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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اردیبهشــت امســال، محمــود 
میرلوحــی، عضــو شــورای عالــی 
سیاستگذاری اصالح طلبان در بخشی از 
گفتگویی که با »توسعه ایرانی« داشت، 
شرح داد که لیســت امید در انتخابات 

مجلس چگونه بسته شد.
او توضیح می داد که بــه دنبال رد 
صالحیت چهره های شاخص اصالحات، 
دســت جریان اصالحات برای بازی در 
میدان انتخابات خالی شــد؛ بنابراین 
به ســراغ اصالح طلبان ناشناخته تر و 
همچنین اصولگرایانی که زاویه کمتری 
با اصالح طلبان داشــتند، رفت؛ البته 
این عضو شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان اینگونه از این دسته یاد کرد 
اما در تعریفی واقع بینانه تر می توان گفت 
که بسیاری از آنها حزب باد بودند؛ کسانی 
که وقتی باد از سوی اصولگرایان می وزید 
به آن سو متمایل شدند و وقتی هم که از 
سوی اصالح طلبان وزیدن گرفت، آنها به 

سوی اصالح طلبی غش کردند. 
اما آنطور کــه میرلوحی می گفت، 
برای جریان اصالحات مهــم این بود 

که مجلس نهم تکرار نشــود. به دنبال 
همین سیاست لیست امید مجلس با 
چهره هایی بسته شد که در طول حیات 
سیاســی خود قرابتی با اصالح طلبان 
نداشــتند و به عنوان اصولگرا شناخته 
می شــدند. آنها اغلب نام »معتدل« را 
روی خود گذاشتند تا بتوان با استناد به 
این نام گاهی به سوی اصالحات چرخید 

و گاهی به سوی اصول. 
معتدل یا حزب باد؟

معروفترین معتــدل مجلس، علی 
الریجانی است و به دنبال او، یارانش که 
مانند خود او روزی اصولگرا بودند و بعد 
به عنوان حامیان دولت با اصالح طلبان 
ائتالف کردند؛ یکی از آنها کاظم جاللی 
اســت که به دلیل قرابت و نزدیکی اش 
در تمام ســال های نمایندگی به علی 
الریجانی، به »یار غار رئیس« معروف 

است. 
کاظم جاللی، از آن دسته نمایندگانی 
نبود که مــدام در حــال اظهارنظر یا 
حاشیه سازی هستند، بنابراین طبیعی 
اســت که نامش به اندازه علی مطهری 
یا جواد کریمی قدوســی شنیده شده 
باشد؛ اما واقعیت این است که او 20 سال 

نماینده مجلس بود. جاللی که دانش 
آموخته علوم سیاســی از دانشگاه امام 
صادق )ع( است، از مجلس ششم تا دهم 

نماینده مجلس بوده است. 
البته او در مجالس ششــم تا نهم، 
نمایندگی مردم شــاهرود و میامی را 
برعهده داشت اما در انتخابات مجلس 
دهم با قرار گرفتن در لیســت 30 نفره 
ائتالف فراگیر اصالح طلبان و با همان 
»تَکــرار می کنم« معــروف، به عنوان 

نماینده تهران وارد مجلس شد. 
فاطمه هاشمی رفسنجانی درباره او 
گفت: »آقای کاظم جاللی در شاهرود 
رأی نداشــت. با اینکه علیــه حزب ما 
بیانیه داده و درمورد برخی شخصیت ها 
خواهان برخورد شدید شده بود و حتی 
در زمانی که در کمیسیون امنیت ملی 
مسئول رسیدگی به وضعیت زندانیان 
در سال ۸۸ شــد، به وظیفه خود خوب 

عمل نکرد اما در لیست قرار گرفت.«
پایان 20 سال نمایندگی ملت و 

آغاز نمایندگی دولت
حاال اما دو روزی اســت که پســت 
جدید آقای نماینده حاشیه ســاز شده 
اســت. جاللی بعد از 20 ســال خاک 

مجلــس را خوردن، بــه نماینده ملت 
بودن خاتمه بخشــیده و ردای سفارت 
به تن کرده تا نماینده دولت باشد در یک 
ســفارت؛ آن هم چه سفارتی؟ سفارت 

روسیه!
عالمت تعجب از آن جهت نیست که 
یک نماینده قرار است سفیر شود؛ چراکه 
ســفارتخانه ها مامنی امن برای تمام 
مقامات و مسئولینی است که آردهای 
خود را ریخته و الک هایشان را آویخته اند 
و قرار اســت حاال جایی بروند شیک و 
بی دردسر و بی دغدغه؛ و چه جایی بهتر 

از یک سفارتخانه؟!

