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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آنچه خواندید شرح بخشی از تنش 
دیروز مجلس بود؛ تنشی که یک بار دیگر 
نشان داد دیدار با خاتمی، رئیس دولت 
اصالحات خون اصولگرایان تندرو را به 
جوش می آورد؛ خواه این دیدار از سوی 
هیأت رئیسه مجلس باشد، خواه از سوی 
فراکسیون امید که جمع اصالح طلبان 

مجلس هستند. 
از حدود 130 عضو فراکسیون امید، 
40 نفر آنها اواسط اسفند به دیدار محمد 
خاتمی رفتند؛ دیداری که اتفاقا بوی امید 
برای اصالحات از آن نمی آمد. خاتمی در 
این دیدار گفته بود: »دیگر خیلی سخت 
اســت که به مردم بگوییم بیایید رأی 
بدهید. آیا فکر می کنیــد در دور آینده 
انتخابات به حرف من و شما مردم پای 
صندوق ها خواهند آمد؟ بعید می دانم 
مگر اینکه در یک ســال آینده تحولی 

رخ دهد.«
سال آینده دقیقا همین ایام، انتخابات 
مجلس شورای اسالمی است. گرچه به 
باور بسیاری بوی الرحمن اصالحات بلند 
شده است، اما چه بسا که هسته فکری 
اصالحات از درون همین جلســات و 
دیدارها، راهی برای »تَکرار« دوباره پیدا 
کنند. چه اصالح طلبــان این راه را پیدا 
کنند و چه نکنند به هر حال دیدار آنها 
با رئیس دولت اصالحات، اصولگرایان 
را برافروخته می کند و رسانه هایشان در 
انعکاس این دیدارهای آنها تیتر می زنند: 
»دیدار اعضای فراکسیون امید با یکی از 

سران فتنه«

کیهان: فراکسیون امید خود را 
مدیون خاتمی می داند نه مردم

بعد از دیدار چند روز گذشته امیدی ها 
با خاتمی، روزنامه کیهان به عنوان تریبون 
رســمی اصولگرایان نوشت: »تعدادی 
از اعضای فراکســیون امید مجلس روز 
دوشنبه به دیدار رئیس دولت اصالحات 
رفتند؛ شخصیتی که در فتنه 88 نقش 
اساسی ایفا کرده و از ســوی دیگر و در 
سایه لطف جمهوری اسالمی با آزادی به 
ایفای نقش پرداخته و از مسببان وضعیت 
کنونی کشور است.« کیهان ادامه داده 
بود: »نمایندگان عضو فراکسیون امید 
خود را مدیون خاتمی می دانند نه مردم 
و از این رو وقــت و بی وقت بدون آنکه به 
فکر مشــکالت اقتصادی مردم باشند 
در نزدیکی انتخابات سال آینده به فکر 
یک »تکرار« دیگــر می افتند بی آنکه 
بیندیشــند وضعیت کنونی اقتصادی 
کشور حاصل عملکرد آنان در مجلس 
و دولت اســت و اصالح طلبان هر کاری 
کنند نمی توانند حساب خود را از دولت و 

وضعیت کنونی جدا سازند.«
نطقی که جرقه زد

دامنه ایــن عصبانیت به جلســه 
علنــی دیروز مجلس کشــید. محمد 
زاهدی، همان وزیر علوم دولت محمود 
احمدی نژاد و نماینده مــردم کرمان 
در مجلس فعلی ال بــه الی نطق میان 
دســتور خود گفت که »دیدار جمعی 
از نمایندگان مجلس با فــردی که به 
تعبیری در فتنه 88 یاغی بر انقالب بوده، 
حمایت از طغیان است و انتظار می رود 
نمایندگان منافع ملی را بر منافع گروهی 

و جناحی ارجح دانسته و همراهی الزم 
و کافی با آرمان های امام عزیز و رهبری 
گرانقدر انقالب داشته باشند.« او اضافه 
کرد که »از دستگاه های نظارتی انتظار 

