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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

محمد مهاجری، فعال رســانه ای 
اصولگرا دیروز در طعنه به تب و تاب این 
روزهای بهارســتان برای اصالح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری و شرط و 
شــروطی که برای کاندیــدای 1400 
می گذارند، در توئیتر نوشت: »مجلس 
یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست 
جمهوری قانون می دوزد که فقط به تن 
یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه 
کنند چیزی کم ندارد. رئیس جمهور باید 
متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر 
باشد و 2 معاونش به جرم تخلفات شدید 
مالی زندانی باشند. اینجوری هیچکس 

نمی فهمد منظورتان قالیباف است!«
گذشــته از این طعنه ســنگین به 
ســرهنگ گازانبری مجلس، آنچه این 
روزها در خانه ملت در جریان است، در 
نوع خود جالب توجه اســت؛ مثال یک 
نماینده در فرایند بررسی جزئیات طرح 
مجلس برای اصالح قانــون انتخابات 
ریاســت جمهوری پیشــنهاد کرده از 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 
تست روانی گرفته شــود تا بعدا دچار 
پوپولیســتی نشــوند! غالمرضا نوری 
قزلجه، نماینده بستان آباد این پیشنهاد 
رو مطرح کرده و با اشــاره به جزء 3 ماده 
واحده طرح مجلس، مبنــی بر اینکه 
»داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 
باید از سالمت و توانایی جسمی و روانی 
کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست 
جمهوری برخوردار باشد«، گفته است: 

»موضوع فنی است قطعا شورای نگهبان 
باید فردی را انتخاب کند که او در آینده 
دچار فرایند پوپولیســتی نشود که اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد به دلیل بی توجهی 

به مسائل روانی بوده است.«
جالب آنکه پیشنهاد وی موافق هایی 
داشته اســت. مثال جالل محمودزاده، 
نماینده مهاباد در موافقت با آن، ادامه داده 
که کمیسیون پزشکی شورای نگهبان، 
مرکب از سه پزشک معتمد و روانپزشک، 
این موضوع را دنبال می کنند  که بنده 
افزودن عبارت »با تایید کمیســیون 
شورای پزشکی شورای نگهبان« را به این 

بند پیشنهاد می کنم.«
اینکه چطور با تست سالمت روانی 
می تــوان از پوپولیســت شــدن یک 
رئیس جمهور پیشــگیری کرد! در نوع 
خود قابل مداقه و بررسی جداگانه است 
اما به هر ترتیب خوشبختانه در نهایت 
این پیشــنهاد مورد موافقت اکثریت 
نماینــدگان قرار نگرفــت و کاندیدای 
ریاســت جمهوری از تســت روانی در 

امان ماند. 
اَلَک مجلس در برابر قانون اساسی

بخت گرچه در زمینه رهایی از تست 
ســالمت روانی با کاندیدای مورد نظر 
همراه بــود اما در ســایر جزئیات طرح 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری، 
توان یاری کردن کاندیــدای منظور را 
نداشت و بدین ترتیب داوطلب انتخابات 
1400 باید حائز شــرایط مطلوب نظر 
بهارســتان باشــد تا بتواند خود را وارد 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 

کند.  مطابق قانون اساسی، کاندیدای 
ریاست جمهوری باید از رجال سیاسی و 
مذهبی کشور باشد، ایرانی االصل، مدیر 
و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا 
و البته مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 
باشــد.  در هر دوره از انتخابات ریاست 
جمهوری اما تعداد کســانی که خود را 
واجد این ویژگی ها می دانند چنان زیاد 
است که هر بار صف های طوالنی برای 
ثبت نام در انتخابات شــکل می گیرد و 
ماجرای اداره کشور برای بسیاری اسباب 
تفریح و ســرگرمی می شــود.  شورای 
نگهبان بارها از مجالس پیشین خواسته 
بود قانون انتخابــات را به نحوی اصالح 
کنند که اسباب این مضحکه جمع شود. 
هر بار اما این شورا سر ناسازگاری با طرح 
مجالس پیشین می گذاشــت و بدین 
ترتیب قانون انتخابات به همان ترتیب 
مانده بود.  حاال اما مجلس یازدهم عزم 
خود را جزم کرده کــه انتخابات 1400 
با قانون آن اجرا شود. در واقع اگر قانون 
اساسی به هر شــهروندی با مشخصات 
ذکر شده اجازه کاندیداتوری در انتخابات 
ریاســت جمهوری را می دهد، مجلس 
اما اکنون تمام آن شــهروندان را اَلَک 
می کند تا در نهایت عده معدودی امکان 
کاندیداتوری را پیدا کننــد؛ از همین 
روست که بسیاری اساسا طرح مجلس 
برای اصالح قانــون انتخابات را مغایر با 

