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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مجلــس یازدهم اولیــن روزهای 
حضور خود را با طرح استیضاح حسن 
روحانی کلید زد، اما دیری نگذشت که 
بر مشتاقان استیضاح مکشوف شد که 

استیضاح میسر نیست. 
مقام معظم رهبری همچون دفعات 
گذشــته تاکید کردند که دولت باید 
تا آخرین روز بر ســر کار خــود بماند. 
از این رو اســتیضاح منتفی شــد؛ اما 
تالش بهارستانی ها برای تقابل با دولت 
منتفی نشد و به همین دلیل تقریبا تمام 
روزهای مجلس یازدهم از نخســتین 
روز کاری تاکنون، به تنــش با دولت 

گذشته است. 
اظهارات جسته و گریخته بسیاری 
نیز از ســوی اعضــای مجلس مطرح 
می شود که موید پافشاری آنها بر این 
تقابل اســت؛ مانند آنچه امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس 

اخیرا در قم گفته است. 
او در همایش طرح ملی شــکایت 
از رئیس جمهور با عنوان »شــکایت 
جمهور« که هفته پیش در مســجد 
سلمان فارســی قم برگزار شد، به عزم 
کنگره آمریکا برای اســتیضاح دونالد 
ترامپ اشــاره کرد و گفت کــه باید از 
آمریکایی ها درباره روحانی الگو بگیریم. 
نایب رئیــس مجلــس توضیــح 

داد: »رفتار امــروز آمریکایی ها برای 
ما درس آموز اســت؛ آنجا که فرآیند 
استیضاح رئیس جمهورشان حدود دو 
ماه طول می کشــد، اما در فاصله چند 
روز به پایان دوره ریاســت جمهوری 
وی، استیضاح او را به راه انداخته اند تا 
به تعبیر خودشــان، فارغ از هر نتیجه 
در ایــن اســتیضاح، درس عبرتی به 

قانون شکنان داده شود.«
او تاکیــد کــرد: »قطعــا ایــن 
مطالبه گری ها، از کیدهای ُمکّرر جریان 

نفوذ و تزویر جلوگیری خواهد کرد.«
متن شکایت: روحانی از قانون 

استنکاف کرده 
اما اکنون که استیضاح به بن بست 
خورده و برای بهارستان میسر نیست، 
مجلسی های اصولگرا راه »شکایت« را 
در پیش گرفته اند و برای شکایت نیز 
شواهدی دال بر قانون شکنی روحانی 

دست و پا کرده اند. 
سی ام دی ماه جمعی از نمایندگان 
با تدوین نامه ای در قالــب ماده 234 
آیین نامه داخلی مجلس از روحانی به 
دلیل استنکاف از ابالغ 13 قانون مصوب 

مجلس شکایت کردند. 
در شکوائیه این نمایندگان به ماده 
یک قانون مدنی اصالحی 1370/8/14 
اشاره شده که بیان می دارد: »مصوبات 
مجلس شــورای اســالمی و نتیجه 
همه پرسی پس از طی مراحل قانونی 

به رئیس جمهور ابالغ می شود. رئیس 
جمهور باید ظرف مــدت 5 روز آن را 
امضاء و به مجریان ابالغ نماید و دستور 

انتشار آن را صادر کند.«
شــاکیان با اســتناد به این ماده از 
روحانی شکایت و عنوان کردند که 13 
مصوبه مجلس توسط رئیس جمهور 
ابالغ نشده، بلکه توسط رئیس مجلس 
به استناد تبصره ماده یک قانون مدنی 
به روزنامه رسمی ارسال و منتشر شده 

است. 
از آن 13 قانون، ســه قانون مصوبه 
مجلس فعلی است که شــامل قانون  
الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای 
اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران 
و قانون موافقتنامــه خدمات هوایی 
دوجانبه بین دولت جمهوری اسالمی 

ایران و دولت کویت است. 
ســه قانون حمایت از آمــران به 
معروف و ناهیان از منکر، رسیدگی به 
دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
جمهوری اسالمی ایران مربوط به سال 
94 و قوانین احکام دائمی برنامه توسعه 
کشور، برنامه پنجساله ششم توسعه 
و اصــالح قانون ســنجش و پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی نیز مربوط به سال 95 هستند. 
قانــون الحاق مــوادی بــه قانون 
آیین نامــه داخلی مجلس شــورای 

