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روی موج کوتاه

اولین حضور محمدجــواد ظریف 
در مجلس یازدهم به تنشی کشید که 
در واقع آغاز رسمی جدال علنی میان 
پاســتور و بهارستان شــد تا جایی که 
پس از آن، سوال از روحانی با 130 امضا 
تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و برخی 
از نمایندگان استیضاح او را نیز نزدیک 

اعالم کردند.
در ال به الی اظهارات ظریف، فریاد 
»دروغگو«، »دوســت نداریــم دروغ 
بشنویم« برخی از نمایندگان چنان باال 
گرفت که ظریف ناگزیر بود لحظاتی را 
سکوت کند تا این سر و صداها آرام شود. 
نهایتا او در میان این همهمه اکتفا کرد به 
اینکه به طعنه به مجلس اصولگرا بگوید: 

»ممنون از میهمان نوازی شما.«
وزیر امور خارجه پس از آنکه پشت 
تریبون قرار گرفت با شــرحی از تحول 
در دنیای کنونی از تغییر مفاهیم مربوط 
به روابط بین الملل سخن گفت و سپس 
با اشاره به سیاست ایران در قبال آمریکا 
تاکید کرد: »یکی از اقداماتی که آمریکا 
انجام می دهد، فشار بر دوستان ایران و 
هدف قرار دادن منافع ایران در منطقه 
است که این حوزه هم نیازمند به توجه 

ویژه ما هست.«
صحبت هــای ظریف بــه گفتن از 
اتحاد و انســجام درونی هم رسید و با 
تاکید بر اینکه سیاست خارجی حوزه 

دعوای جناحی و گروهی نیست، گفت: 
»سیاســت خارجی در قانون اساسی 
در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری 
است و سیاست های کلی نظام در حوزه 
سیاست خارجی را مقام معظم رهبری 
تعیین می کنند. این یعنی اجتناب از 
دوگانه سازی و دعوای داخلی در حوزه 

سیاست خارجی.«
دل پُر نمایندگان

بعد از صحبتهــای ظریف، نوبت به 
اظهارات نمایندگان رسید که همگی با 
انتقادهای تند به ظریف و وزارت خارجه 
او را سیبل هجمه های خود کردند. شاید 
تنها ذبیح اهلل اعظمی، نماینده جیرفت 
بود که گفــت »وزارت امــور خارجه و 
دیپلمات ها سربازان خط مقدم جبهه 
مقاومت هستند و تضعیف آنها در شرایط 
فعلی، مغایر امنیت ملی و منافع کشور 
اســت.« او همچنین به جلســه اخیر 
شورای امنیت اشاره و تصریح کرد که 
آن جلسه نشانه جلسات شبانه روزی 

شخص وزیر است.
مهرداد ویــس کرمــی، نماینده 
خرم آباد اما با طرح این ســوال که »تا 
کی باید از اعتماد کودکانه به آمریکای 
جهانخــوار و اروپای فریــب کار ضربه 
بخوریم و فرصت ها را بسوزانیم«، گفت: 
»ما به جای تکیه بر سیاست های نظام 
لیبرال باید به خداونــد متعال اعتماد 

می کردیم؛ چرا سیاست مداران از مبارزه 
با شیطان خسته شده اند و آن را به جامعه 
تلقین می کنند؟ شما فرصتهای بزرگ 
پیش روی ملت ایران را به امید لبخند 
آمریکا و اروپا نســوزانید، باید به جای 

کدخدا به خدا اعتماد کرد.«
رمضانعلی ســنگدوینی، نماینده 
گرگان اظهار کرد: »آقای ظریف شــما 
اعالم کردید که سیاست های ما همیشه 
موفقیت آمیز بوده است اما در مسیری 
که طی کردید همیشه منفعالنه بودید 
و ارتباط تجاری و اقتصادی ما در زمینه 

صادرات تعطیل است.«
احمد راســتینه، نماینده شهرکرد 
نیز با بیان اینکه دالر 20 هزار تومانی را 
باید دالر برجامی نامید، گفت: »شما از 
کاهش فشار بر مردم سخن می گویید 
در حالی که شرط های برجامی، سقوط 
آزاد ارز و مشــکالت اقتصادی را برای 
مردم رقم زده و اقتصــاد دالرمحور را 
حرکــت ذلیالنــه وزارت خارجه رقم 

