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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تیرماه پارســال، مجلس موادی به 
قانون آیین نامه داخلی خود اضافه کرد 
که علــی ربیعی، ســخنگوی دولت از 
یکی از آن مواد به عنــوان »رأی اعتماد 
ســاالنه به دولــت« یاد کــرد؛ چراکه 
در مــاده مذکور یعنی مــاده »235«، 
نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند 
که »رئیس جمهوری و هریــک از وزرا 
موظف هستند در مردادماه هر سال بر 
اساس برنامه های ارائه شــده در زمان 
تشــکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، 
اسناد و قوانین باالدستی و شاخص های 
عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، 
گزارش عملکرد ســال گذشته و برنامه 
سال آینده را به صورت کمی و مقایسه ای 
به مجلس شورای اسالمی تقدیم کنند.«
ماده 237 هم تصریح می کرد که بعد 
از ارائه گزارش دولت و رئیس جمهوری و 
بررسی آن در کمیسیون ها، رأی گیری 
خواهد شــد که نمایندگان مجلس از 

توضیحات ارائه شده قانع شدند یا نه؟ 
همچنین مقرر شد که »اگر عملکرد 

هریک از وزرا به تأیید مجلس نرســید، 
طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و 
نهم )89( قانون اساسی و قانون آیین نامه 
داخلی در دســتور کار مجلــس قرار 

می گیرد.«
این مواد الحاقی به آیین نامه داخلی 
مجلس، به تایید شــورای نگهبان نیز 
رســید و حاال مرداد است؛ یعنی ماهی 
که براساس ماده 235، رئیس جمهوری 
و وزرا هر ســاله در این ماه باید گزارش 

مربوطه را به مجلس بدهند.
در واقع حاال مرداد اســت، یعنی ماه 
مناقشــه بر ســر این ماده. نمایندگان 
مجلس از اواسط خرداد با یادآوری این 
ماده تاکید کردند که دولت براســاس 
این ماده باید تا نیمه مرداد گزارش خود 
را به مجلس ارائه کند. اسداهلل عباسی، 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعالم 
کرد که هیأت رئیسه تصمیم گرفته تا 
ماده 235 آیین نامه داخلی را فعال کند 
و نامه ای هم به رئیس جمهوری ارسال 
شد تا گزارش خود را به مجلس ارائه کند.

در کمین »تفکیک قوا«
امــا خبــری از آن گزارش نشــد و 

رفته  رفته صدای برخــی از نمایندگان 
مجلــس درآمــد. دیــروز محمدرضا 
صباغیان، نماینده مردم یزد در تذکری 
درباره لزوم ارائــه گزارش های رئیس 
جمهوری و وزرا در صحن مجلس خطاب 
به علی الریجانی گفت: »آقای الریجانی 
با اینکه از دولت خواســته شــده است 
هم رئیس جمهور و هــم وزرا در صحن 
گزارش هایــی را ارائه کند امــا دولت با 
این موضوع مخالفت کرده است؛ در این 
 راستا الزم است هیات رئیسه ورود کند 

و تذکری بدهد.«
در پاسخ همین تذکر صباغیان بود که 
الریجانی خبر از نامه روحانی داد و اینکه 
رهبری موضوع را به شورای حل اختالف 

قوا ارجاع داده اند. 
بخشی از ایرادات دولت به این ماده، 
اشکاالت حقوقی اســت. علی ربیعی، 
سخنگوی دولت درباره آن گفته است 
که »این آیین نامه اشــکال حقوقی هم 
دارد، چنانکه آیین نامه داخلی مجلس 
نمی تواند تکلیف جدیدی برای دولت 
در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در 

تضاد است.«

ابزار نظارت یا رانت و سوء استفاده؟
ربیعی همچنین گفته است: »این 
طــرح نه تنها موجــب افزایش نظارت 
و اصالح روش ها نمی شــود، بلکه دور 
جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت های 
فلج کننده را به دنبال خواهد داشــت و 
زمینه نوعی از روابط غیرمســئوالنه و 
حرکت های غیرشفاف را ایجاد خواهد 

کرد.«
عالوه بر آن حسینعلی امیری، معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری تاکید کرده: 

»این مصوبه احتمال برخی رانت جویی ها 
و امتیازگیری ها از وزرای دولت را افزایش 
می دهد و چه بســا به برخی شایعه ها و 
شــائبه ها مبنی بر تهدید وزرا از سوی 
برخی نمایندگان و طــرح تقاضاهای 

