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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چه ارتباطی می توانــد بین برخی 
روحانیون متنفذ متوفــی و ماکارونی 
باشــد؟ پیچیده ترین ارتباط این است 
که صاحــب یکــی از آن کارخانه های 
بزرگ ماکارونی، مثال تک ماکارون، این 
روحانیون متنفذ متوفی را به خانه خود 

برده و آنجا غسل دهد!
شاید کاظم صدیقی گمان می کرد 
بعــد از آن معذرت خواهــی که بابت 
اظهاراتش درباره به اصطالح »کرامت« 
مصباح یزدی کرد، غائلــه را خوابانده و 

قضیه فیصله پیدا کرده است. 
اما حاال کاشف به عمل آمده سرنخی 
که او روی آنتن تلویزیون در همان یکی 
دو دقیقه داد، رشته ای بود که سر دراز 
دارد و احمد توکلی آن سرنخ را گرفته 
و به »رضــا مطلبی کاشــانی«، مالک 

کارخانه تک ماکارون رسیده است.
توکلی که عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و رئیــس هیأت مدیره 
دیده بان شــفافیت و عدالت اســت به 
همراه معاونش در ســازمان دیده بان 
شــفافیت و عدالت طی یادداشتی از 
گفته های جنجال برانگیز کاظم صدیقی 

رمزگشایی کردند. 

صدیقی همین چند وقت پیش پس 
از فوت آیت اهلل مصبــاح یزدی در یک 
برنامه تلویزیونی گفتــه بود: »آیت اهلل 
مصباح یزدی را در خانه غســل دادند و 
کسی غسل داد که آیت اهلل حق شناس 
را غسل داده بود، داماِد داماد ایشان آقای 
دکتر محمدی جزو مریــدان آیت اهلل 
حق شناس بود. او تعریف کرد آیت اهلل 
جاودان بــه ما پیام داد کــه اگر از آقای 
مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگویید. 
غسال روایت می کند وقتی این پیام را 
دریافت کــردم آرزو کردم که  ای کاش 
آیت اهلل مصباح در آن دنیا شفاعتی بکند. 
تا این آرزو را کردم دیدم آیت اهلل مصباح 
چشمانش را باز و نگاه مهربانانه ای کرد و 

دوباره چشمانش را بست.«
رفیق الکچری منبری معروف

حاال احمد توکلی می گوید: »پیدا 
کردن غّسال یاد شده با توجه به کدی که 
ایشان )کاظم صدیقی( در سخنان خود 

داد، چندان دشوار نبود.«
این غسال چندان هم ناآشنا نیست 
و فقط همین امسال دو بار خبرساز شده 
است؛ خبر اولش که سر و صدای بیشتری 
به پا کرد، وقتی بود که علیرضا پناهیان، 
منبری و واعظ تندروی نزدیک به جبهه 
پایداری ناگزیر شد برای گریز از جنجال 

ملک سعادت آبادش از نام او یعنی رضا 
مطلبی خرج کند. 

موضوع از این قرار بود که تابســتان 
امســال وقتی ســند ملک میلیاردی 
پناهیان در ســعادت آباد منتشر شد، 
پناهیان درنهایت گفــت که این ملک 
»هدیه رفقا« بوده است. از روی همان 
اسناد و مدارک مشخص شد که رفیق 
الکچری پناهیان، رضا مطلبی کاشانی، 
مالک شرکت تک ماکارون، عضو هیأت 
مدیره بنیاد خیریه غدیر، رئیس هیأت 
مدیره شرکت فنی مهندسی تین سازه 
پایور، رئیس هیأت مدیره شرکت پارس 
اقتصاد تین، رئیس هیأت مدیره علمی 
فرهنگی عالمه عسگری، رئیس هیأت 
مدیره موسســه خیریــه و نیکوکاری 
ریحانه، رئیس هیأت مدیره بیمارستان و 
زایشگاه الوند و عضو هیأت مدیره مجمع 

خیرین امید کشور است. 
هشدار به علما

البته رفیق الکچری علیرضا پناهیان 
در موسسات و شرکت های دیگری نیز 
دســت دارد که ذکر همه آنها موجب 
اطاله کالم است اما آنچه این روزها نام او 
را دوباره بر سر زبان ها انداخته این است 
که او دستی نیز در »غسل« دارد؛ آن هم 

نه غسل هر کسی!

