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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

جــدال میــان اصلی تریــن نهاد 
قانونگذاری کشور و نهاد ناظر بر آن در 
این روزهای پایانی مجلس دهم به قدری 
باال گرفته که نمایندگان دیروز در یک 
جلسه پرحاشــیه و پرتنش اجازه عزل 
و اســتیضاح اعضای حقوقدان شورای 
نگهبان را به اختیارات خود اضافه کردند. 
یکی از این حقوقدانان عباســعلی 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
اســت که همواره جدال های توئیتری 
او با نمایندگان مجلس بــه ویژه علی 
مطهری خبرساز است. همین سه روز 
پیش علی مطهری در نامه ای سرگشاده 
به نقد نظارت استصوابی شورای نگهبان 
پرداخــت و خطاب بــه احمد جنتی 
نوشت که »می خواهید شورای نگهبان 
مطلق العنان باشــد.« کدخدایی هم 
بالفاصله بنا به رســم خود، در واکنش 
به نامه مطهری در توئیتر نوشــت: »نه 
مطلق العنان بودن آرزوســت و نه مقام 
خدایی داشــتن. نظارت استصوابی بر 
اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی 
است. اجرای آن حاکمیت قانون است و 
مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!«

تنها در همین یک سال گذشته، ده ها 
نمونه از این دست موارد وجود دارد که 
حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان 
مجلس اینگونه یکدیگر را مورد عنایت 
قــرار داده اند. رد صالحیت گســترده 
نمایندگان مجلس دهم از سوی شورای 
نگهبان و اتهاماتی که به آنها نسبت داده 

شــد، تیر خالص به صبر به آنها بود، تا 
جایی که دیروز صــدای انتقادات تند و 
گزنده نادر قاضی پــور، نماینده ارومیه 

نیز بلند شد. 
حقوقدانان از فرنگ برگشته 

او در جریان بررسی اصالح آیین نامه 
داخلی مجلس درباره نحــوه معرفی 
حقوقدانان شورای نگهبان به اظهارات 
کدخدایی درباره نمایندگان در جریان 
بررســی صالحیت آنها برای انتخابات 
مجلس یازدهم اشــاره کــرد و گفت: 
»حقوقدان شورای نگهبان در صداوسیما 
به ما می گوید فاسد اما صداوسیما به ما 
ظلم کرد و اجازه نمی دهند از خودمان 

دفاع کنیم.«
او ادامه داد: »هرچند ما شــش نفر 
از آنها را انتخاب کردیــم و آنها را اصلح 
می دانستیم هرچند یکی از آنها در صدا و 
سیما ۹۰ درصد نمایندگان را فاسد اعالم 
کرد اگر ما فاسد هستیم او از ما فاسدتر 

است چرا که ما او را انتخاب کردیم.«
نماینــده ارومیه درنهایــت نیز از 
ابراهیم رئیســی، رئیس قــوه قضائیه 
خواست »حقوقدانانی را معرفی کند که 
والیتمدار باشند و افرادی باشند که در 
زمان هشت سال دفاع مقدس در جبهه 
مشغول بودند و نه در انگلستان مشغول 

درس خواندن.«
ایــن کنایه نیز متوجه عباســعلی 
کدخدایی می شــود. چراکــه از میان 
حقوقدانان شورای نگهبان این عباسعلی 
کدخدایی است که بعد از کسب مدرک 
کارشناسی رشــته حقوق از دانشکده 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
در سال 65، کارشناسی ارشد خود در 
رشــته حقوق بین الملل را سال 71 از 
دانشگاه HULL انگلیس دریافت کرد. 
پنج ســال بعد نیــز دکترایش را 
 LEED در همان رشــته از دانشگاه
انگلســتان گرفت. غیــر از او فضل اهلل 
موســوی، از دیگر حقوقدانان شورای 
نگهبان نیز فارغ التحصیل دانشــگاه 