روح قانون اساسی می دانند. 
کتی و شلواری برای یک 40 سال به 

باالی بدون گرین کارت
به هر روی ظاهرا شــائبه مغایرت با 

قانون اساســی چندان هم مهم نیست 
چراکه مجلس مشغول کار خود است و 
دو روز گذشته را صرف بررسی جزئیات 

طرح خود کرده است. 
در جلسه روز سه شــنبه تصمیم بر 
این بود شد ســن کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری کمتر از 40 و بیشتر 
از 70 نباشد؛ همچنین نباید تابعیت و 
اقامت و مجوز اقامت یا همان گرین کارت 
کشورهای دیگر را داشــته باشد. نکته 
مهم اینکه نه تنها در زمان کاندیداتوری 
نباید گرین کارت داشته باشد، بلکه طبق 
مصوبه نمایندگان مجلس، در گذشته 

نیز نباید گرین کارت می داشته است. 
در نهایت نمایندگان بــا 152 رأی 
موافــق، 56 رأی مخالف و شــش رأی 
ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر 
در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند 
و بدین ترتیــب بر اســاس اصالحات 
صورت گرفته در جــزء 2 بند الف ماده 

1 طرح اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری، »ایرانی االصل و نداشــتن 
تابعیت و اقامت یا مجوز )کارت ســبز 
Green Card( کشــورهای دیگر در 
گذشــته و حال« از شرایط اختصاصی 

داوطلبان ریاست جمهوری تعیین شد.
تنها 1400 نفر حق کاندیداتوری 

دارند
در برابر مصوبه ســختگیرانه دو روز 
پیش درباره شــرط ســنی و تابعیت، 
شــماری از نمایندگان اما دیروز سعی 
کردند اندک انعطافــی به خرج دهند و 
دایــره انتخاب را بــرای رأی دهندگان 
وســیع تر کننــد.  در همیــن ارتباط 
غالمرضا نوری قزلجه، به عنوان نماینده 
پیشنهاددهنده حذف بند 10 ماده واحده 
طرح مذکور گفت: طبق آمار تمام افرادی 
که در این بند به عنوان افراد مورد تایید 
نام برده شده حدود 1400 نفر در کشور 
بیشتر نیستند و با این بند ما قانون را آنقدر 
محدود می کنیم که سبب مغایرت با روح 

قانون اساسی و مردم ساالری می شود.
او ادامه داد: چــرا باید حدود 99.99 
درصد جمعیت کشــور را از حضور در 
انتخابات ریاســت جمهوری محروم 
کنیم. ما حق تعــداد عظیمی از جامعه 
را از رسیدن به ریاست جمهوری سلب 
می کنیم و اینکه شــرطی بگذاریم که 
فقط افرادی خاص داوطلب ریاســت 
جمهوری شوند این با جمهوریت نظام 
و اصل قانون اساسی و روحیه مشارکت 

مردم مغایر است.
مطابق بندی که این نماینده به آن 
اشاره کرد و پیشــنهاد حذف آن را داد، 
داوطلب ریاست جمهوری باید حداقل 
شش سال ســابقه در مناصب معاونت 
روسای قوای ســه گانه، ریاست دیوان 
محاسبات کشور، ریاســت کل بانک 
مرکزی، دبیری شــورای عالی امنیت 
ملی یا دبیری مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، استاندار، شهردار شهرهای باالی دو 
میلیون نفر جمعیت، ریاست سازمان ها و 
نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای 
عمومــی غیردولتی در ســطح ملی، 
فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه 
سرلشگری و باالتر  و ریاست دانشگاه آزاد 
اسالمی، مدیر حوزه های علمیه کشور و 
مقام سیاسی موضوع بندهای »الف« تا 
»ج« ماده )71( قانون مدیریت خدمات 

کشوری مصوب  13۸6/7/۸باشد. 
توسل به مادورو هم بی فایده بود

احد آزادی خواه، نماینــده مالیر از 
نمایندگان مخالف این بند بود که سعی 

کرد بــا کمک نیکوالس مــادورو، نظر 
همکارانش را برای حذف این بند جلب 
کند. او با بیان اینکــه در این طرح ظلم 
و تبعیض روا شــده، گفت: نمایندگان 
دقت کنند که »نیکالس مادورو« رئیس 
جمهور ونزوئال سابقه راننده کامیونی 
دارد، ولی امروز چشــم استکبار را کور 
کرده است. همچنین هیچکدام از شهدا و 
سرداران ایران اسالمی سابقه شهرداری، 
استانداری و ... نداشتند و با این طرح نباید 

