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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

از میان کســانی که اخبار و فضای 
مجازی را دنبال می کنند کمتر کسی 
اســت که ویدئوی ورود محمد سرافراز 
به فرودگاه مسقط و دیدارش با شهرزاد 
میرقلی خان، بازرس ویژه اش در زمان 
ریاست در ســازمان صدا و سیما و انبوه 
پرونده هایی که بال درآورده بودند و در 
آسانسور به آغوش میرقلی خان افتاده 
بودند را ندیده باشــد! هر دو ادعا کردند 
کــه آن پرونده ها اســناد دوران زندان 
میرقلی خان در زندان های آمریکا بوده 
که قبال توسط ماموران امنیتی از ماشین 
او دزدیده شده بوده و حاال سرافراز این 

اسناد را در عمان به او رسانده است. 
کســانی که این ویدئــو را دیدند، 
احتماال ویدئوی دیگری که میرقلی خان 
در آن پرونده هــا را ورق می زند و با نام 
بردن از برخی افراد اطالعات سپاه، آنها 
را تهدید می کند که این اســناد را روی 
فیســبوک می گذارد هــم دیده اند. به 
روایت سرافراز و میرقلی خان جدال بر 
سر این است که اطالعات سپاه زندانی 
بودن میرقلی خان در زندان های آمریکا 
به اتهــام دور زدن تحریم هــای ایران 
را نمی پذیــرد و حتی او را جاســوس 
می داند و با همین ادعا به او دستور خروج 

بی بازگشت از وطن را داده اند.  ماجرای آن 
ویدئو در فرودگاه مسقط و میرقلی خان 
و پرونده ها در آسانسور و حواشی آن به 
تنهایی داستان پیچیده ای است، اما هنوز 
معمای پرونده های بالدار رمزگشــایی 
نشده بود که سرافراز و میرقلی خان در 
مصاحبه ای با عبدالرضا داوری، مشاور 
رسانه ای محمود احمدی نژاد، اظهارات 
جنجالی تازه ای را مطرح کردند که بسیار 
فراتر از دعوا بر سر شهرزاد میرقلی خان و 

پرونده هایش بود. 
ســرافراز در این گفتگو مدعی شد 
که سپاه پاسداران در مزایده های صدا و 
سیما دخالت می کرده، تعیین تکلیف 
می کرده و حتی آنها را به هم می زده است. 
او حتی مشخصا از برخی چهره ها هم نام 
برد و تاکید کرد که به محض مقابله اش با 
فسادها در سازمان صدا و سیما فشارها بر 

او نیز شروع شد.  
احمدی نژادی بدون کاپشن!

کســی واکنشــی به حرف های او 
نداشت؛ برای رسانه ها نیز بیش از هر چیز 
سبک صحنه گردانی و انتخاب عبدالرضا 

داوری برای گفتگو مورد توجه بود.  
روزنامه اصالح طلب »اعتماد« با تیتر 
»آیا یک احمدی نژاد کت و شلوارپوش 
در راه است«، نوشــت: »آنچه سرافراز 
کلید زده و بر آن تاکیــد دارد مبارزه با 

فساد در سازمان صدا و سیما آن هم در 
گفت وگو با جریانی است که آنها نیز خود 
را پرچمدار این مبارزه می دانند و احتماال 
هم با همین توجیه به او تریبون داده اند. 
اینکه چرا سرافراز برای بی پرده سخن 
گفتن »بهاری ها« را انتخاب کرده و اینکه 
آنها چطور با دست باز این مصاحبه را نشر 
داده اند جای سوال دارد و یک احتمال را 
نیز تقویت می کند و آن، اینکه آیا سرافراز 
قرار است کاندیدای »احمدی نژادی ها« 
در ۱۴۰۰ باشد که در ظاهر، کاپشن مدل 
احمدی نژاد را کنار گذاشته،  کت  و شلوار 
پوشیده و پرچم مبارزه با فساد را از رئیس 
دولت نهم و دهم بــر دوش گرفته و به 

سمت پاستور می رود؟«
البته این فقط تحلیل اصالح طلب ها 
نبود؛ اصولگرایان نیز تحلیلی مشابه را 
ارائه کردند. خبرگزاری فارس نزدیک به 
سپاه پاسداران با اشاره به اینکه سرافراز و 
میرقلی خان در اظهارات خود چندین 
بار از »طائب«، رئیس سازمان اطالعات 
ســپاه پاســداران نام برده اند، نوشت: 
»طائب« اسم رمز طراحی عملیات هایی 
است که سند شش دانگ آن در اختیار 
احمدی نژاد اســت. ضدانقالب و حتی 
اصالح طلبان نیز به این شکل روی یک 
نفر تمرکز نکردند. این اسم رمز مهم ترین 
نشانه برای جای پای احمدی نژاد است. 