لیورپول انگلستان است.
 اگر عضو حقوقدان 
آلزایمر بگیرد، چه؟

گذشــته از این گالیه هــا و طعن و 
کنایه ها، استدالالت حقوقی و قانونی 
برای اصــالح آیین نامه داخلی مجلس 
درباره نحوه معرفی حقوقدانان شورای 
نگهبان نیز مطرح شــد. محمدجواد 
فتحی، نماینده ای بود که پیشــنهاد 
عزل و اســتیضاح حقوقدان ها را طرح 
کرد و درباره آن توضیــح داد: »در ماده 
۲۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است 
کسانی که توسط نمایندگان مجلس 
انتخاب می شوند برای نظارت یا عضویت 
در مجامع و شــوراهای و به طور کلی 
منتخبان اعم از رئیس مجلس یا اعضای 
هیأت رئیسه، اگر در وظایف قانونی خود 
تعلل کرده و سستی ورزیدند به موجب 
این ماده، ۲5 نفر از نمایندگان حق دارند 
نسبت به این افراد و منصبی که اشغال 
کرده اند اعتراض کننــد و موضوع در 
کمیسیونی که در ماده ۲۴ سازوکار آن 
مشخص شده اســت،  بررسی و تعیین 

تکلیف شود.«

او با بیان اینکه حقوقدانان شــورای 
نگهبان منتخب مجلس از جمله این افراد 
هستند، افزود: »اگر در طول دوره ای که 
ما به این اعضا رای دادیم اتفاقی بیافتد و 
مثال عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت 
انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی 
را ندارد، در اینجا تکلیف چیســت؛ در 
مورد فقها منصوب مقام معظم رهبری 
هستند و عزل آن با رهبری است، اما اگر 
حقوقدانان فاقد شرایط شوند، تکلیف 

چیست.«
علی مطهری نیز پیشنهاد رفع ابهام 
ماده یک این طــرح را ارائه کرد و گفت: 
»در ماده یک آمده است که »رئیس قوه 
قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان به 
تعدادی که مجلس از بین آنان انتخاب 
داشته باشد به مجلس معرفی می کند« 
که این عبارت ابهام دارد و باید رفع ابهام 

شود.«
وی افزود: پیشنهاد بنده این است 
که در این ماده »به تعداد حداقل دو 
برابر افراد مورد نیاز« جایگزین این 

متن شود و این پیشــنهاد با تفسیر 
شــورای نگهبان و اصــل ۹1 قانون 

اساسی هیچ گونه منافاتی ندارد.
 خدا کند این مجلس 

زودتر تمام شود
این پیشــنهادها اما مخالفانی هم 
داشــت که منجر به تشــنج در فضای 
دیروز مجلس شد. علی ادیانی، نماینده 
قائمشهر از مخالفان سرسخت این طرح 
بود که آن را مغایر با اصل ۹1  ۹8 قانون 
اساسی و همینطور منفعالنه و احساسی 

دانست.
او با اشاره به مشــکالت اقتصادی و 
پراید ۹۰ میلیونی، گفت: » مردم بدانند 
طرح اصالح قانــون آیین نامه داخلی 
مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای 
نگهبان با امضای 5 همکار محترم به قید 
اولویت در دســتور کار قرار گرفت، در 
حالی که ۲1 طرح با مضامین اقتصادی 

در اولویت بود.«
مخالفان دیدگاه ادیانی اما پرشمار 
بودند تا جایی که از او خواســتند وقت 
مجلس را نگیــرد و ادیانی نیز در مقابل 
آرزو کرد: »خدا کند این مجلس زودتر 

تمام شود!«
این جمله حاشیه ای بود که ادامه پیدا 
کرد و کواکبیان در واکنش به آن گفت: 
»این توهین به مجلس اســت که خدا 
کند این مجلس زودتر تمام شود نگران 

نباشید. هفته دیگر تمام می شود.«
مجلس چتر نظارتی اش را 

گسترده تر کرد
القصه اینکه با تمام این تنش ها، در 
نهایت با رأی موافق نمایندگان مجلس، 
حقوقدانان شورای نگهبان نیز مشمول 
ماده ۲۴ آیین نامــه داخلی مجلس و 
تبصره های آن می شوند؛ بدین معنی که 
اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای 
حقوقدان شــورای نگهبان با تقاضای 
کتبی ۲5 نفر یا به درخواست کمیسیون 
آیین نامه داخلی صورت می گیرد و پس 
از تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراض 
از سوی کمیســیون تدوین آیین نامه 
داخلی موضوع رسیدگی می شود و در 
صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر 
عدم صالحیت فرد مورد اعتراض دادند 

عضویت وی تعلیق خواهد شد. 
سپس گزارش در جلسه غیرعلنی 
مورد بررسی قرار می گیرد و در جلسه 
علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد 
و در صورت رأی مجلس به رد صالحیت 

فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
همچنین با رأی نمایندگان، رئیس 
قوه قضائیه موظف شــد کــه از میان 

