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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تیرماه پارسال وقتی چند هفته پس 
از شــروع به کار مجلس یازدهم، مرکز 
پژوهش های آن همچنان بدون رئیس 
بود، روزنامه شرق طی گزارشی با عنوان 
»آیا مرکز پژوهش هــای مجلس مهم 
اســت؟« به نقل از عباس عبدی، فعال 
سیاســی اصالح طلب نوشــت: »بعید 
می دانم مجلس جدید، خود را نیازمند 

چنین مرکزی بداند.«
حاال اما در حالی که کمتر از یک سال 
از آن زمان گذشته، به نظر می رسد مرکز 
پژوهش های مجلس اتفاقا آنقدر برای 
مجلس اصولگرا مهم است که میل دارد 
آن را تا جایی که کش می آید، بزرگ کند 
و فربگی اش را به خارج از مرزهای کشور 

نیز بکشاند. 
رئیس این مرکز که اصلی ترین نهاد 
پژوهشی حاکمیت و تنها نهادی است 
که به اسناد و اطالعات عادی و محرمانه 
بیشتر سازمان ها و وزارت خانه ها مانند 
سازمان انرژی اتمی، وزارت اطالعات و 
وزارت امور خارجه دسترســی دارد، در 
مجلس یازدهم کمی دیر انتخاب شد، 
اما درنهایت با رأی اکثریت نمایندگان 
علیرضا زاکانــی، نماینده تهــران در 
دوره های هفتم و هشتم و نهم مجلس بر 

کرسی ریاست این مرکز نشست. زاکانی 
اما در حدود هشت ماهی که از ریاستش 
بر این مرکز می گذرد، پرحاشــیه بوده؛ 
حواشی ای که بیشتر حاکی از ریخت و 
پاش و اقدامات خارج از عرف و قانون او در 

این نهاد بوده است. 
یک عیسی شریفی دیگر؟

ابتدا حرف و حدیث ها در این باره در 
حد کلی گویی بود. اســفند پارسال اما 
محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا 
در توئیتی نوشت که مرکز پژوهش های 
مجلس یازدهم به ریاست علی زاکانی با 
اینکه حداکثر ۲۴۸ پست سازمانی دارد 
در چند ماه اخیر به ۶۰۰ نفر حقوق ثابت 
و به افراد متعددی بابت پروژه های مثال 
تحقیقاتی پول داده و میلیاردها تومان 

سرمایه ملت بر باد رفته است!
او به طعنه خطاب به قالیباف نوشت 
که »یکی از نتایج این همه ریخت و پاش 
برای پژوهش همین قانون بودجه 1۴۰۰ 
شماست که با 1۲۰ ایراد از شورای نگهبان 
برگشت خورده. مراتب به عرض رسید تا 
اگر عیسی شریفی دیگری درست شد 

نگویید بی خبر بودم.«
همزمان با انتقاداتی که از گوشه و کنار 
به مدیریت زاکانی در مرکز پژوهش ها 
وارد می شد، او سرگرم توسعه این نهاد 
در شهرهای دیگر بود. زاکانی که این بار 

از حوزه انتخابیه قم وارد مجلس شــده 
است، اوایل بهمن پارســال دفتر مرکز 
پژوهش های مجلس در قم را افتتاح کرد. 

موازی کاری به بهانه قانونگذاری 
اسالمی

افتتــاح این مرکز در حالــی بود که 
مهرماه 139۰، مجلس وقت شــورای 
اســالمی که آن زمان ریاستش با علی 
الریجانی بود، مرکز تحقیقات اسالمی 
مجلس شورای اسالمی را در قم تاسیس 
کرده بود تا مفاد طرح هــا و لوایح مورد 
بررسی در مجلس را پیش از تصویب، از 
دیدگاه فقه بررسی و در صورت یافتن مفاد 
متعارض با فقــه، راهکارهای اصالحی 

خود را ارائه کند. 
علیرضا زاکانی، دیروز در صحن علنی 
هنگامی که داشــت گــزارش عملکرد 
نهاد تحت مدیریت خود را ارائه می کرد، 
تاسیس دفتر مرکز پژوهش ها در قم را 
به عنوان یکی از نشانه های تحول در این 
مرکز برشــمرد، اما درباره موازی کاری 
این دفتر با »مرکز تحقیقات اســالمی 
مجلس« که 1۰ سال پیش در قم شکل 
گرفته، توضیحی نــداد.  او از بخش های 
مختلفی که در این مرکز به راه افتاده شرح 
مبسوطی داد و گفت: »نقش و مأموریت 
مرکز پژوهش ها از پشــتیبانی صرف از 
تصمیمات مجلس به سیاست پژوهی 