خارج از قانون هم دامن بزند.«
امیری با اشاره به 66 الیحه دولت که 
در نوبت بررسی مجلس دهم قرار دارد، 
ادامه داده که »در همین شرایط فعلی 
هم بخش قابل تأملی از وقت وزرا صرف 
حضور در مجلس و پاســخ به سؤاالت 
نمایندگان می شــود و با اجرایی شدن 
این مصوبــه در کنــار افزایش تنش ها 
بین دو قوه، وقت زیادتری از وزرا باید در 

راهروهای مجلس صرف شود.«
نگاهی به هیأت حل اختالف قوا

حاال اعتــراض دولت بــه یک نهاد 
باالدستی ارجاع شــده است. »هیأت 
حل اختالف و تنظیم روابط قوای ســه 
گانه«، نهاد نسبتا نوپایی در ایران است. 
این هیأت ســال 1390 در پی افزایش 
اختالف و تنش میــان دولت محمود 
احمدی نــژاد با دو بــرادر الریجانی در 
رأس قوای مقننه و قضاییه، به تدبیر مقام 
معظم رهبری تشکیل شد. ریاست آن 
را آیت اهلل هاشــمی شاهرودی برعهده 
داشت که بعد از وفات آیت اهلل شاهرودی، 
هنوز جانشینی برای وی در این هیأت 

انتخاب نشده است.
حجت االســالم سّیدمحمدحسن 
ابوترابی، سّیدمرتضی نبوی، عباسعلی 
کدخدائــی و ســّیدصمد موســوی 
خوشــدل، چهار عضو دیگر این هیأت 
بودند که سال 95، با حکم رهبر انقالب، 
عضویــت آنها در هیــأت حل اختالف 
قوا بــرای یــک دوره پنج ســاله دیگر 
تمدید شد. بســیاری از مواردی که این 
هیأت به آنها رســیدگی کرده مربوط 
به اختالفــات محمــود احمدی نژاد با 
مجلس است؛ مانند قانون بودجه سال 
91، اختالف دولت دهــم با مجلس در 
مورد هدفمندی یارانه ها و حتی استیضاح 
عبدالرضا شیخ االسالمی، وزیر کار دولت 
احمدی نژاد که به دلیل انتصاب سعید 
مرتضوی به ریاســت ســازمان تامین 

اجتماعی اعالم وصول شده بود. 
اما پُربحث ترین پرونده این هیأت، 
پرونده مینو خالقی، کاندیدای منتخب 
اصفهان در دوره دهم مجلس شــورای 
اسالمی است که پس از انتخابات از سوی 
شورای نگهبان رد صالحیت و آرای وی 
نیز باطل اعالم شد. هیأت حل اختالف 
قوا، چهار ســال پیش در پرونده مینو 

خالقی، رأی موافق به شورای نگهبان داد 
و خالقی از ورود به مجلس بازماند.

باید منتظر ماند و دید که این هیأت 
درباره پرونده تازه اش چه حکم خواهد 
کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز 
گفت: »نامه ای به رهبری نوشتیم؛ ایشان 
به شورای حل اختالف قوا ارسال کردند و 
هرچه نتیجه آن باشد دولت از آن تبعیت 

می کند.«
مجلس بی حال است

اما قطعا طرفین ماجرا صرفا منتظر 
رأی هیأت حل اختالف قوا نخواهند ماند 
و در فاصله صدور رأی این هیأت، جدال 
بر سر ماده 235 ادامه خواهد داشت؛ به 
ویژه که ملزم کردن دولت به ارائه گزارش 
ساالنه، مدافعان سرسختی در داخل و 

خارج مجلس دارد. 
مجتبی رحماندوست، نماینده سابق 
تهران در مجلس دیــروز به خبرگزاری 
آنا گفته است که »متأســفانه ما با یک 
مجلس بی حال مواجه هستیم؛ زیرا در 
میان نمایندگان فعلی برخی به دنبال 
این هســتند تا بتواننــد در دوره بعد با 
حمایت دولــت موفق به کســب رأی 

شوند.«
او با بیان اینکه مجلس پــای کار و 
مطالبه گر نیست، افزوده است: »دولت 
خیالش آسوده اســت که اگر اشتباهی 
را هم انجام دهد و یا بــه قانون مجلس 
عمل نکند، صدایی از نمایندگان بلند 