حقوقدانان مســلمان در رشته های 
مختلف حقوقی حداقل به تعداد »دو 
برابر افراد مورد نیــاز« در هر نوبت به 

مجلس شورای اسالمی معرفی کند.
پس از معرفــی حقوقدانــان به 
مجلس شورای اسالمی انصراف آنان 
ممنوع اســت و در صورتی که بنا به 
دالیل موجه، انصراف فردی ضرورت 
پیدا کند، انصــراف باید بــا اطالع و 
هماهنگی رئیس قوه قضائیه باشــد 
و رئیس قــوه قضائیه موظف اســت 
حداقل ســه روز پیش از جلسه أخذ 
رأی فــرد دیگــری را به جــای او به 

مجلس معرفی کند.
وقت گرانی که تلف شد؟

بدیــن ترتیــب یکــی از آخرین 
روزهای مجلس دهم بــا اختصاص 
به موضوعــی پایــان یافــت که به 
احتمال زیاد شــورای نگهبان آن را 
رد خواهــد کرد؛ چنانکــه غالمرضا 
کاتب نیز دیــروز در صحن مجلس به 
همین موضوع اشــاره کرد. او با اشاره 
به موضوع دو سوم رای برای انتخاب 
حقوقدان هــا نیز گفت: »مــا قبل از 
اینکه این موضوع را مطرح کنیم، آقای 
کدخدایی که جایگاه داوری دارند در 
کمیسیون گفتند این را بفرستید ما 
آن را رد می کنیم؛ چطور شما به آنها 
نمی گویید شــما اگر جایگاه داوری 

دارید چرا قبل از آن قضاوت کنید.«
از این رو بســیاری به مجلس دهم 
خرده گرفتند که وقــت گران پارلمان 
را صرف مصوبــات بی نتیجه می کند. 
وکالی ملت اما با این استدالل که قدرت 
شــورای نگهبان لجام گسیخته شده 
و ایــن در تضاد با اهداف دموکراســی 
است، معتقدند که برای کشیدن ترمز 
این قدرت، باید به فشارهای خود ادامه 

دهند. 

عزل حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس ممکن شد؛

آخرین مچ اندازی های بهارستان با نهاد ناظر 

خبر

به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی، وزیر خارجه در 
جلسه دیروز این کمیسیون توضیح داده که مبادله 
زندانیان و بازداشت شــدگان بین ایران و آمریکا 
مشکلی ندارد و نیاز به مذاکره نیست. محمدجواد 
ظریف همچنین گفته اســت ما اصال مذاکره ای 
با آمریکا نخواهیم داشــت و مبادلــه زندانیان با 

هماهنگی حافظ منافع آمریــکا در ایران انجام 
می شود. ســخنگوی دولت نیز همین موضوع را 

اعالم کرده است لذا تغییر سیاستی نداریم.
سید حسین نقوی حسینی در ادامه توضیح 
جلسه دیروز کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با وزیر خارجه، افزود: آقای ظریف 
گفت که نامه ۹ صفحه ای اینجانب با ۴ عنوان به 

دبیر کل سازمان ملل، افشای تخلفات و اقدامات 
خالف قانون آمریکایی هــا و تخلفات اروپایی ها 
است. ایران همیشه خواستار بازگشت به برجام و 
اجرای تعهدات همه طرف های 5+1 بوده است. 
ایران ماده 36 برجام را عملیاتی کرد و همیشــه 
اعالم کرده که هرگاه طرفین به برجام برگردند، 

تعهداتش را اجرا می کند.

وی ادامــه داد: وزیــر خارجه بیان داشــت 
آمریکایی ها در تالشــند تا مانع لغو تحریم های 
تسلیحاتی ایران مطابق برجام شوند که قطعا این 
اقدام خالف تعهدات بین المللی اســت. آنها در 
صدور قطعنامه با استناد به برجام موفق نخواهند 
شد. آمریکا به برجام نمی تواند استناد کند چراکه از 
آن خارج شده است. به هر حال ما همه تالش خود 
را به کار گرفتیم که آمریــکا نتواند به هر بهانه ای 
برای کشور مشکل ایجاد کند؛ آژانس در این زمینه 
نقش مهمی دارد. آرام آرام به پایان محدودیت های 
مطابق برجام از جمله پایان تحریم  تسلیحاتی بعد از 
پنج سال و پایان تحریم موشکی ایران بعد از هشت 

سال و پایان نظارت بر فعالیت های هسته ای بعد از 
1۰ سال نزدیک می شویم و امتیازات مهمی نصیب 

جمهوری اسالمی ایران می شود.