راهبردی و معماری نقشه راه برون رفت و 
پیشرفت کشور برای تصمیم سازی های 
راهبردی مجلس و سایر قوای کشور تغییر 
کرده است.« استداللش برای این تغییر را 
نیز با ارجاع به رهبری توضیح داد و با بیان 
اینکه رهبر انقالب فرمودند امیرکبیر سه 
ســال کار کرد اما نام او این همه پرآوازه 
شــد، افزود: »رهبر انقالب فرمودند در 
جمهوری اســالمی هر کجا هستید آن 
جا را مرکز عالم بدانید. تالش ما در مرکز 

معطوف به این توصیه است.«
 مرکز پژوهش ها

 اطالعات سوخته می دهد
گرچه زاکانی ســعی کــرد حضور 
هشــت ماهه خود در صــدر این مرکز 
مهم پژوهشــی حاکمیتی را بســیار 
مثمرثمــر جلــوه دهــد، اظهــارات 

 همکارانش اما کامال مغایر سخنانش بود. 
ســیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده 
صومعه سرا پس از پایان گزارش عملکرد 
مرکز پژوهش ها از سوی زاکانی، گفت 
که نمایندگان طی یک ســال گذشته 
هیچ گونه اطالعاتی از مرکز پژوهش ها 
دریافت نکرده  انــد و این مرکز اطالعات 
سوخته به نمایندگان می دهد.  علی رغم 
اینکه زاکانی بجد مدعی همکاری علما و 
فضالی قم و کارشناسان خبره با این مرکز 
بود، دلخوش اما با انتقاد از اینکه زاکانی 
تغییرات در این نهاد را بدون کسب اجازه از 
هیأت امنا و مجلس انجام داده، تاکید کرد 
که نوعی حذف نخبگان در این نهاد بزرگ 

پژوهشی صورت گرفته است. 
او همچنین درباره فربه گی نوظهوری 
که در این نهاد بروز کرده، گفت: زاکانی 
در ســخنان خود اعالم کــرد که برای 
افکارسنجی تشکیالتی را تاسیس کرده 
در صورتی که نیازی به چنین تاسیساتی 
وجود نــدارد و بــا توجه به گســترش 
تشکیالت مرکز پژوهش ها، باید رئیس 
این مرکز پاسخگوی این تغییرات باشد، 
زیرا ما طی یک سال گذشته هیچ مطلبی 

را از این آقایان ندیدیم.
تشکیل مرکز پژوهش ها در 

کشورهای دوست!
مهدی عســگری، نماینده کرج هم 
به همین موضوع اشــاره کرد و توضیح 
داد: »انتظار می رود که مرکز پژوهش ها 
نقش فعال تری در حوزه جمع ســپاری 
و جمع اندیشــی داشته باشــد و بتواند 
آنها را به نمایندگان منتقل کند. الزمه 
ایــن کار فربه تر کردن ســازمان مرکز 
پژوهش ها نیســت بلکه الزم است کار 
ستادی و چابک سازی انجام شود تا مرکز 
به عنوان حلقه وصلی به شبکه نخبگان 
و اندیشکده ها متصل شــود و بتواند با 
ســازوکار در حوزه های تخصصی نظر 
خود را به کمیســیون های مجلس ارائه 
کند. ادامه این روش و توسعه بیشتر این 
مرکز موجب پاسخگویی به نیاز مجلس 
نخواهد شد.« محســن زنگنه، نماینده 
تربت حیدریه نیز بــا انتقاد از ایجاد یک 
نهاد موازی با مرکز پژوهش های اسالمی 
مجلس در قم، اظهار کــرد: ما به دنبال 
کوچک سازی دولت هستیم، اما مرکزی 
در مجلــس وجود دارد کــه دارد فربه و 
بزرگ می شود و ما هیچ جوابی برای این 
موضوع نداریم. این اظهارات نمایندگان 
و نارضایتی هــا از نحــوه عملکرد مرکز 
پژوهشــی مجلس با ریاست زاکانی، در 
حالی است که زاکانی دیروز حین ارائه 
گزارش عملکــردش، از »رایزنی برای 
تشــکیل مرکز پژوهش ها در برخی از 
کشــورهای دوست و همســنگر ایران 
اســالمی« خبر داد!  با این خبر به نظر 
می رسد، رئیس جدید مرکز پژوهش ها 

