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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در صورتی که یکی از اعضای 1+5 
در برجام از ایران شــاکی باشد که به 
تعهدات خود در برجــام عمل نکرده، 
شکایت خود را به شورای امنیت اعالم 
می کند؛ یعنی همین کاری که آمریکا 

اخیرا کرده است. 
ســپس مطابق بندهای 11 و 12 
قطعنامه 2231 شورای امنیت، رئیس 
شورای امنیت، حداکثر 3۰ روز بعد از 
دریافت ابالغیه کشور شاکی مبنی بر 
»عدم پایبندی اساسی« طرف مقابل، 
باید پیش نویس قطعنامه ای با موضوع 
»بازگشت تحریم های شورای امنیت 

علیه ایران« را به رأی بگذارد.
اگر ظــرف 1۰ روز بعــد از ابالغیه 
کشــور شــاکی، هیچ یک از اعضای 
شــورای امنیــت پیش نویس چنین 
قطعنامه ای را ارائه نکرد، آنگاه رئیس 
شــورا خود باید ایــن پیش نویس را 

ارائه کند.
نکتــه جالب تــر اینکــه در متن 
قطعنامــه 2231، تصریح شــده که 

رئیس شــورای امنیت »دیدگاه های 
کشــورهای دخیل در موضوع« را در 

نظر خواهد گرفت.
دیان دجانی، رئیس فعلی شورای 
امنیت اما سه شــنبه شب آب پاکی را 
روی دســت آمریکا ریخت و با اشاره 
به عــدم اجماع نظر در این شــورا در 
خصوص طرح آمریکا برای بازگرداندن 
تحریم های بین المللــی علیه ایران 
گفت که این شورا در جایگاهی نیست 
که اقدام بیشتری درباره درخواست 
آمریکا بــرای کلید زدن مکانیســم 
بازگشت خودکار تحریم ها علیه ایران 

انجام دهد.
او صراحتــا توضیــح داد: »پس از 
رایزنی با اعضای این شــورا، برای من 
روشن است که یک عضو شورا موضع 
خاصی دربــاره این موضوعــات دارد 
در حالی که شــمار زیادی از اعضا نظر 
متفاوتی دارند؛ از نظر من، اجماعی در 

شورا وجود ندارد.«
سفرهای فشرده به منطقه

بدین ترتیب به نظر می رسد این تیر 
آمریکا نیز به سنگ خورد و البته بازتاب 

بسیاری نیز داشت. حمید بعیدی نژاد، 
سفیر ایران در لندن با بازنشر گفته های 
 دیــان دجانــی، بــه کنایه نوشــت: 

»ختم جلسه!«
برای آمریکا اما این »جلسه« و این 
پرونده ختم نشده است. کلی کرفت، 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل در 
پی ســخنان دیان دیجانی، نماینده 
اندونزی در ســازمان ملل که رئیس 
شــورای امنیت در ماه اوت محسوب 
می شود، اظهار کرد: »بگذارید در این 
خصوص کامال شــفاف باشم. دولت 
ترامپ از ایســتادن در جایگاهی که 
همنشینان محدودی داشته هراسی 
ندارد. من تنها از این متاسفم که دیگر 
اعضای شورای امنیت راه خود را گم 
کرده اند و حال می بینند که همنشین 

تروریست ها شده اند.«
آمریکا به شــدت در تالش است تا 
با هر استنادی، رأی مطلوب خود را از 
شورای امنیت بگیرد. به دنبال همین 
تالش هاست که پمپئو تور خلیج فارس 
خود را فشــرده تر کرده است. او دیروز 
وارد بحرین شــد و در همان بدو ورود 

خواستار اتحاد کشورهای خلیج فارس 
علیه ایران شد. 

وزیر خارجــه آمریــکا در صفحه 
توییترش نوشت: »خوشحالم که امروز 
به خلیــج فارس وارد شــدم و بحرین 
اولین توقفگاهم است. ما اکنون بیش 
از هر زمان دیگری برای مقابله با ایران 
و ایجاد صلح و شکوفایی پایدار به اتحاد 

خلیج فارس نیاز داریم.«
او همچنیــن دربــاره معاهــده 
صلح رژیم صهیونیســتی و امارات 

متحده عربی گفت: »معاهده آبراهام 
نشــان می دهد صلح دست یافتنی 
 اســت. غنیمت شــمردن فرصت 