توضیحات مهم ظریف درباره تبادل زندانیان با آمریکا؛

هیچ مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت
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دیروز و  در پی التهاب در بازار خودرو؛
روحانی وزیر صمت را برکنار کرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری، رضا رحمانی، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار کرد.  دیروز 
با التهابات بازار خودرو و گرانی این صنعت؛ احتمال 
اســتیضاح رحمانی مطرح شــده بود که با اقدام 
رئیس جمهور مبنی بر عــزل  او، ماجرا رنگ وبوی 
دیگری به خود گرفت.  حســن روحانی در حکمی 
حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. در این حکم 
آمده اســت: »انتظار دارد تمام توان و وقت خود را 
نســبت به مدیریت بازار و تأمین کاالهای اساسی، 
ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق 
ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و 

بهبود فضای کسب و کار به کار گیرید.«
    

در گفتگوی ظریف و حنیف اتمر حاصل شد؛
توافق ایران و افغانستان درباره 

حادثه مرزی
در گفت وگوی شنبه شب محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان و حنیف اتمر، سرپرست وزارت 
خارجه افغانستان؛ آخرین تحوالت سیاسی این کشور و 
ابتکار منطقه ای برای صلح در افغانستان مورد گفت وگو 
و تبادل نظر قرار گرفــت. در این گفت وگوی تلفنی 
طرفین توافق کردند تا دو کشور با همکاری یکدیگر 
و با تشکیل هیاتی مشترک، حادثه به  وقوع پیوسته 
در مرز مشترک دو کشور را مورد رسیدگی قرار دهند. 
برخی رسانه های افغانستان مدعی شده اند که بیش ۴۰ 
مهاجر غیرقانونی افغان برای یافتن کار راهی ایران شده 
بودند که توسط مرزبانان ایرانی دستگیر و به رودخانه 

هریرود انداخته شده و شماری از آنها جان باخته اند.
    

انتقال پیام روحانی به امیر کویت
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رسمی 
کویت، خالد الجــاراهلل، معاون وزیــر امور خارجه 
کویت روز یک شــنبه پیامی را که حسن روحانی، 
رئیس  جمهور کشــورمان خطاب به  شیخ صباح 
االحمد الجابر الصباح، امیر کویت داده است از محمد 
ایرانی سفیر کشورمان در کویت دریافت کرده است. 
معاون وزیر امور خارجه کویت و سفیر ایران در این 
کشــور در دیدار با یکدیگر درباره روابط دوجانبه، 
پیش رفت ها در زمینه شیوع ویروس جدید کرونا در 

سطح منطقه و عرصه بین المللی گفت وگو کردند.
    

ذوالنور:
ادعای علی مطهری درباره 
حوادث آبان واقعیت ندارد

حجت االسالم مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در جلســه علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی در 
خصوص اظهــارات اخیر علی مطهــری پیرامون 
عملکرد وزارت کشور در اغتشاشات بنزینی گفت: »او 
اعالم کرد که وزیر کشور عامل کشتار حوادث بنزینی 
سال ۹8 است. بنده عضو شورای امنیت کشور هستم و 
از نزدیک شاهد تالش های وزارت کشور و شخص وزیر 
کشور بوده ام. این مطلب واقعیت ندارد.« وی افزود: وزیر 
کشور جز اطاعت امر رئیس جمهور و اجرای دستور 

شورای عالی امنیت ملی کاری انجام نداده است.
    

انتقاد طحان نظیف از اصالح قانون انتخابات؛
مصوبه اخیر مجلس مشکالت را 

بیشتر می کند
طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان 
درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون اصالح قانون 
انتخابات نوشت: »به نظر می رسد آنچه در روزهای 
پایانی مجلس به تصویب رسید نه تنها اصالح نظام 
انتخاباتی نیست بلکه مشــکالت فعلی را بیشتر 
می کند. این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص 
نبودن نســبت آن با نحوه رســیدگی به اعتراض 
داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف 
مندرج در قانون لزوم رســیدگی دقیق به شکایات 
داوطلبین ردصالحیت شده در انتخابات مختلف و 
همچنین معلوم نبودن نسبت آن با ترتیبات اجرایی 
مقرر با قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهاماتی است 

لذا برای اصالح به مجلس اعاده شد.«
    
قمی:

 مساجد کشور 
از سه شنبه باز می شوند

حجت االسالم والمسلمین محمد قمی، رئیس 
سازمان تبلیغات اســالمی گفت: پس از پی گیری 
مستمر مطالبه  مردم متدین کشورمان و گفت وگوهای 
متعدد با وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
و در پی تذکار رهبر معظم انقالب و برای برپا شــدن 
مجالس شب های قدر، تصمیم گرفته شد تا از سه شنبه 
تمامی مساجد کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و حمایت سازمان تبلیغات اسالمی بازگشایی شوند.

