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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چهار ســال پیش که حشــمت اهلل 
فالحت پیشــه، نماینده وقت مجلس 
شورای اسالمی، هزینه هر دقیقه اداره 
مجلس را »300 میلیون« تومان اعالم 
کرده بود. اخیرا اما کســی اعالم نکرده 
که با این تورم های فضایی، هزینه اداره 
هر دقیقه مجلس، آن هم از نوع انقالبی 
با نماینــدگان ســینه چاک دناپالس 

چقدر است.
اما آنچه بیشــتر مایه تاسف است، 
هدررفت این هزینه است؛ به نحوی که 
بهارستان نزدیک به دو ماه هیاهو می کند 
برای اصالح الیحه بودجه، الیحه بودجه 
می رود کمیســیون تلفیق، ساعت ها 
بررسی می شــود، اعداد و ارقامش کم و 
زیاد می شــود، ایرادهایش را می گیرند 
و در صحــن علنی هم ســاعت ها نقل 
نطق های نمایندگان است، بعد به یکباره 
در رأی گیــری صحن علنــی آن را رد 

می کنند!
پس از آن همه سر و صدا برای اصالح 
بودجه، کلیات الیحــه بودجه 1400 
دیروز بــا 99 رأی موافــق، 148 رأی 
مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 261 
رأی ماخوذه، رد شــد و به باور بسیاری 
ســندی موثق بر بی تجربگی مجلس 

یازدهم شد. 

این بی تجربگی از روند رأی گیری و 
گفت وشنودهایی که در خالل آن رد و 
بدل شــد، هویدا بود. هنگام رأی گیری 
نمایندگان از امیرآبــادی، عضو هیأت 
رئیسه می پرســیدند که آنچه به رأی 
گذاشته شده کلیات الیحه بودجه دولت 

است یا گزارش کمیسیون تلفیق؟
امیرآبادی پاســخ داد کــه گزارش 
کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شده 
است. قالیباف، رئیس مجلس اما تاکید 
کرد که نــه؛ این کلیات بودجه اســت. 
خالصه این سردرگمی هنگام رأی گیری 
چنان بود که پس از آن محمدخدابخشی، 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به ایرنا 
گفت: »برخی از نمایندگان نمی دانستند 
که به الیحه بودجــه رأی می دهند یا 
گزارش کمیســیون تلفیق مجلس، از 
این رو برخی از نمایندگان اشــتباهی 

رأی دادند.«
 رأی منفی به دولت 
یا کمیسیون تلفیق؟!

رئیس کمیســیون تلفیق، الیاس 
نادران اســت؛ یک اقتصادخوانده که از 
دانشگاه کلرمون فران فرانسه در رشته 
اقتصاد عمومی دکتری تخصصی گرفته، 
عضو هیــأت علمی دانشــکده اقتصاد 
دانشگاه تهران هم هست، از قضا اصولگرا 
و عضو سپاه پاسداران نیز هست. در تمام 
مدتی که الیحه بودجه در این کمیسیون 

بوده نیز خبر اصالحات متعددی در آن 
را داده است.

یک روز پیش از رأی گیری مجلس 
برای الیحه بودجه 1400 هم گفته بود: 
»ما به دنبال رد کلیــات الیحه بودجه 
نیستیم، چراکه برای دولت بسیار مطلوب 
اســت که در این مدت بــدون نظارت 

مجلس امور خود را بگذراند.«
حال جالب آن است که مجلس اگر 
گزارش کمیســیون تلفیق را رد کرده 
باشد، در واقع به اصالحات کمیسیون 
تخصصی خود با ریاســت اصولگرای 
اقتصادخوانده رأی منفی داده و اگر هم 
کلیات الیحه بودجه را رد کرده باشــد، 
اساسا اصالحات این کمیسیون را نادیده 

گرفته است!
از همین روست که محمدرضا تابش، 
نماینده مجلس دهم درباره رفتار دیروز 
مجلس شورای اسالمی را خودزنی عنوان 
کرد و گفت: »همیشه این مسئله محل 
چالش بوده که پس از بررسی کمیسیون 
تلفیق، گزارش این کمیسیون باید مالک 
باشد یا الیحه دولت؟ که در مجالس قبلی 
جا افتاده بود که باید گزارش تلفیق مالک 
باشــد، اما اقدام امروز مجلس شورای 
اسالمی تعجب آمیز اســت، زیرا حتی 
گزارش کمیســیون تلفیق هم مالک 