نه تنها در پی بزرگ تر کــردن این نهاد 
است، بلکه برای فربه گی آن تعجیل نیز 
دارد. مشخص نیست که آیا محاسبه ای 
شده که خروجی این فربه گی با هزینه ای 
که برای آن می شود، همخوانی دارد یا نه 
اما آنچه مشخص است، این است که این 
توسعه  غیرقابل توجیه، بودجه بسیاری 
می طلبد؛ از این رو اخبار غیررسمی ای که 
درباره ریخت وپاش ها در این نهاد منتشر 

می شود، کامال باورپذیر است!
فدای کیفیت به پای کمیت 

از سوی دیگر این واقعیت وجود دارد 
که این گسترش سریع و غیرمنطقی و 
حجیم کردن بدنه نهاد پژوهشی مجلس، 
کیفیت کار پژوهشی را فدای توسعه کمی 
آن خواهد کرد که نتیجه آن طرح های 
آبکی و غیرقابل دفاع در بهارستان است. 

پیش از این نیز اردشــیر مطهری، 
نماینده گرمســار در مجلس، با انتقاد 
از پرداخت های غیرمتعارف و خارج از 
روابط استخدامی در مرکز پژوهش ها، 
خواستار شفاف سازی درباره عملکرد 
این نهاد شــده بود.  او در جلسه علنی 
مجلس گفته بود که مرکز پژوهش ها 
در حالی که فقط پنــج معاونت دارد اما 
1۴ معاون با حکم رئیس مرکز برای آن 

منصوب شده است!
نمایندگان از قالیباف خواسته اند که 
به این وضعیت رسیدگی کند. قالیباف 
اما تا این جای کار به نظر حامی عملکرد 
زاکانی است. خود زاکانی این اظهارات 
را سیاســی و جعلی می خواند. او اوایل 
سال جاری، در واکنش به توئیت محمد 
مهاجری درباره پول پاشی های بی ضابطه 
در این مرکز، طی توئیتــی خطاب به او 
نوشت: »لطفا اسناد ادعاهایت را منتشر 
کن که البته چون سراسر دروغ است و به 
کاهدون زدی، خودت را برای پاسخگویی 
در دستگاه قضایی آماده نما و صد البته 
اگر به قیامت معتقدی برای پاسخگویی 
در درگاه الهی آماده شــو، به خاطر همه 
تهمت ها و دروغ پراکنی هایی که کردی.« 
این توئیت مطمئِن او اما در حالی است که 
حاال همکارانش نیز معترض خواب تلخی 
که او برای مرکز پژوهش ها دیده، هستند؛ 

خواب یک طبل فربه؛ اما توخالی!

خوابی که زاکانی برای مرکز پژوهش های مجلس دیده است؛

یک طبل فربه، اما توخالی

خبر

»هیأت ســعودی شــامل ۶ نفر، از جمله 
مشــاور عالی رتبه امنیتی ولیعهد عربستان و 
به سرپرستی خالد بن علی الحمیدان، رئیس 
ســازمان اطالعات عربستان ســعودی بود. 
در مورد هیأت ایرانی نیز قابل ذکر اســت که 
این هیأت ۵ نفره بود و ریاســت آن را یک مقام 
عالی رتبه در ایران بر عهده داشت و نمایندگان 
همه نهاد های ایرانی از جمله سپاه پاسداران و 

»نیروی قدس« در آن حضور داشتند.«
االخبار چاپ بیروت ضمن نگارش مطلب 
فــوق، درباره اخبــاری مبنی بر دیــدار اخیر 

دو هیأت ایرانی و ســعودی در بغداد نوشــت: 
»بر اساس توافق بین ســعودی ها، ایرانی ها و 
عراقی ها، قرار بر این بود که به دلیل بسیاری از 
مالحظات دو طرف، خبر اولین دیدار مستقیم 
بین ریاض و تهران محرمانه بماند. با این وجود، 
خبر این دیدار در مطبوعات انگلیس نشت پیدا 
کرد. بنابراین دو طرف به عنوان حســن نیت و 
جلوگیری از تأثیر افشای این خبر بر مذاکرات، 
به سرعت خبر دیدار را تکذیب کردند، اما منابع 
آگاه عراقــی در گفتگو بــا »االخبار« صحت 
اخبار منتشر شــده در مورد این دیدار را تأیید 

می کنند.« این رسانه افزود: »مذاکرات سری 
عربستان و ایران تحت حمایت بغداد برای اولین 
بار و پس از قطع طوالنی مدت ارتباط برگزار شد 
و تهران و ریاض گفتگوی استراتژیک محرمانه 
را درباره تمام پرونده های مورد اختالف، آغاز 
کردند. گفتگویی که انتظار می رود نتایج مهم 
آن، نقطه عطفی در منطقه باشد و بر کشورهای 
مختلف منطقــه، به ویژه لبنان و یمن ســایه 

