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روی موج کوتاه

سخنگوی شــورای نگهبان  گفت: 
به نظر من اصل قرارداد ۲۵ ســاله ایران 
و چین خوب است و باید از آن حمایت 
کنیم و موضع دشمنان نشان می دهد 
که جمهوری اسالمی راه خود را درست 

رفته است.
عباســعلی کدخدایی در نشست 
خبری دیروز خود در این ارتباط افزود: 
همــه موافقتنامه هــا و قراردادهــای 
بین المللی باید در مجلس و شــورای 
نگهبان بررسی شــود و درباره قرارداد 
۲۵ ســاله ایران و چین هم همینطور 

خواهد شد. 
کسی برای انتخابات 1400 با شورای 

نگهبان رایزنی نکرده است
سخنگوی شــورای نگهبان درباره 
ادعای برخی رسانه ها در خصوص رایزنی 
احمدی نژاد با این شورا برای انتخابات 
ریاست جمهوری ســال آینده گفت: 
هیچ گونه رایزنی با شورای نگهبان برای 
انتخابات ریاســت جمهوری به عمل 

نیامده و این اخبار تکذیب می شود.  
کدخدایی یادآور شــد:  نســبت به 
صالحیت افراد همانطور که در مجلس 
برای هر دوره اظهارنظر می کنیم، برای  
انتخابات ریاست جمهوری هم در زمان 

خــودش اظهارنظر می کنیــم و باید 
موضوع بررسی شود و امکان بررسی هم 
وجود دارد و نظر شورا در زمان خودش 

اعالم می شود. 
وی افزود: تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری ممنــوع اســت و اگر جایی 
خطایی صورت گیرد، باید تذکر داد اما 
این گفتگوهایی که انجام می شود، عرفا 

تبلیغ نیست.
گزارش 40 سال نظارت

وی همچنین در این نشست خبری 
که در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس 
شورای نگهبان به صورت آنالین برگزار 
شد، بخشی از عملکرد ۴۰ ساله این شورا 

را تشریح کرد.
وی گفــت: ما در طول ۴۰ ســال 
گذشــته ۳۳۴۶ مصوبه را از ســوی 
مجلــس در ادوار مختلــف دریافت 
کردیم اما در مورد آن هــا ۴۸۰۰ بار 
اظهارنظر شــده اســت. از این تعداد 
۲۲۱۴ مورد الیحه بوده و ۱۱۳۲ طرح 
بوده اســت و یک دهــم از مصوبات با 
ایراد مواجه شده است. در واقع ۲۹۸۳ 
مصوبه مورد تایید شورای نگهبان واقع 
شده است و ۳۶۳ مصوبه مغایرتش با 
شــرع مقدس و قانون اساسی اعالم 

شده است. ۵۰۲ اساسنامه نیز از هیأت 
وزیران ارسال شده که ۴۵۸ اساسنامه 
تایید شد و به ۳۸ اساسنامه ایراد وارد 

شده است.
کدخدایی افزود:۱۰۸۱ نامه دیوان 
عدالــت اداری برای فقها اعالم شــده 
که از این تعــداد ۱۸۱ نامه های دیوان 
خالف موازین شرع شناخته شده است. 
همچنین تعداد ۷۱ اصل را تفسیر کردیم 
که مواردی که درخواست تفسیر شده 

۱۶۳ مورد بوده است.
ســخنگوی شــورای نگهبان بیان 
کرد: در حــوزه انتخابات نیز باید بگویم 
در مورد انتخابات ریاست جمهوری، ۱۲ 
انتخاب سراسری داشتیم و در مجلس 
۱۱ انتخابات سراسری و برای خبرگان ۵ 
انتخابات سراسری داشتیم اما در مجلس 
و خبرگان انتخابات میان دوره ای متعدد 
داشتیم که ۲۹ انتخابات سراسری هست 
لیکن انتخابات میان دوره ای هم به آن 

اضافه می شود.
وی درباره مصوبات مجلس یازدهم 
نیز گفت: هنــوز از مجلــس یازدهم 
مصوبــه ای دریافــت نکردیــم و همه 
مصوبات امــروز مربوط به مجلس دهم 

است.

