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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تجربــه انتخاب ها و انتصاب  های 
اصولگرایان حاکی از این اســت که 
ظاهرا این جناح معتقد است قانون 
را باید بســته به چــاق و الغر بودن 
مدیر انتخابی یا کوتــاه و بلند بودن 
آن، قیچی یا وصله کند. جالب آنکه 
صبر نمی کنند تا حداقل این دوخت 
و دوز تمام شــود   ، بعد قبا را بپوشند؛ 
بلکه اول قبای گران را تن می کنند، 
بعد وعده اندازه کردنش را می دهند. 
نمونــه اش وعده هایی که آقایان 
شــورای شــهری از اصالح قانون 
انتخــاب شــهرداران می دهند تا 
قبای ریاست بر تهران هرچه زودتر 
بر تــن علیرضا زاکانی بنشــیند؛ به 
ویژه که او پیش از ایــن نمایندگی 
مردم قم در مجلــس را افتخار خود 
می دانست، اما حاال ذائقه اش تغییر 
کرده و شهرداری تهران را افتخارتر! 

می داند. 
در مقابل این عجله، مصوبه هیأت 
وزیران در سال 97 اســت که مقرر 
کرده شــهرداران شــهرهای باالی 
یک میلیون نفر باید هم 9 سال سابقه 
مدیریت ارشد داشــته باشند و هم 
رشــته تحصیلی آنها مرتبط باشد. 

رشــته تحصیلی علیرضــا زاکانی 
اما پزشــکی هســته ای است که در 
فهرســت رشــته های مجاز برای 

شهردار شدن نیست. 
اما ظاهرا این قانون به هیچ وجه 
سدی بر سر راه شهردار شدن زاکانی 
نیست بلکه این زاکانی است که قرار 
است سدی بر سر راه تداوم این قانون 
باشــد! شــاهدش هم اصرار آقایان 
اعضای شــورای شــهر برای اضافه 
کردن رشته تحصیلی آقای زاکانی 
به لیست رشته های تحصیلی مجاز 

برای انتخاب شهردار تهران!
وقتی شــورای شــهر تهران با 18 
رأی، زاکانــی را به عنوان شــهردار 
انتخاب کرد، نامه ســازمان بازرسی 
کل کشــور به مهدی چمران، رئیس 
شورای شــهر منتشر شــد که در آن 
نوشــته بود: »انتخاب شهردار تهران 
باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه 
از جملــه مدرک تحصیلی و ســابقه 
مدیریت مرتبط انجام شــود.« نامه 
سازمان بازرســی همچنین تصریح 
می کرد که »شورای شهر باید از هرگونه 
تصمیم  گیری بر اســاس فشــار های 
سیاســی، امور حزبــی و جناح بندی 
گروهــی برخالف منافــع عمومی و 

مصالح شهروندان اجتناب کند.«

 قوانینی که فدای 
نورچشمی ها می شوند

برخی از این نامه چنین استنباط 
کردند که ممکن اســت قانون مانع 
از شهردار شــدن زاکانی شود؛ غافل 
از اینکه ایــن اولین بار نیســت که 
یک ســد قانونی بر ســر راه انتخاب 
اصولگرایان قرار می گیــرد و آنها به 
سادگی آن را از پیش پا برمی دارند.  
دقیقا یک سال پیش در همین ماه، 
مشــابه این ماجرا دربــاره مهرداد 
بذرپاش نیز رخ داد. او جوان محبوب 
اصولگرایان اســت که به واســطه 
همین محبوبیــت کارنامه اش پر از 
رکوردهای بدیع است؛ تنها یک قلم 
آن ریاست گروه خودروسازی سایپا 
در 27 سالگی اســت. اغلب پست و 
سمت های او مربوط به دوران ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد است. 
با خداحافظــی دولت احمدی نژاد و 
کمی فاصله افتادن میان اصولگرایان 
و سفره نظام، از بذرپاش هم دیگر به 
اندازه گذشــته خبری نبود تا اینکه 
اصولگرایــان در انتخابــات مجلس 
یازدهم دوبــاره به کرســی قدرت 
بازگشتند و بذرپاش یکی از آن هایی 
بود که به ســرعت از این بازگشــت 

منتفع شد. 