عالمت تعجب که سیل انتقادها را 
نیز به سوی این جابه جایی گسیل کرده، 
از آن روست که کاظم جاللی 20 سال 
نماینده پارلمان بوده و منتقدان هرچه 
در رزومه او جســتجو کرده اند، نشانه 
محکمی از صالحیت او برای انتســاب 

پیدا نکرده اند. 
مهدی سنایی، سفیر پیشین ایران 
در روسیه که چندی پیش نیز تنها فرزند 
خود را از دست داد و همین اتفاق روند 
جانشــینی جاللی با او را تسریع کرد، 
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران 
و مؤســس گروه مطالعات روســیه در 
دانشکده مطالعات جهان بوده است. او 
ریاست تنها مرکز مطالعات غیردولتی 
ایران و اوراســیا با عنوان ایراس را هم 
برعهده داشت و در دانشگاه علوم انسانی 
مسکو نیز علوم سیاسی را به زبان روسی 

تدریس می کرد. 
سوابق و مطالعات جاللی اما بیش از 
همه معطوف به پارلمان بوده اســت. او 
تاکنون بجز عضویت در گروه دوستی 
ایران و روسیه، آن هم در مجلس هفتم، 
هیچ سابقه دیپلماتیک جدی در زمینه 

روسیه نداشته است. 
سفیری که زبان نمی داند

این بیگانگی جاللی با کار سفارت، 
در شرایطی است که روســیه نه تنها 
برای ایران، بلکه بــرای تمام دنیا یکی 
از مهمترین کشورهاســت و دولت ها 
زبده ترین دیپلمات هــای خود را برای 
نمایندگی به آن می فرستند. هرچند که 
خودش در جریان بررسی استعفایش در 
مجلس گفت: »عالقه اصلی من سیاست 
خارجی است.« حاال دو روزی است که 
موافقت مجلس با اســتعفای جاللی و 
روانه کردن او به سرزمین تزارها، اسباب 

طعن و کنایه های بسیار شده است. 
محمدصادق جوادی حصار به طعنه 
به آفتاب یزد، گفته اســت: »پیشترها 
وقتی می خواســته اند شــخصی را از 
مرکزیت قــدرت دور کننــد چنین 
ماموریت هایی می داده انــد! من فکر 
می کنم می خواسته اند استراحت کند!«

او ادامه داده: »بــه طور قطع کاظم 
جاللی، زبان روســی نمی دانــد و این 

بزرگترین نقیصه و اصلی ترین چالِش 
پیش روی جاللی برای موفق بودن در 
مقام سفارت آن هم در روسیه ای است 
که برای جمهوری اســالمی ایران یک 

شریک استراتژیک و مهم است.«
در جریان رأی گیری برای استعفای 
او در مجلس نیز بودند نمایندگانی که 
فریاد می زدند، جاللی نمی تواند از پس 

ترفندهای روسیه برآید.
در تدارک یک پایان خوش

اما آنچه حساســیت ها به این کوچ 
را بیشــتر کرده اســت، وضعیت علی 
الریجانــی و دوســتان او در انتخابات 
پیش روســت. علی الریجانی اکنون 
سیاستمداری است که سر نخواستنش 
دعواست! در لیســت اصولگرایان قم 
جایی ندارد، اصالح طلبــان نیز قصد 
ائتالف دوباره با او ندارند و در میان افکار 
عمومی نیز محبوبیت و رأیی به عنوان 

یک کاندیدای مستقل نخواهد داشت.
حاال بســیاری معتقدنــد که این 
لقمه چرب سفارت روسیه برای یار غار 
الریجانی، حاصل البی گری های معروف 
او و دوستانش است تا رأی نیاوردن در 
مجلس، مانعی بر سر راه یک پایان خوش 

برای آقای نماینده نباشد.
چه این تحلیل و تفســیرها درست 
باشــد، چه غلط، آنچه روشن است این 
است که کاظم جاللی مصداق بارز یکی 
از همان هایی است که قدرت برایشان از 
قانون پایستگی تبعیت می کند؛ تمام 
نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر 
درمی آید؛ تا جایی که بشود در پارلمان 
و وقتی دیگر امیدی به پارلمان نباشد، 

سفارت روسیه!