بسیار مهم است.«
پمپئو برای شکل دادن آن اجماع 
رویایی اش علیه ایران به ماجرای ادعای 
رئیــس جمهور کلمبیــا علیه رئیس 
جمهور ونزوئال هم ورود کرد؛ ادعایی 
که تصریح می کنــد نیکالس مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئال به دنبال خرید 

موشک از ایران است.
پمپئو دیروز در این باره نوشــت: 
»تعجبی ندارد که حکومت غیرقانونی 
مادورو برای )دست یافتن به( تسلیحات 
مرگ بار به دنبال ایران است. این دقیقا 
دلیل این است که ما تمام تحریم های 
ســازمان ملل علیــه ایــران از جمله 
تحریم تســلیحاتی را باز می گردانیم. 
ما قدرتمندانه این تحریم ها را اعمال 

خواهیم کرد.«
 گروسی در تهران؛ 

پمپئو در تل آویو
همزمان با سفرهای مایک پمپئو 
به منطقه و اسرائیل، رافائل گروسی، 
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در تهران است و در بیانیه ای که پیش 
از سفرش منتشر کرد نیز گفته است: 
»هدفم این اســت که دیدارهایم در 
تهران در پرداختن به مسائل حل نشده 
که آژانس در خصــوص امور پادمانی 
در ایران دارد، خصوصــا حل و فصل 
دسترسی، به پیشرفت ملموسی منجر 

شود.« 
ایران از او دعوت کرد به ایران بیاید 
تا باب هر نوع سوء اســتفاده آمریکا از 
اختالفات ایران و آژانس را ببندد. اکنون 
او در ایران اســت؛ هم با ظریف دیدار و 
گفتگو کرده تا دو طرف سوء تفاهمات 
را در سایه دیپلماسی حل کنند و هم 
برنامه بازدید او از موزه ملی ایران ترتیب 
داده شد تا گروسی با فرهنگ ایرانی که 
آمریکا مدام با نام »تروریست« از آن یاد 

می کند، آشنا شود. 
نتیجه این سفر می تواند به میزان 
قابل توجهی دست آمریکا برای اعمال 

فشار بر ایران را ببندد؛ چراکه اوال آژانس 
باید ادعای کشور شاکی درباره تخطی 
ایران از تعهداتــش را تایید کند و هر 
چی روابط ایران و آژانس حسنه باشد، 
گرفتن این تایید برای آمریکا سخت تر 

خواهد شد. 
دوم آنکه موضوع عدم اجازه ایران 
به آژانس برای دسترسی به دو سایت 
هسته ای با شفاف شــدن گفتگوها 
و دیدارهای حضوری، بســتر حل و 
فصل پیدا خواهند کرد. ایران پیش تر 
ادعا درباره آن دو ســایت را تکذیب 
و تصریح کــرده بود کــه آنها وجود 
خارجــی ندارند و اطالعــات درباره 
آنها صرفا مبتنی بر ســرویس های 

اطالعاتی اسرائیل است.
بدین ترتیب آمریکا هم از ســوی 
شــورای امنیت و هم از سوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، به بن بســت 
خورده اســت. حال ایــاالت متحده 
هرچه بیشتر از ســوی دوستان غربی 
خود طرد می شــود، تمایل بیشتری 
به سوی همســایگان منطقه ای ایران 
پیدا می کند. سفرهای مکرر مقامات 
آمریکایی بــه منطقه مویــد همین 

اشتیاق و تمایل است. 
از این رو می توان به وضوح دید که 
دیپلماسی ایرانی در حوزه غرب توانسته 
توفیق پیدا کند اما در حوزه منطقه ای، 
کشورهای منطقه همزمان که پذیرای 
مقامات آمریکایی هســتند، به ایران 
فشار می آورند و هر بار دست دوستی 

ایران را پس می زنند. 

رئیس شورای امنیت گفت نمی تواند پیش نویس بازگشت تحریم ها را ارائه کند؛

ختم جلسه اسنپ بک!