گردونه را تنگ کنیم.
ناصرموسوی الرگانی، عضو هیات 
رئیســه مجلس اما با تاکید بر ضرورت 
وجود این بند، اشــاره کرد که حتی اگر 
فردی بخواهد در یک کارخانه حسابدار 
شود هم می گویند باید 5 سال کار مفید 
داشته باشــد و قرار نیست فردی بدون 
سابقه سکان اجرایی ریاست جمهوری 

را برعهده بگیرد.
نهایتا بهارستان با 155 رأی مخالف، 
73 رأی موافق و 3 رأی ممتنع با پیشنهاد 
حذف بند 10 ماده واحده مخالفت کرد و 
بدین ترتیب دایره انتخاب برای ریاست 
جمهوری از میان همــان 1400 نفری 
خواهد بود که در این بند قید شده است. 

البته نمایندگان اندک انعطافی به 
خرج دادند و شــش سال سابقه تصدی 
مســئولیت در ماده مذکور را به چهار 
سال کاهش دادند.  با این تفاسیر به نظر 
می رسد مجلس آگاهانه در حال دوخت و 
دوز کت و شلواری است که فقط به قامت 
عده اندکی می نشــیند و از هم اکنون 
بســیاری از نخبگانی که چهار سال نه 
وزیر بوده اند و نه وکیل و نه اســتاندار و 
نه مشغول در دیگر مناصب یاد شده در 
طرح مجلس، از دایره کاندیداتوری برای 
ریاست جمهوری بیرون هستند و بدین 
ترتیب همان ایده سنتی و نانوشته »از 
این صندلی به آن صندلی« رســمی و 

قانونی خواهد شد. 

دایره کاندیداهای ریاست جمهوری در بهارستان تنگ تر می شود؛

دوخت کت و شلوار پاستور؛ ویژه برخی آقایان

خبر

هفدهمین نشست کمیســیون مشترک برجام در سطح 
معاونین/مدیران سیاسی ایران و کشورهای 1+4 به صورت 
ویدئو کنفرانس دیروز چهارشنبه، 26 آذر ماه 1399 برگزار 
شد و آخرین تحوالت پیرامون برجام را مورد بحث و بررسی 

قرار داد.
به گزارش ایســنا، در این نشست ســیدعباس عراقچی، 
معاون سیاسی وزارت امور خارجه، ریاست هیأت کشورمان 
را برعهده داشت. عراقچی در بخش هایی از سخنان خود در 
این نشست با اشاره به برخی اظهارنظرهای رسانه ای که در 

روزهای اخیر از سوی اروپا به گوش می رسد تاکید کرد: قاعدتا 
سه دولت اروپایی که خود را پایبند به دموکراسی و قواعد آن 
می خوانند، نباید از دولت ایران انتظار داشته باشند که اصول 
دموکراســی را نادیده گرفته و قانون مصوب مجلس شورای 
اسالمی را اجرایی نکند. دولت جمهوری اسالمی ایران متعهد 
و موظف به اجرای مصوبات مجلس شــورای اسالمی پس از 

طی مراحل قانونی آنها است.
عراقچی همچنین ضمن اعتراض به مواضع اخیر سه دولت 
اروپایی، بیان داشــت: به جای محکومیت ترور ددمنشــانه 

دانشمند برجسته هسته ای ایران، سه دولت اروپایی مجازات 
قانونی یک شخص مجرم را محکوم کردند.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه بیان داشت: طرف های 
اروپایی همــواره فقط از ایــران می خواهنــد در برابر همه 
رفتارهای غیرقانونی و خصمانه، چه تحریم های آمریکا باشد، 
و چه خرابکاری در نطنز و ترور دانشــمندان هسته ای خود 
خویشتندار باشــد. ایران نمی تواند تمام هزینه های اجرای 
برجام و رفتارهای غیرقانونی دیگران را متقبل شود و سایرین 

هم باید برای حفظ برجام هزینه بدهند.
عراقچی در رابطه با گمانه زنی ها پیرامون بازگشت آمریکا 
به برجام نیز گفت: ما به جای حرف و گمانه زنی، به اعمال توجه 
می کنیم. ایران همواره مواضع خود را به صورت شفاف بیان 
کرده و حاضر است پس از بازگشت آمریکا به انجام تعهدات 
خود در برجام و اعاده وضعیت به شرایط ژانویه 2017، اجرای 

تعهدات برجامی خود که وفق بند های 26 و 36 برجام آنها را 
متوقف کرده است از سر گیرد.