احمدی نژاد اطالعات سپاه را مهم ترین 
عامل دستگیری و محاکمه نزدیکانش 

)بقایی و مشایی( می داند.«
در کنار چنین تفســیری، کسی از 
اینکه اساســا چگونه چنیــن اتهامات 
سنگینی از سوی ســرافراز و میرقلی 
خان مطرح می شود و درباره آنها پاسخی 
به افکار عمومی داده نمی شود، حرفی 
نمی زد؛ اتهاماتی که دامنشان حتی به 
هاشمی رفسنجانی نیز می رسید. شهرزاد 
در همان مصاحبــه مذکور با عبدالرضا 
داوری، ادعا کرد وقتــی در زندان های 
آمریکا بوده، »در جریان درخواســت 
آمریکایی ها از او برای همکاری، متوجه 

شده که هاشمی رفسنجانی، اطالعات 
کشور را از طریق عربســتان سعودی 
در اختیار آمریکا قرار می داده اســت.« 
میرقلی خان بالفاصله اســتدالل کرد 
که به همین دلیل پس از فوت هاشمی 
رفســنجانی روابط ایران و عربســتان 

تیره شد!
لیست هایی که توی جیب ها 

قایم می شوند
حاال دو هفته بعــد از این حرف ها و 
سکوت ســنگین پس از آن، سخنگوی 
دســتگاه قضا خبر داده که قوه قضائیه 
خودش رأسا به این مسئله ورود خواهد 
کرد. غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 
جدید قــوه قضائیه دیــروز در دومین 
نشست خبری اش در پاسخ به اینکه آیا 
نهاد امنیتی از سرافراز به دلیل اظهاراتش 
شکایت کرده است یا نه، گفت: »طبق 
ماده ۶۰۶ قانون آئین دادرسی هر یک از 
مسئوالنی که به وقوع جرم شاهد باشند 
باید به دادستانی اطالع دهند و ما گالیه 
داریم که مسئوالن در زمان اشتغال خود 
مطلبی را مطرح نمی کنند و بعد از پایان 
کار خود ادعاهایی را مطرح می کنند و 
می گویند ما لیستی در جیب و گوشی 
اتاق خود داریم. وظیفه آنها نیســت که 

لیستی را در جیب خود مخفی کنند.«
اسماعیلی با بیان اینکه نهاد امنیتی 
تا این لحظه شکایتی از سرافراز نکرده، 
گفته است که سرافراز اگر ادعایی دارد 
با دادستانی مطرح کند، اما اگر چیزی 
را عنوان نکند، دادستانی خودش ورود 

و مطالبه گری خواهد کرد. 
به گفته او »اگر مشخص شود ادعاهای 
محمد سرافراز درســت نبوده، به مثابه 
اخالل در نظم عمومی است و دستگاه 
قضایی بدون شــکایت نهادی خودش 
اقدامات مقتضی را در این خصوص انجام 

خواهد داد.«
واکنش به یک حاشیه زرد

از سوی ســازمان اطالعات سپاه که 
در مرکز سیبل اتهامات سرافراز و بازرس 
ویژه سابقش است و همچنان در قبال 
این اتهامات ســکوت کرده است، تنها 
واکنشی درباره حاشــیه اخالقی این 
موضوع صورت گرفته است؛ آن حاشیه 
اخالقی نیز حرف های زردی اســت که 
درباره رابطه غیرمتعارف و غیراخالقی 
سرافراز و شهرزاد میرقلی خان از سوی 
برخی دهان به دهان و گوشی به گوشی! 
می چرخد.  خبرگزاری فارس وابسته به 
سپاه پاسداران دیروز خبر داد که سازمان 
اطالعات ســپاه وجود هرگونه ارتباط 
نامتعارف بین شــهرزاد میرقلی خان و 

محمد سرافراز را تکذیب کرد.
این رسانه نوشــت: »یک مقام آگاه 
در سازمان اطالعات ســپاه با اشاره به 

سوابق شــخصی و خانوادگی سرافراز، 
وی را از خانواده شــهدا و دارای سالمت 
اخالقی دانســت و  گفــت: هیچ  گونه 
پرونده ای در سازمان اطالعات سپاه در 
زمینه ارتباطات نامتعارف بین سرافراز و 
شهرزاد میرقلی خان مطرح نبوده و طرح 