قرار نگرفت.«
غالمرضا تاجگردون، نماینده دیگر 

مجلس دهم که بــا رد اعتبارنامه اش از 
همراهی مجلس یازدهم بازماند نیز در 
توئیتر نوشت: »روز اول گفتم یا باید تلفیق 
کلیات بودجه را رد کند یا بنشیند الیحه 
را اصالح کند. یک ماه نشستند اصالح 
کردند، صحن علنی رد کرد؛ یعنی هیچ. 
رســم مملکت داری این نیست آقایان. 
)بدتر از بد( مملکت معطل چه چیزهایی 

می شود.«
 عروسی ای که مجلس 

برای دولت گرفت!
بودجه 1400، آخرین بودجه دولت 
دوازدهم اســت و اولین بودجه مجلس 

یازدهــم. مجلس امــا در اولین تجربه 
بودجه ای خود نشــان داد که بسیار در 
این دست امور نابلد است و هیجان زده 

و سیاسی کار. 
محمد مهاجری، فعال رســانه ای 
اصولگرا دیروز در توئیتی با هشتگ سیلی 
مجلس به ملت، نوشت: »کارشناسان در 
جلسات بودجه به نمایندگان مجلس 
گفته اند ناشی گری و سیاست بازی آنها 
به زودی قیمت ارزاق عمومی از جمله 
نان و مرغ و روغن و... را تا سه برابر افزایش 
می دهند. جوابی که شنیده اند این بوده: 
این موضوع در ماه های آخر دولت فعلی 

اتفاق می افتد و خیلی هم خوب است!«
پیــرو همیــن سیاســی کاری و 
هیجان زدگی ظاهرا دیروز رأی شماری 
از نمایندگان پس از اظهارات محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 

تغییر کرد و از مثبت به منفی گرایید! 
نوبخت با توپ پُر به بهارستان تاخت 
که چرا بودجه را در ایــن مدت اصالح 
نکرده و با اینکه از گزارش های محرمانه 
فروش نفت خبر داشتند، چرا وابستگی 

نفت به آن را بیشتر کردند. 
در میانه حرف هایش اما میکرفونش 
قطع شــد. به او گفتند کــه مهلت 20 
دقیقه ای برای توضیحاتش تمام شده و 
میکرفون پس از این مدت خود به خود 
قطع می شــود. نادران که مســئولیت 
اصالح بودجه را بر عهده داشته اما پس 
از نوبخت، پشت میکرفون قرار گرفت و 
با حمایت از دولت محمود احمدی نژاد 
دولــت دوازدهــم را بی عرضه خطاب 
کرد. او روحانی را تهدید به اســتیضاح 
کرد و در پایان خطــاب به همکارانش 
گفت: »نمایندگان بدانید که رد مصوبه 
کمیسیون تلفیق، عروسی دولت است.« 
نمایندگان اما علی رغــم اینکه رئیس 
کمیسیون تلفیق این هشدار را به آنها 
داده بود، برای اینکــه توپ پُر نوبخت را 
با توپ پُرتری پاسخ دهند، کلیات الیحه 

بودجه را رد کردند. 
علی الظاهر اظهارات نوبخت چنان 
در آنها کارگر افتــاد که جواد نیک بین، 
نماینده کاشمر به فارس گفت: »مجلس 
بنا داشت تا کلیات بودجه را تائید کند اما 
صحبت های امروز رئیس سازمان برنامه 
و بودجه بنزینی بر آتش شــد و همین 
امر باعث شد تا نمایندگان مصمم بر رد 

کلیات الیحه بودجه شوند.«

 جنگ دو قوه 
و دخل و خرج بی برنامه

البته نیامدن روحانــی به مجلس 
جرقه اول بود. روحانی که بعد از کرونا در 
جلسات دیگری مانند رأی اعتماد به وزرا 
نیز حاضر نشده بود، دیروز نیز به مجلس 
نرفت. قالیباف گفت که از او دعوت شده 
ولی نیامده است. او همچنین گالیه کرد 
که دولت همکاری الزم درباره بودجه را با 

مجلس نداشته است. 
القصه اینکــه به نظر می رســید 
مجلس با عزمی که برای اصالح بودجه 
نشان داده بود، به کلیات آن رأی دهد 
اما ظاهــرا بیــش از تخصص گرایی، 
هیجانات و اقتضائات یک کشــمکش 
سیاســی میان دولــت و مجلس به 
تصمیم دولت جهــت داد و بودجه را 