نمی شود.«
این نماینده سابق مجلس گفته است 
که »اگر نمایندگان ملت در اجرای این 
مــاده از قانون جدی بودنــد، مصاحبه 
می کردند و فضای جامعه را به ســمت 
و ســویی هدایت می کردند که آن را به 
عنوان یک خواسته ملی جا بیندازند و 
در آن وقت دولــت وادار به ارائه گزارش 

عملکرد می شد.«

رهبر انقالب نامه اعتراضی روحانی را به هیات حل اختالف قوا ارجاع دادند؛ 

مناقشه در ایستگاه »۲۳۵«

خبر

دولت دوازدهم همواره در چشم مجلس دهم، دولتی است که خود را پاسخگو به بهارستان نمی داند، از موضع باال به 
پارلمان نگاه می کند و وزرایش نیز ستاره سهیل هستند و مجلس پیوسته در پی آنهاست. اما همین مجلس رکورددار 

امضاهایی است که صبح پای طرح یا استیضاحی نشسته اند و عصر پس گرفته شده اند و حتی شاید رکورددار ناکامی در 
نظارت بر دولت. حاال به نظر می رسد بهارستان تصمیم گرفته این ناکامی و ضعف در نظارت را با ماده »235« جبران کند؛ 

ماده ای که به مناقشه جدید دولت و مجلس بدل شده و با دستور رهبری کارش به هیأت حل اختالف قوا کشیده است. 

معــاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایران صبح دیروز در جلســه فراکسیون مستقلین مجلس 
حضور یافت و گفت: ایران بعــد از برجام 300 کیلو اورانیوم 
را غنی ســازی نکرد بلکه 2۴ تن اورانیوم را غنی سازی کرده 

است.
به گزارش روز یکشــنبه اداره کل دیپلماسی عمومی و 
اطالع رسانی سازمان انرژی اتمی، علی اکبر صالحی در این 
جلسه، مهمترین عامل اختالفات غرب با ایران را در تفاوت 
دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک و خارج شدن ایران از مدار غرب 

دانست و گفت: به طور کلی حتی اگر ایران موضوع هسته ای 
را نیز حذف کند، باز هم مشکل غرب با ایران حل نمی شود و 
ادامه دار خواهد بود و در بیان علت این موضوع به این مساله 
اشاره کرد که غربی ها با ایران مشکل سیاسی و ایدئولوژیک 
دارند. وی صنعت هسته ای و تعلق این صنعت به نسل های 
آینده را حائز اهمیت دانســت و اظهار داشت: هنگامی که 
ذخایر فسیلی تمام شــود، انرژی هسته ای نقش خود را ایفا 

می کند. 
صالحی افزود: صنعت هسته ای باعث اقتدار علمی، فناوری 

و صنعتی می شود که نتیجه آن اقتدار و غرور ملی است. معاون 
رئیس جمهوری با اشاره به ســهم انرژی هسته ای در سبد 
انرژی و اینکه این سهم قابل توجه خواهد بود، تصریح کرد: هر 
یک هزار مگاوات برق هسته ای، باعث صرفه جویی در مصرف 
سوخت های فسیلی به میزان 11 میلیون بشکه نفت در سال 
است و سبب عدم انتشــار حداقل هفت میلیون تن گازهای 

آالینده خواهد شد. 
نگرانی صالحی از سوءاستفاده برخی افراد از عدم اطالع 
کافی مردم نسبت به ابعاد تکنولوژیکی صنعت هسته ای کشور 

محور دیگر سخنان وی را در برمی گرفت که وی در این زمینه 
خاطرنشان کرد: برخی با ارائه عمدی اطالعات غلط اهداف 
سیاسی خود را دنبال می کنند که این کار باعث تشویش و 

نگرانی افکارعمومی می شود. 

صالحی: 

پس از برجام 2۴ تن اورانیوم را غنی سازی کردیم
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 افزایش احتمال مصاحبه پمپئو 
با تلویزیون ایران

علی ربیعی، ســخنگوی دولت با اشــاره به 
سفرهای اخیر محمدجواد ظریف به 6 کشور، 
گفت: »خوشــبختاته گفت وگــوی ظریف با 
رسانه ها، پمپئو را به آن وا داشت که با ما گفت وگو 
کند، ما هم می گوییم ایشان می تواند با خبرنگار 
ما خانم مرضیه هاشمی گفت وگو کند.« گفتنی 
اســت مایک پمپئو، وزیر خارجــه آمریکا در 
روزهای اخیر، بعد از مصاحبه وزیر خارجه ایران 
با رسانه های آمریکایی، چندین بار برای گفتگو 

با تلویزیون ایران، اعالم آمادگی کرده است. 
    