ادعاهایی از این دست صحت ندارد.«
شاید آنچه که اطالعات سپاه را وادار 
به واکنش در این باره کرده ویدئویی است 
که شهرزاد میرقلی خان اخیرا منتشر 
کرده است. او در این ویدئو مدعی شده که 
سازمان اطالعات سپاه، وی را تهدید به 
»انتشار فیلمی از رابطه غیراخالقی اش 

با محمد سرافراز« کرده است.
در انتظار شفاف سازی

به هر حــال چنین حاشــیه زردی 
نمی تواند اصل و متن موضوع را کمرنگ 
کند؛ متنی که ادعاهــای بزرگی در آن 
مطرح شــده و هنوز معلوم نیست چه 
انگیزه ای در پشــت آن نهفته است. آیا 
سرافراز درست می گوید و فساد تا این حد 
ریشه دوانده است؟! آیا آنچه او می گوید 
صرفا نمایشی برای اهداف سیاسی است؟ 
آیا ماجرا ختم به شهرزاد میرقلی خان 
می شود و رئیس ســابق او می خواهد 
صرفا حقی که معتقد است از او گرفته 
شده را احقاق کند؟ آیا سپاه، قوه قضائیه 
و ســایر نهادهایی که بایــد درباره این 
اظهارات شفاف ســازی کنند آن را به 
َگرد زمان خواهند سپرد تا با خود ببرد و 
فراموش شود یا اینکه قوه قضائیه گزارش 
راســتی آزمایی اش را از ادعاهــای این 

پرونده ارائه می کند؟ 
اینکه پاســخ این پرســش ها چه 
باشــد، روشن نیســت؛ اما آنچه واضح 
است این اســت که پرونده ســرافراز و 
شــهرزاد میرقلی خان و صدا و سیما و 
ســپاه، پرونده ای پیچیده است با هفت 
سر که هر سر نیز رشته ای دراز دارد و اگر 
در فضایی شفاف رسیدگی نشود و پاسخ 
درستی درباره آن به افکار عمومی داده 
نشــود، هر کدام از این سرها، هفت سر 

دیگر خواهد زایید!

اولین واکنش ها به ماجرای سرافراز و بازرس ویژه سابقش؛

سکوت سنگینی که شکست

گزارش

آنچه که در این دو هفته از سوی رئیس سابق صدا و سیما و دستیار سابقش رخ داده، چنان عجیب و بی سابقه بود که 
هیچ کس از مقامات رسمی کشور واکنشی به آن نشان نداد. گرچه محمد سرافراز ادعاهای بزرگی را مطرح کرده و سوابق 

و موقعیت او نیز چنان نیست که بتوان از کنار ادعاهایش به سادگی گذشت، اما این دو هفته و ماجراهای جنجالی او زیر 
سایه این سکوت سنگین سپری شد تا دیروز که قوه قضائیه و سازمان اطالعات سپاه با اولین واکنش به این ماجرا، این 

سکوت سنگین را شکستند. 

مشاور فرمانده کل قوا گفت:  آمریکایی ها قادر 
نیستند فضایی را در افکار عمومی جهانی ایجاد 
کرده و امکاناتی را بسیج کنند که بتوانند علیه ما 
اقدام نظامی صورت بدهند. سردار حسین دهقان، 
مشاور فرمانده کل قوا در امور دفاعی در مصاحبه ای 
با شبکه العربی قطر درباره ارســال نامه رسمی 
مقامات آمریکایی راجع به عــدم حمله به ایران 
گفت: ضرورتی وجود ندارد که ما منتظر دریافت 
نامه ای از طرف آمریکایی باشــیم یا عالقمند به 
دریافت چنین نامه ای باشیم. ممکن است بعضی 
از جریان های سیاسی یا بعضی از رسانه ها با توجه 
به تحلیلی که از شرایط دارند یک چنین برداشتی 

یا نگاهی را داشته باشند. آنچه که مسلم است ما 
باورمان بر این است و همه شواهد و قرائن هم این را 
می گوید که آمریکایی ها نه مایلند و نه قادر هستند 
که بخواهند کاری را انجام بدهند. وی افزود: این 
بدان معنا اســت که عدم تمایلشان ناشی از عدم 
امکانی هست که آنها می توانند در اختیار داشته 
باشند تا منطقه را به آشــوب و تشنج بکشانند یا 
احتماال اقدام نظامی علیه ما انجام بدهند. حاال چه 
در یک اقدام محدود که بخواهند بعضی از مراکز یا 
بعضی از پایگاه های ما را مورد حمله قرار دهند یا 
اینکه بخواهند یک جنگ گسترده و همه جانبه ای 
برپا کنند. به هر حال نه منطقه ظرفیت پذیرش یک 

