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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ظاهرا همزمان که محمدباقر قالیباف 
به همــراه همکارانش در بهارســتان 
مشــغول طرح ریزی »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها« بوده است، شهرداری 
تهران نیز در حال اقدام راهبردی برای 
بازپس گیری امالکی بوده اســت که 
در اختیار او، تیمش و همســرش، زهرا 

ُمشیر است. 
این خبر را دیروز پیــروز حناچی، 
شهردار تهران به ایلنا داده و اشاره کرده 
که ملکی به مساحت حدود شش هزار 
مترمربع در محــدوده بزرگراه همت-

تقاطع امام علی )ع( از تیم قالیباف پس 
گرفته شده است. 

او گفته ممکن است مواردی هم باقی 
مانده باشد که شرایط آنها متفاوت است، 
چراکه برخی از این امالک در لیســت 
امالک نجومی اســت و امالک نجومی 
نیز سند خورده اند و بازپس گیری آنها 
به گفته حناچی از عهده شــهرداری 

برنمی آید. 
به هر حال به نظر نمی رسد این اخبار 
برای شهردار دیروز تهران موضوعیتی 
داشته باشد، چراکه بنا به رسمی نانوشته، 
مسئوالن در ایران همین که مسئولیت 
خود را تحویل می دهند دیگر تکلیفی 
در برابر آنچه کرده اند ندارند و کسی هم 
از آنها حسابی نمی کشد و سبکباالنه به 

سوی صندلی دیگر می روند. 
تغییر ذائقه سرهنگ طی سه سال

قالیباف نیز امروز بر کرسی ریاست 
مجلس یازدهم است و سخت مشغول 
امتداد رقابت های انتخاباتی 96! البته 

در سال 96 که رقیب انتخاباتی حسن 
روحانی بود، مواضعی متفاوت از امروز 

داشت؛ به ویژه درخصوص برجام. 
آن زمان که رئیس کنونی مجلس در 
پی رأی مردمی برای راهیابی به پاستور 
بود، می گفت: »اگر توفیق خدمت پیدا 
کنم، به   عنوان منتخب مردم، حتما از 

برجام پاسداری می کنم.«
در جای دیگری گفته بود: »برجام 
مورد قبول مجموعه نظام است؛ بدین 
معنی که دولت ها نمی توانند آن را تغییر 

داده یا رد کنند.«
این روی بسیار خوش سرهنگ به 
برجام نیز نتوانست سبد رأی او را پُر  کند و 
حاال او در کسوت رئیس مجلس به دنبال 
تحت فشار گذاشتن دولت برای اقدام 

علیه برجام است. 
»قانون گریزی« یا صیانت از 

اختیارات
این اختالف میان قــوا اما آن جایی 
پررنگ می شــود که روحانــی  نیز زیر 
بار این فشــار نمی رود. به نظر می رسد 
پاستور و بهارســتان وارد جنگ قدرت 
با یکدیگر شده اند تا جایی که مجلس 
قانون تصویب می کند و روحانی ابالغ 
نمی کنــد و قالیباف به محــض پایان 
مهلت قانونی برای ابالغ، خود دست به 

کار ابالغ می شود. 
چند روز پیش قالیباف شخصا اقدام 
به ابالغ قانون تامین کاالهای اساســی 
کرد. دیروز نیز خبر رسید که پس از تعلل 
روحانی برای ابالغ قانون اقدام راهبردی 
برای رفع تحریم ها، قالیباف خودش آن 

را ابالغ کرد. 
دو روز پیش مصطفی میرســلیم 

توپخانه خود را به سوی دولت و شخص 
روحانی گرفت و با بیــان اینکه دولت 
راهبردی برای خــروج از این وضعیت 
نــدارد، تاکید کرد کــه رئیس جمهور 
خود را اصالح و مصوبه مجلس را بدون 

لجاجت و تکبر اجرا کند! 
آنچه امروز روحانی گفت بی شــک 
برای بهارستانی ها به معنی همان غرور و 
تکبری است که روحانی را از آن بر حذر 
داشته بودند. از منظر دیگر اما بسیاری 
معتقدند که این پاســداری روحانی از 

حریم اختیارات خود است. 
روحانی آب پاکی را روی دست تمام 
کسانی که او را بابت عدم ابالغ دو مصوبه 
اخیر مجلس متهم به »قانون گریزی« 
می کنند، ریخت و در نشســت هیأت 
وزیران گفت که »خط مشی در دولت 
جزو اختیارات خــاص رئیس جمهور 
است. کسی نمی تواند برای دولت خط 
مشــی تعیین کند. خط مشی را فقط 
رئیس جمهور می تواند تعیین کند. کسی 
نمی تواند برای دولت برنامه تعیین کند 
برنامه را رئیس جمهور تعیین می کند 
به همین دلیل مردم پای صندوق های 
آرا می آیند و به شخص رئیس جمهور و 

به برنامه  او رأی می دهند.«
سونامی طرح و بایگانی الیحه!