احمد توکلی در یادداشت خود از او به 
عنوان یک ابربدهکار بانکی یاد کرده که 
جنازه های »روحانیون سرشناس« را به 

خانه خود می برد و غسل می دهد! 
جالب آنکه سایت شعار سال نوشته 
است اکثر اعضای خانواده رضا مطلبی 
در کانادا به سر می برند. یکی از فرزندان 
او نیز داماد ابوترابی فــرد، امام جمعه 

تهران است. 
توکلی نوشته است: »با ورود جریان 
عدالتخواه به این مسئله، ابعاد بیشتری 
عیان گشت. دیده بان شفافیت و عدالت 
پرونــده آقای مطلبی کاشــانی را یک 
پرونده ویژه تلقی کرد و با نام بردن صریح 
از وی، به علما هشدار داد از وی بپرهیزند 

که متاسفانه چندان کارگر نیفتاد. فردی 
که بررسی ها نشان می دهد شبکه بزرگ 
و تو در تویی از ارتباطات با مســئوالن 
عالی رتبه و روحانیون سرشناس دارد.«
مطلبی عضو هیأت مدیره آستان 

قدس است
او و معاونــش در بخــش دیگری 
از یادداشــت خود با توجه به انتساب 
خیریه هــای متعدد بــه او، افزوده اند: 
»افرادی که در لباس تاجــران خّیر و 
متدیّن به دنبال نفوذ بر علما و مسئوالن 
هســتند فارغ از آنکه، کار خیری که از 
عایدی غصب امــالک دیگران یا اجاره 
موقوفات به ثمن بخس صورت گیرد را 
چه ســود، حتی اگر نگهداری از صدها 
کــودک معلول یا ســاخت حوزه های 
علمیه باشــد و بدتر آنکــه پای چنین 
افرادی را به تمشــیت امور در آستان 
مقدس علی بن موســی الرضا)ع( نیز 

باز نماید.«
ماجرای باز شــدن پای »ابربدهکار 
بانکی« به حرم رضوی دومین خبری 
است که امسال درباره او منتشر شد، اما 
برخالف خبر مربوط به پناهیان، بی سر 

و صدا بود. 
تیرماه امسال حجت االسالم احمد 
مروی، تولیت آستان قدس رضوی، رضا 
مطلبی کاشــانی را در کنار چهره های 
دیگری مانند غالمعلی حــداد عادل 
و حســین صفار هرندی که برخالف 
مطلبی چهره سیاسی بودند، به عنوان 
عضو هیأت امنــای حرم مطهر رضوی 

منصوب کرد.
در گزارش هیأت امنای جدید آستان 
قدس هم آمد که رضــا مطلبی گرچه 
مثل سایر اعضا سیاسی نیست؛ اما مانند 
بسیاری از شخصیت های سیاسی در 

فعالیت های خیریه مشارکت دارد. 
مجالست نامأنوس روحانیت با 

ثروت و قدرت
سازمان دیده بان شفافیت و عدالت 
اما دیروز با یادداشت صریحی که نوشت، 
نسبت به این »مشارکت« هشدار جدی 
داد و یادآور شد: »مدتی است می بینیم 
برخی روحانیون سرشناس، ارزش هایی 
چون عدالت و اخالق را تخفیف می دهند 
تا ارزش های دیگری چون ثروت افزایی 
اجتماعی و رشد سیاســی را برجسته 

