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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مجلس یازدهم دیروز تشکیل جلسه 
داد و رئیس مجلــس یعنی محمدباقر 
قالیباف اولین نطق خود از جایگاه ریاست 
مجلس را ایراد کرد و خیلی زودهنگام هم 

به سراغ موضوع مذاکره با آمریکا رفت. 
او گفت که »مذاکره با آمریکا پُرضرر 
است« و در بخش دیگری از اظهاراتش 
نیز با نقد دولت اظهار کرد: »اکنون که 
مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه 
شرایط را خطرناک تر می کند، الگوی 
مدیریتی دستگاه های اجرایی کشور 
است، که عالوه بر ناکارآمدی و آشفتگی 
مدیریتی و تمرکز بر نــگاه به بیرون، به 
بســیاری از اصول و مولفه های الگوی 

مدیریت جهادی باور ندارد.«
آقای رئیس همچنین هشــدار داد 
که »مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد 
دولت در اجرا و پیاده ســازی قوانینی 
که حل کننده مســائل مردم اســت، 

سهل انگاری کند.«
گرچه رئیس تازه مجلس سعی کرد 
اولین نطق اش، نطقی آتشین باشد و از 
همان آغاز حجت را با مخاطبانش تمام 
کند؛ اما صحن مجلس چنان ملتهب و 
آشفته بود که قالیباف هر چند دقیقه 
یکبار همکاران خود را به رعایت سکوت و 
نشستن روی صندلی ها دعوت می کرد. 
بی نظمی اولین روز رسمی مجلس منجر 
به حواله چند کنایه به هیأت رئیســه 
مبنی بر ناتوانی در اداره مجلس هم شد؛ 

بی نظمی ای که بخش زیادی از آن ناشی 
از ماجرای اعتبارنامه ها و جنجال بر سر 

اعتبارنامه سه نماینده بود. 
از منتخب بودن تا نماینده شدن

گذشتن از سد شــورای نگهبان و 
آوردن رأی تنها خان هــای موجود بر 
سر راه نماینده شدن نیست. بعد از تمام 
فراز و فرودها وقتــی پای یک منتخب 
به بهارستان رســید، خان دیگری بر 
ســر راهش دارد به نام »اعتبارنامه«. 
اعتبارنامــه مجموعه ســوابق کاری، 
تحصیلــی، نحــوه کاندیداتــوری و 
انتخــاب وی و در مجمــوع پکیجی از 
اطالعات درباره هــر منتخب مجلس 
اســت. هر منتخب تا پیش از تایید این 
اعتبارنامه از سوی همکاران خود صرفا 
یک »منتخب« اســت نه »نماینده« 
و »نماینده« بودن او زمانی رســمیت 
می یابد که اعتبارنامه او از ســوی سایر 
منتخبــان مجلــس تایید شــود. اما 
مخالفت حتی یکی از منتخبان مجلس 
با اعتبارنامه منتخب دیگر، می تواند به 
حضور او در مجلس پیش از آنکه اصال 

آغاز شود، پایان دهد. 
مــواد ۲۷ تــا ۳۹ آیین نامه داخلی 
مجلس جزئیــات رســیدگی به این 
اعتبارنامه هــا را تعریف کرده اســت. 
بر اســاس همین آیین نامه منتخبان 
مجلس یازدهم چهار روز پیش، شعب 
15گانه خود را تشکیل دادند که هر شعبه 
نیز دارای یک رئیس، دو نایب رئیس، یک 
سخنگو و دو دبیر است. کار این شعب 

نیز تحقیق درباره اعتبارنامه ها، تعیین 
اعضای کمیســیون تدوین آیین نامه 
داخلی مجلس و بررســی صالحیت 
ســایر نمایندگان بــرای عضویت در 
کمیسیون های تخصصی مجلس است.