اظهارات او در شــرایطی است که 
مجلس طی مصوبه »اقــدام راهبردی 
برای لغو تحریم هــا«، دولت را مکلف 
به توقف پروتکل الحاقی کرده اســت. 
شورای نگهبان ظرف یک نیمروز این 
مصوبه را تایید کرد. سه روز بعد شورای 
عالی امنیت ملی نیــز از آن دفاع کرد و 
اکنون به نظر می رسد روحانی در برابر 

تمام آنها ایستاده تا به گفته خود از حریم 
»اختیاراتش« پاسداری کند و برنامه  
خود را پیش ببرد چراکه معتقد اســت 

مردم به برنامه او رأی دادند. 
رئیس جمهور که در مدت کوتاهی 
که از عمر مجلــس یازدهم می گذرد، 
آماج فحش های روشــن و آشــکار از 
سوی اعضای بهارســتان بوده و اغلب 
نیز در برابر آن ســکوت کرده، دیروز اما 
انتقادهــای روشــنی از مجلس کرد و 
گفت که »مجلس ســونامی طرح راه 

انداخته است.«
گفته های او در این باب نیز حکایت 
دیگری بود از جنگ قدرت میان پاستور 
و بهارســتان. روحانی به لوایح بر زمین 
مانده دولت در مجلس اشاره کرد و گفت: 
»متاسفانه در این چند ماه نشده که ما 
کار مشترک انجام بدهیم زیرا مجلس 
لوایح ما را در یک اتــاق بایگانی برده و 
سونامی طرح ها را شروع کرده و هر روز 

یک طرحی ارائه می دهد.«
او توضیح داد کــه دولت لوایحی در 

مجلس دارد که تصویب شده اما شورای 
نگهبان از یک کلمه آن ایراد گرفته و با 
حذف و اصالح آن یــک کلمه می توان 
الیحه را تبدیل به قانون کرد؛ مجلس اما 

این کار را نمی کند. 
جنگ قدرت میان دو قوه

نگاهی به اصرار مجلس بر پیشبرد 
طرح خود درخصوص اصــالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری و بی توجهی 
تام و تمام به الیحه دولت، موید همین 
نکته است که ظاهرا بهارستان بیش از 
همکاری قوا و تشــریک مساعی در پی 

بازی قدرت است. 
مصوبه اخیرش در موضوع هسته ای 
و دیکته کردن آن به دولت نیز ســند 
روشن تری اســت. گرچه روال قانونی 
حکم می کند که رئیس جمهور را گریزی 
از ابالغ این مصوبه نباشــد؛ اما به نظر 
می رســد، روحانی قصد ندارد دست 
برتر را در این بازی قدرت به بهارستان 

و مردانش بدهد. 
او در حالی که مصوبه اخیر مجلس 
در خصوص غنی ســازی 20 درصد و 
لغو اجرای پروتکل الحاقی را برای روابط 
دیپلماتیک »مضر« اعالم و از ابالغ آن 
شــانه خالی کرده و از سوی مجلس و 
طیف مخالف به مسامحه با غربی ها متهم 
شده، دیروز در کنار طعن و کنایه های 
پیدا و پنهان به بهارســتان، سعی کرد 
اقتدار خود در مقام رئیس دولت را نیز 
نشــان دهد؛ بدین ترتیب که به اقدام 
دولتش در کاهش تعهدات هســته ای 
اشاره کرد و پاسخ بیانیه اخیر تروئیکای 

اروپایی را داد. 
»اعالم رسمی شخص من«

روحانی دربــاره بیانیه تهدیدآمیز 
اروپایی هــا در پــی خبــر نصــب 
سانتریفیوژهای جدید در نطنز گفت: 
»آنچه که اعالم شد در نطنز اجرا شود و 
آن نصب سانتریفیوژهای مدرن و جدید 
IR2Mاست چیز جدیدی نیست که 
عده ای از اروپایی ها نوحه و عزا به پا کردند 
و سینه زنی می کنند، در حالی که جای 
سینه زنی نیست. ما قبال به شما گفتیم و 

