم چه��ره بين المللي خود از فراگير ش��دن اخباري از اين 
دس��ت جلوگيري كنند، در حالي كه توقيف كش��تي هاي اين 
كشور در تنگه هرمز به خبر يك بسياري از رسانه هاي منطقه اي 
و بين المللي تبديل شده است، به عنوان نمونه روزنامه رأي اليوم 
توقيف نفتكش انگليسي را به اتفاقات جبل الطارق مربوط دانسته 
و نوشته است كه ايران در واكنش به اين اقدام انگليسي ها نفتكش 
مذبور در خليج فارس را متوقف كرده است. اين روزنامه در ادامه 
روايت انگليسي ها از علت توقيف كشتي ايراني در جبل الطارق 
كه حامل ۲ميليون بش��كه نفت بوده را بي��ان و تأكيد كرده اين 

كشتي قصد رفتن به سوريه را داشته است. 
الميادين هم تصاوير توقيف نفتكش ستنا ايمپرو را منتشر كرد 
و به نقل از خبرنگار خود در تهران نوش��ت كه اين نفتكش وارد 
آب هاي سرزميني ايران شده است تا مراحل قانوني را پشت سر 
بگذارد. اين رسانه در ادامه خبر از اعتراض پاريس و لندن به اين 
اقدام ايران داده و نوشته است كه كميته اضطراري دولت انگليس 

به منظور بررسي اين رويداد تشكيل جلسه داده است. 
به گزارش مشرق همچنين الجزيره سخن از نشانه هاي جنگ در 
تنگه هرمز به ميان آورده و عنوان مي كند: »سپاه پاسداران نشان 

داد مي تواند حركت دريايي در ش��اهراه آبي را كه يك سوم نفت 
دنيا از آن عبور مي كند با خلل مواجه سازد يا كاماًل متوقف كند.« 
وب سايت اين ش��بكه ماهواره اي قطري مي افزايد كه اين اقدام 

ايران، واشنگتن و لندن را به شدت خشمگين كرده است. 
همچنين روزنامه االخبار لبنان نيز در همين باره نوشته است: 
سپاه پاسداران ايران تهديدات خود را عملي ساخت و يك نفتكش 
انگليسي را توقيف كرد. االخبار در ادامه با اشاره به ماجراي توقف 
نفتكش ايران در جبل الطارق خاطرنش��ان كرد كه ايران به اين 

واسطه نشان داد دست باال را در خليج فارس دارد.
روسيا اليوم روسيه نيز در همين باره نوشته است كه ايران پس 
از آنكه در چندين نوبت خواستار آزادسازي نفتكش توقيف شده 
خود در جبل الطارق شد دست به مقابله به مثل زد و يك نفتكش 

انگليسي را توقيف كرد. 
    انقاب مقتدر

چندي پي��ش بود كه رهبر معظ��م انقالب اس��المي در يكي از 
سخنراني های خود با اش��اره به تالش هاي دولت انگليس براي 
ضربه زدن به مناف��ع ملي جامعه ايران��ي و بازگرداندن ايران به 
شرايط قبل از پيروزي انقالب اسالمي از لزوم برخورد مقتدرانه با 
گستاخي و دخالت هاي دولتمردان انگليس در امور داخلي ايران 
سخن به ميان آوردند و فرمودند: »نگليسي ها دلشان تنگ شده 
براي دخالت كردن در ايران. يك روزي بود كه پادشاه كشور وقتي 
مي خواس��ت تصميمي بگيرد، يك تصميم مهمي مي خواست 
بگيرد س��فير انگليس را صدا مي كرد از او مي پرسيد اين كار را 
بكنم يا نكنم؟ انگليسي ها اينجور در امور كشور يك روزي دخالت 
مي كردند، بعد هم امريكايي ها و يك مدتي هم هر دو. امروز اين 
دست ها قطع شده است، امروز اين دخالت ها جلويش گرفته شده 
است به بركت انقالب، به بركت بيداري مردم. دلشان تنگ شده 
است...« يا در جاي ديگري فرمودند: »يك روزي بود كه پادشاه 
كشور وقتي مي خواست تصميم مهمي بگيرد، سفير انگليس را 