زده است.
محمد صفایی، نماینده گناباد نیز با 
بیان اینکه »آقای ظریف! مجلس یازدهم 
را چگونه تصور کردید و چه تصوری از ما 
در ذهن شماست«، تصریح کرد: »وزیر 
امور خارجه در مجلس بحث از وحدت 
ملی و فراجناحی بــودن می زند اما در 
نشست با کری می گوید که اگر ما با شما 

به توافق نرســیم، جریان رادیکالیسم 
روی کار می آید!«

چرا با چین بی مهری کردید؟
از میکروفــون ســایر نمایندگانی 
که در جلســه دیروز صحبــت کردند 
نیز همین اظهارات مشــابه به گوش 
می رسید. مجتبی ذوالنوری، نماینده 
قم که میدانــدار اعتراضــات بود هم 
خطاب به ظریف گفت: »شما مسیر را 
از ابتدا کج رفتید. تضمین نگرفتید. اگر 
می دانستید چرا خالفش را عمل کردید 
و اگر نمی دانســتید در طول مذاکرات 
مقام معظم رهبری کــراراً تذکر دادند، 

چرا توجه نکردید؟«
او از بی مهــری دولت بــه چین هم 

انتقاد کرد و ادامــه داد: »چرا به عنوان 
مذاکره سه سال منطقه را رها کردید؟ 
وقتی شما می دانســتید وضعیت این 
چنین است، چرا پیمان های دو جانبه 
مالی و پولی با کشورهای همسایه برقرار 
نکردید؟ چرا با کشورهایی مثل چین که 
ما باید مهم ترین ارتباط را با آنها داشته 
باشــیم،  علیرغم تاکیدات مقام معظم 
رهبری بی مهری کردید و ما مدت های 
طوالنی در این کشورها سفیر نداشتیم 

و دیپلماسی اقتصادی ما تعطیل بود.«
 هیچگاه مسائل داخلی را 

به خارج نبردم
تذاکــرات تمام شــد و محمدباقر 
قالیباف از ظریف خواســت تا پشــت 
تریبون قرار بگیرد. همینکه وزیر خارجه 
خواســت صحبت هایش را شروع کند 
دوباره همهمه نمایندگان آغاز شد؛ آنها 
مقابل جایگاه هیات رئیسه جمع شده 

بودند و فریاد می زدند.
پس از فروکش کردن سر و صداها، 
ظریــف در واکنــش بــه توهین ها و 
هجمه هایی که در جریــان بود، اظهار 
کرد: »مقام معظم رهبری فرمودند که 
اگر شما هم گزارش مالقات های ظریف 
و برخوردش را با آن طرف دیده بودید، 
مثل من او را شــجاع، انقالبی  و صادق 
می دانستید.آن چه اتفاق افتاد آن نبود 
که شــما گفتید من هیچ گاه مسائل 

داخلی را به خارج نبردم.«
همین جمله ها کافی بــود تا دوباره 
فریاد و همهمه نمایندگان مخالف اوج 
بگیرد. در این لحظه ظریف ادامه داد: »هر 
چه گفتم را از مقام معظم رهبری شنیدند 
که اگــر دروغ بود ایشــان نمی گفتند 
صادق بودم و اگر راســت گفتم ایشان 

گفتند شجاع هستم.«
من و شهید سلیمانی هر هفته با 

هم جلسه داشتیم
ظریف در پاســخ بــه آن بخش از 
اظهارات نماینــدگان مبنی بر تفاوت 
سیاست سردار سلیمانی و وی نیز تصریح 
کرد: »شما هر چه می خواهید بگویید اما 
من و شهید ســلیمانی هر هفته با هم 
جلسه داشــته و هماهنگ کردیم هر 
چه در منطقه انجام دادیم با هماهنگی 
هم بود. آنهایی که شــهید سلیمانی را 
می شناسند و با او دم خور بودند و آنهایی 
که با سید حسن نصراهلل و مقاومت عراق 
و لبنان دم خور هستند، آنها می دانند که 

روابط ما چگونه بود، نه شما.«
در این لحظه یکــی از نمایندگان 
با فریاد بــه قالیباف گفــت که ظریف 
با ایــن صحبت هایش بــه نمایندگان 
توهین می کند و می گوید که نمایندگان 