اعالم کردیم. گفتیم کاهش تعهدات.«
او ادامه داد: »بنابراین آن کاری که 
امروز ما در نطنز انجام می دهیم دقیقا بر 
مبنای اعالم رسمی شخص من و دولت 
و مسئولین بوده است. اما همیشه گفتیم 
کاری می کنیم که قابل بازگشت باشد. 
ممکن است ۱0 هزار سانتریفیوژ هم راه 
بیفتد اگر روزی دلمان خواست این ۱0 

هزار سانتریفیوژ را خاموش می کنیم.«
این بخش از گفته هــای او حاوی 
دو پیام در سیاست داخلی و خارجی 
اســت. پیام اول به طرف های برجام 

و مشــخصا اروپــا و آمریکا اســت با 
این مضمــون که بر خــالف آنچه در 
داخل ایران گفته می شــود، دولت او 
تحت تاثیر گروه های فشــار نیست و 
اگر لزومی برای کاهش تعهدات ببیند 
با تصمیم »شــخص وی« این اقدام 

عملی خواهد شد. 
پیــام دیگر بــه سیاســیونی که 
او و دولتــش را زیر رگبار فحاشــی 
سیاســی می گیرند اســت. او به آنها 
می گوید کــه اگر بنا به ایســتادن در 
برابر طرف هــای غربی باشــد نیز با 
»اعالم رسمی شــخص من و دولت 
من« خواهد بود و به ســبک و شیوه 
خود و دولتم و اجازه تعدی هیچ نهاد 
 و فرد دیگری به حیطه اختیارات خود

را نخواهم داد. 
 مجازات سنگین 

در انتظار مستنکف؟
با این حســاب باید گفت که قانون 
»اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها« 
علی رغم اینکه اکنون الزم االجراست، 
مشخص نیست که چه زمانی اجرایی 
شود. هرچند که بهارســتانی ها برای 
مستنکفین از این قانون، مجازات های 
سنگینی پیش بینی کرده اند. آنچنانکه 
مصطفی هاشــمی طبا چند روز پیش 
گفت که »اگر رئیس جمهور بودم، این 
قانون را اجرا نمی کردم و زندان را به جان 

می خریدم.«
روحانی اما به نظر نمی رسد برای 
ســر باز زدن از اجرای ایــن قانون، 
پایش به زندان برسد چراکه این امر 
برای دول خارجی بــه معنی ضعف 
دولت و انشــقاق نهادهای قدرت در 
ایران اســت. بدین ترتیب باید دید 
که کشمکش پاستور و بهارستان بر 
سر این مصوبه به کجا خواهد رسید و 
در این جنگ قدرت، زور کدام یک بر 

دیگری خواهد چربید.

آب پاکی روحانی روی دست بهارستان: کسی نمی تواند برای دولت خط مشی تعیین کند

 کشمکشی با یک پایان باز

خبر

رئیس سابق دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ۴۷ درصد 
بودجه حیف می شود، گفت: معنی اش این نیست که این رقم 
خورده می شود بلکه این صحبت به این معناست که سوء مدیریت 

باعث هدررفت ۴۷ درصد بودجه کشور می شود.
عــادل آذر در برنامه »یک روز تازه« شــبکه پنج تلویزیون 
توضیح داد: مــا در بحث بودجه دو بخش حیــف و میل داریم. 
بعد از بررسی مجدد در ســال 9۵، دیدیم که عدد حیف بودجه 
به ۴۷ درصد رســید. این حیف و میل از ناکارآمدی مدیریتی 

نشات می گیرد. اگر در بخش بودجه جاری یکسری از پرداخت ها 
غیر از دستمزدها را کم کنیم، ریخت و پاش و موازی کاری ها را 
محاسبه کنیم و مدیران بهره ور عمل کنند و ریخت و پاش را کنار 
بگذارند باورم این است که با حدود ۴0 درصد سربار ما می توانیم 

دستگاه هایمان را اداره کنیم.
نماینده مجلس هفتم اظهار کرد: طبق آخرین بررسی ها و با 
توجه به پیش فروش نفت، باید بگویم علی رغم ادعای دولت حدود 
۵2 درصد بودجه کشور وابسته به نفت است. دولت می گوید من 2 

میلیون و ۳00 هزار بشکه نفت را به قیمت ۴0 دالر و با ارز ۱۱۵00 
تومانی می فروشــم. االن ۷0 هزار میلیارد تومان پیش فروش 
پیش بینی کرده و گفته اگر هم فروش نرفت از حســاب ذخیره 

