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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دیروز خبر سفر نمایندگان مجلس 
به همراه خانواده هایشــان به مشــهد 
حاشیه ساز شد. اساســا اداره مجلس 
گران است؛ اصال این تشکیالت و نهادها 
در ایران چنان عریض و طویلند که یک 
دهان گشادی دارند برای بلعیدن پول 

بیت المال. 
دو سال پیش که دالر هنوز چشمش 
به جمال 31 هزار تومان روشــن نشده 
بود و سکه 16 میلیون را رد نکرده بود، 
هزینه هر دقیقه مجلس شورای اسالمی 
21.7 میلیون تومان محاسبه شده بود؛ 
یعنی 1.3 میلیارد تومان برای هر ساعت 
جلسه علنی و باز هم یعنی 5.2 میلیارد 
تومان برای یک روز میانگین چهار ساعته 
برای مجلس. حاال بماند که آن عددها با 
محاســبه تورم 22 مهر 99، چند برابر 

خواهند شد.
تســهیالتی که به نمایندگان داده 
می شود تا نمایندگی کنند، اعم از خودرو 
و حقــوق و مزایا و کمــک هزینه تهیه 
مسکن و قس علی هذا، خرج سنگینی 
است روی دست بیت المال. به این امور 
اضافه کنید خرج ســفرهای خارجی و 
داخلی را.  پارســال همین موقع ها بود 
که علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس دهم در صفحه شــخصی خود 

در توئیتر نوشــت که »همه سفرهای 
خارجی نمایندگان مجلس از اول مهر 
امســال با درجه عادی انجام می شود و 
دیگر خبری از بیزینس کالس نیست.« 
او همچنین با بیان اینکه صرفه جویی در 
هزینه ها در مجلس تشدید شده، این 
نکته را هم یادآوری کرده بود که  ســال 
قبل در اولین اقدام بلیت بیزینس کالس 
فقط به پروازهای بیش از ســه ساعت 

محدود شد. 
نشانه های یک طبل توخالی

ریخــت و پــاش در اداره نهادهای 
مختلف کشور اما به حدی است که این 
مقدار صرفه جویــی هم کفاف انضباط 
مالــی را نمی دهد؛ حــال هرچه این 
دستگاه عریض و طویل تر مانند صدا و 
سیما و وزارتخانه ها و مجلس؛ مصادیق 
مخارج بیهوده روی دســت بیت المال 

گذاشتن هم بیشتر. 
از جملــه ایــن مصادیــق همین 
سفرهای سرخوشانه نمایندگان است. 
از مجلس دهم که بیزینس کالس سفر 
می کردند و صرفا ســال آخر ناگزیر به 
صرفه جویی هایــی ماننــد حذف این 
پروازها شدند که آبی برای گره گشایی 

اقتصادی گرم نشد. 
تا اینکه مجلس یازدهم با صدای بلند 
طبل »معیشت« و »عدالت« و »آبادانی 
ایران« و »تحول اقتصادی« به میدان 

آمد؛ طبلی که هرچه می گذرد توخالی تر 
به نظر می رســد. روز گذشته گزارشی 
منتشر شد که وضعیت اقتصادی امروز 
را با زمان شروع به کار مجلس یازدهم 

مقایسه می کرد. 
این گزارش اشاره می کرد که در روز 7 
خرداد که مجلس آغاز به کار کرد، قیمت 
دالر 173۰۰ تومان بــود، اما 2۰ مهر 
یعنی ۴ و نیم ماه بعد از آغاز به کار مجلس 
قیمت بــه رکورد بی ســابقه 31۰5۰ 

تومان رسید؛ یعنی 79 درصد افزایش.
قیمت سکه بهار آزادی هم در هفت 
خــرداد 7،1۰۰،۰۰۰ )هفت میلیون و 
یکصد هزار( تومان بود، اما 2۰ مهر به 15 
میلیون و 9۰۰ هزار تومان رسید یعنی 

12۴ درصد افزایش.
پراید 111 هــم در هفت خرداد 73 
میلیون تومان بود و دو روز پیش رسید 
به 136 میلیون تومان یعنی 86 درصد 
افزایــش. قیمت مواد غذایــی هم که 
سوگنامه ای مجزا در نوع خود است؛ از 
تخم مرغی که به شانه ای 38 هزار تومان 
هم رســید تا کره ای کــه 1۰۰ درصد 

افزایش قیمت را هم تجربه کرد. 
طرح های محبوب بهارستان

مجلس اما با آن دقیقه ای 21 میلیون 
تومان هزینه ای که روی دست بیت المال 
می گذارد و البتــه نرخش مربوط به دو 
سال قبل است و همه شعارها و صدای 