بحران فراگیر را دارد، نه آمریکایی ها قادر هستند 
فضایی را در افکار عمومــی جهانی ایجاد کرده و 
امکاناتی را بســیج کنند که بتوانند علیه ما اقدام 

نظامی صورت بدهند.
اداره سیاسی آمریکا 

هنوز یک اندک عقالنیتی دارد
ســردار دهقان درباره اظهــارات اخیر جان 
بولتون درخصوص اعزام ناو هواپیمابر آمریکایی 
به خلیج فارس نیز گفت: اینهــا می تواند قرائن 
و شــواهدی دال بر نوعی از آرایشگیری نظامی 
علیه ما باشد. درتحلیل های نظامی از جابجایی 
نیروها و امکانات صحبت به میان می آید که این 

می تواند دال بر این باشد که آنها خودشان را آماده 
جنگ و نبرد می کنند. ممکن است اهدافی را هم 
برای آن جنگ یا نبرد برشمرند. ولی همین جمله 
اخیری را که آقای ترامپ مطرح کرد که »اگر من 
می خواستم به حرف های بولتون گوش کنم باید 

در چند نقطه دنیا االن می جنگیدم« نشان دهنده 
آن است که اداره سیاسی آمریکا هنوز یک اندک 
عقالنیتی دارد که از تندروی ها جلوگیری کند 
یا اجازه پیشــبرد دامنه تنش بیش از حد قابل 

قبول را ندهند.

مشاور فرمانده کل قوا:

آمریکا قادر به اقدام نظامی علیه ایران نیست
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ظریف تاکید کرد:
تبعیت ایران از برجام 

تا زمان پایبندی اروپا به آن 
محمدجواد ظریف، وزیــر خارجه ایران در 
مصاحبه با اســپوتنیک گفت تا وقتی اتحادیه 
اروپا به برجام پایبند بماند ایران از آن تبعیت 
خواهد کرد. وی در این مصاحبه با اشــاره به 
راه اندازی نهاد ایرانی متناظر با »اینستکس« 
از احتمال مشارکت کشورهای دیگر از جمله 
روســیه و ترکیه برای راه اندازی یک ساز و کار 
مشابه با اینســتکس خبر داد و گفت: نسخه 
ایرانی اینستکس اروپا شرکتی به نام »ساتما«، 
سرواژه ای متشــکل از حروف ابتدایی عبارت 

»ابزار پشتیبان مبادالت تجاری« است. 
    

گفتگوی برجامی 
ظریف با الوروف در مسکو

وزیر امور خارجه کشورمان، امروز در مسکو، 
در مالقات با ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روسیه مســائل دوجانبه، برجام و سایر مسائل 
منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد داد. همچنین تمدید برنامه همکاری های 
وزارت خانه های امور خارجه ایران و روسیه و نیز 
امضای تفاهم نامه در زمینه تسهیالت ورودی و 
اقامتی برای اعضای خدمه پروازی شرکت های 
هواپیمایی دو کشور از دیگر موضوعات مورد بحث 
در دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه خواهد بود. 
پروتکل توافق دوجانبه تسهیل شرایط سفر اتباع 
ایران و روسیه نیز در این سفر میان طرفین امضا 

خواهد شد. 
    

تهران، آماده برگزاری 
انتخابات تمام الکترونیک

ســاره آهنگر، مســئول کمیتــه فناوری 
اطالعات ســتاد انتخابات استان تهران با بیان 
اینکه امسال آمادگی برگزاری انتخابات تمام 
الکترونیکی در ســاختار اجرایی استان تهران 
وجــود دارد، گفت: در حــال حاضر باالی ۹۰ 
درصد از فرآیند برگزاری انتخابات به صورت 
الکترونیکی انجام می شــود. بــرای برگزاری 
انتخابات بــه صورت الکترونیکــی اکنون در 
اســتان تهران، تمامی مالحظات الزم رعایت 
شده است و اگر فردی در تهران به شعب اخذ 
رأی مراجعه کرده و رأی خود را ثبت کند، حتی 
در دور افتاده ترین نقاط کشــور نیست قادر به 

رأی مجدد نخواهد بود.
    