کنایه قاضی پور، درباره 
حقوقدانانی که در انگلیس 

درس خوانده اند، متوجه 
عباسعلی کدخدایی است. 

او کارشناسی ارشد خود 
در رشته حقوق بین الملل 

را سال 71 از دانشگاه 
HULL انگلیس و پنج 

سال بعد نیز دکترایش در 
همان رشته را از دانشگاه 

 LEED انگلستان 
دریافت کرد

با رأی موافق نمایندگان 
مجلس، حقوقدانان شورای 
نگهبان نیز مشمول ماده ۲۴ 

آیین نامه داخلی مجلس و 
تبصره های آن می شوند و از 

این طریق امکان عزل آنها 
توسط نمایندگان مجلس 

فراهم شد 

رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر عراق 
تاکید کرد که ایران همچون همیشــه از دولــت عراق برای 
موفقیت هایش به نفع ملت این کشــور به طور کامل حمایت 

خواهد کرد.
حسن روحانی روز دوشنبه در این تماس تلفنی با تبریک 
به »مصطفی الکاظمی« به دلیل انتخاب به عنوان نخست وزیر 
جدید عراق، تاکیــد کرد: از اینکه فردی مســلط به تحوالت 
سال های اخیر این کشور، امروز مسئولیت امور را برعهده گرفته، 

بسیار خوشحالیم.
روحانی با بیان اینکه استقالل عراق،  ثبات سیاسی، حاکمیت 

ملی و یکپارچگی این کشور برای ما بسیار حائز اهمیت است، ابراز 
امیدواری کرد که روابط دوستانه و مناسبات تهران -  بغداد بیش 

از پیش توسعه و گسترش یابد .
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما همواره در راستای منافع 
دو ملت در کنار عراق بوده و هستیم، اظهار داشت: همچنان باید 
مراقب توطئه گرانی باشیم که منافع عراق و ملت های منطقه 

را هدف قرار داده اند.
وی همچنین با تاکید بر توســعه همکاری های تجاری و 
اقتصادی دوکشور، ضرورت تبادالت تجاری از طریق مرزهای 
زمینی دوکشور و همچنین فعال شدن بازارچه های مرزی را 

مورد اشاره قرار داد  و بر اجرایی و عملیاتی شدن توافقات قبلی 
دوکشــور از جمله خط لوله نفت، اتصال راه آهن در شلمچه و 

الیروبی اروندرود تاکید کرد.
روحانی همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در میان 
کشــورهای جهان، همکاری، تبادل اطالعــات و دانش دو 
کشــور در این زمینه را ضروری خواند و بر ارائه هرگونه کمک 

 به عراق در راه مبارزه بــا ویروس کرونا اعــالم آمادگی کرد. 
نخست وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی، جمهوری اسالمی 
ایران را کشور دوست و برادر عراق نام برد و گفت: کمک های ایران 
به عنوان یک کشور کلیدی منطقه در برقراری امنیت و ثبات 
در عراق به ویژه در مبارزه با داعش را هرگز فراموش نمی کنیم و 
خواستار توسعه و تعمیق روابط با ایران در همه زمینه ها هستیم.
مصطفی الکاظمی  با بیان اینکه جهان و منطقه در شرایط 
حساسی به سر می برد، گفت:  با خردمندی و منطق و عقالنیت 
هر مشکلی حل خواهد شد و امیدوارم با همکاری تنگاتنگ و 

نزدیک دو کشور بتوانیم بر مشکالت فائق آییم.
 نخســت وزیر عراق نیز با تاکید بر ضرورت توسعه روابط 
تجاری و اقتصادی دو کشــور، بازگشــایی مرزهای زمینی و 
ازســرگیری تبادالت کاالیی را موجب رونق روابط اقتصادی 

دو کشور دانست.

در تماسی تلفنی انجام شد؛

اولین گفتگوی روحانی و نخست وزیر تازه عراق