اقدام مقتضی می رود!«
همین جمــالت او جرقه جنجال را 
زد. پس از او محمدعلی وکیلی، نماینده 
اصالح طلب مجلس به عنــوان اولین 
تذکردهنده خطاب بــه زاهدی گفت: 
»آقای زاهــدی، خــالف منافع ملی 
آنجایی صورت گرفت که تنگ نظری 
برخی، سرمایه های انسانی را به حاشیه 
برد. خالف منافع ملی آنجایی صورت 
گرفت کــه رئیس جمهوری 8 ســاله 
این کشــور همچنان در گوشه و کنار 
کشور ســخنرانی می کند و مرزهای 
رسمی کشور را زیر سوال برده است؛ نه 
رئیس جمهوری که ســال ها گوشه ای 
نشســته و جز دعوت به وحدت کاری 
نمی کند.« کشمکش بر سر این طناب که 
وضعیت فعلی کشور نتیجه عملکرد کدام 
جناح است، مجلس را به تنش کشاند. 
اصولگرایــان از اینکه رئیس جمهوری 
اصالح طلبان همچنان در بدنه سیاسی 
کشور نقش و قدرت دارد و تعیین کننده 
است، شاکی اند و اصالح طلبان از اینکه 
رئیس جمهــوری اصولگرایان به قول 
وکیلی هنوز در گوشــه و کنار کشــور 
سخنرانی می کند؛ هر کدام هم وضعیت 
کنونی کشور را به دوش رئیس جمهوری 

منتخب دیگری می اندازند.  
ممنوع التصویری خاتمی، 

قانونی نیست
ادامــه این طناب کشــی در جدال 

دیروز مجلس به هیأت رئیسه هم رسید. 
بعــد از اظهارات وکیلــی، نمایندگان 
اصولگرا به جایگاه هیأت رئیسه هجوم 
بردند. اصالح طلــب و اصولگرا، هر یک 
ســعی می کرد میکروفن را به سمت 
خود بکشد. مجتبی ذوالنوری، نماینده 
قم دســت برد تا میروفون وکیلی را به 
سوی خود بکشد، اما وکیلی این اجازه 
را نداد. ناگزیر اصولگراها به سمت جایگاه 
هیأت رئیسه و به سوی صندلی مطهری 
رفتند که ریاست جلسه را برعهده داشت 
و از میکروفون او صدای خــود را بلند 
کردند. عباس گودرزی، نماینده بروجرد 
میکروفون مطهری را روشن کرد و گفت 
که »فتنه خط قرمز نظام است.« بقیه 
اصولگراها هم معترض بودند که از صبح 
تقاضای تذکر اصل 75 داشــته اند، اما 
مطهری به آنها نوبت نداده و در عوض به 

وکیلی اجازه تذکر داده است.  
پاســخ مطهــری ایــن بــود که 
»اخطار وکیلی وارد بــود چراکه آقای 
خاتمی ممنوع المالقات نیســت بلکه 

ممنوع التصویر است که آن هم مبنای 
قانونی ندارد.« ذوالنوری هم به ســوی 
مطهری فریاد می زد که شــما قســم 