اندراحواالت یک لیست امیدی که از پارلمان به سرزمین تزارها رفت؛

کوچ شیرین

خبر

رئیس قوه قضاییه گفــت: در روند مبارزه با 
فساد، گرفتار هیچگونه حاشیه سازی نمی شویم.

به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در جلسه 
مسئوالن قضایی مبارزه با فساد را نکته ای اساسی 
برای نظام اسالمی دانســت و خاطرنشان کرد: 
مبارزه با فساد در ذات نظام وجود دارد و هیچکس 
نمی تواند دغدغه مردم، نظام و کشــور را داشته 

باشد اما دغدغه مبارزه با فساد نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با فساد 
یک اصل و ضرورت است، تصریح کرد: امروز به 
برکت خون شــهیدان و هدایتهای مقام معظم 
رهبری، پرچم مبارزه با فســاد برافراشته شده و 
یک موضوع کامال همگانی اســت که مربوط به 
همه بخشها و آحاد مردم است. هر کس امروز به 

نام مدیر به مردم خدمتگزاری می کند باید بداند 
توقع مردم از همه دستگاهها، ادارات و سازمانها، 
ســالمت نظام اداری و خدمت بدون شــائبه و 

مبارزه با فساد است.
رئیسی با بیان اینکه مسئله فساد برای همه 
رنج آور شده است، تاکید کرد: دستگاه قضا مصمم 
است این روند را دنبال کند و هیچگونه حاشیه 
سازی، ما را گرفتار نخواهد کرد، از مبارزه با فساد 
باز نخواهد داشــت و روند کار دستگاه قضایی را 
کند نخواهد کرد. ما مصمم تر از همیشه به صورت 
قاطعانه با فســاد مبارزه می کنیم و مردم را نیز 
در جریان اقدامات خود قــرار خواهیم داد زیرا 
معتقدیم مشارکت و احساس مسئولیت مردم 

در این زمینه بسیار مهم است.

رئیسی همچنین دستور داد که تغییرات مورد 
نیاز در قانون مجازات اسالمی یا آیین دادرسی 
کیفری، هر چه سریع تر و با یک کار انقالبی، به 

مجلس شورای اسالمی اعالم شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان 
اینکه دشمنان و استعمارگران همواره در طول 
تاریخ از تفرقه میان امت اســالمی سوءاستفاده 
کرده اند، ادامه داد: از جمله تالش های دشمنان 
در سال های اخیر، ایجاد تفرقه در امت اسالمی 
و سوءاستفاده از آن بوده است؛ لذا امروز بیش و 
پیش از گذشته، امت اسالمی ضرورت وحدت را 

متوجه است.
رئیســی با اشــاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری در خصــوص تقریــب و نزدیکی بین 

دولت ها و ملت های مسلمان، این امر را ضرورتی 
اجتناب ناپذیر دانســت و افزود: امروز هر کس 
دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، وحدت 
را مخدوش کند، در جهت راهبرد دشمن حرکت 
کرده اســت. رئیس قوه قضاییه بــا بیان اینکه 
پرچمداری وحدت توســط جمهوری اسالمی 
باعث عصبانیت دشــمنان شده اســت، اظهار 

کرد: امروز بســیاری از ملت ها و مردم مسلمان 
متوجه ضرورت وحدت و شناخت دشمن شده 
اند. امیدواریم این انســجام و وحدت، روز به روز 
افزایش یابد و ایجاد فرقه های دســت ساخته 
دشمن در جامعه اسالمی به حاشیه برود تا امت 
اسالمی با وحدت و یکپارچگی در جهت اهداف 

بلند و آرمان های خود گام بردارد.