وقتی مجلس انقالبی او را به عنوان 
رئیس دیوان محاسبات انتخاب کرد، 
احمد توکلی، رئیــس هیات مدیره 
دیده بان شفافیت و عدالت جزو اولین 
کسانی بود که به مجلس نامه نوشت 
و متذکر شــد که انتخاب بذرپاش 
به ریاســت دیوان محاسبات قانونی 
نیست زیرا تبصره 1 ماده ۵1 قانون 
آئین نامه داخلی مجلس می گوید که 
داوطلب باید حداقل 20 سال سابقه 
کار داشته باشد؛ در حالی که سابقه 
کار نامبرده به 17 سال هم نمی رسد.

اما نه بذرپاش اســتعفا کرد و نه 
مجلس اصولگرا انتخاب خود را تغییر 
داد؛ بلکه هزار توجیه آورده شد برای 

تن ندادن به قانــون. توکلی در نامه 
خود درباره غیرقانونی بودن ریاست 
بذرپاش بر دیوان محاسبات نوشته 
بود: »وقتی برادرانه به آقای بذرپاش 
تذکر داده شد که جنابعالی 20 سال 
ســابقه کار ندارید و سابقه تراشــی 
نیز در شان شــما نیست و مصلحت 
آن اســت کــه داوطلب نشــوید تا 
اعتراضات برانگیخته نشــود، گفت 
که من در ســال 1۳78 در تاسیس 
فالن پژوهشگاه نقش مهمی داشتم 
و بعدا در بســیج دانشجویی سمت 
فرماندهی داشتم. در حالی که سابقه 
کار در عرف و متون حقوقی معنای 
روشنی دارد که رکن آن بیمه شدن 
در مشــمولین قانون کار است و غیر 
آن، و داشتن حکم اســتخدامی در 
مشموالن قوانین استخدامی دولتی 

است.«
الیاس نــادران هم یکــی دیگر 
از کســانی بود که حتــی تا چندین 
هفتــه بعد هم بر پیگیــری موضوع 
اصرار داشــت اما راه به جایی نبرد و 
حتی محمدباقــر قالیباف به عنوان 
رئیس نهاد قانونگذار در روز معارفه 
بذرپاش از انتخاب او و قانونی بودن 

آن حمایت کرد. 
انتظار استعفا!

القصــه اینکه اکنون یک ســال 
می گذرد و با تمام آن شبهات قانونی 
مهــرداد بذرپاش کمــاکان رئیس 
دیوان محاســبات است. طی دو روز 
گذشــته با اشــاره به نامه سازمان 
بازرسی کل کشــور درباره انتخاب 
شــهردار، این ســوال مــدام تکرار 
می شــود که آیا زاکانی عالقه اش به 
شهردار شدن را فدای قانون می کند 
یا قانون فدای زاکانی می شود؟ برای 
کســانی که دنبال پاسخ می گردند، 
یادآوری ریاســت مهرداد بذرپاش 
بر دیوان محاســبات خالی از لطف 

نیست.
ظاهرا این دیگــر به رویه معمو ل 
اصولگرایان بدل شــده کــه قوانین 
را گزینشــی دوست داشــته باشند 
و از قانونــی که در تضــاد با تصمیم 
آنهــا قــرار می گیرد، چنــان روی 
 از آن برگرداننــد کــه گویی اصال

 وجود ندارد. 

نکتــه قابل تامل دیگــر در این 
خصوص این اســت که متاســفانه 
در اینگونــه موارد هیــچ ابزاری جز 
خواهش و تمنا بــرای اجرای قانون 
وجود ندارد و همــواره در این گونه 
تا مدتی بــازار داغ نامه نگاری های 
التماســی داغ اســت و بعد هم تب 

ماجرا می خوابد. 
در فقــره نامه نگاری هــا درباره 
شهردار شــدن زاکانی کار به بسیج 
دانشجویی هم کشــیده است. این 
نهاد کــه قاعدتا در امتــداد جریان 
اصولگرایی اســت، دیــروز نامه ای 
خطاب به زاکانی منتشــر کرده که 
در آن آمده اســت: »به نظر می رسد 
شما طبق قوانین، صالحیت قانونی 
الزم جهت تصدی شهرداری تهران را 
دارا نیستید؛ زیرا طبق بند ب ماده ی 
یک »بخشــنامه ی تعیین مدارک و 
رشته های تحصیلی موضوع تبصره 
1 ماده 2 آیین نامه ی اجرایی شرایط 
احراز تصدی سمت شهردار مصوب 
2۵/9/1۳97 هیئــت وزیــران«، 
رشته ی تحصیلی شما یعنی پزشکی 
هسته ای، جزو رشــته های مرتبط 
اشاره شــده در گروه علــوم تجربی 

نمی باشد.«
بســیج دانشــجویی از زاکانی 
خواســته اســت کــه در صــورت 
نداشــتن جوابی مســتدل، استعفا 
دهد. حال برخی منتظر اســتعفای 
او هســتند و برخی هم منتظر اقدام 
شــورای شــهر، اما تجربه نشــان 
 می دهــد کــه او  از بهشــت تکان 

نخواهد خورد!