صدا مي كرد و از او مي پرسيد كه اين كار را بكنم يا نكنم.« 
آنچه در موضوع توقيف نفتكش انگليس در تنگه هرمز خودنمايي 
مي كند اين است كه انگليس��ي ها به وضوح دريافته اند شرايط 
امروز ايران با قبل از پيروزي انقالب اسالمي كاماًل متفاوت است 
و هر نوع گستاخي و رفتارهاي مداخله جويانه يا تالش آنها براي 
ضربه زدن به منافع ملي كشور با پاسخ مقتدرانه روبه رو خواهد 
شد؛ رويكردي كه پيش از پيروزي انقالب اسالمي جاي خود را به 

ذلت پذيري مطلق داده بود.

تاش هاي بيهوده براي جبران توقيف حقارت آميز

پاسخ سمبليك به توقيف تحقيرآميز

گزارش  |  محمد   اسماعیلی

الريجاني: انگليسي ها جواب  دزدي  شان را گرفتند
بيانيه مجلس در حمايت از توقيف نفتكش انگليس

رئيس مجلس شوراي اسامي در     بهارستان
پاس�خ به تذكر نماين�ده مردم 
شاهين ش�هر در مجلس شوراي اس�امي گفت: انگليسي ها 

دزدي كردند و جواب شان را هم گرفتند. 
به گزارش ف��ارس، حس��ينعلي حاجي دليگاني نماين��ده مردم 
شاهين شهر در مجلس ش��وراي اسالمي در نشس��ت علني روز 
گذشته پارلمان طي تذكري با اشاره به توقيف نفتكش انگليسي 
اظهار داشت: ما از همين جا به استكبار جهاني اعالم مي كنيم كه 
دوره اغماض خطاهاي شما گذشته است. وي افزود: انگليسي ها 
بدون هيچ دليلي كشتي هاي ما را متوقف مي كنند. وي ادامه داد: 
انگليس��ي ها بدانند ديگر از زورگويي هاي آنها نخواهيم گذشت و 
قطعاً برخورد قانوني انجام خواهيم داد. وي در ادامه اظهار داشت: 

انتظار داشتيم بر اس��اس ماده ۱۱0 آيين نامه داخلي مجلس در 
خصوص افتخارات س��پاه و نيروي درياي��ي در خصوص توقيف 
نفتكش انگليسي صحبت مي كرديم كه الريجاني در واكنش به او 

گفت، انگليسي ها دزدي كردند، جوابشان را گرفتند. 
  تقدير مجلس از توقيف نفتكش انگليس

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با صدور بيانيه اي از اقدام اخير 
سپاه در توقيف كشتي انگليس تقدير كردند. 

در اين بيانيه كه توس��ط س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس 

شوراي اسالمي خوانده شد، آمده اس��ت: در هفته هاي اخير 
تحركات مشكوكي از خرابكاري و انفجار در برخي از نفتكش ها 
در منطقه و توقي��ف غيرقانون��ي نفتكش ايران توس��ط پير 
استعمار، دولت انگلستان و در آخرين اقدام مشكوك نفتكش 
تحت پرچم و مالك انگلس��تان ضوابط عبور از تنگه هرمز را 
زير پا گذاش��ته، به نظر مي رس��د مدعيان قدرت جهاني در 
تدارك ناامن نش��ان دادن آب هاي خليج فارس براي انتقال 
انرژي مورد نياز جهان هس��تند، لذا هوشياري و قاطعيت در 

برخورد با تخلفات در اين حوزه را از وظايف ذاتي دولت محترم 
و حاكميت مي دانيم و از اقدام بجا و قاطع نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در توقيف نفتكش متخلف انگليسي 
حمايت مي كنيم و درخواست داريم در اين مهم همچنان با 

قاطعيت و قدرت برخورد شود. 
در انتها از دولت و رئيس جمهور محترم درخواست داريم موضوع 
اخذ عوارض از كشتي هاي عبوري از تنگه هرمز را در دستور كار 

خود قرار دهد.
الزم به ذكر اس��ت روز جمعه يك نفتكش انگليسي به دليل عدم 
رعايت مقررات قانوني عبور و مرور در تنگه هرمز از سوي نيروي 
دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي توقيف شد كه اين اقدام با 

استقبال نهادهاي مختلف كشور روبه رو شد.