اسالمی، قانون دائمی شــدن قانون 
مجازات اســالمی و قانون الحاق یک 
ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی 
معلمین حق التدریسی و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی نیز ســال 97 به 
رئیس جمهور ابالغ شــده اند. قانون 
الحاق یک تبصره به ماده )182( قانون 
آیین نامــه داخلی مجلس شــورای 

اسالمی هم مربوط به سال 98 است. 
در واقع نماینــدگان قوانینی که از 
سال 94 تاکنون به رئیس جمهور ابالغ 
شده اما رئیس جمهور آن را برای اجرا 
ابالغ نکرده است را جمع آوری کرده  و 
با استناد به آنها شکایت از روحانی را به 

جریان انداخته اند.
 رئیس جمهور نمی خواهد 
شریک »قانون بد« باشد

 حسینعلی امیری، معاون پارلمانی 
رئیس جمهوری 29 دی برای پاســخ 

درباره همین شــکایت به کمیسیون 
قضائی مجلس فراخوانده شده و آنطور 
که خودش می گوید آنجا توضیح داده 
که »سه قانون »اصالح قانون سنجش 
و پذیرش دانشــجو مورخ 95/3/8«، 
»دائمی شدن قانون مجازات اسالمی 
در تاریــخ 99/4/1۶« و »موافقتنامه 
خدمات )ســرویس های( هوایی دو 
جانبه بین دولت جمهوری اســالمی 
ایران و دولت کویت مورخ 99/3/22«، 
توسط آقای رئیس جمهور ابالغ شده 
بود لکن روزنامه رســمی چاپ نکرده 
بود که تصویر ابالغیه هــا را به رئیس 

کمیسیون دادم.«
او ادامه داده: »مــواردی مربوط به 
دولت یازدهم و مجلس دهم که توسط 
جناب آقای الریجانی چند قانون ابالغ 
شــده بود هم به جهت دوره ای بودن 
دولت و مجلس به چهار ســال جای 
بحث های حقوقی شــکلی و ماهوی 
داشــت؛ مع الوصف توضیحات الزم را 

ارائه دادم.«
امیری دربــاره مــوارد دیگر هم 
توضیح داده امــا آب پاکی را محمود 
واعظی روی دســت مجلس ریخته 
اســت. رئیس دفتر رئیس جمهوری 
دیروز درباره این شــکایت صراحتا 
گفت که »اگر مراحــل تصویب یک 
قانون، از نظــر رئیس جمهور دارای 
اشکال باشــد، قطعا رئیس جمهور 
نمی خواهــد در آن شــریک شــود 
 و رئیس مجلــس می توانــد قانون 

را ابالغ کند.«
او توضیح داد: »آقای رئیس جمهور 
بر اســاس وظیفه قانونی خود باید از 
قانون اساســی صیانت کند، بنابراین 
اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر 
وی درست طی نشده باشد یا برداشت 
معاونت حقوقی رئیس جمهور این باشد 
که اشکالی در کار ]یک مصوبه قانونی[ 
است، قطعاً رئیس جمهور نمی خواهد 

در این موضوع شریک باشد.«
رئیس دفتــر رئیــس جمهوری 
افزود: در این شــرایط، قانون راهکار و 
ساز و کاری را مشــخص کرده که اگر 
رئیس جمهور ]به یک مصوبه قانونی[ 
اشکالی دارد، رئیس مجلس می تواند 

قانون را ابالغ کند.
واعظی و امیری هر دو در توضیحات 
خود اشاره کرده اند که عدم ابالغ یک 
قانون از سوی رئیس جمهوری، مختص 
این دولت نیســت. واعظی گفت که 
این مســئله در دولت های نهم و دهم 

به مراتب بیشــتر بوده و امیری هم به 
مصادیق آن در دولت های نهم و دهم 

اشاره کرد. 
به گفته او قانون قانون اســتفاده از 
تسهیالت حســاب ذخیره ارزی برای 
حمل و نقل ریلی و عمومی شــهرها 
مصوب88/10/22 ، قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن مصوب 88/12/2، قانون 
پذیرش دانشــجو در آموزشکده های 
فنی و حرفــه ای، مراکز تربیت معلم و 
دانشگاه شهید رجایی مصوب 89/2/19 
و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات 
کشــور مصــوب 89/3/25 همگی 
قوانینی هستند که دستور انتشار آنها 