زاکانی کنار نمی رود، همانطور که بذرپاش نرفت؛

خاطره یک مرداد مشابه

خبر

وکیل مدافع سعید مرتضوی درباره حکم تبرئه موکلش 
از اتهام معاونت در قتل، گفت: این رأی برای این است که 
اعاده حیثیت از او شود و مشخص شود که او در اتفاقی که 

در کهریزک افتاده بی گناه بوده است.
ســعید ایوبی در گفت وگو با ایســنا ادامه داد: گرچه 
این رأی نوشــدارو بعــد از مرگ ســهراب اســت ولی 
برای این اســت که اکنــون در تاریخ قضایــی می ماند 
حکمی علیه یک دادســتانی صادر شــده که تمام هم و 
غمش حفظ امنیت شــهری بــوده ولی به جــای تقدیر 
دو ســال تحمل حبــس کرده اســت و  بعد از دو ســال 

 حبس به این نتیجه رســیدند که او بی گناه بوده اســت. 
وکیل ســعید مرتضوی توضیــح داد: اســتدالل قاضی 
شــعبه یک دیوان عالی این بوده که »انتساب بزه معاونت 
محل خدشــه اســت، به خصوص اینکه دو نفــر دیگر از 
همکاران نام برده که عمال در اقدامــات مورد نظر دخیل 
بوده اند و حتی مباشرت در بازداشــت داشته اند، از اتهام 
معاونت در قتل تبرئه گردیده انــد.« همچنین در بخش 
دیگری از رأی نیز آمده که ســعید مرتضــوی در دادنامه 
صادرشــده در تیرماه ســال جاری، از اتهام مشارکت در 
بازداشــت غیرقانونی نیز تبرئه شــده و به ایــن ترتیب، 

 اســاس و مبنای اتهام معاونت در قتل منتفی شده است. 
وی یادآور شد: دوسال پیش موکل درخواست اعمال ماده 
۴77 قانون آئین دادرســی کیفری را کرده بود تا ریاست 
محترم قوه قضائیه پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد 
که خوشبختانه با نظر دیوان عالی موکلم از اتهام معاونت 
در قتل تبرئه شد. بر اساس این گزارش، میرمجید طاهری، 
وکیل مدافع اولیای دم روح االمینی اسفندماه سال 96  از 
ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک 
به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه 28 دادسرای کارکنان 

دولت خبر داده بود.
وی دیــروز در خصوص حکم تبرئه ســعیدمرتضوی 
به ایلنا گفــت: پرونده  های این چنینــی در حالت عادی 
بسیار زمان بر اســت. پرونده ایشان سریع رسیدگی شده 
و احتمال دارد که این خبر صحت داشــته باشد اما هیچ 
گونه دادنامه ای به دست من و موکلینم نرسیده است که 

به صورت قطعی این خبر را تأیید کنم.  طاهری گفت: وی 
بیان کرد: این پرونده یک پرونده بسیار سنگین است که در 
دادسرای نظامی و دادگاه های مختلف سابقه دارد و قضات 
بسیاری در این خصوص اظهارنظر نموده اند؛ رسیدگی و 
صدور حکم برائت برای ما بعد از این همه مدت خیلی دور 

از انتظار بود.

سعید ایوبی:

تبرئه سعید مرتضوی برای اعاده حیثیت از او بود
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درخواست نمایندگان مشهد از رئیسی: 
سفر به مشهد را ممنوع کنید

نمایندگان مردم مشهد در مجلس در نامه ای به 
رئیس جمهور خواستار اعمال ممنوعیت قانونی و 
فیزیکی سفر به مقصد این شهر شدند. نمایندگان 
در این نامه خواســتار تصمیم قاطع و فوری رئیس 
جمهور مبنی بر تفویض اختیارات ویژه به اســتان 
و تامیــن فوری نیازهــای دارویــی، تجهیزاتی و 
بودجه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد را شده اند. 
آنها همچنین خواهان اعمــال ممنوعیت قانونی 
و فیزیکی ســفر به مقصد مشهد مقدس و تفویض 
اختیار تعطیلی موقــت اماکن و تجمعات مذهبی 

به نماینده محترم ولی فقیه در استان نیز شده اند.
    