 هجمه ها به شورای نگهبان 
از سر کینه توزی است

قائم مقــام دبیر شــورای نگهبان 
دربــاره رد اعتبارنامــه تاجگــردون 
و هجمه هــای وارده در ایــن زمینه به 
شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان 
یک مرحله رســیدگی است و براساس 
قوانین بررسی انجام می شود و رسیدگی 
بــه اعتبارنامه مرحله دیگری اســت. 
نمایندگان مجلــس اعتبارنامه ها را در 
مواردی که مسایل جدید دارند بررسی 
می کنند و فکر کنــم نزدیک ۲۰ یا ۱۹ 
مورد هم قبال  داشــتیم کــه مواردی 
که در شــورا تایید شــده ولی مجلس 

 به اعتبارنامه ها رأی الزم نداده اســت. 
وی در این خصوص افزود: هجمه ها مثل 
بقیه هجمه هاست و برخی از سر نادانی و 
برخی از سر کینه توزی است و امیدواریم 
دوســتان نادان به خود بیایند. شورای 
نگهبان همان شورای نگهبان سال ۸۸ 

است و از آرای خود دفاع می کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: من 
به برخی از نمایندگان در جلسه هیات 
مرکزی رأی منفی و مخالف دادم  ولی 
ســاختار می گوید رای هیات مرکزی 
مالک است. همه آرای شورای نگهبان 
مورد احترام خود من اســت و دوستان 
باید مالحظات دیگر را  داشته باشند و 
از شایعات پرهیز و اخبار را بررسی کنند 
و ببینند چه کسی خبر را می دهد و بعد 
اعالم نظر کنند. الزم نیست فرافکنی و به 

شورای نگهبان هجمه کنند.
هر نهادی خوب است که 
اصالحاتی داشته باشد

او در پاسخ به ســوال ایسنا مبنی بر 
اینکه با توجه به چهلمین سالروز تاسیس 
شورای نگهبان، عملکرد شورای نگهبان 
در این سال ها را چطور ارزیابی می کنید 
و آیا شــورای نگهبان را نهادی نیازمند 
تغییر می دانید، گفت: عملکرد را شما 
باید نمره دهید و ممکن اســت خود ما 

هرچه بگوییم خالفش باشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: 
هر نهادی خوب است که تحوالتی را در 
خود به وجود آورد و اصالحاتی داشــته 
باشد.  خود ما باید در رویه های مان تغییر 
ذایقه ای داشته باشیم و این کار در حال 
انجام است و از پیشــنهاد و انتقاد شما 
استقبال می کنیم و اگر پیشنهادی دارید 

برای ما ارسال کنید.
کدخدایی گفت: بــا عنایت به اصل 
۱۰۰ که وظیفه شوراها نظارتی است، 
اعضای محترم قائلند که نمی توانند در 
حوزه های دیگر اقداماتی انجام دهند و 
وظیفه دیگری بر عهده ندارند. امیدواریم 
مجلــس یازدهم عنایت بیشــتری به 

اصالح قانون انتخابات داشته باشد.
وی درباره وظیفه شــورای نگهبان 
در قبــال انتخابات شــوراها، گفت: در 
خصوص انتخابات شــوراهای شهر و 
روستا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، 
نظارت برای شورای نگهبان پیش بینی 

نشده اســت و قصد قانون اساسی این 
نبوده که نظارت بر انتخابات شوراها را بر 
عهده شورای نگهبان بگذارد اما دوستان 
همچنان اصرار دارند که نظارت بر این 
انتخابات نیز بر عهده شــورای نگهبان 
باشد. پیرامون این موضوع گفت وگوهایی 
مطرح شده اما من فکر می کنم پذیرش 
این امر برای شورای نگهبان دشوار باشد. 
منتظریــم تا ببینیــم مجلس محترم 
چه راهــکاری را در این خصوص پیش 

خواهد گرفت. 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ 
به این ســوال که آیا کســی که قباًل رد 
صالحیت شــده ممکن اســت برای 
انتخابات جدید تایید صالحیت شود، 
گفت: نمی توانیم پیشاپیش بگوییم که 
صالحیت چه کسی تایید یا رد می شود 
و امکان بررسی برای هر پرونده ای وجود 
دارد و نظر شــورا نیز پس از بررسی هر 

پرونده اعالم می شود.
 اساسنامه کمیته ملی المپیک 

پس از اصالح، تایید می شود
سخنگوی شورای نگهبان هم چنین 
در پاســخ به ســوالی گفت: اساسنامه 
کمیته ملــی المپیک به دولــت اعاده 
شده و اگر اصالح شود، مورد تایید قرار 

خواهد گرفت.
کدخدایی دربــاره پیگیری برخی 
نماینــدگان مجلــس بــرای فیلتر 
اینستاگرام، گفت: پیشاپیش نمی توان 
قضاوت کــرد و باید نســبت به همه 
مصوبات بعــد از اینکــه مصوبات به 
دستمان می رســد اظهارنظر کنیم و 
قطعا قانون یا مصوبه ای که می فرمایید 
اگر در مجلــس تصویب شــود بعدا 

می توان در موردش صحبت کرد.

