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روی موج کوتاه

محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون 
احمدی، نماینده زنجــان در مجلس 
شــورای اســامی که هر دو نیز عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
هســتند، دیروز پس از سپردن وثیقه 
10 میلیارد تومانــی و آزادی، در محل 
کار خود یعنی مجلس شورای اسامی 

حضور یافتند. 
آنها چهارشنبه گذشــته به اتهام 
معاونت در اخــال بازار خــودرو و در 
ارتباط با پرونده شرکت سایپا بازداشت 
شده بودند. علیرضا سلیمی، عضو هیأت 
نظارت بر رفتار نماینــدگان در مدت 
بازداشــت این دو نماینده گفته بود که 
اســناد و مدارکی دال بر تخلف این دو 
به هیأت نظارت نرســیده اســت و در 
صورت دریافت چنین اسناد و مدارکی 
درباره عدول این دو نماینده از وظایف 
نمایندگی شان تصمیم گیری خواهد 
شــد. دیروز اما به نظر می رسید رئیس 
مجلس و دیگر نمایندگان به بازداشت 

این دو نماینده معترض هستند. 
استنطاق اشکال ندارد، اما 

بازداشت نماینده چه معنایی دارد؟
احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز 
با اشاره به گایه های رئیس مجلس از 
بازداشت دو نماینده به ایسنا گفت که 
طبق صحبت های رئیس مجلس، رئیس 

قوه قضائیه با بازداشت نمایندگان موافق 
نبودند. او در توضیــح اظهارات رئیس 
مجلس پیش از آغاز جلسه علنی دیروز 
پیرامون موضوع بازداشت دو نماینده 
زنجان و ابهر، دربــاره اینکه آیا رئیس 
مجلس از روند دادگاه برای بازداشــت 
این دو نماینده گایه داشــت، گفت: 
آقای الریجانی این گایه را مطرح کرد 
که استنطاق اشکال ندارد اما بازداشت 
نماینــده چــه معنایی دارد. ایشــان 
همچنین گفت که صحبتــی با آقای 
رئیســی صورت گرفته و از قرار معلوم 

آقای رئیسی با بازداشت موافق نبودند.
 پای نماینده تبریز نیز 

در میان است
محمدجواد جمالی، سخنگوی هیأت 
نظارت بر رفتار نماینــدگان نیز دیروز 
شرح مبسوطی درباره این پرونده داد و 
اشاره کرد که در نامه دادستانی به رئیس 
مجلس نام سه نماینده آمده بوده است. 
وی در پاسخ به این ســوال که نماینده 

سوم کیست، سکوت کرد.
آن نماینــده ســوم امــا احمــد 
علیرضابیگی، نماینده تبریز اســت. او 
دیروز در ادامه گفتگوی خود با ایسنا در 
پاسخ به این پرسش که طبق توضیحات 
ســخنگوی هیات نظــارت در پرونده 
مربوط به بازداشــت، نام سه نماینده 

مطرح بوده و در فضای مجازی نام شما 
به عنوان نفر سوم برده شده است، گفت: 
چنین چیزی درســت نیست. بنده در 
این قضیه به هیات نظــارت، دادگاه و 

بازرسی نرفتم.
این نماینده مجلس توضیح داد: اولین 
مراجعه فردی که به عنوان اخالگر در 
نظام توزیــع خودرو مطرح اســت، به 
بنده بوده، او قراردادش را نشان داد که 
قراردادش مشــابه با 10 نفر دیگر بود. 
بخش عمــده ای از خودروها را تحویل 
گرفته بود و حدود ۵00 یا ۶00 خودرو 
مانده بود که با سایپا اختاف پیدا کرد. 
در نهایت چون بنده ارتباطی با ســایپا 
نداشتم موضوع را به کمیسیون صنایع 
جهت رسیدگی ارجاع دادم تا اگر حقی 
متوجه این فرد است کمک شود وگرنه 
خودروهایش را به او بدهند. این فرآیند 
طی شــد که آن هم در جهــت اجرای 
قرارداد بود. البتــه که باید مقام قضایی 
رسیدگی های الزم را داشته باشد و در 

صورت ابهام روشنگری کند.
نماینده تبریز در پاسخ به این پرسش 
که برخی گفته اند دو نماینده بازداشت 
شــده او را به عنوان معرف فرد خریدار 
خودرو نامیده اند، گفت: مراجعات زیادی 
به ما می شود آن هم از سوی افرادی که در 
بخش های مختلف دچار مشکل هستند 