توسط رئیس مجلس وقت داده شد. 
 مجلس بدعت می گذارد،

 اما اجرا می کنیم
محمود واعظی در بستر این جدل 
طعنه ای هم به مجلــس زد و گفت که 
مجلس فعلی کارهایی انجام می دهد 
که بدعت محسوب می شود اما وقتی 
چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون 

احترام می گذاریم و اجرا می کنیم.
او تصریح کرد: آقای رئیس جمهور 
کاری )ابالغ قانون( که اشکال داشته 
است را انجام نداده اما در موضوع مربوط 
به اجــرای قانون، قطعاً قانــون را اجرا 

خواهد کرد.
به نظر می رســد دولت عدم ابالغ 
مصوبه ای از سوی رئیس جمهور را به 
عنوان راهی برای اعتراض نسبت به آن 
مصوبه انتخاب کرده اما در مرحله بعد 
به دالیل قانونی، تن به اجرا داده است؛ 
آنچنانکه اخیرا در مــورد قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها دیده شد که 
علی رغم انتقادات مکرر اعضای دولت، 
نهایتا ســازمان انرژی اتمی مصوبات 
مجلس در این قانون را به اجرا گذاشت؛ 
این رویه گرچه مسبوق به سابقه است اما 
اکنون به دستاویز بهارستان برای تداوم 

تنش با پاستور تبدیل شده است. 

بهارستان راه های متنوعی را برای تقابل با روحانی امتحان می کند؛

»شکایت« پس از بن بست استیضاح

خبر

عضو ســابق حزب کارگــزاران در واکنش 
به ابراز پشــیمانی صادق خــرازی از حمایت 
اصالح طلبــان از دولــت روحانی گفــت: اگر 
برای یک شــخص یا گروه سیاسی، منافع ملی 
اصل باشــد، هیچگاه با نگاه جناحــی اقدام به 
سهم خواهی نمی کند و هر کاری هم که کرده، 

انجام وظیفه بوده است.
محمد هاشمی رفســنجانی افزود: در این 
گونه مســائل دو نوع نگاه مطرح می شود. یک 

دیدگاه معطوف به منافع ملی اســت و  نگاهی 
دیگر معطوف به منافع جناحی و حزبی است که 
در آن یک شخص یا جناح سیاسی منافع خود را 
باالتر از منافع ملی تعریف می کند و به نظر من 
نوع و منشــا اظهاراتی که به نقل از آقای صادق 
خرازی در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، بیشتر به 

منافع جناحی بازمی گردد.
عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران 
با تاکید بر اینکه کســی که منافع جناحی را بر 

منافع ملی مقدم بداند، بار دیگر نیز اگر فرصت 
قرار گرفتن در قدرت یا مســئولیت را داشــته 
باشد، در راستای منافع ملی عمل نخواهد کرد، 
گفت: با چنین معیار و شاخصی که عرض کردم 
می توان تشــخیص داد که افــراد یا گروه های 
سیاسی از همین حاال به دنبال این هستند که 
با بیان اظهاراتی به نوعی فرار به جلو کرده و در 
راســتای منافع جناحی خود عمل می کنند تا 
در آینده برای خود از آن نمد کالهی برای خود 

درست کنند یا اینکه در پی منافع ملی هستند. 
گفتنی اســت محمود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهــور صبح جمعــه در گفت وگویی 
و در واکنش به ســخنان ســید محمدصادق 
خرازی فعال سیاســی اصالح طلب و دبیرکل 
حزب ندای ایرانیان در کنگره هفته گذشــته 
این حزب که انتقادات قابل توجهی به عملکرد 
دولت وارد کرده بود، گفت:» یکی از مسئوالن 
ســتاد انتخاباتی حســن روحانی در سال 92 
بودم، یادم می آید او در هیچ جای ستاد نقشی 
نداشت. نخست بیاید اثبات کند برای روی کار 
آمدن رییس جمهوری چه کار کرده که چنین 

اظهاراتی داشته است.«

خرازی در این کنگــره با انتقــاد از دولت 
روحانی با بیان اینکه مشــکالت کشور به فهم 
نادرســت مدیران بــاز می گــردد، گفته بود: 
»رئیس جمهــور و وزیر اجــاره ای بزرگترین 