از همان ابتدای تشکیل این شعب، 
زمزمه رد صالحیــت نمایندگانی که 
مدرک تحصیلی شــان دارای شــبهه 
بود و غالمرضا تاجگــردون، منتخب 
اصالح طلــب گچســاران بلند شــد. 
اعتبارنامه تاجگردون به شعبه 1۲ رفته 
بود که ریاســت آن را حجت االســالم 
والمسلمین موسوی الرگانی، منتخب 

فالورجان به عهده داشت.
9 امضا علیه تاجگردون

روح اهلل نجابــت، منتخب اســتان 
فارس، روز شنبه طی توئیتی اعالم کرد 
که او به همراه علی اکبر کریمی، منتخب 
مــردم اراک و علیرضا زاکانی، منتخب 
مردم قم، طی نامه ای به موسوی الرگانی 
نسبت به اعتبارنامه تاجگردون معترض 

شده اند. 
در نامه این سه تن آمده بود: »احتراما 
به اســتناد ماده ۲۸ آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی اعتراض خود را 
نسبت به اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون 
منتخب مردم شریف گچساران و باشت 
به دلیل رانت خواری و کســب منافع 
اقتصــادی و اعمال نفوذ شــبکه ای از 
طرق مختلف در دستگاه های دولتی و 
شرکت های تابعه و بخش عمومی اعالم 

می کنیم.«

حرف و حدیث ها ادامه داشــت تا 
اینکه دیروز شــعب تعیین شده، تایید 
اعتبارنامه منتخبــان مجلس را اعالم 
کردند؛ اما نام ســه تــن در میان این 
تاییدشدگان نبود و مشخص شد که نه 
تنها اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، بلکه 
اعتبارنامه سیدکاظم دلخوش، منتخب 
صومعه سرا و حســین محمدصالحی، 
منتخب فردین، فریدون شهر و چادگان 

نیز تایید نشده است. 
علی اکبــر کریمی کــه پیگیر رد 
اعتبارنامه تاجگردون بود، پیش از این 
گفته بود:  »این اعتراض ما در راستای 
عمل به وصیت نامــه امام خمینی )ره( 
بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی است؛ 
ایشان در وصیت نامه خود تصریح کردند 
که اگر افرادی به مجلس راه پیدا کردند 
کــه صالحیت های الزم را نداشــتند، 

نمایندگان بایــد از تصویب اعتبارنامه 
وی جلوگیــری کنند و با اســتفاده از 
ابزار های قانونی اعتبارنامه آن شخص 

را رد کنند.«
عالوه بر آن ســه تن، شش منتخب 
دیگر، یعنی سیدنظام الدین موسوی، 
مالک شــریعتی، احمد نــادری، علی 
خضریان، مجتبی رضاخــواه و اقبال 
شاکری نیز نامه اعتراض به اعتبارنامه 

تاجگردون را امضا کرده اند. 
آقای »رانت«

رانتخواری، کسب منافع اقتصادی و 
اعمال نفوذ شبکه ای از طرق مختلف در 
دستگاه های دولتی، شرکت های تابعه 
و بخش عمومی، تشــکیک در مدرک 
دکترا، شبکه رانتی خانوادگی، نفوذ در 
انتصابات و ایفای نقش در پرونده فساد 
بانک سرمایه و دستکاری در بودجه ۹۹ 
به نفع نجومی بگیران تنها گوشه ای از 
اتهاماتی است که مخالفان تاجگردون 

علیه او مطرح کرده اند. 
به گفتــه آنها تاجگــردون پیش از 
نمایندگــی مجلس در 1۲ شــرکت 
مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره بوده اما 
پیش از نماینده شدن، با بستگانش اقدام 
به تأسیس 5۲ شرکت در همه زمینه ها 
کرده و بر همین اساس این شائبه وجود 
دارد که وزارتخانه ها و دســتگاه های 
مختلف با رانــت، پروژه هــا را به وی و 