تا مشکاتشــان را مورد رسیدگی قرار 
دهیم. ما هم موضــوع را به بخش های 
مختلف ارجــاع می دهیم که اگر حقی 
ضایع شده رسیدگی شود و اگر نه پاسخ 
الزم را بدهند که در این باره هم چنین 

اتفاقی افتاد.
مگر قرار است نماینده مجلس 

فرار کند؟
مســعود پزشــکیان، نائب رئیس 
مجلس شورای اسامی نیز با اشاره به 
بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی 
روزهای اخیر به فارس گفت: به اعتقاد 
من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و 
نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست 
نیست؛  اگر نماینده ای اتهام دارد و اگر 

دالیل محکمی مبنی بر متهم بودن او 
وجود دارد او را به دادگاه ببرند، نه اینکه 
هر کســی هر زمان که دلش خواست 
نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز 
تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار 

است نماینده مجلس فرار کند؟ 
پزشکیان با اشــاره به اینکه این نوع 
برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین 
بردن سرمایه  اجتماعی و بدبین کردن 
مجلس و دولت اســت، گفت:  رئیس 
مجلس به ما گفته است که با رئیس قوه 
قضائیه در این باره صحبت کرده اما اینکه 

چه جوابی به او داده  اند من خبر ندارم.
وی در پاســخ به این پرسش که در 
صورت احراز تخلف 2 نماینده بازداشت 
شده مجلس چه تصمیمی برای ادامه 
روند کار آنها در مجلس و درباره کرسی 
نمایندگی شان گرفته می شود؟ گفت: 
باید بر اساس قانون برخورد کرد و قانون 

در این زمینه دست بسته نیست.
وی ادامــه داد:  از نظــر قانونی قوه 
قضائیه باید دست کم از مجلس و هیأت 
رئیسه آن اطاع حاصل می کرد و با ما 
هماهنگی صورت مــی داد تا هر زمان 
که دادگاه بخواهد به ایــن دو نماینده 
بگوییم به دادگاه بروند چرا که اینها که 
مجرمان فراری نیســتند که به زندان 
بیندازندشــان. نائــب رئیس مجلس 
گفت: اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی 
است باید در دادگاه علنی بررسی شود و 
به مردم و افــکار عمومی اطاعات داده 
شود و البته آن دو نماینده هم باید از خود 
دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و 
بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود 

دفاع کنند.
تبانی در خرید 6 هزار خودرو 

وظیفه نمایندگی است؟
همزمان بــا این انتقادها از ســوی 
مجلس، احمد توکلــی، رئیس هیأت 
مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نظر 
دیگری دارد. او با ارسال نامه ای به رییس 
کمیسیون حقوقی و نایب رئیس هیأت 
نظــارت مجلس بر رفتــار نمایندگان 
خواستار توضیح برای عموم در دفاع از 
تخلفات مالــی و خودرویی دو نماینده 

ابهر و زنجان شد.
توکلی در نامه خود نوشــته است: 
»جنابعالی در پاسخ به استعام دادستان 
محترم عمومی و انقاب تهران در ارتباط 
با تخلفات آقایان محمد عزیزی نمایندۀ 

ابهر و فریدون احمدی نمایندۀ زنجان 
در تاریخ بهمــن 1۳۹۷ اعام کرده اید 
که با توجه به بررســی به عمل آمده و 
توضیحات نامبردگان، رفتــار آقایان 
در تخلفــات خودرویــی و طا خارج 
از مصادیق ایفــای وظایف نمایندگی 
تشخیص داده نشــد. در این باره چند 

پرسش پیش می آید:
1- آیا به نظر هیأت نظارت بر رفتار 
نماینــدگان، تبانی در خریــد ۶ هزار 
خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو 
طا و همکاری با فردی که جزء 1۵ نفر 
اول کسانی اســت که با خرید بیش از 
۳0 هزار سکه، کمک به اخال در نظام 
اقتصادی کشور نموده اند، جزء وظایف 

نمایندگی است؟
2- آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک 
که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود 
کرده و گایه نمودند و در این بحران، رد 
پای شرکت پارس حیات که نقش آقای 
محمد عزیزی در آن برجسته است، جزء 