ارزی بر می دارم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برخی می گویند اصالح ساختار 
بودجه یعنی حذف وابستگی بودجه جاری به نفت اما اگر از من 
بپرســید من می گویم باید مکانیزم بودجه در کشور را اصالح 
کرد. نظام بودجه ای ما مربوط به سال ۱۳۴۵ است. باید تحوالت 
علمی در آن صورت بگیرد. یکی از این تحول ها حذف وابستگی 
به نفت است.  وی تاکید کرد: باور من این است که با این بودجه و 
وضعیت ساختار، تا ۵ سال دیگر امکان ندارد بتوانید فروش نفت 
را در بودجه صفر و یا حذف کنید چراکه دولت در بودجه نویسی 

اول هزینه ها را می بندد. االن بودجه دستگاه های دولتی ۵00 هزار 
میلیارد تومان است که یک بخش از آن را ناکارآمدی در پروژه های 

عمرانی شامل می شود.

عادل آذر:
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پیامتسلیترهبرانقالب
درپیدرگذشتآیتاهللیزدی

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 
آیت اهلل حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند. 
به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر انقالب اسالمی به 

این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشــت عالم مجاهد و پارسا آیةاهلل آقای 
حاج شــیخ محمد یــزدی رضوان اهلل علیه را به 
حوزه ی علمیــه ی معظم قم و مراجــع عظام و 
علمای عالی مقام و جامعه ی محترم مدرسین و 
به شاگردان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و 
به طور ویژه به خاندان گرامی و همسر و فرزندان 
مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم. سوابق انقالبی 
و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته 
و همیشگی در همه ی دورانهای انقالب و اشتغال 
به مســئولیتهای بزرگ در اداره کشور همچون 
ریاست قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان 
و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی، و در 
کنار فعالیت علمی و فقهی، شــخصیتی جامع و 
اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود.  ایمان 
راسخ به مبانی انقالب و اســتقامت در این راه و 
غیرت دینی و انقالبی، نشــانه های بارز دیگری 
از این شــخصیت مکرم بود. امید است این وزن 
ســنگین ذخیره ی معنوی مایه ی علو درجات 
ایشان باشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و 
رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت می کنم. «

    
با یک اتهام اقتصادی؛

مدیرعاملمنطقهآزاداروند
خوزستانبازداشتشد

 اسماعیل زمانی، مدیرعامل منطقه آزاد اروند 
دیروز در رابطه با یک پرونده اقتصادی در حوزه 
ورزشی بازداشت شد. به گزارش فارس مدیرعامل 
منطقه آزاد اروند سال گذشته نیز بازداشت شده 
بود که با ارائه وثیقه ســنگین از ســوی استاندار 
خوزستان آزاد شــد و در منصب خود باقی ماند. 
تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند با آغاز به کار 
مجلس دهم کلید خورد و اخیرا برخی از تخلفات 
این سازمان توسط نمایندگان مطرح شده است.

    
دبیرکل سازمان ملل ابراز نگرانی کرد؛

»شیرفلکه«تجهیزاتممنوعهبه
رویایرانبازشدهاست

به گزارش آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی از ایران خواست 
تا به آن چه نگرانی ها درباره برنامه هســته ای و 
موشک های بالســتیکش می خواند، رسیدگی 
کند و بــه اجرای کامــل تعهداتــش در برجام 
بازگردد. دبیرکل سازمان ملل در بخش دیگری 
از این گزارش ادعا کرد که این سازمان اطالعاتی 
دریافت کرده که یک »نهاد« تحت تحریم که از 
آن نام نبرده، »شیرفلکه« وسایل الکترونیکی و 
تجهیزات اندازه گیری قابل استفاده در آزمایش 
ســوخت مایع موشک های بالســتیک و وسایل 
پرتاب فضایی به ایران ارســال کرده اســت. وی 
خاطرنشان کرد که سازمان ملل به دنبال کسب 

اطالعات بیشتر از ایران در این موارد است.
    

 بازبینی گسترده تحریم های آمریکا 
در دولت بعدی؛

بایدنمعتقدبهتحریمهای
چندجانبهاستنهیکجانبه

شبکه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد که جو بایدن قصد دارد در برنامه های تحریمی 
وزارت خزانه داری آمریکا بازبینی گســترده ای 
انجام دهــد. ایران در دوران ریاســت جمهوری 
ترامپ به میزان زیادی هدف این تحریم ها قرار 
گرفته است. به گفته این منابع آگاه، دولت آینده 
آمریکا به ریاســت جو بایدن معتقد است که این 
رویکرد ترامپ برای هم متحدان و هم دشمنان 
گیج کننده است و تحریم ها زمانی موثر خواهند 

بود که به صورت چندجانبه اجرا شوند.
    