خورده اید بی طرف باشید، اما نیستید.
سابقه یک بلوای مشابه

مطهری حتــی اگــر بخواهد هم 
نمی تواند در این مورد بی طرف باشــد 
چراکه او خــودش هم یک بــار زخم 
این جنجال را خورده اســت. اســفند 
95 او، وکیلی و نعمتی که هر سه عضو 
هیأت رئیسه مجلس بودند به همراه 63 
نماینده اصالح طلب مجلس با محمد 
خاتمی دیدار کردند و همین بلوا بر سر 
آن دیدار هم به پا شد. بیش از 80 نماینده 
مجلس به این دیــدار اعتراض کردند و 
30 نماینده از جمله مجتبی ذوالنوری و 
کریمی قدوسی طی نامه ای از این سه تن 
شکایت کردند. آنها نوشتند: »نقش موثر 
خاتمی در فتنه 88 بر کســی پوشیده 
نیســت. مقام معظم رهبری در دیدار 
مردم غیور آذربایجان فرمودند مردم با 
فتنه گران قهرند و آشتی هم نمی کنند. 
دیدار تعدادی از نمایندگان لیست امید 
با خاتمی آن هم بعد از چنین تصریحی 
از ناحیه مقام معظــم رهبری درتقابل 
با شرایط نمایندگی که یکی از اهم آن 
»التزام عملی نســبت به والیت فقیه« 
می باشد، خالف ســوگند نمایندگی و 
لطمه و آسیب جدی به شأن و جایگاه 
مجلس و نمایندگان مجلس شــورای 

اسالمی است.«
هیأت رسیدگی به این شکایت در 
مجلس تشکیل شد. مطهری، وکیلی و 
نعمتی تأکید کردند که در این نشست 
خاتمی را دعوت به پیــروی از والیت و 
رهبری کرده اند و خاتمــی هم گفته 
اســت که »قطعا همه ما باید پشتیبان 
والیت فقیه بوده و پیرو راه رهبر معظم 

انقالب باشیم.«
درنهایت موضوع شــکایت به رأی 
گذشــته شــد و 16 نماینده در هیأت 
رســیدگی اعالم کردند که آن سه تن 
تخلفی مرتکب نشده اند و پرونده با تبرئه 

آنها مختومه شد.  
ادعاهای یک دلواپس

بــرای اصولگرایان محرز شــد که 
موضوع مالقات با خاتمــی، مقوله ای 
نیســت که بتوانند با شــکایت جلوی 
آن را بگیرند اما در عیــن حال دیدگاه 
آنها نســبت به این موضــوع تا همین 
امروز آشتی ناپذیر مانده است. آنچه که 
دلواپسان درباره خاتمی می گویند حاکی 
از آن اســت که خاتمی چنان مغضوب 
آنهاست که به هیچ نحوی سر آشتی با او 

نخواهند داشت.
جــواد کریمــی قدوســی یکی از 
همان هاست. او چند ماه پیش در توئیتر 
خود مدعی شــد که »محمد خاتمی 
یکی از مهره های برجسته فتنه 88 در 
آن ایام جهت جلب حمایت ســعودی 
برای نامزدی میرحســین موسوی به 
ریاض می رود و با »ملک عبداهلل« دیدار 
می کند. در آن جلسه عبداهلل خطاب به 

خاتمی می گوید: چرا ایران در منطقه و 
کشورهای عربی فعال است، می خواهید 
دستور بدهم ایران را روی سرتان خراب 
کنند؟ و خاتمی در پاســخ می گوید: 
اعلیحضرتــا، در صــورت رأی آوردن 
ما، از هــر کجا که امــر بفرمایید خارج 

می شویم.«
در توئیت های دیگری نوشــت که 
»خاتمی سابقه جسارت به پیامبر مکرم 
اسالم را در کارنامه ننگین خود دارد.« او 
مدعی مالقات خاتمی با فرمانده سازمان 
نظامی ناتو در اروپا هم شــده و نوشته 
اســت: »آن  هنگام که محاکمه سران 
فتنه از جمله سید محمد خاتمی آغاز 
شود اسناد دریافت یک میلیارد دالر از 
آمریکا و حامی اصلی داعش، آل سعود 
خبیــث، و همچنین وعــده گرفتن 
درخصوص دریافــت 50 میلیارد دالر 
دیگر در راستای براندازی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، آشکار خواهد شد.«