وظایف نمایندگی است؟
۳- هیأت نظــارت مجلس بر رفتار 
نمایندگان چه بررسی ای به عمل آورده 
و براســاس وجه عقانی یا قانونی این 
همه تخلف را خــارج از حیطه وظایف 
نمایندگــی نشــناخته؟ توضیحات 
نامبردگان چه بــوده که حکم بر برائت 

آنان نموده است؟
اگر در این باره همان بهمن 1۳۹۷ 
موضع درستی اتخاذ می کردید کار این 

دو نماینده به اینجا می کشید؟«
توکلی در پایان نامــه اش نیز آورده 
است: »خواهشــمند است برای حفظ 
شأن و جایگاه مجلس به افکار عمومی 

توضیح کافی بدهید.«

تکلیف قوه قضائیه در برابر تخلفات اقتصادی نمایندگان چیست؟

اختالف بر سر بازداشت دو نماینده

خبر

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه گفت که سران 
گروه هفت بر سر یک اقدام مشــترک در خصوص ایران با 

هدف کاهش تنش ها توافق کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل 
مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز، یکشنبه در گفت وگو 
با یک شــبکه تلویزیونی فرانســوی تصریح کرد که سران 
گروه هفت برای یک اقدام مشــترک در خصوص ایران با 
هدف کاهش تنش ها و آغاز مذاکرات جدید با تهران توافق 

کرده اند.
مکرون ادامه داد: ما توافق کردیــم که می خواهیم چه 
حرفی را به  طور مشــترک با ایران بزنیم. یک پیام از سوی 
گروه هفت درباره اهداف ما وجود دارد و آنچه اهمیت دارد 

این حقیقت است که ما روی آن اتفاق نظر داریم، چیزی که 
مانع از شکاف هایی می شود که درنهایت به تضعیف همگان 

منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: همه خواهان جلوگیری از وقوع درگیری 
هستند. دونالد ترامپ کاما درباره این مسئله شفاف بوده 

است.
 ترامپ: درباره این موضوع

 بحثی نداشته ایم
بنابر این گــزارش، یک منبــع آگاه در کاخ ریاســت 
جمهوری فرانســه دیروز گفت که مکرون از ســوی گروه 
هفت مامور ارسال پیام به ایران شده است اما دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا گفت که دربــاره این موضوع بحثی 

نداشته است. ترامپ البته گفت که مانع گفت وگوی رهبرای 
دنیا با ایران نمی شــود و هر کســی که می خواهد با تهران 

مذاکره کند، می تواند این کار را انجام دهد.
گفتنی است خبرگزاری فرانســه روز گذشته گزارش 
داد رهبران نشست جی ۷ که از روز شنبه در شهر بیاریتس 
فرانسه در حال برگزاری است، امانوئل مکرون را به عنوان 
واسطه و مامور برای انتقال پیام رهبران حاضر در این نشست 

به ایران انتخاب کرده اند. 
بر اساس این خبر، رئیس جمهور فرانسه مامور شده است 
تا نتایج و پیام های این نشست را که با محوریت ایران در حال 

برگزاری است، به مقام های تهران منتقل کند.
فرانــس 2۴ امــا بعدتــر نوشــت: امانوئــل ماکرون 

رئیس جمهور فرانســه در خصوص ماموریــت خود برای 
گفت وگو بــا ایران گفت: »مــن در این زمینــه ماموریت 
رســمی نــدارم. در واقع گــروه هفت یک گروه رســمی 
محســوب نمی شــود و نمی توانــد کســی را بــه طور 
 رســمی برای کاری مامور و به کســی ماموریت رســمی 

اعطا کند.«

مکرون:

سران گروه هفت برای کاهش تنش با ایران توافق کردند
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ایران »بنیاد دفاع از 
دموکراسی ها« را تحریم کرد

وزارت امور خارجه کشورمان در اقدامی کم 
ســابقه »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« و مارک 
دوبوویتز، مدیر این بنیاد را در فهرست تحریمی 
جمهوری اسامی ایران قرار داد. براساس بیانیه 
وزارت خارجه این بنیاد »آگاهانه و عامدانه« 
با اقداماتــی »از قبیل تولید و انتشــار دروغ، 
تشویق، مشورت، البی گری و کارزار تبلیغاتی 
منفی« در تحریم ها علیه جمهوری اســامی 
مشارکت دارد. بسیاری از منتقدان بنیاد دفاع 
از دموکراسی ها، »برنامه ایران« این موسسه را 

»جنگ طلبانه« می خوانند.
    