دردسرهاي يك قتل خانوادگي براي اصالحات
وزير اطاعات براي پاسخ درباره تأييد صاحيت نجفي در فراكسيون نمايندگان واليي حاضر شد

مورد س��ؤال قرار گرفتن وزير اطالعات دولت مورد 
حماي��ت اصالح طلبان تنه��ا يكي از مش��كالت و 
دردسرهايي اس��ت كه روابط شخصي محمدعلي 
نجفي براي جريان اصالحات ايجاد كرده است. گرچه 
اصالح طلبان تالش مي كنند ماجرا را خيلي عادي 
جلوه دهند و حتي براي قت��ل عمد هم توجيهاتي 
بتراشند تا خيلي هم اقدام جنايت باري به نظر نرسد! 
اما در واقع اصالحات با بح��ران بي اخالقي روبه رو 
اس��ت، نه از آن رو كه يكي از نيروهاي برجسته اش 
مرتكب قتل خانوادگي شده است بلكه مرور رويكرد 

اصالحات پس از قتل، اين بحران را عيان مي كند. 
  توضيحات وزير، نمايندگان را قانع نكرد

يك شنبه 30 تير 9۸ وزير اطالعات دولت روحاني در 
جمع فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس شوراي 
اسالمي حاضر شد تا به سؤاالت آنان در مورد داليل 
تأييد محمدعلي نجفي براي در اختيار گرفتن پست 
شهرداري پايتخت در تابستان 96 با توجه به حواشي 

غيرسياسي او پاسخ دهد. 
محمدعلي پورمختار عضو فراكس��يون نمايندگان 
والي��ي مجلس ش��وراي اس��المي كه در جلس��ه با 
س��يدمحمود علوي، وزير اطالعات حضور داش��ته 
در گفت وگويي مي گويد كه »در اين جلس��ه سؤال 
تع��دادي از نمايندگان از آقاي عل��وي درباره اينكه 
با توجه به س��ابقه اي كه آقاي نجفي شهردار اسبق 
تهران داشته، چگونه و در چه شرايطي از سوي وزارت 
اطالعات تأييد شده است، مطرح شد كه آقاي علوي 

هم در پاسخ، توضيحات مفصلي مطرح كرد.«
پورمختار در مورد توضيحات علوي اظهار مي دارد كه 
»آقاي علوي درباره وضعيت تأييد شدن آقاي نجفي 
از س��وي وزارت اطالعات، مثالي از انتصاب يك والي 
از س��وي حضرت علي)ع( را مطرح ك��رد و گفت كه 
وقتي ايشان يك والي را نصب كرد، بعد از اينكه فساد 
وي كشف شد، او را از زمامداري عزل كرد، در قضيه 
آقاي نجفي هم به اين موضوع استناد كرد كه در آن 
زمان كه ما در وزارت اطالع��ات او را تأييد كرديم، از 
نظر شرعي و قانوني مسئله اي نداشته كه بخواهيم او 

را رد كنيم.«
البته توضيحات وزير اطالعات با مثال تاريخي و ديني، 
نتوانسته نمايندگان موردنظر را قانع كند. پورمختار 
مي گوي��د: »نمايندگان مجلس نس��بت به اظهارات 
علوي درباره تأييد ش��دن نجفي در وزارت اطالعات 
قانع نشدند و به اظهارات وي ايراد وارد كردند و گفتند 
كه س��ابقه آقاي نجفي از مدت ها قبل نيز مشخص 