آیا عصای خاتمی
 باز هم کار می کند؟

خاتمی بابت این ادعاها از کریمی 
قدوسی شکایت کرد. از شریعتمداری 
و ســردار نقدی که اتهامات دیگری را 
به او نســبت داده اند نیز شکایت کرده 
اســت. جواد امام از نزدیکان خاتمی 
و رئیس بنیاد باران گفته اســت  این 
شکایات هنوز به جایی نرسیده و این 
افراد حتی برای ارانــه توضیحات هم 

احضار نشده اند. 
ایــن نگاه دلواپســان بــه خاتمی، 
مســتعد پا گرفتن هر جنجالی بر سر 
اوست. از سوی دیگر او به باور بسیاری از 
اصولگرایان و اصالح طلبان موسایی است 
که با عصای »تَکرار می کنم« راه ورود به 
دولت و مجلس را بــرای اصالح طلبان 
باز می کند؛ هرچند که شــاید عصای 
او از کار افتاده باشــد اما ایــن بیم برای 
اصولگرایان وجود دارد که مبادا خاتمی 
دوباره شعبده ای به کار بندد و عصایش 
سحرآمیز شود! با چنین وضعیتی هر چه 
به انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
سال آینده نزدیکتر می شویم، احتمال 
افزایش جنجال ها بر ســر خاتمی نیز 

افزایش می یابد. 

دیداری که نمایندگان را به جان هم انداخت؛

بلوا در پارلمان 

گزارش

 »تعداد نمایندگان در جایگاه هیات رئیسه لحظه به لحظه رو به افزایش بود. در این هنگام کریمی قدوسی به سمت 
میکروفون وکیلی رفت و گفت: »این آقا این همه خون ریخته و فتنه کرده...« کریمی قدوسی و مجتبی ذوالنوری 

همچنان بر سر علی مطهری فریاد می زدند. مجتبی ذوالنوری خطاب به او گفت: »شما قسم خورده اید که بی طرف باشید.« 
اصالح طلبان مجلس هم به جایگاه هیأت رئیسه آمدند. عباس گودرزی، نماینده بروجرد میکروفون مطهری را روشن کرد 

و گفت: »فتنه خط قرمز نظام است.« برای دقایقی تنش میان وکیلی و زاهدی ایجاد شد، اما نمایندگان آنها را جدا کردند.«

رئیس جدید قوه قضائیه با اشــاره به ضرورت 
اجرای عدالت گفت: اجرای عدالت باید به گونه ای 
باشد که هیچکس در هیچ جایگاهی حق دور زدن 

قانون را نداشته باشد.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در مراسم 
معارفه اش به عنوان رئیس قوه قضائیه گفت: باید 
ابتدا شاکر نعمت های خدا باشم در توفیقاتی که 
عنایت کرد و زمینه ای که فراهم کــرد تا بتوانم 
خدمتگزار باشم بویژه خدمتگزاری ام در آستان 
قدس رضوی و امیــدوارم اعتمــاد مقام معظم 
رهبری در مسئولیت قوه موجب شرمندگی بنده 
به خدمت ایشان و مردم نشود و صمیمانه از حسن 

اعتماد ایشان تقدیر می کنم.
وی افزود: در دوره سه ساله دوری از قوه قضاییه 

چه در دوران آستان قدس و چه در دوران انتخابات 
ریاست جمهوری فرصتی فراهم شد تا با مشکالت، 
تنگناها و مسائل مردم بیش از گذشته آشنا شوم 
و این آشــنایی در این دوره سه ساله با مشکالت، 
تنگناها و آالم مردم ضرورت بیشــتری داشت و 
تالش می کنم از ظرفیت های قوه قضائیه در جهت 
کاهش آالم و مشــکالت، احقــاق حقوق مردم، 
اجرای عدالت و آنچه مورد خواست مردم است، 