خبر

پس از آنکه مجلس شورای اسالمی به مدرس 
خیابانی، وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای 
تصدی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت رأی 
اعتماد نداد، دولت ناگزیر از تعیین سرپرســت 
برای این وزارتخانه شد. از طرفی اما مهلت قانونی 
دولت برای اداره وزارتخانه با سرپرســت به اتمام 
رســیده بود و تنها با اســتجازه از رهبری بود که 
می توانســت برای ایــن وزارتخانه سرپرســت 
تعیین کند.  رئیــس جمهوری نهایتــا 1۰ روز 
قبل جعفر ســرقینی را به عنوان سرپرست این 
وزارتخانه منصوب کرد. مجلس اما این انتصاب 
را غیرقانونی می داند. عضو هیأت رئیسه مجلس 
گفت: هنوز برای مجلس محرز نشــده که دولت 
برای تعیین سرپرســت جدید وزارت صمت از 
رهبر انقــالب اذن گرفته یا خیر که الزم اســت 

 دیوان محاســبات به ایــن مســئله ورود کند. 
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با مهر با اشاره 
به اینکه دولت در معرفی سرپرست جدید وزارت 
صمت تخلف کرده است، افزود: دولت می گوید 
که برای معرفی سرپرســت جدید وزارت صمت 
از مقام معظم رهبری اذن گرفته است که اگر واقعاً 
این گونه اســت، باید نامه رسمی آن را به مجلس 

ارائه کنند.
از رئیس جمهور شکایت می کنیم اگر ...

وی بیان کرد: در صورتی که رهبر معظم انقالب 
در این زمینه به دولت اذن نداده باشــند، معرفی 
سرپرست جدید برای وزارت صمت اقدام درستی 
نیست. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: بر اســاس اصل 135 قانون اساسی، 
فقط سه ماه امکان وجود دارد که وزارتخانه ای با 

سرپرست اداره شود و بر این اساس، رئیس جمهور 
نباید سرپرســت جدیدی را برای وزارت صمت 
تعیین می کرد. حاجی دلیگانی گفت: توصیه بنده 
به سرپرســت جدید وزارت صمت این است که 
مواظب باشد چرا که فعالیت وی در وزارت صمت 
غیرقانونی، غیرشــرعی و خالف قانون است و بر 
اساس ماده 5۹۸ قانون مجازات اسالمی، این اقدام 
تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و مجازاتی 
در پی دارد. وی تأکید کــرد: در صورتی که برای 
مجلس شورای اسالمی محرز شود که دولت برای 
تعیین سرپرست جدید وزارت صمت اذن مقام 
معظم رهبری را نگرفته است، از رئیس جمهور و 
سرپرست جدید وزارت صمت شکایت خواهیم 
کرد؛ همچنین الزم است دیوان محاسبات به این 
موضوع ورود پیدا کند. نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلس شورای اسالمی گفت: در صورتی که 
سرپرســت جدید وزارت صمت بدون اذن رهبر 
معظم انقالب فعالیت کند، این کار غیرشــرعی 
است و هنوز برای مجلس محرز نشده که آیا دولت 

این اذن را گرفته است یا خیر.

 ابالغ استجازه به مجلس
 از اختیارات دفتر رهبری است

در همیــن حــال، معــاون پارلمانــی 
رئیس جمهوری روز گذشته در حاشیه جلسه 
هیأت دولت بــا بیان اینکه رییــس جمهور با 
اســتجازه از رهبری، سرپرست وزارت صمت 
را تعیین کرده است، اظهار کرد: هفته گذشته 
نماینــده ای در این زمینه تذکــر داد و رییس 
مجلس تذکر را وارد دانســت، امــا من قباًل به 

صورت حضوری به نماینــدگان گفته بودم که 
تعیین سرپرست با استجازه رهبری بوده است.

حســینعلی امیری با بیان اینکه استجازه 
مکتوب رهبری وجــود دارد، گفــت: ابالغ 
استجازه به مجلس شــورای اسالمی مربوط 
به اختیــارات دفتر رهبری اســت و اگر دفتر 
صالح بداند بــه مجلس ابــالغ می کند.  وی 
تاکید کرد: ابالغ استجازه در حوزه اختیارات 

دولت نیست.

دعوای دولت و مجلس بر سر وزارت صمت؛

چالش »استجازه«
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معاون وزیر خارجه روسیه مطرح کرد؛
تمایل ایران به خرید تسلیحات 

ساخت روسیه
معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهاراتی را درباره 
تمایل ایران برای خرید تسلیحات ساخت روسیه پس 
از به پایان رسیدن تاریخ تحریم تسلیحاتی بیان کرد. 
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری اردوپوینت، 
یوری بوریسف، در حاشیه فروم بین المللی ارتش 
در ســال 2۰2۰ که به میزبانی روسیه برگزار شد، 
گفت که ایران »امیدواری زیادی« نسبت به خرید 
تسلیحات ساخت روســیه پس از به پایان رسیدن 

تاریخ تحریم تسلیحاتی دارد. 
    