بوده است.« 

به نظر مي رسد نمايندگان مجلس بيراه هم نگفته اند 
و شواهدي كه با مشاجرات مكتوب و علني دو طيف 
اصالح طلب )كارگزاران و اتحاد مل��ت( پس از اقدام 
نجفي به قتل همس��رش عيان ش��د، نشان مي دهد 
كه حداقل بخشي از اصالح طلبان از مسائل شخصي 
نجفي پيش از شهردار شدن مطلع بوده اند. سند اين 
ادعا يادداشت غالمحسين كرباسچي دبيركل حزب 
كارگزاران سازندگي است كه در آن، نه تنها صريحاً از 
مخالفت خود با شهردار شدن نجفي به دليل همين 
مسائل مي گويد، بلكه از هشدار خود به نجفي و برخي 

خواص اصالح طلب در اين زمينه پرده برمي دارد. 
كرباس��چي در مصاحبه با روزنامه اعتماد در مورد 
مخالفتش با شهرداري نجفي گفته بود: » اگر كسي 
در زندگي خصوصي اش مش��كالت و مسائل خارج 
از عرفي داشته باش��د كه نه خودش، نه دوستانش 
و نه جريان متبوعش به مطرح ش��دن و علني شدن 
آن راضي نباش��ند، بهتر اس��ت در آن س��مت قرار 
نگيرد. اين مس��ئله متأس��فانه با وجود تذكرهايي 
كه داده ش��د در مورد آقاي نجفي مورد بي اعتنايي 
قرار گرفت. در واقع برداشت عده اي از اين تذكرات، 
سياسي بود و فكر مي كردند اين حرف و حديث ها 
از موضع سياسي است. به همين دليل هم نسبت به 

اين موضوع بي توجهي كردند. در حالي كه اگر اين 
تذكرات مورد توجه قرار مي گرفت و ايشان همچنان 
در پوزيشن )وضعيت( غيرمسئول بود شايد آن قدر 
زندگي خصوصي ايشان مورد توجه قرار نمي گرفت 
و احتماالً اين موضوع در بعد خانوادگي و در حوزه 

شخصي ايشان نيز آنقدر حاد نمي شد.«
او در يادداشتي هم كه در روزنامه سازندگي نوشت، از 
تذكر خود به نجفي در اين زمينه در حضور چهار نفر 
از »اصالح طلبان برجسته« در آغاز تابستان 96 پرده 
برداش��ت؛ تذكری كه با انكار نجفي مواجه مي شود: 
»نجفي البته آن روز برخالف اين روزها اصل ماجرا را 
منكر شدند و با عبور از اين مسئله سعي كردند آن را 
در حد يك آشنايي ساده تخفيف دهند و به رغم اينكه 
اين روزها در دادگاه، آش��نايي خويش با مقتوله را از 
آغاز سال ۱396 )قبل از آن جلسه( معرفي مي  كنند، 
آن روز منكر اين رابطه ش��دند.« كرباس��چي سپس 
تصريح مي كند، اصالح طلبان ديگ��ر هم در جريان 
اين روابط بودند، اما اعتنا نكردن��د: »با وجود انتقال 
اين پيام در سطوح مختلف جبهه اصالحات به علل 
سياسي از تسري آن به بدنه اصالحات جلوگيري شد و 
با وجود آگاهي برخي اعضاي شوراي شهر از پرونده... 
شهرداري به دكتر نجفي رسيد. اين مسئله متأسفانه 

با وجود همه تذكرات بود كه نه فقط از ناحيه من كه 
از جانب دوستان ديگر هم منتقل شده بود. در چهارم 
مرداد م��اه ۱396 از ناحيه برخ��ي مقامات مجلس 
شوراي اسالمي به دوستان پيامي رسيد كه شهرداري 
دكتر محمدعلي نجفي به علت مسائل شخصي ايشان 
با چالش ه��اي بزرگي مواجه مي ش��ود؛ پيامي كه با 

بي اعتنايي دوستان مواجه شد.«
چطور مي شود كرباسچي و نمايندگان مجلس و يك 
نهاد امنيتي ديگر در جريان روابط خارج از عرف نجفي 
بوده باشند، اما وزارت اطالعات از آن بي اطالع باشد 
و وزير اطالعات بگويد اين مسائل بعداً پيش آمد؟! آيا 
چنين اظهار نظري تخفيف شأن نهاد اطالعاتي كشور 
نيست؟ البته وزير اطالعات از اين اظهارات كه در واقع 
عليه وزارت اطالعات استفاده مي شود، پيش از اين هم 