بلند طبلش و ایضاً سفرهای پرحاشیه 
نه تنها نتوانسته معیشت مردم را بهبود 
بخشد، بلکه حتی نتوانسته مانع فالکت 

بیشتر معیشتی شود. 
مجلس البته تمام ایــن موضوع را 
متوجه دولت می داند؛ البته مشخص 
نیست اگر دولت در اداره کشور تا این حد 
مسئولیت تام و تمام دارد، نمایندگان 
بهارستان در زمان کاندیداتوری چگونه 

حرف از تحول اقتصادی می زدند. 
وقت مجلس در این چند ماه بیش از 
معیشت؛ صرف اصالح طرح انتخابات 
ریاست جمهوری، اینترنت ملی، سوال 
از وزرا و هجمه به دولت شــده اســت. 
خبرگــزاری فارس دیــروز گفتگویی 
با علی خضریان، عضو هیأت رئیســه 

کمیسیون اصل 9۰ قانون اساسی منتشر 
کرد. خضریان در این گفتگو گفته است: 
»مدارکی به دســت بنده رســیده که 
نشان می دهد شماری از اعضای ستاد 
انتخاباتی آقای حسن روحانی با دستور 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در شرکت های زیر مجموعه شستا به 
کارگیری شده اند، این در حالی است که 
آمارها نشان می دهد حدود 3۰ درصد از 
جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری 
از این جوانان تحصیل کرده و متخصص، 
می توانستند واجد شــرایط جذب در 

برخی شرکت های دولتی باشند.«
»محرومیت زدایی« خانوادگی!

همزمان که ایــن نماینده مجلس 
این انتقاد را مطرح می کرد، خبر آمد که 
1۴ نماینده مجلس در قالب فراکسیون 
»محرومیت زدایی« به دعوت شهرداری 
مشهد، به مشهد رفته  اند؛ ظاهرا هم یک 
تیر و دو نشان زده اند و گفته اند که هم 
ژست زیبای محرومیت زدایی را بگیرند 
و هم ذیل آن یک ســفر خانوادگی هم 
ضمیمه اش کنند. اتفاقا علی خضریان 
هم در میان این نمایندگان هست که 
ازقضا سه همراه در این سفر داشته که 
نام خانوادگی دو نفرشــان با او مشابه 

بوده است. 
کمترین همراه حاضر در این ســفر 
به سارا فالحی، نماینده ایالم اختصاص 
دارد که یک همراه با خود به مشهد برده و 
بیشترین همراه نیز به محمدرضا مبلغی، 
نماینده کوهدشــت که شش همراه 
برایش ثبت شده است. بعد از فالحی، 
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین با 
پنج همراه و مصطفی طاهری با چهار 
همراه در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

این نماینــدگان و همراهانشــان 
میهمان شهرداری مشــهد بوده اند و 
عالوه بر هزینه ایــاب و ذهاب، هزینه 
اسکان و خورد و خوراک شان نیز از محل 
بودجه شهرداری مشــهد تامین شده 
است. با علم الهدی هم دیدار داشته اند. 

 آنطور کــه نماینــدگان گفته اند، 
ســفر را احســان قاضی زاده هاشمی، 
رئیس فراکســیون محرومیت زدایی 
و نماینــده فریمان تــدارک دیده اما 
در پاســخ به اینکه آیا بودجه و هزینه 
این ســفر از سوی شــهرداری مشهد 
تامین شده گفته اســت: »این موضوع 
را از دوســتان شــهرداری مشــهد 

 ســوال کنید.« همین قــدر بی اطالع! 
رحمت اهلل فیــروزی، نماینده نطنز اما 
پاسخ جالب تری داده است. البته او هم 
از محل تامین هزینه این ســفر اظهار 
بی اطالعی کرد اما در عین حال درباره 
هزینه های متحمل شده بابت حضور 
خانواده نمایندگان در این سفر، گفت: 
»هزینه خاصی نبود. نمایندگان در این 
ســفر غذاهای معمولی مثل خورشت 
قیمه، عدسی، عدس پلو و شله زرد و شله 
مشهدی می خوردند. اصال در این سفر 
چیز خاصی نبود که نمایندگان بخواهند 