رییس قوه قضاییه: 

درمبارزهبافسادگرفتارحاشیههانمیشویم
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عراقچی: 
کشورهایمنطقهدرحال
بررسی»صلحهرمز«هستند

عباس عراقچی، معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه کشورمان در گفت وگو با اسپوتنیک در 
رابطه با طرح »ابتکار صلح هرمز«، گفت: این ابتکار 
در حال بررسی گسترده از سوی کشورهای منطقه 
و دیگر طرف های مربوطه بین المللی است و پیامی 
از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به تمام 
حکام و پادشاهان کشورهای خلیج فارس ارسال 
شده است. وی افزود: به تماس ها و مشورت های 
خود با کشورهای همســایه و تمام طرف های 
مربوط ادامه خواهیم داد تا تمام پایه های این طرح 
را به آن ها توضیح دهیم و بتوانیم این ابتکار عمل 
را اجرایی و در منطقه خلیج فارس صلح و ثبات و 

امنیت ایجاد کنیم.
    

پخشبیانیهعلیهروحانی
درمجلس

علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیأت رئیسه 
مجلس گفت:  آقای ذوالنوری نماینده قم بیانیه ای 
را درباره  سخنان روز گذشته آقای روحانی در یزد 
تنظیم کرده بود که برای توزیع باید به تایید هیات 
رئیسه می رسید و من به عنوان مسئول اداری این 
کار اجازه توزیع این بیانیه را دادم. وی تاکید کرد 
که صدور مجوز توزیع بیانیه ها و نامه ها در صحن 
علنی مجلس از سوی هیات رئیسه به معنی تایید 
آنها نیست. در بیانیه مجتبی ذوالنوری که البته به 
صورت بی نام در جلسه علنی دیروز مجلس و بین 
نمایندگان توزیع شده بود، سخنان رئیس جمهور 
در یزد در تقابل با رهبــری و همچنین موهن و 

تفرقه انگیز عنوان شده است.
    

هجمههاعلیهدولتباهدایت
طیفاحمدینژاداست

به گزارش جماران، محسن غرویان، مدرس 
حوزه علمیه درباره هجمه هــای اخیر به دولت 
گفت: هجمه ها به دولت به ویــژه حرکت های 
جزئی روز ۱3 آبان، در ادامه حرکت هایی هستند 
که با هدایت آقای احمدی نــژاد و طیف فکری 
ایشان صورت می گیرد. به نظر می رسد که آنها 
برای ریاست جمهوری آینده برنامه داشته باشند. 
همچنین در تالشــند که تندروها را به مجلس 

آینده وارد کنند.
    

سخنگوی دولت:
اگررئیسجمهوردرموردفساد
تلفنیبهکسیزدهاعالمکنید

علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری 
هفتگی دوشــنبه ها که این هفته در حسینیه 
روستای ورنکش میانه برگزار شد، در واکنش به 
حاشیه های ایجاد شده پیرامون اظهارات اخیر 
رئیس جمهوری درباره فساد، گفت: نظر رئیس 
جمهور در مورد فساد این است که کار هیجانی 
نباشــد، باید مردم مطمئن باشــند ساختارها 
رعایت می شــود. وی افزود: هیــچ خط قرمزی 
رئیس جمهور در مبارزه با فساد نداشته آنچه مورد 
ما است وظایف اجرایی دستگاه ها در عرصه های 
غیر تخصصی نباشد. سخنگوی دولت تاکید کرد: 
اگر رئیس جمهور در مورد فساد تلفنی به کسی 

زده است اعالم کنید.
    

وکیلمشایی،خروجاوازکشور
راتکذیبکرد

به گزارش ایســنا، مهران عبداهلل پور، وکیل 
اسفندیار رحیم مشایی در رابطه با خبری مبنی 
بر اینکه اسفندیار رحیم مشایی از کشور خارج 
شده است، در حالی که از شنیدن این خبر تعجب 
کرده بود، اظهار کرد: خیر، ایشــان در مرخصی 
استعالجی بودند و مادر ایشان فوت کرد. هفته 
گذشته در ختم شرکت کردند و دیروز نیز تهران 
بودند و ایشان را دیده ام. وی افزود: قطعا اینگونه 
نیست؛ ایشان کجا برود، کشور و مملکت خودش 
است و به چه دلیل باید برود؟ کسانی که این حرف 
را درآوردند خودشان باید به زودی بروند. ایشان 
خارج از کشور نیستند و خارج از زندان هستند و 

در مرخصی استعالجی به سر می برند.
    

