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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

این روزها بحث سلمان خدادادی، 
نماینده  سابق ملکان که متهم به تعرض 
به زنی جوان بود، داغ شده است. پرونده 
او بسیار پر سر و صدا بود و نمونه ای برای 

فساد اخالقی. 
هفته گذشته اما خبر آمد که دادگاه 
کیفری اســتان تهران این نماینده را از 
اتهام تعرض تبرئه و او را به خاطر رابطه 
نامشروع و سوءاستفاده از موقعیتش به 
دو سال انفصال از خدمات دولتی و شالق 

محکوم کرده است. 
آقای خــدادادی نماینده مجالس 
ششم، هفتم، هشتم و دهم بوده است. 
پرونده اخالقــی او نیز به مجلس هفتم 
بازمی گردد؛ با این حــال او به مجالس 

بعدی نیز راه یافت. 
نمونه آشــناتر و نزدیک تر پرونده 
غالمرضا تاجگردون، نماینده گچساران 
است که نماینده دوره های نهم و دهم 
مجلــس بــوده و در انتخابات مجلس 
یازدهم هم منتخب حــوزه انتخابیه 
خود شد. اما درنهایت همین چند وقت 
پیش با یک پرونده قطــور از اتهامات 
مربوط به فساد اقتصادی، اعتبارنامه او 
در مجلس رأی نیاورد و به عبارت دیگر 
همکارانش او را از مجلس اخراج کردند 
و این ســوال باقی ماند که اگر به واقع او 

تا این حد در فسادهایی که نمایندگان 
دیگر ادعا می کردند دست داشته است، 
چگونه همچنان پایش به بهارستان باز 

شده است. 
»نقیصه« از دید آیت اهلل جنتی

نمونه هایی از این دســت اشاره به 
ناتوانی مجلس در نظارت بر نمایندگان 
خود می کند. اما گذشــته از فسادهای 
اخالقی و اقتصادی، برخی نهادها نگران 
جهت گیری سیاســی نمایندگان نیز 
هستند. از سوی دیگر مجلس یازدهم 
نیز مدعی انقالبی گری و شفافیت است. 
همگی اینها در کنار هم، بحث نظارت 
را در مجلس داغ کرده است. داغی این 
بحث زمانی سوزنده تر شد که آیت اهلل 
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز به 

آن ورود کرد. 
احمد جنتی، حــدود دو هفته قبل 
در دیدار اعضای هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در محل شورای نگهبان، 
ضمن آنکه موضوع »نظارت مجلس بر 
مجلس« را بســیار مهم دانست، گفت 
که عملکرد هیــأت نظارت بــر رفتار 
نمایندگان در مجلس باعث بســیاری 
از سوء رفتارها و تخلفات شــده و ابراز 
امیدواری کرد که نقاط ضعف این هیأت 

اصالح و به هیأتی کارآمد تبدیل شود. 
بخش دیگــری از اظهــارات او که 
واکنش های بسیاری را برانگیخت، این 

بود که او تصریح کرد: گرچه نظارت ما 
بر نمایندگان دائمی اســت اما به دلیل 
اشکال قانونی نمی توانیم در دوره چهار 
ساله نمایندگی، فردی که دچار انحراف 
و فساد می شود را از ادامه کار منع کنیم 

که این نقیصه باید برطرف شود. 
نگرانی بابت استقالل خانه ملت

سخنان دبیر شورای نگهبان در حالی 
ایراد می شــد که همچنان بسیاری از 
سیاسیون به عملکرد این شورا در بررسی 
صالحیت کاندیداهای انتخابات  مختلف 
معترض هستند و به طور کلی این شورا 
را متهم به سیاســی کاری و افتادن در 

دامان جناحی خاص می کنند. 
به دنبــال همین ســخنان، علی 
مطهری که در دوره پیشــین مجلس 
یکی از منتقدان جدی شورای نگهبان 
بود، نامــه ای به محمدباقــر قالیباف، 
رئیس مجلس فعلی نوشــت و با تاکید 
بر اینکه »مطابق قانون اساسی شورای 
نگهبــان وظیفه و حقــی درخصوص 
نظارت بر نمایندگان در دوره چهارساله 
نمایندگی ندارد«، از قالیباف خواست که 

از استقالل و حریت مجلس دفاع کند. 
یکی دیگر از تندترین واکنش ها از 
سوی مســیح مهاجری، مدیرمسئول 
روزنامه جمهوری اسالمی بود. او طی 
ســرمقاله ای در این روزنامه، خواسته 
جنتی را آشکارا خالف قانون اساسی و 