وزیر خارجه ژاپن: 
مایل به همکاری با دولت جدید 
ایران در خصوص منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری کیودو، توشیمیتسو موتگی 
وزیر امورخارجه ژاپن دیروز در یک کنفرانس خبری 
گفت که قصد دارد هفته آینده به ایران، ترکیه، مصر، 
اردن، فلسطین، قطر و سرزمین های اشغالی سفر و 
درباره امنیت منظقه و مقابله با پاندمی کرونا رایزنی 
کند. وی با اشاره به آغاز به کار دولت جدید در ایران 
و همچنین کابینه جدید رژیم صهیونیستی افزود: 
می خواهم درباره وضعیــت این منطقه تبادل نظر 
صادقانه ای با این دولت های جدید داشته باشم و با 
آنها برای ترویج ثبات منطقه از نزدیک همکاری کنم.

    
با حکم محسنی اژه ای؛

محمدرضا صارمی رئیس حوزه 
ریاست قوه قضاییه شد

طی حکمی از سوی حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای رئیس دســتگاه قضا، محمدرضا 
صارمی به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه 
منصوب شــد. صارمی پیش از این مشاور قضایی 
رییس قوه قضاییه، بیــش از یک دهه قاضی دیوان 
عالی کشور، معاون بررسی و امور ارجاعی معاونت 
اول دستگاه قضا، 8 سال ریاست دفتر دادستانی کل 
کشور و همچنین به مدت پنج سال فرمانده مرکز 

مقاومت بسیج قوه قضاییه بوده است.
    

توصیه سخنگوی دولت خاتمی به رئیسی:
به یاوه گویی های اقتصادخوانده های 

سهمیه ای گوش ندهید
عبداهلل رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی 
در توئیتی خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: »آقای 
رئیسی پوست خربزه زیر پایتان نیندازند! اقتصاد علم 
است و مشکالت اقتصادی راه حل علمی دارند. به 
یاوه گویی های اقتصاد خوانده های سهمیه ای گوش 
ندهید. همه اقتصاددان های کشور را جمع کنید و 
نظر بخواهید، حتی مشاور خارجی بیاورید، تا شاید 

راه نجاتی عقالنی بیابید.«
    

رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛
نامه رئیسی برای مسکوت ماندن 

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی
محمدرضا رضایی کوچی از نامه رئیس جمهور 
برای برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و 
شهرسازی خبر داد و گفت: آقای رئیسی طی نامه ای 
خواسته اند که این طرح ســال آینده مطرح شود. 
وی توضیح داد: با توجه به اینکه یکی از شعارهای 
ایشان ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
بود، اگر وزارت مسکن ایجاد نشود این کار به سادگی 
انجام نخواهد شد. رضایی کوچی ادامه داد که رئیس 
جمهور اکنون برای تحقق این شعار دچار چالش 
خواهند شد چراکه وزارت راه و شهرسازی اکنون 

خیلی عریض و طویل است. 
    

طالبان به مرز های ایران نزدیک تر شد
به گزارش ایرنــا، منابع امنیتــی اعالم کردند 
گروه طالبان بعد از ظهر روز سه شــنبه شــهر فراه 
در مرز افغانستان با ایران را پس از درگیری شدید 
تصرف کردند. منابع محلی در فراه با تائید سقوط 
شهر این شهر گفتند که نیرو های دولتی از این شهر 
عقب نشینی کردند. شهر فراه مرکز هفتمین استان 
افغانستان است که طی ســه روز گذشته از کنترل 
نیروهای دولتی افغانستان خارج و در اختیار طالبان 

قرار می گیرد.
    

دیدارهای دیپلماتیک فواد حسین 
در تهران

فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز گذشته با 
حضور در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران با مقامات کشــورمان از جمله محمدجواد 
ظریف، وزیر امورخارجه دیدار و علی شــمخانی، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و دو طرف درباره 

مسائل دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند.