جمالی نوبندگانی: 
برخی نمایندگان مکان هایی از 
ادارات گرفته اند تا کرایه ندهند

محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس 
دهم و ســخنگوی هیأت نظارت بر نمایندگان آن 
مجلس، با اشــاره به فیش حقوقی دوم نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی گفت: هزینه دفتر و ... که 
خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، 
پذیرایی، اقالم و نوشت افزار و تبلیغات می شود و در 
همان فیش ذکر می شود. با این وجود، هنوز هم برخی 
از خودروی فرمانداری که بیت المال است، استفاده 
می کنند و حتی با فشار بر ادارات دولتی یا دانشگاه ها، 
مکان هایی گرفتند تا کرایه ندهند. وقتی از یک ارگان 
دولتی چنیــن امکاناتی دریافت می شــود، چطور 

می توان روی آن ارگان نظارت داشت؟ 
    

سلیمی: 
کاندیداهای ریاست جمهوری 

ژست اپوزیسیون نگیرند
علیرضا ســلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی درباره چالش های انتخابات ریاست 
جمهوری 14۰۰ به ایلنا گفت: برخی کاندیداها برای 
رأی آوردن حالت اپوزیسیون به خود می گیرند؛ در 
حالی که باید بدانند کاندیدای ریاســت جمهوری 
هستند نه رهبر اپوزیسیون. وی افزود: کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری حتما در 4۰ سال گذشته 
مسئولیت های در کشور داشته اند و حتما نقشی در 
وضعیت موجود داشتند؛ آنها باید بگویند آیا حاضرند 
نقش خود را در وضع موجود بپذیرند؟ نباید خود را از 
این سیستم جدا ببینند، وگرنه بهتر است این عرصه 

را به اهلش واگذار کنند.
    

نماینده بافق: 
دولت و مجلس باید محاکمه شوند

محمدرضا صباغیان، نماینده بافق و مهریز در 
مجلس شورای اســالمی، با اشاره به آشفتگی بازار 
مسکن در چند وقت اخیر، به تسنیم گفت: دولت باید 
برای عدم ساخت مسکن و عدم برنامه ریزی مناسب 
در این حوزه و مجلس برای عدم نظارت بر ترک فعل 
دولت محاکمه شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس 
با تاکید بر اینکه یکی از علت اصلی ایجاد آشفتگی 
در بازار مسکن ترک فعل آخوندی، وزیر سابق راه 
و شهرسازی است، افزود: وزیری که افتخارش این 
بود که هیچ مسکنی در دوران وزارتش نساخته باید 

امروز پاسخگوی اقدامات خود باشد.
    

رایزنی با نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل درباره یمن

علی اصغر خاجی، دستیار ارشد وزیر امور خارجه 
کشورمان و مارتین گریفیتس، نماینده ویژه دبیر کل 
سازمان ملل در امور یمن دیدار و در خصوص برقراری 
آتش بس و روند صلح در این کشور بحث و تبادل نظر 
کردند. در این دیدار، خاجی بر حمایت ایران از حل 
و فصل سیاسی بحران یمن و همچنین تالش های 
سازنده کشورمان برای برقراری آتش بس فراگیر، 
رفع کامل محاصره و پیشبرد روند صلح تاکید کرد. 
گریفیتس نیز با اشاره به سفر اخیر خود به منطقه، 
اقدامات اخیر ســازمان ملــل در خصوص تدوین 
پیش نویس بیانیه مشــترک  را تشــریح و از نقش 

سازنده ایران در روند سیاسی یمن تقدیر کرد.
    

پرونده ۱۳ نماینده مجلس دهم 
زیر دست مجلس یازدهم

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، سخنگوی 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان،  به فارس گفت: 43 
پرونده از مجلس دهم در هیأت نظارت باقی مانده بود 
که عمال تکلیف آن پرونده ها باید در مجلس یازدهم 
مشخص می شد.  در جلســات برگزار شده موفق 
شدیم حدود 3۰ پرونده را تعیین تکلیف کنیم و فقط 
13 پرونده از مجلس دهم باقی مانده است. وی اظهار 
کرد: در مجلس یازدهم تاکنون فقط یک شکایت در 
هیأت نظارت ثبت شده که مربوط به شکایت آقای 
رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران از مصطفی 

میرسلیم، نماینده تهران است.