ســازند. آیا ممکن هست که مجالست 
با چنین ثروتمندانی، بر افکار هم تأثیر 

گذاشته باشد!؟«
ارزش دادن به ثروت افزایی را می توان 
در همین منبرهای پناهیان دید که ازقضا 
مجالست بسیار با رضا مطلبی دارد؛ آن 
جایی که به پامنبری های خود توصیه 
می کند: »کارمند یعنی مستضعف؛ به 

کارمند دختر ندهید!« 
نکته قابل تامل دیگر اما این اســت 
که مطابــق مــواد 52 و 53 آیین نامه 
مقررات بهداشتی آرامستان ها شستشو 
و غسل متوفی در جایی غیر از غسالخانه 
بهداشتی ممنوع است؛ اما یا همانطور 
که ممنوعیــت تردد از خــط ویژه بی 
آر تی شــامل حال نماینــده مجلس 
نمی شود؛ این ممنوعیت نیز شامل حال 
روحانیون سرشناس و غسال متمولشان 
نمی شود یا اینکه آقای مطلبی مجوز یک 
غسالخانه الکچری در خانه خود را دارد!

حال اما باید دید روحانیون دلباخته به 
مردانی چون رضا مطلبی، تکلیف بدهی 
بانکی سنگین او و ابهامات پرونده اش را 
روشن می کنند یا اینکه آرام و بی صدا از 
کنار چنین گزارش هایی می گذرند و در 
دل آرزو می کنند، پیکرشان نیز پس از 
وفات در دستان او و غسالخانه الکچری او 
غسل داده شود؛ چه بسا که شرح کرامتی 

از آن نقل محافل شود!
البته برای نیل به چنین توفیقی! 
باید از خواص بود زیــرا همانطور که 
توکلی نیز نوشته اســت، بعید است 
شــوق مطلبی و امثال او برای غسل، 
نصیب پیکر یک طلبه فاضل و مهذب 

ولی گمنام شود. 

دیده بان شفافیت: پیکر آیت اهلل مصباح را  ابر بدهکار بانکی غسل داده است؛

غسال الکچری خواص!

خبر

نامزد انتخابات ریاســت جمهوری سال 96 
گفت: اداره کشور امر ساده ای نیست و مقاومت در 
مقابل استکبار از آن هم مشکل تر است؛ بنابراین 
وقتی می خواهیم همه این ها را با هم انجام دهیم با 
عکس العمل های استکبار و دشمن مواجه شده و 

کارها نمی تواند بر وفق مراد پیش رود.
به گزارش ایســنا، مصطفی هاشــمی طبا 
در تشــریح راهکارهای تشــکیل یــک دولت 
کارآمد و نقــش مردم و احزاب در تشــکیل این 
دولت افزود: بــا ادامه وضع موجــود هرگز هیچ 
دولتی با وضــع موجود کارآمــد نخواهد بود؛ در 

 حقیقت تکلیف ماالیطــاق می خواهیم بکنیم.
وی ادامه داد: بلی ممکن اســت در ۱۴۰۰ دولتی 
روی کار بیایــد که بــا حمایت صدا وســیما و 
دستگاه های تبلیغاتی خود را کارآمد جلوه بدهد و 
باز هم در باغ سبزی نشان دهد ولی عناصر آن دولت 
هم همین مردم هستند و آنها هم چراغ جادوئی 
عالء الدین را ندارند و چرخ مدیریت اگر بدتر از این 
نچرخد، بهتر نخواهد چرخید. مردم و احزاب هم 
کاری نمی توانند بکنند. هاشمی طبا درباره تعریف 
و شــاخصه های دولت کارآمد، اظهار کرد: باید 
ببینیم چه توقعی در چه شرایطی از دولت داریم. آیا 