دنبال آن باشند.«
به نظر می رســد اختالف دولت و 
بهارســتان بر ســر همین »چیزهای 
خاص« است؛ بهارستان معتقد است که 
آنچه دولت از سفره بیت المال برمی دارد 
»خاص« اســت مانند بــه کارگیری 
اعضای ستاد روحانی در شستا. در حالی 
که سهم مجلســی ها از این سفره یک 
سفر خانوادگی به مشهد است به صرف 

عدسی و شله زرد!
و اینگونه این مردم هستند که گرفتار 
این فهم غلــط از اداره مجلس و دولت 
هستند. آنچنانکه در ماجرای تحویل 
خودروهای دناپالس بــه نمایندگان 
مجلس یازدهم نیز، نمایندگان اینگونه 
استدالل کردند نمایندگان دوره های 
قبــل خودروهــای گران تری ســوار 

می شدند. 
این چشــم و همچشــمی بر سر 
برخورداری از غنائم سفره بیت المال، 
بدون آنکه حســاب و کتابی هم داشته 
باشد، نمک بسیار شوری است بر غم نان 
مردم در این شرایط دردناک اقتصادی 
و البته ناامیدی بیشــتر از مجلسی که 

هزینه بسیار دارد و فایده ... .

به بهانه »محرومیت زدایی« خانوادگی بهارستانی ها؛

یک دو دو تا چهار تای ساده در باب هزینه - فایده »مجلس«

خبر

نعمت احمدی، وکیل دادگستری گفت که از 
متهمان اولین دادگاه های جرایم سیاسی است 
که قرار است در آبان ماه برگزار شوند و اتهامش 
نیز به دلیل نقدی است که به فساد داشته است.
وی در گفت وگو با ایســنا در این باره اظهار 
کرد: مــن در مصاحبــه ای با روزنامــه آرمان 
مطالبی را مطرح کردم که ســازمان بازرسی 
کل کشــور علیه من شــکایت کرد و آن را یک 
نقد اصالح گرایانــه و در قالب جرم سیاســی 
دانست و برابر ماده یک و دو قانون جرم سیاسی 

کیفرخواست برایم صادر شد و جلسه دادگاه در 
18 آبان ماه سال جاری تشکیل خواهد شد که 

جزو نخستین دادگاه های جرم سیاسی است.
وی بــا بیان اینکــه مصاحبــه ام دو بخش 
داشت و راجع به فســاد در ایران بود، توضیح 
داد: درســت زمانی که آیت اهلل رئیسی موضوع 
دادگاه های مفاســد اقتصادی را تشکیل داد و 
چندین شعبه تشکیل شــد و افرادی محاکمه 
شــدند، از من سوال شــد و من گفتم فساد در 
ایران رو به جلوست و کاش این دادگاه ها زودتر 

تشکیل می شد زیرا فساد در ایران در بخش های 
مختلف گســترش پیدا می کند و از این فساد 

آسیب می بینند.
این وکیل دادگستری افزود: در همان زمان 
اخباری پخش شده بود و افرادی هم در جاهایی 
بازداشت شدند و بنده اشاره ای هم به نهادهای 
نظارتی کردم که چطور می شــود یک موضوع 
به صورت کلــی در یک نهاد و ســازمان پیش 
بیاید و فســاد تا این مرحله پیش برود؛ مانند 
آقای طبری که 2۰ ســال در کنــار رئیس قوه 

بود؛ مگر  امکان دارد؟ مگر امکان پذیر اســت 
نهادهای ناظر توجه نکنند؟ مگر می شــود در 
بانک ها فردی 12 هزار میلیــارد معوقه بانکی 
داشته باشد؟ در صورتی که برای اخذ وام ازدواج 
ده ها سند و مدرک باید ارائه شود یا موسسات 
مالی آنقدر گسترش پیدا می کنند که در کشور 
نهادینه شــده اند. من می گویم نظارت ها کجا 
رفته و آن را نقد کردم که به عنوان اتهام  نشــر 

اکاذیب دانسته شد.
بر اساس این گزارش، 17 خرداد ماه 1399، 
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص »لزوم 
اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات 
مرتکبان جرائم سیاســی« به مراجع قضایی 

سراسر کشور ابالغ شد.

علی القاصی دادستان تهران نیز 2۴ شهریور 
ماه در جلســه مســئوالن قضایی، با اشاره به 
احصای قریب 2۰ پرونده مشمول جرم سیاسی 
در دادسرای تهران اعالم کرده بود که دو فقره 
از این پرونده ها با 5 متهم به دادگاه کیفری یک 

استان ارجاع شده است.