خط و نشان عراقچی در کمیسیون مشترک برجام؛

قوانینمصوبمجلسرااجرامیکنیم
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نشستوزاریخارجهاعضای
برجاماولدیبرگزارمیشود

هلگا اشمید، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک  
برجام در پایان هفدهمین نشست این کمیسیون با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد: »مشارکت کنندگان در 
پرتو چالش های موجود، درباره همکاری در خصوص 
حفظ برجام و نحوه اطمینان حاصل کردن از اجرای 
کامل و موثر آن از سوی تمامی طرفین بحث کردند. 
همچنین مشارکت کنندگان درخصوص برگزاری 
یک نشست غیررسمی وزاری امور خارجه دولت های 
عضــو برجــام در تاریــخ اول دی 1399 بصورت 

ویدئوکنفرانسی، توافق کردند.«
    

آمریکاتحریمهاییعلیهچهارنهاد
درارتباطباایراناعمالکرد

وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم علیه چهار 
نهاد به اتهام انتقال محصوالت پتروشیمی ایران خبر 
داد. به گزارش ایسنا، وزارت خزانه داری آمریکا دیروز 
با صدور بیانیه ای، چهار نهاد واقع در چین و امارات را 
به دلیل تسهیل در صادرات محصوالت پتروشیمی 
ترلیانس در لیست تحریم های خود قرار داد. این چهار 
نهاد به شرکت تریلیانس خدمات کشتیرانی ارائه و از 

طرف این شرکت مبادالتی مالی انجام داده اند.
    

منابع آگاه گزارش دادند:
ادامهمتعادلترفندتحریماز

سویدولتجوبایدن
به گزارش رویترز، جو بایدن، رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا بنا ندارد متد مبتنی بر تحریم »دونالد 
ترامپ«، رئیس  فعلی کاخ ســفید را در سیاســت 
خارجی کنار بگذارد. این خبــر را منابع نزدیک به 
حلقه بایدن اعالم کردند. به گفته این منابع بایدن 
همزمان با به دســت گرفتن زمام امور در تاریخ 20 
ژانویه بنا دارد در روند فعلی این کشور تغییراتی ایجاد 
کند، اما برنامه نه مبتنی بر عقب نشینی از تحریم ها 
خواهد بود و نه افزایش آن ها؛ بحث بر سر ایجاد تعادل 

در ابزار تحریم است.
    

غریب آبادی مطرح کرد؛
ابرازنگرانیایرانازقصدآمریکا
برایانجامآزمایشهایهستهای

کاظم غریب آبادی، نماینده دائم کشورمان نزد 
سازمان های بین المللی در وین در پنجاه و پنجمین 
نشست کمیســیون مقدماتی معاهده منع جامع 
آزمایش های هسته ای )ســی. تی. بی. تی(، با ابراز 
تأسف از رویکرد مخرب آمریکا در قبال معاهدات خلع 
سالح و عدم اشاعه هسته ای، گفت: ما ابراز نگرانی 
عمیق خود، به ویژه در مورد گزارش هایی مبنی بر 
امکان انجام آزمایش های انفجاری هسته ای از سوی 
آمریکا و تصویب بودجه 10 میلیون دالری در کمیته 

سنای آمریکا برای این منظور را ابراز می کنیم. 
    

در تهران برگزار شد؛
یادوارهشهدایجمهوری
آذربایجاندرجنگقرهباغ

اولین یادواره شــهدای جنــگ منطقه قره باغ 
آذربایجان در سالن شــیخ صدوق آستان حضرت 
عبدالعظیم برگزار شد. در این مراسم که با حضور 
حجت االســالم کاظم صدیقی، جمعی از خانواده 
شهدای قره باغ و برخی از طالب آذربایجانی مشغول 
به تحصیل در حوزه علمیه قم برگزار شد، یاد و خاطره 
2 هزار و 7۸3 شهید آذری جنگ 44 روزه آذربایجان 
و منطقه قره باغ گرامی داشــته شد. این همایش با 
هدف تحکیم روابط کشور های جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری آذربایجان و نیز ایجاد همبستگی با 

آرمان های دو ملت برگزار شد.
    