 پاسخ رهبری 
به نامه گالیه آمیز ظریف

محمدمهاجری، فعال سیاســی اصولگرا در 
کانال تلگرامی خود نوشت: »گفته می شود اخیرا 
و به دنبال پخش ســریال »گاندو«، محمدجواد 
ظریف در نامه ای به رهبرمعظــم انقالب از موج 
توهین ها و تهمت ها گالیه کرده و نوشــته است 
حتی اگر بخشی از این حجم تخریب درست باشد، 
ادامه خدمت وی در ســمت وزارت امور خارجه 
شرعا جایز نیست. شنیده شــده است حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در پاســخ ظریف فرموده اند: 
 من مطلقا راضی نیســتم که به شــما کمترین 

اهانتی بشود.«
    

 حضور ناوشکن انگلیسی 
در خلیج فارس

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، انگلســتان 
امروز  اعالم کرد که ناوشــکن اچ ام اس دانکن 
برای تامین امنیت کشتیرانی وارد خلیج فارس 
شده است. ناوشکن دانکن در کنار ناو مونتروز 
از کشتی هایی انگلیسی که از تنگه هرمز عبور 
می کنند محافظــت می کند. »بــن واالس« 
وزیر دفاع انگلســتان گفت: آزادی کشتیرانی 
برای نظام تجاری و اقتصــادی جهان اهمیت 
اساسی دارد و ما برای دفاع از امنیت کشتی های 
انگلستان هر آنچه که بتوانیم انجام خواهیم داد.

    
تکرار مخالفت آلمان برای 

حضور نظامی در خلیج فارس
یک مقام آلمانی از مخالفت دولت کشورش 
در مورد حضور نظامی در خلیج فارس خبر داد. 
»نیلس اشمیت«، سخنگوی سیاست خارجی 
حزب سوسیال دموکرات آلمان، در گفت وگو 
با یک روزنامه آلمانی گفت: ما با پیشنهاد وزیر 
خارجه انگلستان برای ایجاد ائتالفی در جهت 
حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس مخالفیم. 
وی افزود: نیروی دریایی آلمــان می تواند در 
شــرایط آماده باش قرار بگیــرد، حالت آماده 
باش به معنی حضور در خلیج فارس نیست. ما 
خواهان حضور نظامی در خلیج فارس نیستیم و 
مخالفت خود را با این پیشنهاد اعالم کرده ایم.

    
 تبریک روحانی 

به  بوریس جانسون 
رئیس جمهــور کشــورمان در پیامــی با 
تبریک انتخاب جانســون به عنوان نخســت 
وزیر پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند 
شــمالی، ابراز امیدواری کرد کــه در دوران 
نخست وزیری وی، مناســبات تهران-لندن 
توســعه یابد.در پیام حســن روحانی خطاب 
به جانســون آمده اســت: »امیدوارم آشنایی 
جنابعالی با مســائل روابط ایران و انگلستان و 
یک بار حضور شــما در تهران، کمک شایانی 
به رفع موانع موجود در رشد و گسترش روابط 
فی مابین نماید و در دوران نخست وزیری شما 
توسعه بیشتر مناســبات در ابعاد مختلف دو 

جانبه و چند جانبه را شاهد باشیم.«
    

عضویت نمایندگان در 
کمیسیون ها، امتیازی می شود

اسداهلل عباسی، ســخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس به فارس گفت: بر اســاس مصوبه امروز 
هیأت رئیسه عضویت نمایندگان در کمیسیون 
تخصصی در ابتدای کار هــر مجلس امتیازی 
می شــود و هر نماینده ای که بیشترین امتیاز 
را داشته باشــد به عضویت کمیسیون مربوطه 
درمی آیــد. بر این اســاس مــواردی همچون 
ســابقه اجرایی و تقنینــی و همچنین مدرک 
تحصیلی و ... مرتبط با کمیســیون مربوطه در 
امتیازبندی نماینده برای عضویت در کمیسیون 
مدنظر قرار می گیرد و این مــوارد باید مرتبط 
 با حوزه کاری کمیســیون مورد درخواســت 

نماینده باشد.