نشانه استیالطلبی شورای نگهبان بر 
مجلس عنوان کرد و نوشت: »متأسفانه 
اعضای هیأت رئیســه مجلس، نه در 
حضور آقای جنتی و نه بعد از آن جلسه، 
عکس العملی نســبت به این خواسته 
خالف قانون اساسی نشــان ندادند در 
حالی که دفاع از استقالل مجلس وظیفه 

آنان است.«
 پیشنهاد تشکیل

 کمیسیون مشترک 
در واقــع آنچــه بــرای ناظــران 
نگران کننده است این است که با توجه به 
قرابت جناحی و فکری و سیاسی مجلس 
یازدهم با شورای نگهبان، نمایندگان 
این دوره از مجلس به خواسته این شورا 
تن دهند. نگرانی دیگر نیز این است که 
در صورت اعطای چنیــن اختیاری به 
شورای نگهبان، نظارت ها بیش از آنکه 

بر فسادهای اخالقی و اقتصادی باشد، 
بر جهت گیری های سیاسی نمایندگان 

خواهد بود. 
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، 
ســخنگوی هیأت نظارت بــر رفتار 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
هفته گذشته در رابطه با تاکید آیت اهلل 
جنتی بر اصالح این هیات، ســخن از 
تشکیل کمیسیونی مشترک به میان 
آورد و گفت: »برخی معتقدند که از سایر 
نهادهای نظارتی استفاده شود اما به نظر 
می رســد که اگر اینجا حداقل کمیته 
نظارتی شکل بگیرد بهتر است چراکه 
اعضا فرصت رسیدگی ندارند بنابراین 
الزم است که یک کمیته نظارتی برای 
ارتباط با سایر نهادهای نظارتی شکل 
بگیرد و بیشتر وقت بگذارد و اعضا را در 

جریان موضوعات قرار دهد.«
در بیرون مجلس نیز، کسانی هستند 
که موافق باز شدن پای شورای نگهبان به 
موضوع نظارت بر نمایندگان در دوران 
نمایندگی هستند. داوود محمدی، عضو 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
دهم است که دیروز در این باره به ایسنا 
گفت: »هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
به دلیل شــکایات و گزارش هایی که 
از نمایندگان به هیأت رئیســه ارجاع 
می شــود و یا در اختیار خود این هیأت 
قرار می گیرد به رفتار نمایندگان نظارت 
و رسیدگی می کند و اگر جز این باشد، 
شــیوه عملکرد این مجموعه چنین 
نیست که خود رأسا اقدام به رسیدگی 

به رفتار نمایندگان کند.«
او ادامــه داد: »شــورای نگهبان اما 
ممکن است هم در زمان فعالیت های 
انتخاباتی، از مراجــع مختلف در مورد 
کاندیداها کســب اطالع کنــد و هم 
مجموع عملکرد نماینــدگان در طول 
یک دوره نمایندگــی را موردنظر قرار 
دهد و اقدامات نماینــدگان را در طول 

دوره نمایندگی رصد کند.«
نظارت یا تیر خالص؟

کاظم انبارلویی، عضو حزب موتلفه 
هم از موافقانی اســت که در این باره به 
ایسنا گفته اســت: »نهادهای نظارتی 
مثل وزارت اطالعــات و هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان و سایر نهادها باید بر 
عملکرد نمایندگان نظارت داشته باشند. 
یک قاضی در منزل استیجاری زندگی 
می کند و یک قاضی هم ده ها ویال دارد. 

یک وزیر همزمان که در دولت است، کار 
تجاری می کند و یک نماینده هم فساد 
مالی مرتکب می شــود، بنابراین باید 
نظارت بر مسئولین وجود داشته باشد.«

او با بیان اینکه نباید هیچ نگرانی بابت 
نظارت شــورای نگهبان وجود داشته 
باشــد، تصریح کرده اســت: »نظارت 
شــورای نگهبان به معنــای برکناری 
نماینده توسط این شــورا نیست، زیرا 
برکناری نماینده سازوکار قانونی خود 
را دارد. شــورای نگهبان در طول دوره 
چهار ساله مجلس نظارت خود را ادامه 
می دهد، اما از نظر اجرا، هیأت نظارت بر 
رفتار نمایندگان می تواند در مورد ادامه 