متهم اولین دادگاه های جرایم سیاسی:

نقدم به فساد، جرم سیاسی دانسته شد
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کدخدایی پاسخ داد؛
احتمال گرفتن آزمون از 

کاندیداهای ریاست جمهوری؟
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در گفتگویی در خصوص شــائبه گرفتن آزمون از 
کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: آزمون به آن 
مفهوم مرسوم نیســت. مثال در مجلس خبرگان 
آزمون علمی است. چون باید اجتهاد را تشخیص 
دهیم. یک راه کم دردسر و کم هزینه برای خبرگان 
این بود که نامزدها آزمونی بدهند تا مشخص شود 
درجه اجتهاد را دارند یا ندارند. اما در انتخابات ریاست 
جمهوری آزمون به این معنی نیست. می خواهیم 
ارزیابی مدیریتی داشته باشیم. حاال با هر شیوه  ای 
که مجلس تعیین کند یا پیشنهادهای جدیدی که از 

سوی رسانه ها مطرح شود.
    

فعال اصالح طلب:
 آیا دولت پنهان عذرخواهی 

رهبر کره شمالی را دید؟
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصالح طلب 
در صفحه توئیتری خود با اشاره به ویدئوی اخیر 
گفتگوی رهبر کره شــمالی با مردم کشــورش، 
نوشت: »رهبر کره شمالی با چشــمانی گریان از 
مردم کشورش عذرخواســت که نتوانسته است 
وضعیت معیشــت  آنها را بهبود ببخشد. او   گفت: 
»خجالت  می کشم که نتوانستم شما را از شرایط 
سخت خارج کنم و تالشم کافی نبوده است.« آیا 
»دولت«پنهان فرجام توســعه نظامی را به جای 

توسعه اقتصادی می بیند؟«
    

در نامه ای به سرلشکر باقری صورت گرفت؛
واکنش به افزایش مدت زمان 

خدمت وظیفه سربازی
انجمن اسالمی دانشــجویان مستقل دانشگاه 
تهران طی نامه ای به سرلشکر باقری، رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح نســبت به قانون فعلی خدمت 
سربازی و افزایش مدت زمان خدمت وظیفه واکنش 
نشان داد و با بیان اینکه سازمان نظام وظیفه تبدیل 
به سازمانی در جهت هدررفت سرمایه  انسانی کشور 
و از بین رفتن سرمایه ی اجتماعی نظام شده ، تاکید 
کرد: اجرای قانون کنونی سربازی، نه  تنها باعث حفظ 
امنیت کشور و رسیدن به آن غایت مدنظر نمی شود، 
بلکه در درازمدت ســبب بحران هــای اجتماعی، 

فرهنگی و حتی امنیتی خواهد شد.
    

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
اعالم کرد؛

عملیات موفق علیه گروهک های 
تروریستی در کامیاران و مریوان

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( 
نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای از دو عملیات موفق 
رزمندگان این قرارگاه علیه گروهک های تروریستی 
در کامیاران و مریوان طی هفتــه جاری خبر داد و 
اعالم کرد که در این عملیات سه تن از تروریست ها 
به هالکت رسیده و سه تن دیگر از آنان زخمی شدند 
که یک نفر از آنان توسط رزمندگان قرارگاه دستگیر 
شــد. همچنین در این عملیات ها مقادیر زیادی 
ســالح، مهمات و تجهیزات ارتباطی تروریست ها 
توســط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( 

کشف و ضبط شد. 
    

نامه قالیباف به روحانی:
بودجه ۱۴۰۰ با لحاظ شرایط 

اقتصادی تدوین شود
رئیس مجلس شورای اســالمی در نامه ای به 
رئیس جمهوری اصالحات ســاختاری بودجه را از 
مطالبات اصلی نماینــدگان و از محورهای اصلی 
بسته اقتصاد مردمی عنوان کرد و نوشت: با عنایت 
به فرارســیدن زمان تهیه الیحه بودجه در دولت، 
انتظار می رود الیحه بودجه سال 1۴۰۰ متفاوت با 
لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی 
کشور و با لحاظ اصالحات ساختاری مدنظر رهبر 
معظم انقالب و نمایندگان محترم مجلس تدوین 

و به مجلس تقدیم گردد.
    