دولت را در یک نظام سوسیالیستی می بینیم یا در 
یک نظام لیبرالیستی؟ آیا شرایط عادی بر جامعه 
حاکم است یا در شرایط انقالب دائمی و ناآرامی 
دائمی هستیم؟ آیا دولت حاکم بالمنازع است یا 
دولت در کنار خود نیرو یا نیروهای موازی یا متنازع 
دارد؟ آیا مسئول کلیه امور را دولت می دانیم یا این 
درک را داریم که هر کار را به دولت ربط ندهیم؟ آیا 
دولت را یک دولت کوچک و رسیدگی کننده به 
امور بدیهی می دانیم یا دولتی بزرگ که همه کار ما 
را انجام بدهد می خواهیم؟ در هر یک از شرایط ذکر 
شده دولت کارآمد تعریف خاص خود را دارد. باید 

پاسخ سواالت باال داده شود تا شاخص های دولت 
در آن سیستم گفته شود. شاید اگر به جای کلمه 
»دولت« کلمه »حکمرانی« گذاشته شود، بهتر 
بتوان این شاخص ها را تعریف کرد.  وی در پاسخ 
به این پرســش که چرا در ایران دولت ها تاکنون 
نتوانســته اند کارآمدی الزم را حداقل بر اساس 
شعارها و برنامه های اقتصادی خود داشته باشند، 
گفت: در ایران به ویژه پس از انقالب یک نوع تفکر 
پوپولیستی حاکم بوده و به همین دلیل مسئوالن و 
از جمله دولت ها و به خصوص نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری نوعا در کالم مدینه فاضله را برای 
مردم ترسیم می کنند؛ در حالی که به صورت بسیار 
بدیهی قابلیت انجام آن وعده ها و کلمات ادا شده 
ممکن نیست و به همین دلیل برنامه های پنج  ساله 
که مجلس شورای اسالمی تصویب می کند، هرگز 
عملی نمی شــود. این فعال سیاسی خاطرنشان 

کرد: اشکال کار اینجاست که مسئولین و از جمله 
دولت ها می خواهند همه کارها با هم انجام بشود 
مثال در عین حال که با استکبارســتیز می شود و 
مقاومت مطرح است، رفاه و آسایش و زندگی بهتر 
را به مردم وعده می دهند. البته اگر هم تا حدودی 
این کار شده است، از ثروت کشور هزینه می گردد؛ 
بنابراین این نگرش طبیعی اســت که دولت ها 

ناکارآمد جلوه کنند.

هاشمی طبا:

هرگز هیچ دولتی با وضع موجود کارآمد نخواهد بود
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گفت وگوی تلفنی ماکرون و 
بایدن درباره روسیه، چین و ایران

کاخ سفید با انتشار بیانیه ای از گفت وگوی تلفنی 
روسای جمهور آمریکا و فرانسه و توافق طرفین برای 
همکاری با یکدیگر درباره اولویت های سیاســت 
خارجی مشترک مانند روسیه و چین و غرب آسیا 
خبر داد. کاخ ســفید در بیانیه خود گفته، بایدن و 
ماکرون توافق کردند که دو کشور سیاست های خود 
را درباره مسائل مربوط به سیاست خارجی از جمله 
مبارزه با ویروس کرونــا، بحران تغییرات اقلیمی و 
همچنین احیای اقتصاد جهانی هماهنگ کنند. 
دفتر ریاســت جمهوری فرانسه نیز گفته، روسای 
جمهور آمریکا و فرانسه درباره برنامه هسته ای ایران 

نیز رایزنی کرده اند.
    