کار نماینده تصمیم بگیرد.«
در مقابل اما علــی صوفی دبیرکل 
حــزب پیشــروی اصالحــات درباره 
زمزمه های نظارت شــورای نگهبان بر 
نمایندگان، معتقد است: »نماینده باید 
آزاد باشد و بتواند بدون لکنت و نگرانی 
و ترس، هر انتقــادی از هر مقامی دارد 
آن را مطرح کرده و احساس عدم امنیت 
هم نداشته باشد. این نظرات که نظارت 
باید از بیرون قوه قانون گذاری صورت 
گیرد باعث می شود به تدریج مجلس از 
جایگاه خودش خارج شود. بر آن اساس 
به تدریج جایگاه نمایندگان مجلس کم 
می شود و تیر خالصی بر آزادی این قوه 

زده می شود.«
حال باید دید از میان این دو دیدگاه، 
کدام یک پیروز این کشمکش خواهد بود 
و آیا شورای نگهبان دامنه نظارتی خود را 
در صحن بهارستان هم خواهد گسترد 

یا اینکه مخالفان مانع آن خواهند شد. 

مجلس به خواست شورای نگهبان تن می دهد؟

دوراهی »نظارت« و »استقالل«

خبر

سفیر پیشین ایران در کره جنوبی پیشنهاد 
کرد در صورتی که راهکارهای دیگر نتیجه نداد، 
ایران از قدرت خود در تنگه هرمز و خلیج فارس 
جهت برخورد با کره جنوبی و مجبور کردن این 
کشور جهت آزاد کردن پول های بلوکه شده ایران 

در سئول استفاده کند.
فریدون انتظاری در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه در ارتباط با اقدام کره جنوبی در عدم پرداخت 
طلب ایران ، وزارت خارجــه و دولت نباید در این 
زمینه مماشات کنند و باید با قدرت عمل کنند ، 
افزود: اخیرا راه حل هایی از سوی برخی از افراد در 
این ارتباط مطرح شده مثال اینکه ورود کاالهای 

کره جنوبی به کشور را محدود کنیم و این کاالها 
را به نوعی تحریم کنیم، در حالی که این تصمیم 
موثر نیست و این کاالها اگر از مسیر قانونی نتوانند 
بیایند، به وسیله قاچاقچیان وارد بازار می شوند و 
این تصمیم باعث افزایش میزان قاچاق در کشور 

می شود.
وی همچنین با بیــان اینکه برخــی از افراد 
نیز پیشــنهاد دادند که  فیلم ها و ســریال های  
کره ای در تلویزیون پخش نشود و در این ارتباط 
محدودیت هایی ایجاد شود، گفت: این راهکار نیز 
به مانند راهکار فوق راهکاری بچه گانه و نادرست 

است که نمی تواند منجر به نتیجه ای شود.

این دیپلمات پیشین کشورمان با تاکید بر اینکه 
در این ارتباط باید با قدرت برخورد کرد ، اظهار کرد : 
ما باید برای کره این موضوع را تبیین کنیم که رابطه 
اروپا و واشــنگتن ربطی به رابطه تهران - سئول 
ندارد و آنها باید تحت هر شــرایطی طلب ایران را 

پرداخت کنند.
 وزارت خارجه و دولت 

دست از مماشات بردارند 
وی با اعتقاد بر اینکه تاکنون وزارت خارجه و 
دولت در مورد کره جنوبی مماشــات کرده اند در 
حالیکه باید با قدرت بیشتری در این زمینه عمل 
کنند و سفیر کره را نیز احضار کنند، گفت: پولی 

که در کره بلوکه شده پول مردم ایران است، پولی 
که اکنون مردم و کشور به شدت به آن نیاز دارند. 
بنابراین ما در این زمینه می توانیم از دیپلماسی 
عمومی قوی و کنترل شده ای استفاده کنیم تا این 
موضوع به مطالبه عمومی تبدیل شود و کره ای ها 

مجبور شوند به اجرای این مطالبه تن بدهند.
انتظاری با بیان اینکه کره ای ها از یک طرف به ما 
لبخند می زنند و از طرف دیگر پول های ملت ایران 
را پرداخت نمی کنند، تاکید کرد: به نظرم نه تنها با 
کره، حتی با دیگر کشورهایی که پول های ایران را 
بلوکه کرده اند ولی ادعای تعامل با ایران را دارند 

باید با قدرت برخورد شود.

این دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه 
دادستان کل کشور باید به عنوان مدعی العموم 
شــکایتی را علیه کره جنوبی تنظیم کند و قوه 
قضائیه در این عرصه به کمک وزارت خارجه و دیگر 
دستگاه های مسئول بیاید، گفت: ما می توانیم این 
موضوع را از طریق دیپلماسی بین المللی از جمله 
طرح شکایت در سازمان ها و مجامع بین المللی 

نیز به پیش ببریم.