سخنگوی شورای نگهبان:

ازقراردادایرانوچینحمایتمیکنیم

خبر

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گفت: روند اداری بررسی طرح دوفوریتی توقف 
اجرای پروتکل الحاقی در حال بررسی است و 

به زودی اعالم وصول می شود.
عبــاس مقتدایی دربــاره آخرین وضعیت 
طرح »الزام دولت جمهوری اســالمی ایران به 
توقف اجرای داوطلبانه پروتــکل الحاقی« در 
مجلس، در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه 
به بدعهدی کشــورهای غربی و اقدامات اخیر 
آژانس بین المللــی انرژی اتمــی علیه ایران، 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس تصمیم گرفت کــه از ابزارهایی که در 

اختیار دارد، به نحو شایسته و در جهت حفظ و 
حراست از منافع ملی استفاده کند.

وی متذکر شد: در پی برگزاری چند جلسه 
در کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشنهادی 
مطرح شــد مبنی بر اینکه یک طرح فوریت دار 
مبنی بر ملــزم کردن دولت بــه توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی تدوین شــود که در 
آن جلســات همه نمایندگان با تهیه این طرح 

موافقت کردند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: این طرح توسط 
تعدادی از نماینــدگان تهیه شــده و در حال 

پیگیری روندهای اداری اســت و در روزهای 
آینــده در قالب یک طرح دوفوریتی از ســوی 

هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول خواهد شد.
بیش از حد الزم امضا جمع شده است

وی اظهار داشــت: تاکنون بیش از حد لزوم 
برای طرح »الزام دولت جمهوری اسالمی ایران 
به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی« در 

مجلس امضا جمع آوری شده است.
مقتدایی افزود: پس از اعالم وصول این طرح 
از سوی هیأت رئیسه مجلس، این طرح جهت 
بررسی به کمیســیون اصلی یعنی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس ارجاع 

می شــود. وی با بیان اینکه این طــرح دارای 
مفادی است که بر اساس آن دولت باید اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، گفت: 
علت تهیه این طرح آن اســت که قــرار بود ما 
دسترسی های بیشــتری به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی دهیم و در مقابل منافعی را کسب 
کنیم اما با وجود اینکه دسترسی های زیادی به 
آنان دادیم، رفتار آژانس بــر خالف تعهداتش 

بوده است.
 ایران از برجام هیچ منافعی 

کسب نکرده است
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: از آنجایی که هیچ 
منافعی از این جهت عاید ما نشده است، دلیلی 
ندارد که به صورت داوطلبانــه حد باالتری از 

امتیاز را به طرف مقابل دهیم.

مقتدایــی بیــان کــرد: اگر کشــورهای 
غربی به تعهــدات خــود عمــل می کردند، 
جمهوری اســالمی ایران می توانســت حدی 
از بهره مندی از آثار برجام را داشــته باشــد، 
در حالــی کــه در ســال های گذشــته ایران 
 فقط امتیــاز داده و هیــچ منافعــی دریافت 

نکرده است.

مقتدایی خبر داد:

اعالم وصول طرح خروج از پروتکل الحاقی؛ به زودی 
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ادعای نیویورک تایمز: 
انفجار نظنز »برنامه اسرائیل با 

اطالع آمریکا« بود
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی 
به نقل از مقام های ناشــناس آمریکایی نوشــته به 
نظر می رســد انفجارهای اخیــر در مناطق نظامی 
و هسته ای ایران »کار اســرائیل و با اطالع آمریکا« 
بوده است و اینکه خســارت وارد شده به تاسیسات 
هسته ای نطنز می تواند برنامه هســته ای ایران را تا 
دو سال به عقب براند. نیویورک تایمز نوشته که چند 
مقام مصاحبه کننده با این روزنامه گفته اند که از نظر 
آنها »یک اســتراتژی آمریکایی-اسرائیلی در حال 
شکل گیری است«، چیزی شبیه یک سری حمالت 
زیرزمینی که هدفش فرماندهان ارشد سپاه پاسداران 

و معیوب کردن تاسیسات هسته ای ایران است.
    

برای توضیح درباره قرارداد ایران و چین؛
ظریف دوباره به مجلس می رود

یعقوب رضازاده، عضو هیات رییسه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایسنا گفت: 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی از آقای ظریف برای حضور در جلسه 
روز یکشنبه)۲۲ تیرماه( دعوت کرده است. به گفته 
وی، قرار است وزیر امور خارجه در این جلسه پیرامون 
قطعنامه شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره  برجام و سند همکاری ۲۵ ساله با چین و 

همچنین حادثه نطنز توضیح دهد.
    