نمی فهمند.
ظریف در واکنش گفت: »من گفتم 
که آنها نمی داننــد. بی جا می کنم که 

بگویم شما نمی فهمید، شما نماینده 
ملت هستید؛ ملت ما فهیم است شما 
هم نمایندگان ملت فهیم هســتید و 
من در برابر نماینــدگان ملت با کمال 
خضوع حضور پیــدا می کنم، حرف ها 
و توهین هــا را به جــان می خرم. من 
وظیفه دارم از شما به عنوان نمایندگان 
مردم بزرگ ایران بشــنوم و به گوش 
جان بشنوم و تشکر کنم. از انتقادات و 
حتی تندی های شما تشکر می کنم اما 
بدانید همه ما در یک کشتی هستیم؛ 
آمریکا لیبرال، اصالح طلب، اصولگرا، 
انقالبــی و ضد انقالبی نمی شناســد 
رژیم صهیونیســتی بــا کل  ایران و 
تمامیت اراضی ایران و جغرافیای ایران 
مخالف است و اصالح طلب و اصولگرا 

نمی شناسد.«
 اجازه نمی دهیم آژانس

 دستش باز باشد
پس از اظهارات ظریف، محمدباقر 
قالیباف که ریاست مجلس را برعهده 
دارد، با بین اینکه توقع مــا این بود که 
وزارت خارجه ما تبدیل به وزارت خارجه 
و اقتصاد بین الملل می شد، گفت: »اگر با 
برجام نتوانستیم سرمایه گذار به کشور 
وارد کنیم حداقل کاری کنیم که پول و 
ارزی که مردم ما نزد برخی از کشورها 

دارند به کشور انتقال داده شود.«
او همچنیــن تاکید کــرد: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام 
باید بدانند هرگز جمهوری اسالمی و 
نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد 
که آژانس دســتش باز باشــد و بدون 
محدودیت هــر کاری انجــام دهد و 
بــه دنبال این باشــد کــه حلقه های 
جاسوســی کشــورهای متخاصم را 

تکمیل کند.
رئیس مجلس تصریح کــرد: ما در 
برابر زیاده خواهی های آنان توقع داریم 
سیاست های کاهش تعهدات برجامی 
اجرا شود و زمانی همکاری خود را ادامه 
می دهیم که آنان در چارچوب توافقات 
پیش روند و ما مقابــل زیاده  خواهی ها 

می ایستیم.

بهارستان با حمله های تند به ظریف، جنگ با پاستور را رسما آغاز کرد؛

پذیرایی مفصل 
فریاد نمایندگان: دروغگو، دوست نداریم دروغ بشنویم

خبر

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی به خبرگزاری مهر گفت که به احتمال 
زیاد روز چهارشنبه در مجلس شــورای اسالمی اعالم وصول 

خواهد شد. 
اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس هم در همین ارتباط 
با اشــاره به انتقاد نمایندگان از گرانی ارز و مشکالت نابسامان 
اقتصادی و آشــفتگی بازار در این طرح، به خبرگزاری تسنیم 
گفت: طرح سؤال از آقای روحانی رئیس جمهور با امضای 130 
تن از نمایندگان تهیه شده و پس از اعالم وصول، رئیس جمهور 
می بایســت در یکی از جلســات علنی مجلس، بــرای ادای 

توضیحاتی در مجلس حضور یابد. در متن طرح سوال از رئیس 
جمهوری آمده است: »با عنایت به مفاد اصل 88 قانون اساسی و با 
استناد به مواد 210 و 211 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی بدین وسیله سؤاالت اینجانبان در 5 محور ذیل از آقای 
حسن روحانی رئیس جمهور محترم برای طی فرایند رسیدگی، 
ارجاع به کمیسیون تخصصی و ارائه پاسخ در صحن علنی مجلس 

در اولین فرصت ممکن تقدیم می گردد.
1-  چرا و به  چه  دلیل  قیمت ارزهای خارجی به سرعت در حال 

افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش است؟
2 - علت ازهم گسیختگی اوضاع بازار مسکن و خودرو و تورم 

عجیب و غریب چند صد درصدی بازار مســکن چیست و چرا 
دولت طی 7 سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن 

مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟
3 - در کجای برجام اشــتباه استراتژیک مرتکب شدید که 
آمریکا بدون کوچکترین هزینه از این توافق خارج و اروپا هم با 
پررویی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران 
است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل نماید حتی در عملیاتی 

کردن طرح حقیرانه اینستکس!
4 -  قرار شد دولت به خاطر مشکالت ناشی از بیماری کرونا، به 
واحدهای تولیدی و بخش های آسیب دیده وام اعطا کرده و کمک 

نماید، اما صدای اعتراض همه بخش ها بلند است، دولت در این 
زمینه چه کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟

5 -  از فروردین 97 که قیمت دالر دولتی 4200 تومان اعالم 
شد، تا امروز چند میلیارد دالر به این قیمت عرضه شده است؟ به 
چه کسانی داده شده و سرنوشت این دالرها چه شده است و چه 

تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟«

با امضای 130 نماینده؛

طرحسوالازرئیسجمهوراحتماالچهارشنبهاعالموصولمیشود
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عمویی به نقل از صالحی:
علتقطعیحادثهنطنز
مشخصشدهاست

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس درباره جلسه دیروز این کمیسیون با 
علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی به 
مهر گفت: صالحی درباره حادثه نطنز اظهار داشت 
که سناریوهای مختلفی درباره این حادثه در حال 
بررســی اســت و نتایج قطعی آن به زودی اعالم 
می شــود. وی تصریح کرد: طبــق گفته صالحی، 
گروه های کارشناسی از بخش های مختلف اطالعاتی 
و امنیتی همه جوانب موضوع را بررســی کردند و 
شورای عالی امنیت ملی هم اعالم کرده که دالیل 
این حادثه را کاماًل تشخیص داده اما فعاًل به دالیل 

امنیتی نتیجه این بررسی ها اعالم نشده است.
    

بنی گانتس:
هراتفاقیکهدرایرانمیافتد

بهاسرائیلربطندهید
به گزارش ایسنا به نقل از النشره، بنی گانتس، 
وزیر امنیت رژیم صهیونیستی و رئیس پیشین 
ســتاد ارتش این رژیم با اشــاره به اتفاقات اخیر 
در ایران از جمله حادثه نطنــز گفت: نباید تمام 
اتفاقات رخ داده در ایران را به اســرائیل ربط داد. 
وی در رابطه با اتفاقی کــه اخیرا در نطنز رخ داد، 
اظهار کرد: شــاید در طول این مــدت همه به ما 
مشــکوک بودند اما آنگونه نیست که هرآنچه در 

ایران رخ دهد به اسرائیل مربوط شود. 
    

احمد توکلی:
بااستیضاحروحانیموافقم

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص طرح سوال از روحانی گفت: بنده با 
استیضاح رئیس جمهور بیشتر موافق هستم. وی در 
پاسخ به این سوال که آیا در یک ماه از آغاز کار مجلس 
یازدهم طرح سئوال از رئیس جمهور موضوعیت 
دارد، تصریح کرد: بله، صد در صد موضوعیت دارد 
چون رئیس جمهور در حال نزدیک کردن کشور به 
لبه پرتگاه است. هر کشوری در دنیا به بحران ارزی 
می خورد کاهش ارزش پول ملی اش بین 25 تا 50 

درصد می شود اما در ایران وضعیت فاجعه است.
    

دهنوی:
سوالاز»زنگنه«دربارهقرارداد
گازیباترکمنستانکلیدخورد

محســن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در صفحه توئیتری خود نوشت: 
»به دلیل نگرانی از هدر رفت منابع ارزی کشــور 
در این اوضاع گرانی ها، درباره بی کفایتی وزارت 
نفت و جریمه هنگفت ایــران در قرارداد گازی با 
ترکمنستان، سوال از زنگنه را به جریان انداختم.« 
مهر در این باره نوشت: »ترکمنستان با شکایت 
خود در مــورد بدهی گازی ایران به این کشــور 
روی الحاقیه ای دست گذاشته که توسط دولت 
یازدهم امضا شده بود. وکالی آمریکایی ترکمن 
گاز، در قبال دفاع ضعیف شرکت ملی گاز ایران، 
توانستند پیروز داوری شــده و ایران محکوم به 
پرداخت جریمه ای شــود که برخی منابع آن را 

حدود دو میلیارد دالر اعالم کرده اند.«
    

نظرعضوشوراینگهباندرباره
قراردادایرانوچین

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای 
نگهبان در پیامی در صفحه شخصی اش در فضای 
مجازی درباره قرارداد پرحاشــیه ایران و چین، 
نوشت: »تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی 
که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به 
پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور 
و مطابق با اصول قانون اساسی است.« وی تاکید 
کرد: »بر اســاس اصل 77 قانون اساسی، اجرای 
هرگونه قرارداد و موافقتنامه بین المللی در نهایت 

باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.«
    

برادر قاضی منصوری:
بهنظرمااوترورشدهاست

برادر غالمرضا منصوری، به خبرگزاری برنا گفت: 
به نظر ما برادرم ترور شده است و او بارها در تماس با 
خانواده  گفته بود که امنیت جانی ندارد. او از »وکیل 
پرونده« انتقاد کرده و گفته اســت که امیرحسین 
نجف پور ثانی »هیچ شناختی« از برادرم ندارد و »اکثر 
مصاحبه های ایشان بدون اطالع از اصل موضوع بوده 
و اظهار نظرها غیر کارشناســی و هدفمند و صرفا 
تبلیغاتی است.« او خواستار بررسی »موضوع ترور« 
او شده و گفته اســت »علی رغم پیگیری مجدانه 
اینجانب و مکاتبات مکرر بــا وزارت امور خارجه و 
مسئوالن عالی قضایی نتیجه موثری در خصوص 
شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل 

نشده است.«

 ظریف در واکنش 
به هجمه های تند 

بهارستانی های اصولگرا 
به گفته رهبر انقالب اشاره 

کرد و گفت: مقام معظم 
رهبری فرمودند که اگر شما 

هم گزارش مالقات های 
ظریف و برخوردش را با آن 
طرف دیده بودید، مثل من 

او را شجاع، انقالبی  و صادق 
می دانستید

دیروز فریاد »دروغگو«، 
»دوست نداریم دروغ 

بشنویم« برخی از 
نمایندگان چنان باال 

گرفت که ظریف ناگزیر 
بود لحظاتی را سکوت 

کند. درنهایت او در میان 
این همهمه اکتفا کرد به 
اینکه به طعنه به مجلس 

اصولگرا بگوید: ممنون از 
میهمان نوازی شما

عضو جبهه پبروان خــط امام و رهبری 
معتقد است تعامل اصالح طلبان و شورای 
نگهبان هزینه هــای رد صالحیت ها برای 

نظام را کم می کند.
محمد ناظمــی اردکانی در بخشــی از 
گفتگــوی تفصیلی خود بــا خبرآنالین در 
خصوص راه هــای افزایش مشــارکت در 
انتخابات 1400 و نقش »شورای نگهبان« 
در افزایش حضور مردم در پای صندوق های 
رأی، اظهار داشت: تجربه نشان داده که در 

چند انتخابات گذشته رقابت بین دو جریان 
سیاســی »اصولگــرا« و »اصالح طلب« با 
عناوین ائتالفی متفاوت بوده است و عمدتا 
کاندیدای این دو جریان حائز اکثریت رأی 

شده اند.
وی گفت: به نظر می رســد در صورتی 
که تفاهــم نانوشــته ای مابین شــورای 
نگهبان و مســؤالن این دو جریان باشــد 
تا طبــق ضوابطی کــه شــورای نگهبان 
تعییــن می کند، هــر یــک از دو جریان 

در رقابت هــای درون حزبــی و جریانی، 
کاندیدای خود را معرفی و شورای نگهبان 
 نیز صحــه بگــذارد این روش بــه صالح 

نزدیکتر باشد.
ناظمــی اردکانی بــا تشــریح دالیل 
خــود، اضافــه کــرد: از یــک طــرف 
هزینه هــای عــدم تاییــد صالحیت هــا 
به پای نظام نوشــته نمی شــود و از طرفی 
دیگــر در رقابت هــای درون حزبــی 
شایســته گزینی صــورت می پذیــرد و 

هــر یــک از دو جریــان، کاندیداهایی را 
 معرفــی می کننــد کــه صالحیــت آنها 

تایید می شود.
این فعال سیاســی اصولگــرا در بخش 
دیگری از ایــن مصاحبه در پاســخ به این 

ســوال که برخی معتقدند شــعار »اصالح 
طلب، اصولگرا دیگــه تمومه ماجرا« که در 
برخی اعتراضات ســال گذشــته به گوش 
رســید، یک زنگ خطر برای این دو جریان 
اصلی سیاســی کشور اســت، تا چه میزان 
قائل به این تحلیل هستید، ابراز داشت: در 
وضعیت فعلی، ارکان سیاست نظام را این دو 
جریان سیاسی می سازند و علی رغم ضعف 
و نقصان، باز هم در رقابت های انتخاباتی این 
دو جریان حضور قدرتمند دارند و مردم نیز از 
شخصیت های حقیقی آنان بیشتر شناخت 
دارند و تحقق آرمان های امــام راحل)ره( 
و مقام معظم رهبــری و ارزش های انقالب 

اسالمی را در وجود آنان می بینند.

پیشنهاد اصولگرایانه به اصالح طلبان: 

برایانتخابات1۴00،واردتعاملباشوراینگهبانشوید