تصمیم نهایی محمد خاتمی 
درباره انتخابات ۱۴۰۰

خواهــرزاده ســید محمــد خاتمــی از عدم 
کاندیداتوری رییس دولت اصالحات در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خبر داد. حجت االسالم 
و المسلمین محمد صدوقی، خواهرزاده سید محمد 
خاتمی در صفحه اینستاگرام خود، نوشت: »محمد 
خاتمی به من گفتند:  »کاندیدای ریاست جمهوری 
نمی شوم؛ چراکه ســرمایه ام اعتماد مردم است و 
وقتی چنین چیزی ممکن نیســت، نباید با امید و 
اعتماد مردم بازی کرد. او مثل همیشه دوست دارد 
فضایی به وجود بیاید که مردم بتوانند انتخاب واقعی 
و پر شور که نمایندگان همه تفکرات در آن باشند و 

جمهوریت جلوه  پررنگ داشته باشد برگزار شود.«
    

فرمانده سنتکام:
ریاست جمهوری بایدن فرصتی 

برای روابط ایران و آمریکاست
به گزارش ایسنا به نقل از دیفنس وان، ژنرال مک 
کنزی، فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای تروریستی 
آمریکایی در منطقه )سنتکام( حین انجام اولین پرواز 
خود به خاورمیانه از زمان آغاز ریاست جمهوری جو 
بایدن، شرایط کنونی را »دوران فرصت« در روابط 
ایران و آمریکا توصیف کــرد. وی گفت: بر خالف 
آنچه برخی تحلیلگران نظامی و امنیتی نگران بودند 
که ایران در روزهای پایانی کار رئیس جمهور دونالد 
ترامپ انجام دهد، این کشور نه تنها به هیچ هدف 
آمریکایی در منطقه به طور مستقیم حمله نکرد، 
بلکه توانست به میزان زیادی بازیگران نیابتی خود 

را در عراق و بخش های دیگر منطقه مدیریت کند. 
    

سفیر انگلیس در یمن:
 حوثی ها دانشجویان را 

به قم می فرستند
مایکل آرون، سفیر انگلیس در یمن در گفت وگو با 
روزنامه الشرق االوسط گفت: تداوم سیطره حوثی ها 
بر شهر صنعا پایتخت یمن منجر به افزایش نفوذ ایران 
در این شهر خواهد شد. وی با بیان اینکه انصاراهلل یمن 
جامعه یمنی را تغییر خواهــد داد، افزود: حوثی ها 
کودکان را به جبهه های جنگ و دانشجویان را برای 
تحصیل به شهر قم در ایران می فرستند. آرون این 
وضعیت یمن را فاجعه توصیف کرد و با تاکید بر اینکه 
نفوذ ایران در شمال یمن روز به روز افزایش خواهد 
یافت، مدعی شد تا پنج سال دیگر جامعه یمنی به 

طور کامل تغییر خواهد کرد.
    

مسکو: 
الوروف و ظریف فردا درباره 

قره باغ رایزنی می کنند
وزارت امور خارجه روســیه با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
در دیدار با محمدجواد ظریــف درباره موضوعات 
مختلف، از جمله مسئله قره باغ رایزنی خواهند کرد. 
این دو قرار است امروز در مســکو با یکدیگر دیدار 
کنند. وزیر امورخارجه ایران که یک تور منطقه ای 
را آغاز کرده است، امروز در جمهوری آذربایجان با 
مقامات بلندپایه این کشور، شامل رئیس جمهور و 

وزیر امورخارجه دیدار و گفت وگو کرد.
    

سرلشکر باقری:
دشمن قصد تهاجم ندارد

رئیس ستادکل نیروهای مســلح با بیان اینکه 
رزمایش های اخیر موجب دلگرمی مردم و ناامیدی 
دشمنان شد، گفت: در یک مدت فشرده ۱5 روزه 
نیروهای مســلح با اقتدار ۱۰ رزمایش را در سراسر 
کشور برگزار کردند که بسیاری از آن ها با پیشنهاد 
و داوطلبی خود این نیروها بود. وی با بیان اینکه این 
رزمایش ها قدرت و آمادگی جمهوری اســالمی و 
نیروهای مسلح را نشان داد و موجب دلگرمی ملت 
و یأس دشمنان شــد، افزود: دشمن چندین بار در 
خالل برگزاری این رزمایش ها ازطرق مختلف اعالم 

کرد که قصدهیچ گونه تهاجمی ندارد.