افکند.«
روزنامــه لبنانــی ادامــه داده: اطالعات 
»االخبار« حاکی از آن اســت که این نشست 
»بسیار مثبت« بوده و از برخی انتظارات فراتر 
رفته اســت. ســعودی ها و ایرانی ها تصمیم 
گرفتند جلســه دوم را نیز در بغــداد برگزار 
کنند. مقرر شد جلسه بعد هفته آینده باشد و 

در دستور کار بغداد و دو هیأت مذاکره کننده 
قرار گرفت.

به نوشــته االخبار طرف عراقی که مشتاق 

موفقیت این مذاکرات اســت، می ترســد که 
افشای خبر در رسانه ها بر سرنوشت مذاکرات 

تأثیر بگذارد.

االخبار منتشر کرد؛

جزئیات مذاکرات ایران و عربستان 
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خط و نشان خضریان برای قالیباف؛
آقای رئیس در جداول بودجه 

تخلف کردید
یک عضو کمیســیون اصل نود از تخلف رئیس 
مجلس در بودجه سال 1۴۰۰ و ایجاد یک رانت بزرگ 
خبر داد. علی خضریان در حساب اینستاگرامی خود 
خطاب به محمدباقر قالیباف و الیاس نادران نوشت: 
»متاسفانه بررسی جداول بودجه 1۴۰۰ حاکی از 
تغییرات گســترده ارقام و اعداد پس از رأی گیری 
بودجه در صحن مجلس بــا اطالع و تائید جنابتان 
می باشد؛ تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵ روز 
پس از تصویب بودجه ابالغ شده است که در نوع خود 
بی نظیر است.« وی تاکید کرد که برای جلوگیری از 

یک رانت بزرگ، این تخلف را پیگیری خواهد کرد.
    

محسن هاشمی: 
 شاید به من فشار بیاورند که 

در انتخابات ثبت نام کنم
به گزارش تســنیم، محســن هاشمی، رئیس 
شورای شهر تهران درباره احتمال کاندیداتوری اش 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری 1۴۰۰ گفت: 
نمی خواهم از خودم تعریف کنم ولی احساس بدی 
نسبت به توانایی خودم ندارم و فائزه نیز من را به عنوان 
کسی که توانایی دارم تایید کرده است هر چند گفته 
است که به من رأی نمی دهد. وی افزود: اگر به خودم 
باشم ســعی می کنم که به این عرصه ورود نکنم؛ 
ولی زمان ثبت نام شــاید به من فشار بیاورند که در 

انتخابات ثبت نام کنم.
    

مجمع شرط سنی در قانون 
انتخابات را رد کرد

محمدحسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون 
امور داخلی کشور و شــوراهای مجلس درباره دو 
ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصالح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری به همشهری گفت: 
ایراداتی که هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به طرح گرفته است، نخست بحث سنی است. 
نظر مجمع این است که باید شرایط سنی برداشته 
شــود، یعنی حداقل و حداکثر ۴۰ تا ۷۵ سال باید 
برداشته شود و این در حالی است که خود شورای 
نگهبان آن را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص 
نداده اســت. ایراد دوم تعریف رجل سیاسی است 
مبنی بر اینکه بحث رجل سیاسی نباید در قوانین 

عادی بیاید. 
    

 گزارش فارس از وضعیت 
میرحسین موسوی و کروبی؛

 محدودیت های حصر 
کاهش پیدا کرده

خبرگزاری فارس از افزایــش رفت و آمدهای 
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر داد و نوشت: 
»تماس ها و مهمانی های موسوی و رهنورد با اعضای 
خانواده بدون حضور مأموران در جریان است. زندگی 
عادی موســوی و رهنورد جریان دارد و اخیرا نیز 
بخشی از آثار هنری خود از جمله نقاشی و مجسمه 
را به فروش رســانده اند. محدودیت ها در حصر نیز 
کاهش پیدا کرده و رفت و آمد بــا اعضای خانواده 
آسان تر شده است. ظاهرا شرایط برای مهدی کروبی 
نیز بهتر است و او در هفته های اخیر با فعاالن سیاسی 
مختلفی از جمله غالمحســین کرباسچی، الیاس 

حضرتی و ... دیدار کرده است.«
    

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:
راهپیمایی خودرویی روز قدس به 

دلیل موج جدید کرونا لغو شد
نصرت اهلل لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی در نشست هم اندیشی راهپیمایی 
روز قدس گفت: ســتاد کرونا علی رغم ســنوات 
قبل، همراهی خوبی با ما انجــام داد و قرار بود برای 
روز قدس، با توجه به تجربــه موفق ۲۲ بهمن 99، 
راهپیمایی خودرویی داشــته باشیم اما با توجه به 
اینکه نگرانی عادی انگاری شرایط کرونایی وجود 
دارد، راهپیمایی خودرویی نیز نخواهیم داشــت و 
این تصمیمی است که تا این لحظه اخذ شده است. 