خطای استراتژیک است.«

گالیه محمد هاشمی از انتقادات صادق خرازی به دولت روحانی؛ 

این حرف ها به خاطر منافع جناحی است نه منافع ملی
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شگفتی های مجلس انقالبی تمامی ندارد؛
دسِت بزِن آقای نماینده 

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به علت 
ممانعت سرباز راهور از ورود وی به خط ویژه اتوبوس، 
عصبانی شده و به صورت این سرباز سیلی زده است. 
ویدئوی این اتفاق دیروز به سرعت دست به دست و 
با واکنش های بسیار در شبکه های اجتماعی مواجه 
شد. آنطور که ویدئوی مذکور نشان می دهد در محل 
نیز تعداد زیادی از مردم دور ماشین نماینده مجلس 
را گرفته و نسبت به او و رفتارش اعتراض می کنند. 
نماینده عصبانی علی اصغر عنابســتانی، نماینده 

سبزوار است!
    

واکنش به تجمع مقابل مجلس 
برای خارج شدن از سازمان 

بهداشت جهانی!
به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی با 
انتشار تصاویری از تجمع عده ای مقابل مجلس با 
درخواست خارج شدن از سازمان بهداشت جهانی در 
توئیتر نوشت: »رهبری فقط ورود واکسن از دو کشور 
را منع کردند اما نگفتند از سازمان بهداشت جهانی 
خارج شویم و کال واکسن وارد نکنیم و از کواکس هم 
خرید نکنیم! فرق فرمایش رهبری با خواسته جمعی 

خاص جلوی مجلس زیاد است.«
    

عربستان: 
دستمان  برای گفت وگو دراز 
است، اما ایران پایبند نیست

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان در 
گفت وگو با شبکه العربیه گفت: دست ریاض برای 
گفت وگو همواره دراز است اما ایرانی ها به حرف های 
خود پایبند نیستند؛ بنابراین ما باید نشانه های واقعی 
در تغییر رفتارهای آنها در منطقه و بحث حمایت از 
تروریست ها مشاهده کنیم. وی افزود: نصیحت من به 
ایرانی ها این است که مشغول توسعه کشور خودشان 
باشند. فیصل همچنین با بیان اینکه کشورش روابط 
بسیار خوبی با دولت جدید آمریکا خواهد داشت، 
تصریح کــرد: اگر از ما خواســته شــود در پرونده 

هسته ای ایران مشارکت خواهیم کرد.
    

حواشی حراج تهران دامن 
حضرتی را هم گرفت

الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتماد در نامه ای به 
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور از او خواست 
تا به حواشــی پیش آمده درباره حراج تهران و ادعای 
ارتباط دادن برخی از فروش ها با فرزندانش رسیدگی 
کند. او در این نامه نوشــته است: »جریانی به صورت 
مرموز و هدفمند با انتشــار خبری دروغ و غیر واقع، 
خرید آثار گرانقیمت هنری در این حراج را به فرزندانم 
نسبت داده   و در صدد تشویش اذهان عمومی و تخریب 
شــخصیت اینجانب وخانواده ام برآمده اند.« گفتنی 
است در این حراج فروش تابلویی از آیدین آغداشلو با 
قیمت 12 میلیارد تومان رکورد حراج تهران را شکست!

    
استقبال آشنا از رابرت مالی

حسام الدین آشنا، مشاور ارشد رئیس جمهوری با 
استقبال از انتخاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران در توئیتی نوشت: »انتخاب 
احتمالی رابرت مالی حامل پیامی روشن در مورد یک 
رویکرد کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.« 
گفتنی است رابرت مالی از مقام های دولت باراک 
اوباماست که در مذاکرات هسته ای با ایران هم نقش 

پررنگی داشته است.
    

از فردا آغاز می شود؛
سفر ظریف به باکو، مسکو، ایروان، 

تفلیس و آنکارا 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
از ســفر محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه به 
جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، ارمنستان، 
گرجستان و ترکیه از روز دوشنبه هفته جاری خبر داد. 
وی مسائل دوجانبه، آخرین تحوالت قفقاز، پروژه های 
در دست همکاری و بررسی زمینه های گسترش صلح 

و ثبات در منطقه را از اهداف این سفر خواند.
    