فرمانده کل سپاه در سفر به خوزستان: 
شرمندههستیم

ســردار سرلشــکر پاسدار حســین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاسداران  برای بررسی وضعیت 
مناطق دچار آبگرفتگی به استان خوزستان سفر 
کرد و پس از بازدید میدانی از مناطق آبگرفته در 
جمع مردم گفت: ما شــرمنده مردمان هستیم و 
تمام وجودمان را می دهیم تا مشکالت مردم حل 
شده و دیگر مشکلی هم برای مردم پیش نیایید. 
وی با تاکید بر حمایت سپاه از مردم آسیب دیده، 
افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده امروز در ۴ 
نقطه این شهر لوله گذاری صورت می گیرد تا در 
صورت بارش، آب به بیرون هدایت شــده و شهر 

مجدد دچار آبگرفتگی نشود.

بهارستانی ها برای 
مستنکفین از قانون اقدام 

راهبردی برای لغو تحریم ها 
مجازات های سنگینی 

پیش بینی کرده اند. 
روحانی اما به نظر نمی رسد 

برای سر باز زدن از اجرای 
این قانون، پایش به زندان 

برسد چراکه برای دول 
خارجی این امر به معنی 

ضعف دولت و انشقاق 
نهادهای قدرت در ایران 

است

روحانی: خط مشی را فقط 
رئیس جمهور می تواند 

تعیین کند. کسی نمی تواند 
برای دولت برنامه تعیین 

کند برنامه را رئیس جمهور 
تعیین می کند به 

همین دلیل مردم پای 
صندوق های آرا می آیند و 

به شخص رئیس جمهور و به 
برنامه  او رأی می دهند

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه بخشی از الیحه بودجه ۱۴00 قابل تحقق 
نیست، گفت: دولت باید یک تجدید نظر اساسی 

به نفع مردم در بودجه سال آینده کند.
محمد صفایــی در گفت وگو با ایســنا در 
خصوص الیحه بودجــه ۱۴00 اظهــار کرد: 
متاسفانه بودجه به خوبی بســته نشده است. 
۸۸ درصد این بودجه هزینه اســت و فقط ۱2 

درصد آن شامل مسائل عمرانی کشور می شود 
و بودجه شرکت های دولتی باالی ۱۵00 هزار 
میلیارد تومان است که این فاجعه است. در الیحه 
بودجه ۱۴00 پیش بینی شده که از این ۱۵00 
هزار میلیارد سرمایه عظیم، دولت تنها 2۵ هزار 

میلیارد درآمد داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی هزینه های 
دولت در الیحه بودجه سال آینده، عنوان کرد: 

دولت باید در هزینه های خود صرفه جویی کند 
تا فشــار وارده به مردم کاهش پیدا کند، من به 
شخصه نظرم بر این است که کلیات این بودجه رد 
شود و امیدوارم که مجلس هم به رد کلیات رأی 
دهد تا ما به سمت تدوین یک بودجه واقعی به نفع 

مردم پیش برویم.
این نماینده مجلس یازدهم بــا بیان اینکه 
بخشی از الیحه بودجه ۱۴00 قابل تحقق نیست، 

خاطرنشــان کرد: به عنوان مثال در این بودجه 
پیش بینی صادرات روزانه دو میلیون و ۳00 هزار 
بشکه نفت خام شده است. ضمن اینکه تخصیص 

۸۸ درصد بودجه به هزینه ها و همچنین افزایش 
۴۵ درصدی هزینه های دولت نسبت به بودجه 
99، فشار بسیار شدیدی را به جامعه وارد خواهد 
کرد. لذا باید به سمت رد کلیات این الیحه حرکت 
کنیم و دولت یک تجدید نظر اساسی به نفع مردم 

در بودجه سال آینده کند.
در همین راســتا مصطفی میرسلیم، عضو 
کمیســیون اصل 90 مجلس نیز با بیان اینکه 
بودجه جاری نباید به نفت وابســته باشد، آن را 
خالف سیاست های کلی دانست و گفت: با توجه 
به اینکه مخالفان زیادی در مجلس وجود دارد، 

احتمال رد کلیات بودجه نیز می رود.

نماینده گناباد: 
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