ظاهرا قانون به هیچ وجه 
سدی بر سر راه شهردار 

شدن زاکانی نیست بلکه 
این زاکانی است که قرار 

است سدی بر سر راه تداوم 
این قانون باشد! شاهدش 
هم اصرار آقایان اعضای 
شورای شهر برای اضافه 

کردن رشته تحصیلی آقای 
زاکانی به قانون انتخاب 

شهردار تهران!

این روزها این سوال مدام 
تکرار می شود که آیا زاکانی 
عالقه اش به شهردار شدن 

را فدای قانون می کند یا 
قانون فدای زاکانی می شود؟ 
برای کسانی که دنبال پاسخ 

 می گردند، یادآوری 
ریاست مهرداد بذرپاش بر 

دیوان محاسبات خالی از 
لطف نیست

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
صبح دیروز با لغو رسیدگی به طرح صیانت 
از حقوق کاربران به صورت هشتاد و پنجم 
)8۵( )در کمیسیون به جای صحن علنی( 

موافقت کردند.
به گزارش »انتخاب«، بررســی تقاضای 
عــده ای از نماینــدگان مجلس شــورای 
اســالمی در مورد لغو رســیدگی به طرح 
صیانت از حقوق کاربران در فضای  مجازی 
و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق 
اصل هشــتاد و پنجم )8۵( قانون اساسی 
در دستورکار جلســه غیرعلنی صبح امروز 

مجلس بود.

در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس شورای 
اســالمی رأی گیری برای لغــو این طرح 
به صورت اســتمزاجی صــورت گرفت و 

نمایندگان با آن موافقت کردند.
پیــش از این نماینــدگان با بررســی 
این طــرح به صــورت اصــل 8۵ یعنی در 
یک کمیســیون مشــترک به جای صحن 
علنی موافقت کرده بودند کــه با این رأی 

استمزاجی نظر خود را پس گرفتند.
لغو اصل هشتاد و پنجی )8۵( شدن این 
طرح باید در جلســه علنی مجلس شورای 

اسالمی در دستور کار قرار گیرد.
احمد علیرضابیگــی، نماینده تبریز در 

مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس 
شورای اسالمی برای بررســی طرح »لغو 
بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای 
مجازی طبق اصل 8۵ قانون اساســی«، به 
مهر گفت: 6۵ نماینده برای ســخنرانی در 
مخالفت و 6۵ نماینده برای ســخنرانی در 
موافقت با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق 
کاربران فضای مجازی طبق اصل 8۵ قانون 

اساسی ثبت نام کرده بودند.
به گفته وی در پایان نمایندگان با 1۴۴ 
رأی موافق و 111 رأی مخالف با لغو بررسی 
این طرح طبــق اصل 8۵ قانون اساســی 

موافقت کردند.

رأیی که پس گرفته شد
ســاعتی بعد امــا نماینــدگان با 1۳0 
رأی موافــق و 121 رأی مخالــف، بــا لغو 
بررســی طرح صیانت طبق اصل هشــتاد 
 و پنجــم طبق اصــل 8۵ قانون اساســی 

موافقت نکردند. 
این مصوبه به این معنی اســت که طبق 
تصمیم قبلی، این طرح در کمیسیون ویژه 
مطرح و پس از آن بدون بررســی در صحن 

علنی مجلس، به شــورای نگهبان ارســال 
خواهد شد.

مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس 
با بیــان اینکه طرح صیانت باعث تشــدید 
محدودیت و تحریم می شود، گفت: مجلس 
انقالبی که با شعار شفافیت آرا از مردم رای 
بدســت آورده اســت نباید بررسی طرح 

صیانت را به تاریک خانه بفرستد.
او که بــا لغو هشــتاد و پنجی شــدن 
طرح صیانــت موافق بود گفت: در جلســه 
علنــی دو هفته پیــش برخی دوســتان 
گفتنــد که منتقدیــن طرح تحــت تاثیر 
رژیــم صهیونیســتی هســتند. توانکــر 
تاکید کــرد: بــا اطمینــان می گویم که 
تمام نمایندگان مخالف بــه طرح صیانت 
 حاضرند جان خود را برای مباره با اسرائیل 

فدا کنند.

نمایندگان طی یک روز دو رأی متفاوت دادند؛

دو دستگی در مجلس بر سر طرح »صیانت«