سفیر پیشین ایران در کره جنوبی:

ایران از قدرتش در تنگه هرمز برای برخورد با کره جنوبی استفاده کند
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توسط وزارت اطالعات صورت گرفت؛
دستگیری سرکرده گروهک 

تروریستی »تندر«
به گزارش خبرگزاری ها، جمشــید شارمهد، 
سرکرده گروهک تروریستی »تندر« که از آمریکا 
عملیات مســلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت 
می کرد در پی عملیاتی پیچیده، اکنون در دستان 
قدرتمند سربازان گمنام امام زمان )عج( قرار دارد. 
شارمهد در سال ۱۳۸۷، عملیات انفجار در حسینیه 
سیدالشهدای شیراز را طراحی و هدایت کرد؛ در آن 
اقدام تروریستی، ۱۴ نفر شهید و ۲۱۵ نفر از عزاداران 
حسینی زخمی شدند. گروهک تروریستی »تندر« 
در ســال های اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات 
بزرگ را داشــت. منفجر کردن سد سیوند شیراز، 
انفجار بمب های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران 
و منفجر کردن حرم حضرت امام خمینی )ره( هنگام 
برگزاری مراسم عمومی از جمله این عملیات بود 
که با تســلط اطالعاتی مأموران وزارت اطالعات 

ناکام ماند.
    

رئیس سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد؛
 تعیین علت مرگ 

قاضی منصوری تا دو هفته دیگر
عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی 
کشور در پاسخ به ســوالی درباره علت مرگ قاضی 
منصوری، گفت: از حــدود ۱۰ روز پیش که جنازه 
متوفی منتقل شد، بررسی های اولیه و معاینه جسد 
انجام شده است و به جهت اینکه در حوزه سم شناسی 
و پاتولوژی فرآیندهای آزمایشــگاهی برای آماده 
سازی الم های تشخیصی طوالنی است، امیدواریم 
بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاســخ را به مراجع 
قضایی اعالم کنیم. وی افزود: در حال حاضر جسد 
متوفی با دستور مقام قضایی تحویل شده و موضوع 

در دادسرای جنایی در حال بررسی است.
    

مجلس برای بررسی عملکرد 
خود جشنواره برگزار می کند

بابک نگاهداری، مشاور و رئیس حوزه ریاست 
مجلس از برگزاری نخستین جشنواره شهید مدرس 
با هدف ارزیابی و ارتقای عملکرد مجلس شــورای 
اسالمی در راستای حل مشــکالت کشور و مردم 
خبر داد و با بیان اینکه حل مشــکالت امروز کشور 
در سایه فعالیت جهادی میسر خواهد شد، معرفی 
و تشویق نمایندگان، مدیران و کارمندان دلسوز، 
جهادی و تالشگر مجلس شورای اسالمی را از اهداف 
این جشنواره معرفی کرد. به گفته وی این جشنواره 
قرار است هر ساله در سالگرد شهادت شهید آیت اهلل 

مدرس برگزار شود.
    

علی رغم فشارهای آمریکا؛
ایران رئیس شورای اجرایی 
برنامه اسکان بشر ملل متحد شد

به گزارش ایلنا، به رغم تالش های آمریکا در جهت 
مانع تراشی برای فعالیت های کشورمان در نهادهای 
بین المللی، جمهوری اسالمی ایران موفق شد جایگاه 
ریاست شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد 
را برای دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به دست آورد. انتخاب 
ایران به این عنوان در نشســت مجازی این شورا با 
اجماع و بدون هیچ مخالفتی انجام شد. گفتنی است 
برنامه اســکان ملل متحد یکی از بازوهای اجرایی 
سازمان ملل متحد است که در موضوعات مرتبط 
با چالش های اسکان بشر و همچنین توسعه شهری 

پایدار فعالیت می کند.
    

 فوت یک امام جمعه دیگر 
در اثر ابتال به کرونا

ایسنا نوشت: حجت االسالم والمسلمین علیرضا 
صفایی حائری، امام جمعه شهرستان میناب در پی 
ابتال به بیماری کرونا دعوت حق را لبیک گفت. وی از 
حدود سه هفته قبل و در پی ابتال به بیماری کرونا در 
شهرستان قم بستری بود.  درگیری ریه وی با بیماری 
کرونا و مشکالت حاد تنفسی عامل فوت وی اعالم 
شده است. حجت االســالم صفایی حائری از آبان 
ماه ۹۸ به عنوان امام جمعه میناب منصوب شــده 
بود. وی پیش از این امام جمعه بندر خمیر در استان 

هرمزگان بود.
    