داشته است كه في الحال جاي نقد آن نيست. 
اين بخش از نوش��ته كرباس��چي هم نشان مي دهد 
حتي نزديكان دولت هم در جريان اين وقايع بوده اند: 
»دوستان حتي مخالفت نهادهاي دولتي نزديك به 
جبهه اصالحات با ش��هرداري دكتر نجفي را ناديده 
گرفتند و از خود نپرس��يدند چرا در دولت دوم دكتر 
روحاني مس��ئوليتي به دكتر نجفي داده نشد و از آن 
بدتر در جلسات درون تش��كيالتي جبهه اصالحات 

سعي كردند خاطره تلخ اس��تعفاي زودهنگام دكتر 
نجفي از س��ازمان ميراث فرهنگي در سال ۱39۲ را 
فراموش كنن��د و آن را س��اده انگارانه، خطاي فردي 

بدانند و تمام شده تلقي كنند.«
متأس��فانه همچون بس��ياري از خطاها و اشتباهات 
عميق جريان اصالحات، ب��از هم اصالح طلبان قصد 
فرار از مس��ئوليت خود در اين زمينه را دارند، غافل 
از آنكه آي��ا مي توانند افكار عموم��ي را در اين زمينه 

قانع كنند؟
   شليك به قلب اصاحات؟

فرداي روزي كه همسر محمدعلي نجفي توسط او به 
قتل رسيد، روزنامه وطن امروز روي تصوير سياهي از 
نجفي تيتر »شليك به قلب اصالحات« را زد؛ تيتري 
كه با انتقاد دوستان و هجمه مخالفان اين روزنامه 
مواجه شد. حاال و با گذش��ت ۱/5ماه از اين جنايت 
و با مرور همه اختالفات داخلي اصالح طلبان بر سر 
انتخابات شهردار تهران كه حول محور اين جنايت 
عيان شد و صريح تر به صفحات رسانه ها راه يافت و با 
نگاهي به عمق بي اخالقي اصالح طلبان در حمايت 
از قتل و قاتل و وارد ك��ردن انواع اتهامات امنيتي و 
اخالقي به مقتول كه فرصت دفاع از خود را هم ندارد 
و با نگاهي به پيش��نهادات مالي به اولياي دم براي 
آنكه از قصاص صرف نظر كنند در كنار عدم دلجويي 
از خانواده مقتول و حتی ايراد ش��بهه در مسلمان 
بودن او، مي توان گفت آن تيتر شايد آن روز و در آغاز 
ماجرا تندروي محسوب شد، اما روزهايي است كه 
ديگر به تمامي عينيت يافته است و گلوله هايي كه 
نجفي در حمام براي كشتن همسرش شليك كرد، 
عماًل به جريان اصالحات هم اصابت كرد و به جاي 
خون، بي اخالقي و قبيله گرايي و بي تقوايي بيرون زد 
كه عجيب هم نيست، چه آنكه از كوزه همان برون 

تراود كه در اوست!
پرونده اين قتل مي تواند همچون پرونده هر جنايت 
خانوادگي ديگر، پس از بررسي در دادگاه، با قصاص 
يا پرداخت ديه يا هر نحو ديگري مختومه شود، اما 
آنچه از اين اتفاق براي جريان اصالحات و در اذهان 
عمومي باقي ماند، ملغمه اي پرحجم از قبيله گرايي 
تا حد دف��اع از قاتل، بي تقوايي ت��ا حد تهمت هاي 
غيراخالقي به زني م��رده و بي اخالقي تا حد متهم 
كردن رقباي سياسي در يك قتل خانوادگي است. 
اين اتفاقي اس��ت كه اگر جريان رس��انه اي منتقد 
بتواند به درستي آن را تبيين و تشريح كند، به خوبي 
رويكرد غيراخالقي و سياس��ت زده و قبيله گرايانه 

جبهه اصالحات را نشان مي دهد.

كبري   آسوپار
   تحلیل

زهير اصفهاني
وارده