بستگانش واگذار کرده اند.
تاجگردون نماینــده دو دوره نهم 
و دهم مجلس اســت اما صالحیت او 
همواره مــورد تردیــد بوده اســت. 
صالحیت او نخستین بار که در سال ۸4 
در انتخابات میان دوره ای مجلس هفتم 
شرکت کرد، از سوی شورای نگهبان رد 
شــد. در انتخابات مجلس یازدهم نیز 
صالحیت او ابتدا رد اما در نهایت تایید 
شــد. علی رغم تایید صالحیت ها، او 

همواره متهم به فساد مالی بوده است. 
پیشــتر وقتی زمزمــه اعتراض به 
اعتبارنامه وی مطرح شد، او تهدید کرد 
که اگر دست روی اعتبارنامه او بگذارند، 
به اعتبارنامه تعــدادی از نمایندگان 

مجلس اعتراض خواهد کرد. 
دو منتخب با اتهام زمین خواری و 

سابقه محکومیت
پشــت پرده عدم تایید اعتبارنامه 
کاظم دلخوش نیز، دســتان زاکانی و 
نجابت پیداست. کاظم دلخوش یا همان 
ســیدکاظم دلخوش اباتری نیز مانند 
تاجگردون، نماینده ای باسابقه است. او 
نماینده ادوار هفتم، هشتم و دهم مجلس 
و عضو حزب اعتدال و توسعه است.  روز 
شنبه روح اهلل نجابت و علیرضا زاکانی 
به اعتبارنامه او نیز اعتراض کردند. آنها 
این منتخب مجلس یازدهم را متهم به 
فسادهای مالی از جمله زمین خواری و 

رانت خواری کرده اند.  

درباره اعتراض به اعتبارنامه حسین 
محمدصالحی نیــز زهره الهیــان، از 
معترضان به اعتبارنامه او، دیروز گفت 
که محمدصالحی، سابقه محکومیت 
دارد و صالحیــت وی در هیأت نظارت 
اســتان و هیأت مرکزی رد شده است. 
او همچنین ادامه داد: »نحوه بررســی 
صالحیــت آقــای محمدصالحی در 
شــورای نگهبان اینگونه بوده که فقط 
یکی از اعضا صالحیت وی را تأیید کرده 
و تأیید صالحیت وی بــه منزله تأیید 

شورای نگهبان نیست.«
 18 اعتبارنامه رد شده 

در تاریخ مجلس انقالب اسالمی
از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون به 
اعتبارنامه شــمار زیادی از نمایندگان 
اعتراض شــده اما تنها اعتبارنامه 1۸ 
نماینده تایید نشد که ۹ تن از آنها مربوط 
به مجلس اول است. پس از آن بیشترین 
آمار مربوط به مجلس ششــم است که 
سه منتخب آن نتوانستند اعتبار خود 
برای نمایندگی در مجلس را ثابت کنند. 
اکنــون نیز ســه منتخبــی که 
اعتبار آنها تایید نشــده تا زمان تایید 
اعتبارنامه شــان حــق رأی ندارند و 
باید منتظر باشــند و ببینند که این 
اعتراضات بــرای آنها ختــم به خیر 
می شــود یا اینکه صندلی شــان در 
مجلس یازدهم خالی خواهد شد. این 
فرآیند گاه می تواند تا چندین ماه طول 
بکشد؛ برای نمونه بررسی اعتبارنامه 
غالمعلی حدادعادل در مجلس ششم 

بیش از پنج ماه زمان بُرد. 
شعبی که اعتبارنامه نماینده مورد 
اعتراض را بررسی می کند، مدارک ارائه 
شده را در اختیار شــورای نگهبان قرار 
می دهد تا این شورا درباره آن تصمیم 

بگیرد.  
بعد از اعالم نظر شورا نیز شعبه پنج 
روز فرصت دارد تا دربــاره اعتبارنامه 
نماینده مذکور اظهارنظر کند. اگر نظر 
شعبه مبنی بر تایید اعتبارنامه باشد که 
هیچ؛ اما اگر همچنان مهر تایید را نزند، 
موضوع به کمیســیون تحقیق ارجاع 

خواهد شد.