باید دید روحانیون دلباخته 
به مردانی چون رضا مطلبی، 
تکلیف بدهی بانکی سنگین 

او و ابهامات پرونده اش را 
روشن می کنند یا اینکه 

آرام و بی صدا از کنار چنین 
گزارش هایی می گذرند 
و در دل آرزو می کنند، 

پیکرشان نیز در غسالخانه 
الکچری او غسل داده شود

ارزش دادن به ثروت افزایی 
را می توان در همین 

منبرهای پناهیان دید که از 
قضا مجالست بسیار با رضا 

مطلبی دارد؛ آن جایی که به 
پامنبری های خود توصیه 

می کند: »کارمند یعنی 
مستضعف؛ به کارمند دختر 

ندهید!« 

 وزیر امــور خارجه کشــورمان که بــرای دیداری 
منطقه ای به حوزه قفقاز ســفر کرده است در نخستین 
گام از این سفر، صبح دیروز در باکو با الهام علی اف، رئیس 

جمهور آذربایجان دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایســنا، محمد جواد ظریف در این دیدار 
با تبریک پیروزی های اخیــر به دولت و مردم جمهوری 
آذربایجان، بر گســترش همکاری های دوجانبه تاکید 

کرد.
ظریف بــا اســتقبال از طــرح پیشــنهادی رئیس 
جمهــور آذربایجان تحت عنوان ابتــکار همکاری های 
منطقه ای شــش جانبه، آمادگی جمهوری اســالمی 
ایران برای کمــک و همکاری در همــه زمینه هایی که 

 به برقراری صلح، ثبات و آرامــش در منطقه کمک کند
 را اعالم کرد.

وزیر امــور خارجه کشــورمان با اشــاره به ســفر 
موفقیت آمیز وزیر امور خارجه و همچنین معاون نخست 
وزیر جمهوری آذربایجان به کشــورمان، همکاری های 
فی مابین بویژه در حوزه هــای اقتصادی را آماده جهش 

ارزیابی کرد.
آمادگی ایران برای بازسازی مناطق آزاد شده

ظریف با ابراز خرسندی از نتایج برگزاری چهاردهمین 
دور اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشور، آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای مشارکت 
فعال در بازسازی مناطق آزاد شــده خصوصا در زمینه 

های ساخت و ساز، صدور خدمات فنی - مهندسی، برق 
و انرژی،  کشاورزی، کشت فرا ســرزمینی، مین روبی، 

بازسازی مساجد و بناهای تاریخی را اعالم کرد.
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار 
با قدردانی از مواضع جمهوری اسالمی ایران در تحوالت 

اخیر در منطقه، از ســطح همکاری های فی مابین ابراز 
خرسندی کرد و فضای موجود برای توسعه مناسبات در 
همه زمینه ها خصوصا حوزه همکاری های اقتصادی را 

مثبت ارزیابی کرد.
وی با برشمردن پروژه های اقتصادی بین دو کشور، 
از حضــور شــرکت های ایرانی در بازســازی قــره باغ 
استقبال کرد و با ابراز خرســندی از دیدگاه جمهوری 
اســالمی ایــران در خصــوص ابتــکار شــش جانبه، 
 این پیشــنهاد را بــه نفع صلــح و منافع مشــترک در

 منطقه ارزیابی کرد.
الهام علی اف همچنین از برگزاری نشســت های سه 
جانبه ایران- آذربایجان - روســیه و همچنین ایران - 

آذربایجان - ترکیه در آینده استقبال کرد.
در این دیــدار عالوه بر وزیر امــور خارجه جمهوری 
آذربایجان، دســتیار رئیس جمهور آذربایجان در امور 

سیاست خارجی نیز حضور داشت.

ظریف در دیدار با علی اف:

همکاری های ایران-آذربایجان آماده جهش است