تاکید وزیر خارجه مراکش بر ادامه 
تعلیق روابط دیپلماتیک با ایران

به گزارش اســکای نیوز عربی، ناصر بوریطه، 
وزیر خارجه مراکش با طرح ادعای حمایت ایران 
از »جبهه پولیســاریو« و ضربه زدن به امنیت این 
مراکش اعالم کــرد: »روابط مغرب بــا ایران که 
اکنون قطع اســت و بدون تغییر باقی خواهد ماند 
مگر اینکه تهران عکس آن را ثابت کند.« گفتنی 
است مراکش دو سال پیش با ادعای حمایت ایران 
از جبهه پولیساریو که برا استقالل صحرای غربی 
با دولت مراکش مبارزه می کند، روبط دیپلماتیک 

خود با تهران را قطع کرد.

نماینده نطنز درباره 
هزینه های متحمل شده 

بابت حضور خانواده 
نمایندگان در سفر به 

مشهد، گفت: هزینه خاصی 
نبود. نمایندگان در این 

سفر غذاهای معمولی مثل 
خورشت قیمه، عدسی، 

عدس پلو و شله زرد و شله 
مشهدی می خوردند

مجلس اما با آن دقیقه 2۱ 
میلیون تومان هزینه ای 
که روی دست بیت المال 
می گذارد و البته نرخش 

مربوط به دو سال قبل است 
و همه شعارها و صدای بلند 

طبلش و ایضاً سفرهای 
پرحاشیه حتی نتوانسته 

مانع فالکت بیشتر 
معیشتی شود

ســخنگوی وزارت امور خارجه از پایــان نظام مجوز 
خواهی صادرات و واردات اقالم تسلیحاتی ایران در بامداد 
27 مهرماه جاری خبر داد و گفت: 27 مهر، روز شکست 
آمریکاســت که علیرغــم گردن کشــی و حیله گری ها 

نتوانست کار خود را جلو ببرد.
به گزارش ایرنا، سعید خطیب زاده در نشست خبری 
دیروز خود افزود: وزیر امــور خارجه در 19 مهر در صدر 
هیاتی محدود از نظر تعداد اما بلندمرتبه به چین رفت و با 

همتای چینی خود دیدار کرد.
وی توضیح داد: این ســفر دارای ابعاد مختلف است. 
موانع مشخصی در برخی مراودات عادی پیش آمده بود 
که سفر ظریف به صورت مشخص برای برطرف کردن این 

موانع بود. گفت وگوهای مثمرثمــری در این زمینه و در 
مسیر ارتقای روابط دوجانبه در ابعاد تجاری و اقتصادی 
انجام شد. وی با اشــاره به ابعاد منطقه ای و فرامنطقه ای 
ســفر ظریف به چین و اینکه چین هم همانند روســیه 
طرحی درباره خلیج فارس ارائه کرده است، اظهار کرد: 
جمهوری اســالمی ایران از هر طرحی که واقعیت های 
منطقه را شناخته و به دنبال برقراری گفت وگوهای درون 
منطقه ای باشد و شامل ســازوکارهای فراگیر  شود، چه 
طرح چین باشد و چه طرح روسیه استقبال می کند. ولی 
فکر می کنیم طرح ایران جامع تر بوده و ساختاردارترین 
طرح ارائه شــده، طرح صلــح هرمز اســت و  امیدواریم 

کشورهای دیگر هم به دنبال گفت وگو باشند.

  تاخیر انگلیس در پرداخت طلب ایران
 قابل پذیرش نیست

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور 
خارجه در مورد رایزنی تلفنی ظریف با همتای انگلیسی 
و ارتباط آن با طلب تهران از لندن و نازنین زاغری گفت: 
انگلیس بدهی قطعی به ایران دارد و هر روز هم میزان این 

بدهی به خاطر تاخیر در بازپرداخت آن بیشتر می شود. 
این تاخیرها هم قابل پذیرش نیست.

 از نقض آتش بس در قره باغ 
عمیقا متاسفیم

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره طرح ایران برای 
حل بحران قره باغ یادآور شــد: از آتش بــس در قره باغ 
اســتقبال کردیم اما از نقض آن از سوی دو طرف عمیقا 
متاسفیم. ما بمباران مناطق مســکونی و زیرساخت ها 
را شدیدا محکوم می کنیم. کشــتار غیرنظامیان از نظر 

ما مردود است.
خطیب زاده ادامه داد: طرف ها را به خویشــتنداری 
دعوت کرده و فکــر می کنیم گفت وگوهای سیاســی، 
احترام به تمامیت ارضی و خروج از مناطق اشــغالی به 
صلح پایدار کمک می کند. طرح ایران براساس این موارد 
است اما وقتی طرفین آماده پذیرش باشند، ما آن را اعالم 

خواهیم کرد.

خطیب زاده: 

محدودیت های تسلیحاتی ایران ۲۷ مهر پایان می یابد