جدال بر سر اعتبارنامه ها، بهارستان را ملتهب کرد؛

نخستین جنگِ مجلس نو

خبر

وزیر کشور گفت: همین روز ها تعداد کشته های آبان اعالم 
می شــود؛ حوادث غمباری رخ داد و حدود 4۰ یا 45 نفر یعنی 
حدود ۲۰ درصد کشته شدگان، افرادی بودند که با سالح هایی 

کشته شدند که سالح سازمانی نبود و آن ها شهید شدند. 
عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک تلویزیون، درباره 
دلیل تحریم خود به وســیله آمریکا اظهار کرد: آمریکا دشمن 
ما اســت و دخالت هایش از روز اول انقالب اسالمی شروع شده 
و آخرین مورد هم خروج از برجام بود. ما از دشــمن نباید توقع 

حمایت داشته باشیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه آن ها طرح سوری سازی ایران 

داشتند، تصریح کرد: در آبان ۹۸ تمام رسانه های آمریکا و مخالف 
ایران از جمله سلطنت طلبان، مناققین و داعش آموزش مسلحانه 
می دادند. می گویند رحمانی اینترنت را در اعتراض ها قطع کرد. 
وقتی از طریق اینترنت آموزش نظامی می دهند، باید اینترنت 
قطع شود. آن ها می خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند. 
از چند ماه قبل آبان، آموزش نظامــی را آغاز کرده بودند و حتی 
ورود سالح قاچاق در مرز ها بیشتر شده بود، ولی ما این اقدامات 
را رصد کرده بودیم. گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در 
ایران شد. اگر بنزین دلیل ناآرامی ها بود، سطح نا آرامی ها خیلی 

گسترده تر می شد.

وی ادامه داد: در اعتراضات آبان هیچ مقابله مســلحانه ای با 
مردم نشد و به خویشتن داری و مراعات توصیه می شد و اسناد 
آن هم موجود است. ولی وقتی به پاسگاه حمله می کنند، باید 
با آن ها مقابله شــود، زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم 
قربانی می شوند. امنیت کشور برای ما ارزش دارد و در چارچوب 
قانون باید از امنیت کشور دفاع شود. اگر تخلفی هم در این زمینه 
شده، رسیدگی شده است. رهبری هم به دبیرخانه شورای امنیت 
ملی دستور بررسی حوادث آبان را داده اند. نیرو های مسلح هم 
گزارش های مختلفی در این زمینه ارائه کرده اند. من هم چندین 

گزارش ارایه کرده ام.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه همین روز ها تعداد کشته های 
آبان اعالم می شود، افزود: االن ترامپ می گوید با سگ شکاری به 
مقابله با معترضان می رود، ولی می گویند، چون رحمانی دستور 

قطع اینترنت را داده است، تحریم می شود.

اظهارات تازه رحمانی فضلی درباره حوادث پاییز پارسال؛

تعدادکشتههایآبانهمینروزهااعالممیشود
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آغاز رایزنی ها برای کسب سمت  در قوه مقننه؛
قالیبافبرایچهکسانیدر

مجلسحکممیزند؟
اعتمادآنالین نوشت: محمدباقر قالیباف قرار است 
محسن اسماعیلی عضو مجلس خبرگان رهبری را به 
عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست قوه مقننه انتخاب 
کند. همچنین گفته می شود که به زودی احسان 
عسکری، عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و 
عدالت ایران اسالمی به عنوان مدیرکل دفتر رئیس 
مجلس معرفی خواهد شــد. علی محمد قلی ها، 
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران در دوره 
قالیباف که نام وی در پرونده امالک نجومی نیز برده 
شده، احتماال سمت معاون اجرایی مجلس را از آن 
خود خواهد کرد. امیرابراهیم رسولی، مدیرمسئول 
سایت و ماهنامه »نماینده« هم قرار است به عنوان 
مدیرکل روابط عمومی مجلس شــورای اسالمی 

انتخاب شود.
    