احمد توکلی صاحب   امتیازی 
»الف« را واگذار کرد

احمد توکلی با انتشار نامه ای از صاحب امتیازی 
سایت خبریـ  تحلیلی »الف« خداحافظی کرد. در 
نامه توکلی آمده است: »حاال سن به هفتاد نزدیک 
شــده و قدرت جمع همه کارها آهسته آهسته کم 
می شود، حق شماست که مردان سرزنده تری در الف 
به افزایش دانش و بینش خدمت کنند. بدین  جهت 
صاحب امتیازی الف را به دوست دیرینه  خود، جناب 

آقای سجاد محمدی واگذار کردم.«

مسیح مهاجری، خواسته 
جنتی مبنی بر نظارت 

شورای نگهبان بر مجلس را 
آشکارا خالف قانون اساسی 
و نشانه استیالطلبی شورای 

نگهبان بر مجلس عنوان 
کرد و نوشت: متأسفانه 

اعضای هیأت رئیسه 
مجلس، نه در حضور آقای 

جنتی و نه بعد از آن جلسه، 
عکس العملی نسبت به 

این خواسته خالف قانون 
اساسی نشان ندادند 

یکی از نگرانی ها این است 
که در صورت اعطای اختیار 

نظارت بر نمایندگان به 
شورای نگهبان، نظارت ها 
بیش از آنکه بر فسادهای 

اخالقی و اقتصادی باشد، بر 
جهت گیری های سیاسی 

وکال باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
گفت: کل مبلغ قیر یارانه ای چهار هزار میلیارد تومان است 
که از محل جابجایی طرح های عمرانی تامین می شود و از این 

بابت هیچ فساد و رانتی متوجه نمایندگان نیست.
جعفر قادری در گفت وگو با ایرنا با اشاره به بررسی طرح 

دو فوریت بند ب تبصره ۱ قانون بودجه در ســال ۹۹ که قرار 
است این هفته در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد، 
بیان داشت: بر اساس این طرح یک میلیون تن قیر در اختیار 
پروژه های عمرانی  که مشکل تهیه قیر دارند و قرار است به بهره 

برداری برسند، قرار می گیرد.
نماینــده مردم شــیراز گفت: در ســال های گذشــته 
هم معمــوال در بودجه مبلغــی را برای تامین قیــر در نظر 
می گرفتند امسال هم پیش بینی شــده تا با مقدار کمتری 
قیر بــرای طرح های عمرانــی در اختیار نهادها گذاشــته 
شــود کلیات این طرح مصوب شــده و جزئیــات آن این 

 هفته در دســتور کار نماینــدگان مجلس قــرار می گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان اینکه 
هیچ گونه فسادی در قیر یارانه ای متوجه نمایندگان نیست، 
اظهار داشت: کل مبلغ قیر یارانه ای چهار هزار میلیارد تومان 
است که از محل جابجایی طرح های عمرانی تامین می شود و 
قرار است این قیر در اختیار دستگاه اجرایی قرار گذاشته شود و 
در اختیار نمایندگان نیست که ادعای ایجاد رانت در آن باشد.
قادری اســتقالل بودجه و اقتصاد از درآمدهای نفتی را 
از اهداف اصالح ســاختار بودجه دانست و ادامه داد: افزایش 
درآمدهای مالیاتی، کاهش وابســتگی دولت به درآمدهای 

نفتی، کاهش هزینه های جاری و رشــد ســهم پروژه های 
عمرانی از بودجه، رعایت عدالــت اجتماعی و منطقه ای در 
توزیع اعتبارات بودجه و واگذاری پروژه های عمرانی به بخش 

غیردولتی را از جمله اهداف اصالح ساختار بودجه است.
عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات با بیان 
اینکه بودجــه باید سیاســت تمرکززدایــی را دنبال کند، 
تصریح کــرد: با اصالح ســاختار بودجه اعتبــارات موجود 
بــه پروژه هایی اختصــاص می یابــد که بازدهــی باالیی 
 داشته باشــند. ضمن اینکه هزینه شــرکت های دولتی نیز 

تعیین تکلیف می شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس:

هیچ رانت و فسادی در ماجرای قیر یارانه ای متوجه نمایندگان نیست