    
تاجزاده: 

به زودی تصمیم نهایی در مورد 
کاندیداتوری ام را اعالم می کنم

مصطفی تاجزاده در واکنش به برخی اخبار در 
مورد نامزدی اش در انتخابات ریاســت جمهوری، 
در کانال تلگرامی اش نوشت: »به استحضار عزیزانی 
که نظرم را درباره نامزدشدن در انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو می پرسند، می رســانم که در 
این زمینه در حال مشــورت و رایزنی با دوستان و 
صاحب نظران هستم.« وی افزود: »به زودی و بعد از 
جمع بندی جوانب امر، تصمیم نهایی را به یاری حق 

اعالم خواهم کرد.«

علی رغم اینکه زاکانی 
بجد مدعی همکاری 

علما و فضالی قم با مرکز 
پژوهش ها بود، دلخوش 

اما با انتقاد از اینکه زاکانی 
تغییرات در این نهاد را بدون 
کسب اجازه از مجلس انجام 

داده، تاکید کرد که نوعی 
حذف نخبگان در مرکز 

پژوهش ها صورت گرفته

گسترش سریع و 
غیرمنطقی و حجیم کردن 

بدنه نهاد پژوهشی مجلس، 
کیفیت کار پژوهشی را 

فدای توسعه کمی آن 
خواهد کرد که نتیجه آن 

طرح های آبکی و غیرقابل 
دفاع در بهارستان است

رئیس هیأت روسیه در مذاکرات برجام ابراز امیدواری کرد 
که گفت وگوها پیرامون فعال شدن توافق هسته ای ایران در 

عرض یک ماه آینده به نتیجه برسد.
به گزارش ایرنا، میخائیل اولیانوف ســفیر و نماینده دائم 
روسیه نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین در گفت وگو 
با نشریه هندی گاردین گفت که این روند آسان نخواهد بود اما 

می توان به موفقیت آن در یک ماه امیدوار بود.
مقام روس با اشاره به وعده دولت جو بایدن برای بازگشت 
به برجام هشدار داد که اگر کاخ سفید تعلل و از وعده های داده 

شده عقب نشــینی کند، با توجه به در پیش بودن انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران، ممکن است در ادامه  کار مذاکرات 

دشوار شود.
اولیانوف در پاسخ به ســوالی درباره تدابیر جبرانی ایران 
تحت برجام هم گفت: ما از این مســئله خرسند نیستیم اما 
درک می کنیم که انحراف ایران از تعهداتش ناشی از سیاست 

فشار حداکثری آمریکاست.
وی افــزود: در این مقطــع که مذاکرات دربــاره احیای 
توافق هســته ای جریان دارد از تمام طرف ها از جمله ایران، 

تروئیکای اروپا و همچنین آمریکا می خواهیم تا از گام هایی 
که می توانــد روند مذاکرات را دشــوار کنــد پرهیز کنند. 
تمام مشــکالت جاری پــس از توافق دربــاره نحوه احیای 

 برجام قابل حل اســت و باید روی این هدف متمرکز شویم.
گفتنی است روز گذشته یکی دیگر از سلسله جلسات نشست 
کمیسیون مشترک برجام که از ســاعت 1۴ به وقت وین در 
گراندهتل وین آغاز شده بود، پایان یافت و قرار شد گفت وگوها 

در هفته آینده ادامه یابد.
در این نشســت، روســای هیأت های مذاکــره کننده 
کشورهای طرف برجام به بحث و بررسی در خصوص آخرین 
وضعیت گفتگوهای فنی و پیش نویس های اولیه متون و نحوه 

تداوم گفتگوها پرداختند.
عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشــد ایران در عین حال 
تأکید کرد که هیأت ایرانی هــر زمان که روند گفت وگوها به 
سمت زیاده خواهی، وقت کشی و چانه زنی های غیرمنطقی 

برود، گفت وگوها را متوقف خواهد کرد.

رئیس هیأت روسیه در وین: 

می توان به موفقیت مذاکرات در یک ماه آینده امیدوار بود