پهلوگیری »کالول« در سواحل ونزوئال؛
پنجمیننفتکشهم

بهمقصدرسید
نفت کش ایرانی »کالول« که آخرین شــناور 
از ناوگان 5 فروندی نفتک شــهای ایرانی است که 
فرآورده ای نفتی از بندر شــهید رجایی در جنوب 
ایران را به مقصد ونزوئــال بارگیری کرده اند، دیروز 
یکشنبه وارد آب های انحصاری اقتصادی ونزوئال 
شــد. چهار کشــتی دیگر به نام های »فورچون«، 
»فارست«، »فاکســون« و »پتونیا« طی روزهای 
گذشــته با پهلوگیری در بنادر مختلف ونزوئال در 
حال تخلیه محموله های خود هســتند. بر اساس 
گزارش های دریافتی محموله بنزین این نفتکش ها 
به مراکز توزیع سوخت در شهرهای مختلف ونزوئال 
منتقل شده و کاهش بحران سوخت در این کشور را 

به دنبال داشته است.
    

تونی بلینکن:
بایدنبهبرجامبازمیگردد،اگر...
به گزارش ایلنا به نقل از نشنال اینترست، »تونی 
بلینکن«، یکی از مشاوران ارشد جو بایدن، گفت: 
»اگر ایران به توافقنامه عمل کند، جو بایدن نیز قول 
داده که در صورت پیروزی در انتخابات ما هم همین 
کار را می کنیم. اما ما از این فرصت به عنوان زمینه ای 
استفاده می کنیم تا با همکاران خود، توافق نامه  ای 
قوی تر و طوالنی تر ایجاد کنیم.« بلیکن مدعی شد: 
»من فکر می کنم شانس مناسبی برای انجام این کار 
خواهیم داشت، زیرا شرکایمان با ما هستند. در عین 
حال، خیلی بیشتر احتمال دارد که شرکایمان برای 
جلوگیری از اقدامات دیگر ایران که به نظر ما قابل 

انتقاد است، به ما ملحق شوند.«
    

مجلسفرداجلسهغیرعلنیدارد
الیاس نادران، نماینده تهران در جلســه علنی 
دیروز مجلــس در جریان قرائت گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس دربــاره وضعیت اقتصادی 
کشور در تذکری گفت: مجلس باید گزارشات مرکز 
پژوهش ها را استماع کند اما بخشی از این گزارش ها 
علنی و بخشی دیگر غیرعلنی است. باید واقعیات 
اقتصادی در جلسه غیرعلنی به اطالع نمایندگان 
برسد و بعد در جلسه علنی گزارش ها ارائه شود. علی 
نیکزاد، نایب رییس دوم مجلس در پاسخ وی گفت: 
هیأت رئیسه تصمیم گرفته برای جلسه غیرعلنی 
روز سه شنبه از وزرا برای گزارش و مباحث مختلف 

دعوت کند تا نظرات خود را بگویند.
    

وزارت امور خارجه:
آمریکابهسگهایشرور

متوسلشدهاست
به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه کشورمان 
در توییتی نوشت: »رژیم آمریکا که به وعده اش برای 
توقف هدر دادن پول در ماجراجویی های خارجی 
عمل نکرده و اکنون هم غرق در بحران خودساخته 
کووید-1۹ اســت، حاال برای ارعاب معترضان به 
ارتش، »سگ های شرور و سالح های شوم« متوسل 
شــده اســت. آمریکا به جای این کار، باید صدای 
مردمش را بشنود و سیاست های شکست خورده اش 

را تغییر دهد.«
    

تصمیمجدیدایراندرمورد
جعبهسیاههواپیمایاوکراینی

در واکنش به تاخیــر طرف اوکراینــی، ایران 
احتماال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه 

ارسال می کند.
به گزارش ایســنا، مقامات ایرانی در واکنش به 
تاخیر طرف اوکراینی در پاسخ به پیشنهاد ایران در 
خصوص جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و همچنین 
روشن شــدن گام های بعدی اقدام در این زمینه، 
تصمیم گرفته اند جعبه سیاه این هواپیما را به کشور 

دیگری ) احتماال فرانسه ( ارسال کنند.