اسفندماه، زمان رسیدگی به 
پرونده سه متهم حوادث آبان

حسین تاج، وکیل مدافع یکی از متهمین حوادث 
آبان ماه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد 
رجبی گفت: رسیدگی به پرونده در شعبه 23 دادگاه 
انقالب برای اســفند ماه تعیین وقت شده است و 
منتظریم تا دادگاه برگزار شود. محمد رجبی، سعید 
تمجیدی و امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان 
اعتراض های آبان ســال 1398 هستند که قاضی 
صلواتی اسفند گذشته حکم اعدام آنها را صادر کرد. 
اوایل دی ماه دیوان عالی کشــور درخواست اعاده 
دادرسی این سه متهم و رسیدگی مجدد را پذیرفت.

محمود واعظی در بستر  جدل 
با بهارستان طعنه ای هم به 

مجلس زد و گفت که مجلس 
فعلی کارهایی انجام می دهد 
که بدعت محسوب می شود، 

اما وقتی چیزی تبدیل به 
قانون شد ما به قانون احترام 

می گذاریم و اجرا می کنیم

نمایندگان قوانینی که 
از سال 94 تاکنون به 

رئیس جمهور ابالغ شده 
اما رئیس جمهور آن را برای 

اجرا ابالغ نکرده است را 
جمع آوری کرده  و با استناد 
به آنها شکایت از روحانی را 

به جریان انداخته اند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: باید اصول اقتصاد 
مقاومتی را اجرا کنیم اما بدانید اگــر وزنه ای به پایمان 
وصل نباشد بهتر می توانیم این مسیر را طی کنیم؛ عدم 
اجرای لوایح چهارگانه FATF و تحریم های آمریکا موانع 
ما هستند و اگر بخواهیم چشــم خود را بر این واقعیت 
ببندیم در واقع مثل این است که روز را انکار کرده باشیم.

محمدجواد ظریف در گفت وگو بــا ایلنا، در واکنش 
به پیشــنهاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در خصوص تغییــر نام وزارت امور خارجــه به »وزارت 
امــور خارجه و تجــارت« گفت: در بعضی از کشــورها 

ممکن اســت چنین وزارتخانه ای وجود داشــته باشد؛ 
آن روزی هم کــه به مجلــس رفتــم در صحن عرض 
کردم، اگرچه اعتقــاد دارم وزارت خارجــه باید از نظر 
ســاختاری این توان را داشته باشــد که روابط خارجی 
را تنظیــم کند امــا وزارتخانه ما امــکان اینکه تجارت 
 خارجی را هم به عهده داشته باشــد را ندارد و این یک 

وظیفه تخصصی است.
وی همچنین در رابطه با برخــی اظهارنظرها مبنی 
بر اینکه مشکالت اقتصادی ارتباطی به تحریم ها ندارد 
و به ضعف در دیپلماســی اقتصادی باز می گردد، اظهار 

داشت: دو سال بعد از برجام را نگاه کنید که با وجود اینکه 
این توافق به صورت کامل هم اجرا نمی شد وضعیت تورم 
و رشد چگونه بود و هنگامی که آقای ترامپ تحریم ها را 

بازگرداند و سیاست فشــار حداکثری را اعمال کرد چه 
شرایطی ایجاد شد.

ظریف افــزود: ما هیچ قــدم و تالشــی را موکول به 
بازگشــت آمریکا به برجام، تصویب FATF و برداشتن 
تحریم ها نکرده ایم؛ هیچ چیز موکول به اینها نیست اما 
اینکه همه چیز را مرتبط به دیپلماسی اقتصادی بدانیم 

هم درست نیست.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان این که دیپلماسی 
اقتصادی یعنی ما دیگران را راضی کنیم با ایران  تجارت 
داشته باشند، تاکید کرد: تجارت نیاز به بانک دارد؛ وقتی 
که بانک تحریم است و نمی تواند ارتباطات را انجام دهد، 
هنگامی که کشورها با این مشکل مواجه هستند که اگر 
کشتی های ایرانی وارد بنادرشان شوند می گویند تحریم 

را شکسته اند؛ این محدودیت است.

ظریف:

تحریم و FATF وزنه های بسته شده به پای اقتصاد هستند