برایان هوک مدعی شد؛
کاهش صادرات نفت ایران از 
۲.۵ میلیون به ۷۰ هزار بشکه 

برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
در یک نشست ویدئویی با محوریت روابط ایران و 
ونزوئال مدعی شــد آمریکا صادرات نفت ایران را از 
۲.۵ میلیون به ۷۰ هزار بشــکه در روز کاهش داده 
و دولت دونالد ترامپ مهم ترین منبع درآمد ایران 
یعنی فروش نفت را به شدت مخدوش کرده است. 
وی همچنین ادعا هایی دربــاره »حمایت ایران از 

تروریسم« مطرح کرد.
    

واکنش آشنا به پخش اعترافات زم از تلویزیون:
چیزی شبیه دورخوانی سناریو بود

حسام الدین آشنا، مشاور حســن روحانی در 
حساب توییتر خود در واکنش به پخش اعترافات 
تلویزیونی روح اهلل زم، موســس سایت آمدنیوز که 
جمعه شــب از برنامه بدون تعــارف بخش خبری 
۲۰:۳۰ تلویزیون پخش شد، نوشت: »اشتباه نشود 
آن جلسه نه بازجویی بود و نه مصاحبه بلکه چیزی 
شبیه دورخوانی سناریو بود.« در این برنامه روح اهلل زم 
درباره مسائل مختلف از جمله نحوه دستگیری خود 
در آخرین سفرش به فرانسه، چگونگی دریافت اخبار 
از داخل کشور، نحوه برخورد نیروهای اطالعات سپاه 
و ... توضیح داد و از مردم پوزش طلبید.  او همچنین 
اتهام مجری درباره »خیانت به مردم« ایران را رد کرد 

و گفت »اشتباه رسانه ای« کرده است.
    

رد اعتبارنامه تاجگردون باعث 
درگیری در گچساران نشد

روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت کشور با 
صدور اطالعیه هرگونه ارتباط تصاویر پخش شده 
در فضای مجازی با تصمیم اخیر مجلس شــورای 
اســالمی در خصوص منتخب یکی از حوزه های  
انتخابیه در استان کهگیلویه و بویراحمد را تکذیب 
و اعالم کرد که کوچکترین درگیــری و ناامنی در 
گچساران و مناطق اطراف آن واقع نشده است. در 
این اطالعیه آمده است: »محتوای کلیپ های جعلی 
پخش شده مطلقاً کذب و فاقد هرگونه ارتباط زمانی 
و حتی مکانی با حوزه انتخابیه یاد شده است.« گفتنی 
است هفته گذشته اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، 
منتخب گچســاران با رأی نمایندگان رد و وی از 

مجلس اخراج شد.
    

انتشار یک کلیپ معنادار درباره 
عارف و انتخابات 1400

ایســنا نوشــت: برخی تحلیلگران سیاســی 
معتقدند کــه محمدرضــا عــارف در انتخابات 
ریاست جمهوی۱۴۰۰، شــرکت می کند، ولی او 
تاکنون هیچ موضعی در این زمینه نداشــته است.  
پس از اســتعفای عارف از ریاست شــورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان، این گمانه زنی قوت 
گرفت که این استعفا به دلیل حضور وی در انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده است، اما در کلیپی که 
دیروز کانال تلگرامی منسوب به وی منتشر کرد، 
اعالم شد که عارف هیچ گونه موضع گیری درباره 
این انتخابات اتخاذ نکرده است. در این کلیپ بیان 
می شود که نحوه ورود افراد به انتخابات به چگونگی 
پایان دولت روحانی، انتخابات ریاســت جمهوری 

آمریکا و بیماری کرونا بستگی دارد.

سخنگوی شورای نگهبان 
درباره پیگیری برخی 

نمایندگان مجلس برای 
فیلتر اینستاگرام، گفت: 

پیشاپیش نمی توان 
قضاوت کرد و باید نسبت 

به همه مصوبات بعد از 
اینکه مصوبات به دستمان 

می رسد اظهارنظر کنیم

کدخدایی با تاکید بر 
اینکه همه موافقتنامه ها و 

قراردادهای بین المللی باید 
در مجلس و شورای نگهبان 
بررسی شود، تصریح کرد: 