حمایت مجلس از مونسان به عنوان 
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی

محمدرضا پورابراهیمــی، نماینده مردم 
کرمان در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
علی اصغر مونســان که اخیرا از سوی رئیس 
جمهور به عنوان سرپرست وزارت تازه تاسیس 
میراث فرهنگی انتخاب شده گزینه اول رئیس 
جمهور برای تصدی این وزارت خانه اســت، 
به ایســنا گفت: آنچه ما از برنامه ایشان دیدیم 
مورد تایید ما است و ما از ایشان به عنوان وزیر 
پیشــنهادی میراث فرهنگی و گردشــگری 
حمایت می کنیم. وی افزود: با شناختی که از 
عملکرد آقای مونسان و فعالیت های ایشان در 
مجموعه اقتصادی داشتم ایشان فردی مسلط 
به موضوعــات، پیگیــر و دارای خصوصیت 

تعاملی به خصوص با مجلس است.
    

دو فوریت طرح شفافیت آرای 
نمایندگان در مجلس رد شد

در جلســه علنی دیروز مجلس، دو فوریت 
طرح اصاح موادی از قانون آیین نامه داخلی 
مجلس با محوریت شفافیت آرای نمایندگان 
مطرح شد که این دو فوریت با ۶۹ رأی موافق، 
10۳ رأی مخالــف و ۸ رأی ممتنع از مجموع 
212 نماینده حاضر رد شــد، پــس از آن یک 
فوریت این طرح را به رأی گذاشــتند که یک 

فوریت آن نیز رأی نیاورد.
    

 نماینده زنجان پس از آزادی:
علت بازداشت، عدم تودیع 

وثیقه بود
نماینده مردم زنجان در مجلس شــورای 
اسامی علت بازداشــت خود و محمد عزیزی 

نماینده ابهر را عدم تودیع وثیقه عنوان کرد.
فریدون احمدی، که به اتهــام معاونت در 
اخال بازار خودرو بازداشــت شده بود، پس 
از آزادی به ایســنا گفت: بازداشت من و آقای 
عزیزی به دلیل عدم تودیع وثیقه بوده اســت 
اگر ما وضعمان خوب بود وثیقه را به ســرعت 
پرداخت می کردیم. وی دربــاره منبع تامین 
وثیقه 10 میلیارد تومانی اضافه کرد: بخشــی 
از آن مال خودم بوده و بخشــی مربوط به یکی 
از دوستان بوده است. احمدی در پایان افزود: 
هنوز زمان جلسه دادگاه مشخص نشده است.

    
ارتش آماده اسکورت آدریان 

دریا است
امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده 
ارتــش از آمادگی نیروی دریایــی ارتش برای 
اسکورت نفتکش »آدریان دریا« خبر داد. وی 
در حاشیه افتتاحیه سی امین دوره دیرین دفاعی 
دافوس به خبرنگاران گفــت: ارتش جمهوری 
اســامی و نیروی دریایی آمادگی دارد که اگر 
توسط مسئولین باالی کشــور تشخیص داده 
بشــود در هر جایی که الزم باشد این کشتی را 
اسکورت کند. وی افزود: در حال حاضر در خلیج 
عدن و دریای سرخ هم باالی ۵ تا ۶ هزار کشتی 
را اسکورت و امنیت را برقرار کرده ایم و هرجایی 
الزم باشد می توانیم کشتی ها را اسکورت کنیم.

    
تداوم تور دیپلماسی در شرق آسیا؛

ظریف در پکن
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف درحالی 
راهی تور دیپلماســی شــرق آســیایی خود 
می شــود که این ســفر تنها یــک روز پس از 
بازگشــت وی از چهارکشــور اروپایی صورت 
می گیرد. وزیر امور خارجه کشورمان که عصر 
روز یکشــنبه، تنها ســاعتی پس از بازگشت 
از کویت، تهران را به مقصد هلســینکی ترک 
کرده بود؛ در طــول ۵ روز کاری، با مقام های 
کشورهای فناند، سوئد، نروژ و فرانسه دیدار و 
گفت و گو کرد. ظریف در سفر آسیایی خود قرار 
است به سه کشور چین، ژاپن و مالزی سفر کند.