راهی سردرگمی کرد. 
حــاال دولت دو هفته بــرای اصالح 
بودجه وقت دارد اما با توجه به تضادی که 
دیدگاه دو قوه بر سر بودجه دارد، کامال 
بعید است که دولت به اصالحات مد نظر 
مجلس تن دهد. بنابراین بار دیگر برای 
پنجمین بار در یک دهــه اخیر، الیحه 
بودجه به صورت ســه دوازدهم راهی 
مجلس خواهد شد و کشور سال نو را با 
بی برنامگی در دخل و خرج آغاز خواهد 
کرد که به نوبه خود بر آشفتگی اقتصاد 

می افزاید.
در این میان متضرر اصلی هم مردم 
هستند که هم دخل و خرجشان معلوم 
نیست و هم آن دقایق چند صد میلیونی 
که کمیســیون تلفیق مجلس انقالبی 
صرف اصالح الیحه بودجه کرده از جیب 

بیت المالشان رفته است! 

مجلس کلیات الیحه ای که اصالح کرده بود را رد کرد!

ناشیگری و گل به خودی بهارستان

خبر

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه 
خبری سی ان ان آمریکا از آمادگی ایران برای آغازی جدید در رابطه با ایاالت متحده 

آمریکا خبر داد.
به گزارش عصر ایران، محمد جواد ظریف در مصاحبه با کریستین امانپور خبرنگار 
ایرانی تبار شبکه سی ان ان که )دیروز( پخش شده، در عین حال تاکید کرد که پنجره 
»جو بایدن« برای پیوستن دوباره به برجام در حال بسته شدن است و بایدن زمان 
محدودی برای بازگشــت به برجام و جبران سیاست های شکست خودره و اشتباه 

دولت ترامپ در قبال ایران دارد.
ظریف به سی ان ان گفت:» زمان آمریکا برای بازگشت به برجام نامحدود نیست و 
آمریکا فرصت محدودی برای بازگشت به برجام دارد چون پرزیدنت بایدن نمی خواهد 

 سیاســت های شکســت خورده دولت ترامپ علیه ایران به نام بایــدن ادامه یابد.«
ظریف در پاسخ به سوالی درباره سرعت انطباق ایران با تعهدات برجامی در صورت 
بازگشت ســریع آمریکا به برجام و لغو تحریم ها گفت:» ایران می تواند 8 هزار پوند 
)حدود 4 تن( اورانیوم غنی شــده خود را ظرف مدتی کمتر از 1 روز به میزان مورد 

تایید برجام کاهش دهد.«
ظریف همچنین گفت: »ایاالت متحده باید آنچه را که توافق کردیم را بپذیرد...

ما تصمیم گرفتیم که در مورد برخی موارد به توافق نرسیم ، نه به این دلیل که آنها 
را نادیده گرفتیم، بلکه به این دلیل که ایاالت متحده و متحدانش آماده انجام آنچه 

الزم بود، نبودند.«
به گفته ظریف »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می تواند 

در حل بن بست کنونی بین ایاالت متحده آمریکا و ایران در زمینه بازگشت به برجام 
ایفای نقش کند.

به گفته ظریف :» می توان سازوکاری برای همزمان  یا هماهنگ  کردن اقدامات دو 
طرف )ایران و آمریکا( برای بازگشت به تعهدات برجامی وضع کرد.«

ظریف: 

ایران آماده آغاز رابطه ای جدید با آمریکاست
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 چه کسانی با قالیباف 
به روسیه می روند؟

شنیده شده بسیاری از نمایندگان و مشاوران و 
عوامل نزدیک به قالیباف تمایل دارند تا در سفر او به 
مسکو وی را همراهی کنند. این اولین سفر خارجی 
محمدباقر قالیباف در قامت یک رئیس قوه است. به 
گزارش امتداد، بیش از همه این نگرانی وجود دارد که 
برخی از عوامل رسانه ای و مشاوران قالیباف که تمایل 
دارند از این سفرها مانند سفرهای استانی پروژه های 
تبلیغاتی استخراج کنند، با هزینه ملت به سفر مسکو 
مشرف شوند. گفته می شود قالیباف قرار است در 
این سفر حامل پیامی رسمی برای رئیس جمهوری 
روســیه باشــد که تا پیش از این در حیطه کاری 
دیپلمات های ارشد نظام بوده است. همچنین در 
خبرها آمده است که قالیباف پذیرفته براي دیدار 

پوتین در فرودگاه روسیه آزمایش کرونا بدهد.
    