درباره قرارداد ۲۵ ساله 
ایران و چین هم همینطور 

خواهد شد و به نظر من باید 
از این قرارداد حمایت کنیم

یک کارشناس مسائل سیاست خارجه گفت: اینکه وزارت 
امور خارجه بگوید ما در حال بستن یک قرارداد ۲۵ ساله با چین 
هستیم، پیش نویس این قرارداد آماده شده یا اینکه پیش نویس 
این قرارداد به چین رفته، مطالعه شــده و مطالبی ارسال کرده 
است، خبررسانی به مردم ایران نمی شود. آنچه که وجود دارد این 
است که چرا، چگونه و با فرمان چه کسانی قرارداد ۲۵ ساله بسته 
می شود؟ اینها باید مشخص باشد که اگر فردا این قرارداد ۲۵ ساله 
منجر به بسیاری از تبعات و پیامدها برای ملت ایران شد، آن کسی 
که فرمان را داده، شخصی که قرارداد را منعقد و کسی که آن را 

امضا کرده است، پاسخگو باشند.
مطهرنیا در این خصوص به ایلنا اظهار کرد: چین، روسیه، 
بریتانیای کبیر، فرانسه، امپراتوری روم شــرقی و امپراتوری 

ایران همگی به دنبال منافع خود بوده و هستند. نظام قدرت و 
کشورهای گوناگون از آغاز تاریخ تاکنون این خصوصیت خود 
را حفظ کرده اند اما در تارگت های گوناگونی برساخته شده اند. 
وی افزود: چین به دنبال حفظ کریدور ایــران یا به فکر منافع 
کشورهای دیگر نیست، چین می خواهد نفوذ و قدرت خود را 
تا قلب اروپا پیش ببرد و بتواند از این سهم استفاده کند؛ به تبع 

برای اینکه بتواند این کریدور را تــا قلب اروپا از آن خود کند، 
باید کشورهای خواهان همکاری با چین در سایه قدرت 
چین رهبری و مدیریت شوند، لذا این امر باید مورد توجه 

قرار گیرد. وی با بیان اینکه سیاست خارجه ایران باید 
به دنبال جایگزینــی قدرت های بزرگ بین المللی 
باشد، یادآور شد: همانطور که در همین ایام اخیر 

وزیر امور خارجه ایران در مجلس یازدهم اعالم کرد که باید به فکر 
جایگزینی قدرت های بزرگ باشیم چراکه جابجایی قدرت در 
حال صورت پذیرفتن است و آمریکا دیگر قدرت بزرگی نیست، ما 
باید در این اندیشه باشیم که قدرت بزرگ جهان چین خواهد بود. 
مطهرنیا بیان داشت: از این منطق بر می آید که ما باید با قدرت های 
بزرگ جهانی همکاری کنیم، اگر قرار است با قدرت های بزرگ 
جهانی همکاری کنیم اکنون باید دالیل اینکه می گوییم 
چین قدرت بزرگ جهانی هست یا خواهد شد را مورد 
بررسی قرار دهیم، از قرائن پیداست که بزرگنمایی 
چین در ساختار نظام بین الملل بیش از 
آن چیزی بود که چین در درون خود دارد، 
چین با چالش های بزرگی روبرو است و به 

تبع رقبای بزرگی هم در مقابل آن صف آرایی کرده اند و بزرگترین 
رقیب آن ایاالت متحده آمریکا است که هنوز هم قدرتمندترین 
کشور جهان است.  این کارشــناس مسائل سیاست خارجه با 
بیان اینکه چارچوب های سیاسی و  میل به اهداف معین شده را 
می پذیرم، اما برآورد موجود از قدرت چین را چندان با حقیقت 
منطبق نمی دانم، خاطرنشان کرد: اگرچه چین جزء قدرت های 
بزرگ است اما تالش دارد با اینگونه موافقت نامه ها مسیر رسیدن 
به جایگاه نخست را طی کنند. بنابراین ما باید پلی شویم برای 
چین جهت دست یابی به ابر قدرتی جهان و باید این موضوع را 
بدون هیچ حاشیه  و پوششی به مردم بیان کنیم که بناست یک 
قرارداد منطبق با منافع ملی کشور با چین منعقد کنیم و البته که 
باید آن را شفاف مطرح کنیم. وی تاکید کرد: دولتمردان ما در 
دوره دیپلماسی شیشه ای نمی توانند از دیپلماسی تاریک خانه 
استفاده کنند و وقتی در فضای مجازی و رسانه ها نکته ای بیان 
می شود تنها به دنبال ایجاد فضای توجیه در مسیر حرکت های 

خود باشند.

مهدی مطهرنیا:

باید مشخص شود قرارداد ۲۵ ساله با دستور چه کسانی بسته می شود