پزشکیان: اگر نماینده ای 
اتهام دارد و اگر دالیل 

محکمی مبنی بر متهم بودن 
او وجود دارد او را به دادگاه 

ببرند، نه اینکه هر کسی 
هر زمان که دلش خواست 

نماینده مجلس را بازداشت 
کند و در روز تعطیل به 

بازداشتگاه بفرستد. مگر 
قرار است نماینده مجلس 

فرار کند؟

احمد توکلی: آیا تبانی در 
خرید 6 هزار خودرو به 

صورت رانتی و چند صد 
کیلو طال و همکاری با فردی 

که جزء ۱۵ نفر اول کسانی 
است که با خرید بیش از 
۳۰ هزار سکه، کمک به 

اخالل در نظام اقتصادی 
کشور کرده اند، جزء وظایف 

نمایندگی است؟

محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجه 
جمهوری اســامی ایران در یاداشتی برای 
»گلوبال تایمز«، روزنامه پر تیراژ انگلیسی 
زبان چین نوشت ایران و چین باید بتوانند 
از صلح و امنیت جهان حراســت کرده و آن 
را نجات دهند و تعامل و ارتباطی فراگیر با 

یکدیگر داشته باشند.
ظریف در این یادداشت که به مناسبت 
سومین سفر وی در شش ماه گذشته به چین 

منتشر شد آورده اســت: »دو کشور ایران و 
چین برای ایجاد اعتماد متقابل راهبردی، 
روی برنامه همکاری 2۵ ساله کار کرده اند. 
این برنامه، همکاری دو کشور برای آینده را 
ترسیم می کند و چشــم اندازی برای آنها تا 
سال 20۴۵ میادی است این برنامه افزون 
بر طــرح راهبردی و ابتکاری راه ابریشــم، 
ترسیم کننده این است که همکاری های دو 

کشور وارد مرحله نوینی شده است.«

ظریف در این یادداشت با اشاره به اینکه 
چین شریک جدایی ناپذیر اقتصادی ایران 
محسوب می شــود، افزوده است: هر برنامه 
راهبردی میان دو کشور به یک اساس مهم 
اقتصادی نیاز دارد که منافع دو کشــور را 
تامین کند همانطور کــه به پیش می رویم 
نگاهمان به آینده اســت آینــده ای که بر 
اساس دانش، فناوری و ابداع شکل می گیرد 
با نظرداشــت روابط اقتصادی و تجاری دو 

کشــور ما این موضع را دنبال می کنیم که 
مشارکتی بسیار فعال در برنامه چین برای 
ســاخت آینده ای بر مبنای علم، فناوری و 

نوآوری داشته باشیم.
بر همین مبنا ما از چین در جنگ تجاری 
با آمریــکا حمایت می کنیم کشــوری که 
با سیاســت های یکجانبه و غیرســازنده و 
غیرمنطقی چالش های فراوانی در مســیر 
توسعه ایجاد کرده اســت ایران از سیاست 
»چین واحد« به طــور جدی و بــا اقتدار 
حمایــت می کنــد و دســتاوردهای اصل 
چین واحد و سیاســت یک کشور دو نظام 
را ارج می نهــد و هرگونه مداخلــه در امور 

داخلی چیــن را مردود می دانــد. در پایان 
این یادداشــت نیز آمده است: در این میان 
نباید از یاد برد که اجماع اساسی و سراسری 
وجود دارد مبنــی بر اینکه قرن بیســت و 
یکم از آن آســیا اســت در چنین شرایطی 
الزم است تاکید شــود ایران و چین اگرچه 
با چالش هایی روبرو هســتند اما در مسیر 
توسعه و رشد، همکاری مســتمر و پایدار 
آنها بسیار با اهمیت اســت و به توسعه قاره 
آسیا کمک می کند و می تواند برای رشد و 
موفقیت آسیا مهم و زیربنایی باشد و تعهد 
آنها به شکوفایی قاره آســیا حیاتی است و 

ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

یادداشت ظریف در روزنامه چینی »گلوبال تایمز«: 

از چین در برابر جنگ تجاری با آمریکا حمایت می کنیم