غریب آبادی خبر داد؛
 نصب سانتریفیوژهای جدید 

در نطنز و فردو 
به گــزارش ایرنا، کاظم غریب آبادی، ســفیر و 
نماینده دائم ایران در وین با انتشار پیامی توئیتری، 
گفت: ضمن ســپاس از دانشــمندان سختکوش 
هســته ای کشــورمان، دو زنجیــره 348 تایی از 
ســانتریفیوژهای آی.آر.دو.ام با ظرفیت تقریبی 
چهار برابر نسبت به نوع آی.آر.یک با موفقیت در نطنز 
نصب شده و در حال کار با یو.اف.شش هستند.  وی 
با بیان اینکه نصب دو زنجیره سانتریفیوژهای آی.آر.

شش هم در فردو آغاز شده است، افزود: نصب تعداد 
بیشتری از سانتریفیوژهای جدید، در راه است.

    
 وزیر خارجه  عراق امروز 

به تهران می آید
پایگاه خبری العهد نیوز نوشت: برخی منابع آگاه 
در وزارت خارجه عراق اعالم کردند که فواد حسین، 
وزیر خارجه این کشور امروز، چهارشنبه به تهران 
ســفر خواهد کرد. عالوه بر آن پایگاه خبری میدل 
ایست نیوز عراق نیز به نقل از منابعی در وزارت خارجه 
ایران تصریح کرد که فواد حسین در ماموریتی اعالم 
نشده به تهران می رود و سفر او یک روز بعد از پایان 
سفر جنین پالسخارت، نماینده ویژه سازمان ملل در 

امور عراق به تهران صورت خواهد گرفت.
    

تاکید پکن بر بازگشت بدون 
پیش شرط آمریکا به برجام

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگــزاری تاس، 
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امورخارجه چین در 
اظهاراتی بر لزوم بازگشت بدون قید و شرط آمریکا 
به توافق هسته ای و رفع تمام تحریم های ایران تاکید 
کرد. وی در این باره اظهار داشت: برجام در یک مرحله 
حساس کلیدی قرار دارد و تمام طرف ها باید به اجرای 
تعهدات خود سرعت ببخشند تا بتوانند بر ایاالت 
متحده برای بازگشت هرچه سریع تر و بدون پیش 
شرط به برجام تاثیر بگذارند و از رفع تمام تحریمها 

)علیه ایران( اطمینان حاصل کنند.
    

خطیب زاده: 
خدمه کشتی کره ای اجازه خروج 

از ایران را دریافت کردند
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه گفت: به دنبال درخواست دولت کره جنوبی 
و مساعدت قوه محترم قضائیه در چارچوب مقررات 
قضایی، خدمه کشــتی کره ای که بــه اتهام ایجاد 
آلودگی زیست  محیطی در خلیج فارس توقیف شده 
است، در یک حرکت انسان دوستانه توسط جمهوری 
اسالمی ایران اجازه خروج از کشور را دریافت کردند. 
وی همچنین از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی، 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با  چوی، قائم مقام 
وزارت خارجه کره جنوبی و رایزنی دو طرف جهت 
آزادسازی هرچه سریع تر منابع ارزی ایران در این 

کشور خبر داد. 
    

وزیر احمدی نژاد:
به کاندیداتوری در 1400 فکر می کنم

رســتم قاســمی، وزیر نفت دولــت دهم در 
پاسخ به اینکه نام شــما به عنوان یکی از نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شود، آیا به 
کاندیداتوری در 1400 فکر می کنید یا خیر، گفت: 
هر کسی ممکن است به خیلی چیزها فکر کند، فکر 
کردن مشــکلی ندارد. وی افزود: با توجه به شرایط 
اقتصادی و معیشت مردم، هنوز زود است که فضای 
کشور را انتخاباتی کنیم و بنده با اینکه سمت دولتی 
ندارم، اّما این روزها بخشی از وقت خود را برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور گذاشــته ام و معتقدم 
حل مشکالت در کشــور ثروتمندی مثل ایران با 
ظرفیت های عظیم و منابع انسانی مستعد و جوان، 

آنقدر پیچیده نیست.

مجلس اگر گزارش 
کمیسیون تلفیق را رد کرده 

باشد، در واقع به اصالحات 
کمیسیون تخصصی 

خود با ریاست اصولگرای 
اقتصادخوانده رأی منفی 

داده و اگر هم کلیات الیحه 
بودجه را رد کرده باشد، 

اساسا اصالحات این 
 کمیسیون را نادیده 

گرفته است!