رحماندوست، نماینده 
سابق تهران: متأسفانه 
ما با یک مجلس بی حال 

مواجه هستیم؛ زیرا در میان 
نمایندگان فعلی برخی به 

دنبال این هستند تا بتوانند 
در دوره بعد با حمایت 

دولت موفق به کسب رأی 
شوند. دولت هم خیالش 

آسوده است که صدایی از 
نمایندگان بلند نمی شود

سخنگوی دولت درباره 
آیین نامه الزام دولت به ارائه 

گزارش ساالنه به مجلس 
می گوید: این آیین نامه 

اشکال حقوقی هم دارد، 
چنانکه آیین نامه داخلی 
مجلس نمی تواند تکلیف 

جدیدی برای دولت در نظر 
بگیرد و با اصل تفکیک قوا 

نیز در تضاد است

رئیس جمهوری در دیدار یوسف بن علوی، 
وزیر امور خارجــه عمان با بیــان اینکه اقدام 
انگلیــس در توقیف نفتکــش ایرانی در جبل 
الطارق غیرقانونی بوده و هیچ سودی هم برای 
آنها نداشته و قطعاً متضرر خواهند شد، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران همچنان با قدرت در 
برابر تخلف و هرگونه تخطی از مقررات که امنیت 
کشتیرانی در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و 
دریای عمان را به خطر بیندازد، خواهد ایستاد. 
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی 

دیروز در این دیدار، با بیان اینکه ایران و عمان 
همواره برای حل و فصل مســایل و مشکالت 
منطقه، گام های مثبتی در کنار هم برداشته اند، 
اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران عالقمند 
به توسعه مناســبات و همکاری ها با عمان در 
سطوح مختلف و در راستای منافع متقابل دو 
ملت است. وی افزود: حضور نیروهای خارجی نه 
تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند، بلکه عامل 
اصلی تنش خواهد بود. اگر خواستار پیشرفت و 
توسعه منطقه هستیم، باید همگان برای برقراری 

ثبات و امنیت پایدار در سراســر منطقه تالش 
کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و عمان 
مسئولیت اصلی تأمین امنیت در منطقه تنگه 
هرمز را بر عهده دارند، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران همواره تالش می کند تــا دریای عمان، 
خلیج فارس و تنگه هرمز مسیری امن و مطمئن 
برای کشتیرانی آزاد بین المللی باشد. روحانی 
بازسازی ســوریه و بازگشــت آوارگان به این 
کشور و تالش برای توقف کشتار مردم بی گناه 
یمن را از موضوعات حائز اهمیت در تعامالت 

منطقه ای دانست و خاطر نشــان کرد: باید با 
همکاری متقابل در راستای ارسال کمک های 
انسان دوستانه غذایی و دارویی به مردم بی گناه 

یمن تالش کنیم. 
منطقه در حال گذر از بحران های 

ساختگی است
یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان نیز 
در این دیدار ضمن ابالغ ســالم گرم »سلطان 
قابوس« پادشــاه عمــان به رئیــس جمهور 
کشــورمان، روابط ایران و عمان را دوســتانه 
و برادرانه دانســت و گفت: مناســبات تهران - 
مســقط در زمینه های مختلف بویژه تجاری و 
سرمایه گذاری همواره رو به پیشرفت بوده است.

وزیر امور خارجه عمان با اشــاره به توافقات 
و برنامه ریزی های مســئوالن دو کشــور برای 
توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری فی مابین، 
اظهار داشت: دو ملت از توسعه روزافزون روابط و 

همکاری های ایران و عمان استقبال می کنند.
بن علوی خاطر نشان کرد: امروز منطقه در 
حال گذر از بحران های ساختگی و نیابتی بوده 
و مطمئناً ایجاد امنیت پایدار و حقیقی در منطقه 

بدون حضور ایران، امکان پذیر نخواهد بود.
وی اظهار داشت: ایران و عمان با وجود همه 
چالش هایی که با آن روبرو هســتند، باید تمام 
تالش خود را در راستای برقراری ثبات و امنیت 

پایدار در منطقه بکار گیرند.

روحانی در دیدار وزیر خارجه عمان: 

انگلیسی ها در توقیف نفتکش ایرانی متضرر خواهند شد