استفاده کنم.
رئیس جدید قوه قضاییه ادامه داد: نزدیک ترین 
اساس به اجرای عدالت، اجرای قانون است. باید 
بگوییم هیچکس اجــازه دور زدن قانون و تخلف 
قانونی را نخواهد داشت. اگر محور قانون باشد چه در 
دستگاه قضا و دستگاه های دیگر که البته مواردی 

که مشکلی داشته باشــد، شامل شرایط بحرانی 
نمی شود. خدا رحمت کند امام)ره( را که در زمان 

جنگ باید و نبایدها را تعیین کردند.
وی با تاکید براینکه مسئله اجرای قانون را باید 
جدی گرفت گفت: کشور ما کشوری است که هر 
روز یک جریان و یک حزبــی می آید و  ما باید بر 
اجرای قانون توافق کنیــم و آن را جدی بگیریم.  

تاکید بنده هم بر اجرای قانون خواهد بود.
رئیسی با بیان اینکه در ارتباط با دستگاه قضا 
تالش های بسیاری شده اما امروز همچنان اطاله 
دادرسی و ورودی پرونده زیبنده نظام اسالمی ما 
نیســت. گفت:  این تعداد ورودی پرونده زیبنده 
نیست و باید سرچشمه را بررسی کرد. در این رابطه 
وظیفه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس بر عهده 

دارد. تمامی اقدامات باید با نگاه پیشگیرانه باشد. 
این نگاه نگاهی است که همه را مسئول می کند 
تا کاهش جدی پرونده را به دنبال داشته باشد؛ لذا 
مسئله پیشگیری مسئله بسیار مهمی است. اگر 
می گوییم حبس به احکام جایگزین تبدیل شود، 
از رئیس و نمایندگان در رابطه با مسئله پیشگیری 

و ورودی پرونده و قضازدایی می خواهیم همکاری 
کنند.

وی تاکید کرد: دولت باید زمینه سرمایه گذاری 
را فراهم کرده و ما از مسئله سرمایه گذاری حمایت 
می کنیم و  مدیر سریع العمل، قاطع و شجاع مورد 

حمایت ما خواهد بود.

رئیس جدید قوه قضائیه:

هیچ کس حق دور زدن قانون را ندارد
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استقبال از روحانی 
در کاخ »قصرالسالم«

حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهوری 
اسالمی ایران دیروز در کاخ قصر السالم بغداد مورد 
استقبال رســمی برهم صالح رئیس جمهوری 
عراق قرار گرفت. در این مراســم پس از نواخته 
شدن سرود ملی دو کشور، روحانی و برهم صالح 
از یگان تشریفات سان دیده و سپس هیأت های 
عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند. رئیس 
جمهوری پس از ورود به بغداد، حرمین شریفین 

کاظمین را زیارت کرد.
    

درد دل های الریجانی در روز خداحافظی؛
گفتند دخترم جاسوس است

آیــت اهلل آملی الریجانی، رئیس ســابق قوه 
قضاییه روز گذشته در مراسم تودیع خود با انتقاد 
از تهمت و افترا گفــت: دختر من جایی می رفت 
می گفتند »از زندان آزاد شــدی؟« مسئولی که 
قسم خورده بود قانون اساسی را اجرا کند گفت 
»دختر من جاســوس نیســت، 63 حساب هم 
ندارم.« گفتم کسی را که تهمت و افترا بزند حالل 
نخواهم کرد. »کل شیء فعلوه فی الزبر و کل صغیر 
و کبیر مستتر«. چرا ما وظیفه خود را در جلسه ای 
که اینگونه افتــرا می زنند، انجــام نمی دهیم؟ 

مدیران، این باب را ببندند.
    