محمد مهاجری: 
کارشناسان در جلسات 

بودجه به نمایندگان مجلس 
گفته اند ناشی گری و 

سیاست بازی آنها به زودی 
قیمت ارزاق عمومی را تا 

سه برابر افزایش می دهند. 
جوابی که شنیده اند 

این بوده: این موضوع در 
ماه های آخر دولت فعلی 

اتفاق می افتد و خیلی هم 
خوب است!

معاون اسبق وزیر خارجه آمریکا و نامزد کنونی جو بایدن 
برای ریاست بر سازمان سیا، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان 
»کانال پشت پرده«؛ به توصیف جزئیات نخستین حضور آمریکا 

در مذاکرات هسته ای با ایران پرداخته است.
به گزارش »انتخاب«، ویلیام برنز نوشته است: »19 جوالی، 
در میانه  توجه بسیار رسانه ها، من تابوی حضور مستقیم آمریکا 
در مذاکرات هسته ای را شکســتم. من به همکارانم در پنج به 
عالوه یک، دور یک میز مستطیلی در یک سالن جلسات تنگ، 

واقع در یک شهر کوچک، پیوستم.
پیش از این، وزیر خارجه و اســتیو هادلی )مشاور امنیت 
ملی بوش( به من گفته بودند که وقتی دوربین ها در حال ثبت 
نخستین لحظات جلسه اند، حالت چهره ام را عادی نگه دارم و 
هوشیار باشم. آن ها همچنین هر دو پیشنهاد کرده بودند که 
بهتر این است که در طول مذاکرات سکوت کنم و فقط شاهد 
پاسخ ایرانی ها به پیشنهاد ســوالنا باشم. نخستین نکته که 
به من گفتند، با عقل جور در می آمد، امــا دومی نه. اگر هدف 
پیوستن به مذاکرات، تاکید بر جدیت ما و زدن برچسب »بچه  
مسئله ساز دیپلماسی« به ایران بود، رفتار توام با سکوت نتیجه  

عکس می داد.
به سعید جلیلی در آن سوی میز مذاکره مستقیما نگاه کردم 

و اظهار نظر ساده ای کردم. گفتم امیدوارم که ایرانی ها اهمیت 
سیگنالی که ما با حضورمان در مذاکرات، ارسال کردیم، را درک 
کنند. ما می دانستیم که در بحث هسته ای چه چیزی در خطر 
است و ما مصمم بودیم که از تولید بمب هسته ای توسط ایران 

جلویگری کنیم و ایران را ملزم به تعهدات هسته ای اش کنیم.
جلیلی در طول جلسه دائما نوت برداری می کرد و همزمان 
لبخند بی رمقی بر چهره داشــت. جلیلی و همکارانش بارها 
زیرچشمی من را نگاه می کردند و به نظر می رسید که حضور 
آمریکا را نگران کننده می دانســتند. جلیلی سپس شروع به 
سخنرانی 40 دقیقه ای و فلسفه بافی بی مورد درمورد فرهنگ 
و تاریخ ایران کرد و همینطور نقش سازنده ای که می تواند در 

منطقه ایفا کند.

جلیلی وقتی میخواست از پاسخگویی مستقیم طفره رود، 
به طرز شوکه کننده ای، سخنان مبهم به زبان می آورد و این 
دقیقا یکی از همان لحظات بود. او حتی در بخشی از سخنانش 
اشــاره کرد که هنوز به صورت نیمه وقت در دانشــگاه تهران 
 تدریس می کند. من، اما اصال به دانشجویانش حسودیم نشد. 
جلیلی اظهاراتش را با تحویل یک »Non Paper« )ســند 
غیررسمی( به پایان رساند. البته در باالی نسخه  انگلیسی آن به 
اشتباه نوشته شده بود »None paper«  )که به معنای هیچ 
است( که البته توصیفی درست از محتویات آن بود. سوالنا و بقیه 
ما خیلی سریع نگاهی به آن انداختند. در همین لحظه، همکار 
فرانسوی ام، غری زد و زیر لب گفت »مزخرف است«، اظهاراتی 

که باعث تعجب جلیلی و البته تغییر آن چهره  عادی شد.«

خاطرات ویلیام برنز از مذاکرات هسته ای؛ 

جلیلی باعث شد برچسب »بچه  مسئله ساز دیپلماسی« به ایران بخورد