ادعای پژمانفر:
مدرکتحصیلیرئیسجمهور

معتبرنیست
نصراهلل پژمانفر، نماینده اصولگرای مجلس در 
جلســه علنی دیروز مجلس با بیان اینکه در طول 
40 سال گذشته آســیب هایی از سوی افرادی که 
وابستگی فکری و اندیشه ای به کشور نداشته و در 
طول مدت تحصیل در کشورهای بیگانه، حضور و 
اقامت داشته اند، گفت: هرچند مدرک آقای روحانی 
مورد تایید نبود، اما متاسفانه دوستان در مجلس 
دهم برای تحقیق و تفحص از این موضوع همراهی 
نکردند. دالیــل فراوانی مبنی بــر اینکه مدرک 

تحصیلی ایشان مورد تایید نیست، وجود دارد.
    

کدخدایی خبر داد؛
تاییدطرحاخذمالیاتاز

خانههایخالیدرشوراینگهبان
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
از تایید طرح اخذ مالیات از خانه های خالی و عدم 

مغایرت آن با شرع و قانون اساسی خبر داد.

نماینده بستان آباد: ما حق 
تعداد عظیمی از جامعه 
را از رسیدن به ریاست 

جمهوری سلب می کنیم و 
اینکه شرطی بگذاریم که 

فقط افرادی خاص داوطلب 
ریاست جمهوری شوند 
این با جمهوریت نظام و 

اصل قانون اساسی و روحیه 
مشارکت مردم مغایر است

مجلس آگاهانه در حال 
دوخت و دوز کت و شلواری 

است که فقط به قامت 
عده اندکی می نشیند و 
از هم اکنون بسیاری از 

نخبگانی که چهار سال نه 
وزیر بوده اند و نه وکیل، از 
دایره کاندیداتوری برای 
ریاست جمهوری بیرون 

هستند

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
وظیفه مجلس اســت که دولت را وادار به کار 
کند، گفت: مباحثی مانند ســبد کاال، طرح 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و موضوعاتی 
درخصوص بازنشســتگان و همچنین بیمه 
کردن دو ساله نزدیک به 2 میلیون خانواری که 
در روستاها بیمه نداشتند، از جمله طرح هایی 
بود که مجلس، دولت را وادار به کار کرده است.
به گزارش ایســنا، نشست روسای مجامع 

نمایندگان استانی با هدف بررسی مشکالت 
استان ها و بررسی بودجه سال 1400 برگزار 
شد. محمدباقر قالیباف در این نشست افزود: 
ما هنگام ورود به مجلس بــه ملت قول دادیم 
که تالش خواهیم کرد تا دولت را وادار به کار 
کنیم و این وظیفه مجلس است. 2 ماه اول به 
سازماندهی مجلس پرداختیم و از شهریورماه 
ســال جاری توانســتیم دولت را به فراخور 

موضوعات مختلف وادار به کار کنیم.

وی تاکید کرد: نمایندگان باید تصمیمات 
خــود را در مجلس انقالبی به صــورت ملی و 
محلی توأمان اتخاذ کنند تــا بتوانیم به نحو 

احسن از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم.
وی درخصوص بحث آمایش ســرزمینی 
افزود: سازمان برنامه و بودجه آمایش را انجام 
داده است، در حالی که اشکاالتی در آن وجود 
دارد، امــا همین آمایش هم متاســفانه هیچ 

خروجی نداشته است.

الیحه بودجه دارای اشکاالت فراوان و 
اساسی است

رئیس قوه مقننه همچنیــن با بیان اینکه 
در خصوص الیحــه بودجه ســال 1400 با 
روســای کمیســیون های تخصصی مجلس 

گفت وگوهای مفصلی انجام شده است، اظهار 
کرد: بایــد گفت این الیحه دارای اشــکاالت 
فراوان و اساسی اســت. از جمله اینکه الیحه 
خالف برنامه پنج ســاله و سیاستهای کالن 
است، وابستگی به نفت، هزینه های باال، پایین 
بودن میزان تحقق درآمدها و تعهدات بسیار 
باال هم از دیگر اشکاالت این الیحه است. البته 
این بودجه با تمامی اشــکاالت، فرصت های 
بزرگی را نیز دارد کــه البته با تغییر رویکردها 

می توان اتفاقات خوبی را رقم زد. 
وی تاکید کــرد: بنابراین بایــد حداقل 2 
ماه به صورت مداوم و شــبانه روزی کار کرد تا 

اصالحات الزم انجام شود.

قالیباف: 

وظیفهمجلساستکهدولتراواداربهکارکند