تبریکات نشان ذوالفقار به سردار
ایرنا نوشت: ســردار قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
شامگاه یکشنبه از سوی فرمانده معظم کل قوا 
به دریافت نشــان ذوالفقار مفتخر شد. دریافت 
این نشان ارزنده و معتبر در قدردانی از رشادت ها 
و تالش های سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم 
و داعش و حراست از مرزهای آبی و خاکی ایران 
انجام شد. اهدا این نشان لیاقت به سردار سلیمانی 
از سوی مقامات و مسئوالن لشگری و کشوری و 
نیز شخصیت ها مورد استقبال قرار گرفت و فعاالن 
سیاسی با انتشــار پیام هایی این موفقیت را به 

سردار سلیمانی تبریک گفتند. 
    

بازداشت پنج متهم 
محیط زیست استان سمنان

به گزارش خبرنــگار سیاســی ایلنا، حیدر 
آسیابی، دادستان ســمنان در خصوص آخرین 
وضعیت افراد بازداشت شــده در پرونده محیط 
زیست این استان گفت: متهمان 5 نفر بودند که 
یک نفر مدیر کل و یک نفر معاون وی بوده است. 
این در حالی است که ســه نفر از افراد راشی هم 
بازداشت شــده اند. وی در خصوص میزان مبلغ 
ریالی پرونده هم گفت: هنوز به طور دقیق مبلغ 
مشخص نشــده اما حدودا بیش از یک میلیارد 
برآورد شده است. وی همچنین در خصوص آزادی 
زندانیان گفت که این افراد باقید قرار بازداشــت 

موقت به زندان تحویل داده شده اند.
    

طرح تشکیل استان
 اصفهان شمالی اعالم وصول شد

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در جلســه علنی دیروز مجلس 
اعالم کرد: طرح اصالح قانون تقسیمات کشور و 
وظایف فرمانداران و بخشداران، طرح مشارکت 
مستقیم شهروندان در امور مقننه و طرح مدیریت 
تعارض منافع اعالم وصول شد. پیشتر، میرزائیان، 
نماینده اصفهان با اشاره به اینکه یکی از آرزو های 
مردمان کاشان و نطنز و اردستان ایجاد یک استان 
مســتقل به عنوان اســتان اصفهان شمالی و یا 
کاشان است، گفته بود: از مسئولین وزارت کشور 
تقاضا داریم با توجه به ظرفیت های این مناطق و 
جمعیت قریب به یک میلیون نفر اقدام به ایجاد 

استان جدید کنند.
    

حرفی از ائتالف انتخاباتی 
الریجانی در میان نیست

کاظم جاللی، رئیس فراکسیون مستقلین 
والیی در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: در 
پاسخ به برخی از گمانه زنی های انتخاباتی رسانه ها 
باید عرض کنم به عنوان شخصی که به جناب آقای 
دکتر الریجانی نزدیک هستم، مطمئنم صحبتی 
مبنی بر ائتالف انتخاباتی او با فردی در میان نیست 
و ایشان تاکنون حتی یک جلسه با نزدیکان برگزار 
نکرده که در آن گفت و گوی انتخاباتی داشــته 
باشد.البته که به نظرم در شــرایط کشور که در 
وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد فضای رسانه ای 
ما بیش از پیش کشیدن گمانه زنی های انتخاباتی 
به همیاری با مسئوالن کشور در حل مشکالت 

مردم نیاز دارد.

 وکیلی، نماینده 
اصالح طلب: خالف منافع 

ملی آنجایی صورت 
گرفت که رئیس جمهوری 
8ساله این کشور همچنان 

در گوشه و کنار کشور 
سخنرانی می کند و 

مرزهای رسمی کشور را 
زیر سئوال برده است؛ نه 

رئیس جمهوری که سال ها 
گوشه ای نشسته و جز 
دعوت به وحدت کاری 

نمی کند

مطهری: »اخطار وکیلی 
وارد بود چراکه آقای خاتمی 
ممنوع المالقات نیست بلکه 
ممنوع التصویر است که آن 

هم مبنای قانونی ندارد.« 
ذوالنوری هم به سوی 

مطهری فریاد می زد که شما 
قسم خورده اید بی طرف 

باشید اما نیستید