ستادانتخاباتکشورافتتاحشد
ســتاد انتخابات کشــور صبح دیروز توســط 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور و با حضور 
جمال عرف رییس این ستاد، سید اسماعیل موسوی 
دبیر و سخنگوی ستاد و همچنین سایر اعضا افتتاح 
شــد. یادآور می شــود، یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی و اولین میان دوره ای 
پنجمین دوره مجلس خبــرگان رهبری، جمعه 

2اسفندماه سال جاری برگزار می شود

جاللی بعد از 20 سال خاک 
مجلس را خوردن، به 

نماینده ملت بودن خاتمه 
بخشیده و ردای سفارت به 

تن کرده تا نماینده دولت 
باشد در یک سفارت؛ آن 
هم چه سفارتی؟ سفارت 

روسیه!

حاال بسیاری معتقدند 
که این لقمه چرب 

سفارت روسیه برای یار 
غار الریجانی، حاصل 

البی گری های معروف او 
و دوستانش است تا رأی 

نیاوردن در مجلس، مانعی 
بر سر راه یک پایان خوش 
برای آقای نماینده نباشد

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: زیر سؤال بردن 
برخوردهای قوه قضائیه با فساد از سوی رئیس جمهور به دلیل 
هراس از برخی مسائل از جمله موضوع ثبت اموال و دارایی ها و 
اعترافات احتمالی است که روح اهلل زم در محاکماتش خواهد 
داشــت.  به گزارش فارس، حجت االســالم حسن نوروزی 
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به صحبت های رئیس جمهور در جمــع مردم یزد افزود:  زیر 
ســؤال بردن اقدامات قوه قضائیه توسط رئیس جمهور یک 
نوع فرافکنی و فرار به جلو اســت. وی تصریح کرد: جناحی 
دانستن برخوردهای قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی از سوی 
رئیس جمهور و اینکه می گوید با کشاندن چند نفر به دادگاه 

نمی توان گفت که مبارزه با فساد اتفاق افتاده و انگ جناحی و 
سیاسی کاری زدن به این برخوردها توسط قوه قضائیه به این 
خاطر است که اگر روح اهلل زم اعترافاتی در جریان محاکماتش 

داشته باشد به آن انگ جناحی بزنند.
محبوبیت روحانی به کمتر از 10 درصد رسیده است

عضو فراکســیون روحانیت مجلس اظهار داشت: امروز 
محبوبیت آقای رئیس جمهور در میان مردم به کمتر از ۱0 
درصد رســیده و امروز رئیس جمهور دچار یک پارادوکس 
شده و دســت به فرافکنی می زند. نوروزی خاطرنشان کرد: 
رؤسای قوای سه گانه در نشست هماهنگی سران قوا می توانند 
حرف هایشــان را به یکدیگر بزنند و کشــاندن حرف ها به 

رسانه ها باعث تشنج در میان جامعه و ملتهب کردن فضای 
عمومی می شود. وی افزود: رئیس جمهور به جای این قبیل 
اظهارات باید پاســخگوی وعده های انتخاباتی خود در باره 
ایجاد اشتغال و رونق تولید باشد. عضو فراکسیون روحانیت 
مجلس اظهار داشــت: رئیس جمهور با اظهارات خود سعی 
دارد تا همانطور که گفتم اعترافاتی که روح اهلل زم در جریان 
محاکمه اش خواهد داشت و همچنین موضوع ثبت اموال و 
دارایی مسئوالن و نیز مبارزه با فساد را جناحی قلمداد کند 
و به نوعی از این مسائل می ترسد. نوروزی خاطرنشان کرد: 
رئیس جمهور به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق مذاکره 
اســت. خب ما در ماجرای برجام دیدیم و امتحان کردیم که 

مذاکره چه نتیجه ای دارد در حالیکه ما به همه تعهدات مان 
در برجام عمل کردیم اما طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد 
و یک عضو برجام از آن خارج شد و حتی تحریم ها علیه کشور 
ما بیشتر شد. عضو فراکســیون روحانیت مجلس در پایان 
گفت : رئیس جمهور که مدعی مبارزه با فســاد است،  مبارزه 
با فســاد را از نزدیکان و اطرافیان خود شروع کند و عالوه بر 
این پاســخگوی وعده های انتخاباتی خود دربار اشــتغال و 

غیره باشد.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس:

انگزدنروحانیبهقوهقضاییه،بهخاطرترسازاعترافات»زم«است