استیضاح، در کمین آقای وزیر
علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی از ارجاع طرح استیضاح 
وزیر ورزش و جوانان به کمیســیون فرهنگی 
جهت بررسی بیشــتر خبر داد. به گفته او این 
طرح اســتیضاح پنج محــور دارد و تاکنون 
۱۸ نماینده ایــن طرح اســتیضاح را به امضا 

رسانده اند.
    

تهران می خواهد
 قدرت چانه زنی پیدا کند

رحمــان قهرمان پــور، تحلیلگر مســائل 
بین الملل درباره تصمیم ایران مبنی بر کاهش 
جزئی و کلی برخی تعهــدات ایران در برجام و 
آغاز بخشی از فعالیت های هسته ای به انتخاب 
گفت: منطق و فلســفه حرکت ایران این است 
که طرف مقابل احساس نکند که می تواند به 
فشارهای موجود ادامه دهد و ایران در مقابل 
هیچ واکنشی نداشته باشــد. به همین خاطر 
معتقدم که این گام، گام نهایی ایران نیســت 
و احتماال گام ابتدایی خواهد بود. این حرکت 
موازنه کننده به معنای برابری نیست؛ بلکه به 
معنای این اســت که ایران هم به کارایی الزم 

برای چانه زنی خود دست پیدا کند.
    

آمادگی وزارت دفاع
 برای کمک به خودروسازان

ســردار یداهلل جوانی، معاون سیاسی سپاه 
پاسداران با اشــاره به شرایط تحریمی صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی کشور به مهر گفت: 
ظرفیت های گوناگونی در داخل کشور وجود 
دارد که بخش قابل توجهــی از این توانمندی 
در صنایع دفاعی و در اختیار نیروهای مســلح 
است. نیروهای مسلح به خصوص وزارت دفاع 
می توانند در صورت وجــود آمادگی و اراده به 
صنعت خودرو کمک بسیاری کنند. اگر از توان 
داخلی استفاده شود، خروجی نهایی اقدامات 
آمریکایی ها در این مقطع از تحریم و فشــار، 
پیشرفت و خودکفایی در صنعت خودرو است.

یک مقام آگاه در سازمان 
اطالعات سپاه با اشاره به 

سوابق شخصی و خانوادگی 
سرافراز، وی را از خانواده 

شهدا و دارای سالمت 
اخالقی دانست و گفت: 
هیچ  گونه پرونده ای در 

سازمان اطالعات سپاه در 
زمینه ارتباطات نامتعارف 

بین سرافراز و شهرزاد 
میرقلی خان مطرح نیست

 اسماعیلی با بیان اینکه 
نهاد امنیتی تا این لحظه 

شکایتی از سرافراز نکرده، 
گفته است که سرافراز اگر 
ادعایی دارد به دادستانی 
مطرح کند، اما در غیر این 
صورت دادستانی خودش 

ورود خواهد کرد و اگر 
مشخص شود ادعاهای 

او درست نبوده، به مثابه 
اخالل در نظم عمومی است 

وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نظامیان 
آمریکایی کمی عاقل تر از افرادی هستند که اداره کاخ سفید را 

بر عهده دارند و بعید است بخواهند دست به اقدامی علیه ایران 
بزنند. سردار سرتیپ پاسدار »احمد وحیدی« در گفت وگو با 

ایرنا در خصوص تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران 
اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از نظر 
نظامی در آمادگی کامل هستند و می توانند به خوبی از کشور 
دفاع کنند. وی تصریح کرد: نیروهای ایران همه تحرکات دشمن 
را رصد می کنند و به صورت کامل برای هر پیشــامدی آماده 
شده اند. وزیر پیشین دفاع تاکید کرد: نظامیان آمریکا می دانند 

که هر اقدام آنان علیه ایران با پاســخ بسیار محکم و فراموش 
نشدنی جمهوری اسالمی ایران رو به رو می شود. به گزارش ایرنا، 
مشاور امنیت ملی آمریکا اخیرا ایران را تهدید کرد که ایاالت 
متحده یک نیروی تهاجمی برای خاورمیانه و به منظور ارسال 
پیام واضح به ایران اعزام کرده که هر گونه حمله به منافع ایاالت 

متحده یا متحدانش را با »نیروی ضربتی« مواجه می کند.

سردار وحیدی:

نیروهای مسلح آمریکا عاقل تر از ساکنان کاخ سفید هستند