دیان دجانی، رئیس فعلی 
شورای امنیت آب پاکی را 

روی دست آمریکا ریخت و 
گفت این شورا در جایگاهی 

نیست که اقدام بیشتری 
درباره درخواست آمریکا 
برای کلید زدن مکانیسم 

بازگشت خودکار تحریم ها 
علیه ایران انجام دهد

آمریکا هم از سوی شورای 
امنیت و هم از سوی آژانس 

بین المللی انرژی اتمی، 
به بن بست خورده است. 

حال ایاالت متحده هرچه 
بیشتر از سوی دوستان 

غربی خود طرد می شود، 
تمایل بیشتری به سوی 

همسایگان منطقه ای ایران 
پیدا می کند

رئیس جمهور با بیان اینکه ما آرزوی 42 ســاله انقالب را 
برآورده کردیم، از مجانی شــدن برق بیش از 3۰ میلیون نفر 
در کشور خبر داد.  حسن روحانی، صبح چهارشنبه در جلسه 
هیأت دولت در این خصوص توضیــح داد: اعالم کردیم که در 
هفته دولت خانواده های کم مصرف،  از تخفیف 1۰۰ درصدی 
برخوردار خواهند شد. به بیان دیگر خانواده هایی که زندگی 
ساده ای داشته و از برق کمتر استفاده می کنند، برق برای آنها 
مجانی شد و این افتخار دولت دوازدهم است. البته این عدد برای 
یک یا دو میلیون ایرانی نیست بلکه برای بیش از3۰ میلیون 
ایرانی است که برق برای آنها مجانی شد و این کار عظیم و بزرگ 
است. رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت در همین شرایط 

سخت تحریم و کرونا موفق شد تولید محصوالت کشاورزی را از 
۹۷ میلیون تن به 13۰ میلیون تومان برساند،  افزود: در چهار ماه 
نخست سال ۹۹ به رغم شیوع کرونا و مشکالت تحریم، تقریباً 
دولت در تولید موفق عمل کرده است.  وی ادامه داد: همچنین 
خرید گندم که حدود ۸.1 است،  ۹ درصد بیشتر از سال گذشته 
انجام شده است. و ۹۰ درصد پول آن را به کشاورزان پرداخت 
کردیم. این نشان می دهد که این ملت تابع امام حسین )ع( و پیرو 

همان امامی هستند که نترسید و نهراسید.
 یک جا را در دنیا پیدا کنید که 
درمان کرونا آنجا مجانی باشد

روحانی با بیان اینکه وضعیت دیگر کشورها در شرایط کرونا 

به گونه ای بود که حتی برای تهیه ماسک دچار مشکل شدند، 
افزود:  دزدی هوایی شیوه ای بود که دیگر کشورها برای تهیه 
ماسک آغاز کردند ولی در کشور ما شرکت های دانش بنیان و 
بنگاه های تولیدی حتی یک روز تعطیل نبودند و خیلی سریع 
مشکالت را حل کردند. همچنین در شرایط تحریم، باالترین 
افتتاح ها در تاریخ دولت دوازدهم انجام شد. رئیس دولت تدبیر 
و امید با بیان اینکه یک جای دنیا را پیدا کنید که در آن درمان 

کرونا تمامش مجانی باشد، گفت: درمان کرونا در ایران مجانی 
است؛ هم برای ایرانی ها هم برای کسانی که به عنوان مهاجر 
در ایران زندگی می کنند.با بیان اینکه درمان و معالجه کرونا 
در کشور بر خالف بســیاری از کشورها به شکل مجانی انجام 
می شود. همچنین برای همه افرادی مبتال به کرونا یا بیماران 

غیرکرونایی، تخت بستری، دارو و مواد غذایی وجود دارد.
بازارها و اجناس ما از اروپا هم بهتر است

رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید 
بر اینکه ایستادگی ملت، آمریکا را مقابل دیپلمات های ما دچار 
شکست می کند، ابراز داشت: اینکه در شورای امنیت هر روز 
آمریکا شکستی را بعد از شکســتی تحمل می کند، به خاطر 
مقاومت و ایستادگی ملت اســت وگرنه این ملت اگر در سال 
۹۷ خود را باخته بــود و می گفت نمی توانــم و این مقاومت، 
ورای مقاومت من است، دشمن همان سال ۹۷ قطعنامه ها را 

برگردانده و ما را به زانو درمی آورد.

روحانی با اشاره به مجانی شدن برق بیش از ۳۰ میلیون نفر

آرزوی ۴۲ ساله انقالب را برآورده کردیم