پشت پرده عدم تایید 
اعتبارنامه کاظم دلخوش 

نیز، دستان زاکانی و نجابت 
پیداست. این دو روز شنبه 

به اعتبارنامه او اعتراض 
کرده و وی را به فسادهای 

مالی از جمله زمین خواری 
و رانت خواری متهم کردند 

که نهایتا منجر به عدم 
تایید اعتبارنامه او در روز 

گذشته شد  

رانتخواری، شبکه رانتی 
خانوادگی، نفوذ در 

انتصابات، ایفای نقش در 
پرونده فساد بانک سرمایه، 

دستکاری در بودجه 99 
به نفع نجومی بگیران 
و تشکیک در مدرک 

دکترا تنها گوشه ای از 
اتهاماتی است که مخالفان 
تاجگردون علیه او مطرح 

کرده اند

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم گفت: 
معموال برخی از دســتگاه ها اطالعات الزم را به 
هیأت های تحقیق و تفحص مجلس نمی دهند 

که مجلس یازدهم باید این رویه را اصالح کند.
جبار کوچکی نژاد در گفتگو با مهر، درباره روند 
انجام تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم، گفت: 
تحقیق و تفحص کار بسیار سنگینی است و یکی 
از مشــکالت ما در ادوار گذشته آن بود که بعضاً 
دستگاه های نظارتی با اعضای هیئت های تحقیق 

و تفحص همکاری نمی کردند و اطالعات الزم را 
به آنها نمی دادند.

وی افــزود: آییــن نامــه داخلــی 
مجلس باید اصالح شــود، به گونه ای 
که دســتگاه های نظارتی سریعاً پاسخ 

نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را 
به آنان ارائه دهند.

ه  ینــد نما
مردم رشــت در 

مجلس یازدهم با انتقاد از دستگاه هایی که 
به درخواســت نمایندگان تحقیق و 
تفحص کننده پاســخ نمی دهند، 
بیان کرد: این مسئله روند تحقیق 
و تفحص ها را بســیار ُکند می کند 
به گونه ای که بنده مســئول تحقیق 
و تفحــص از صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان و ســازمان 
هدفمنــدی یارانه ها 

بودم و نزدیک به یک ســال و نیم بررســی این 
موضوعات طول کشید.کوچکی نژاد بیان کرد: 
عدم پاسخگویی دســتگاه های نظارتی در ارائه 
اسناد و اطالعات الزم به نمایندگان باعث می شود 
که بعضاً تحقیق و تفحص ها به جایی نرسد که باید 

این رویه در مجلس یازدهم اصالح شود.
وی تاکید کــرد: اگر قرار اســت که مجلس 
یازدهــم در بعد نظارتی عملکــرد قابل قبولی 
داشته باشد، مستلزم آن است دستگاه ها سریعاً 

پاســخ نمایندگان را دهند و اسناد مورد نیاز در 
اختیار نمایندگان قرار گیرد چرا که در غیر این 
صورت نمایندگان نمی توانند نظارت خوبی روی 

دستگاه های اجرایی داشته باشند.
این نماینده مجلس گفت: مجلس ابزارهای 
نظارتی چون اعمال ماده ۲۳4 و تحقیق و تفحص 
را دارد که تخلفات از این طریق مشخص می شود 
اما برخی از دســتگاه ها به نمایندگان پاسخگو 
نیســتند که ما تالش می کنیــم اصالح آیین 
نامه داخلی مجلس را دنبال کنیم تا دستگاه ها 
اطالعات الزم را در اختیار نمایندگان تحقیق و 

تفحص کننده قرار دهند.

کوچکی نژاد:

برخیدستگاههاباهیأتهایتحقیقوتفحصمجلسهمکارینمیکنند


