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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مجلس اصولگرا با چه تب تندی قصد 
کرده بود که روحانی را کنار بگذارد. اگر 
روحانی استیضاح و آنطور که تندروهای 
مجلس می خواستند دولتش ساقط شده 
بود؛ در واقع این بهارستانی های اصولگرا، 
از راه نرســیده گربه را دم حجله کشته 
بودند و نفس کشان پاســتور را زودتر از 

موعد فتح می کردند. 
ســناریوها بــرای اســتعفای 
رئیس جمهــور هم همگــی منجر به 
شکست شد و موضع مقام معظم رهبری 
دست ها را در این خصوص بستند. آن 
تب تند برای اســتیضاح روحانی، پس 
از آن فرونشســت که رهبری در دیدار 
مجازی با نماینــدگان مجلس صریحا 
اعالم کردند که دولت باید تا آخرین روز 

بماند و وظایف خود را انجام دهد. 
چالش حد نصاب

گزینه دیگر استیضاح وزراست که 
در آن مورد هم دست مجلس کمابیش 
بسته است. کابینه روحانی در سه سالی 
که از عمرش گذشته، هشت وزیر خود 
را از دســت داده است. چهار تن استعفا 
کرده اند، سه نفر استیضاح شده اند و یک 

نفر برکنار شده است. 

مطابق اصل 136 قانون اساسی در 
صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس 
به دولت، نیمــی از هیأت وزیران یعنی 
18 وزیر، تغییر کند، دولت باید مجددا از 
مجلس شورای اسالمی برای کل هیأت 
وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. این به 

معنی از حد نصاب افتادن دولت است. 
البته ســال گذشــته با اضافه شده 
وزارت گردشگری ترکیب هیأت وزیران 
از 18 به 19 رســیده و مجلس تعیین 
خواهد کرد که آیا دولت با از دست دادن 
یک وزیر دیگر از حد نصاب خواهد افتاد 
یا اینکه با افزودن وزارت گردشــگری، 
فرمول دیگری برای اصل 136 در نظر 
خواهد گرفت. به هر حال این وضعیت 
باعث شده تا مجلس با احتیاط بیشتری 

درباره استیضاح ها عمل کند.
 تالش برای الزام وزرا 
به ارائه گزارش ساالنه

تمامی این موارد راه های به چالش 
کشیدن دولت را برای بهارستان سخت 
کرده اســت؛ به ویژه آنکــه مجلس در 
این مدت نشــان داده که برای بهبود 
شرایط اقتصادی عمال برنامه منسجم و 
قابل اجرایی ندارد و استراتژی اصلی آن 

فشار بر دولت است. 
بعد از آنکه تیر اســتیضاح به سنگ 

خورد، موضــوع ارائه گــزارش وزرا به 
دولت مطرح شد. مجلس یازدهم پس از 
بیانات مقام معظم رهبری تاکید کرد که 
استیضاح به صالح نیست؛ اما وزرا باید 
به طور مرتب به مجلس گزارش دهند. 

ابتدای ماه جــاری نصراهلل پژمانفر، 
نماینده مشهد در جلسه علنی مجلس 
نسبت به این موضوع تذکر داد و گفت 
که »رئیس جمهور و وزرا موظف هستند 
در مرداد هر ســال بر اساس برنامه ارائه 
شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی 

اعتمادشان به مجلس گزارش دهند.«
او افزود: »اکنــون در مردادماه قرار 
داریــم و باید رئیس جمهــور و وزرا به 
مجلس گزارش ارائــه دهند که چرا در 
یک سال گذشته  نابسامانی ها روز به روز 
افزایش یافته، سفره مردم امروز به شدت 

کوچک شده است.«
آقای پژمانفر موضوعات »بی احترامی 
به پاسپورت ایرانی و تحقیر ملت در حوزه 
بین المللی«، »ناامنی های ایجاد شده 
در داخل و اطراف کشــور«، »وضعیت 
فرهنگ و فضای مجازی« و »اقتصاد و 
مسکن« را نیز مطرح و تصریح کرد: »ما 
امروز با دولتی مواجه هستیم که باالترین 
تخلف و باالترین فرار از قانون را در کشور 

داشته است.«

 دولت: تکلیفی برای ارائه 
گزارش ساالنه نداریم

ماجرای ارائه گــزارش عملکرد در 
مرداد هر ســال به مــاده بحث برانگیز 
235 در آیین نامه داخلی مجلس اشاره 
دارد. نمایندگان مجلس ذیل این ماده 
تصویب کرده  بودند که »رئیس جمهوری 
و هریــک از وزرا موظف هســتند در 
مردادماه هر سال بر اساس برنامه های 
ارائه شــده در زمان تشــکیل دولت و 
اخذ رأی اعتماد وزرا، اســناد و قوانین 
باالدستی و شــاخص های عملکردی 
متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش 
عملکرد ســال گذشــته و برنامه سال 
آینده را به صورت کمی و مقایسه ای به 

 مجلس شورای اسالمی تقدیم کنند.« 
همچنین مقرر شــد که »اگر عملکرد 
هریک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، 
طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و 
نهم )89( قانون اساسی و قانون آیین نامه 
داخلی در دســتور کار مجلــس قرار 

می گیرد.«
حاال نمایندگان مجلس یازدهم سعی 
دارند با توسل به این ماده، دولت را وادار به 
پاسخگویی کنند. اما حسینعلی امیری، 
معاون پارلمانی رئیس جمهوری ابتدای 
هفته گفت که ارائه گزارش ساالنه دولت 

به مجلس تکلیفی نیست.  
آنچه امیری گفته مربوط به مرداد 
پارسال است. ســال گذشته در همین 
ایام نیز این موضوع محل اختالف دولت 
و مجلس بود که دولت پس از فشارهای 
مجلس برای ارائه گزارش، اختالف را به 
»هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط 
قوای سه گانه« ارجاع داد. روزنامه توسعه 
ایرانی آن زمان در گزارشی تحت عنوان 
»مناقشه در ایستگاه 235« مفصل به 

این موضوع پرداخت. 
اکنون معــاون پارلمانــی رئیس 
جمهوری می گوید که نظر این هیأت 
رسما توسط دفتر مقام معظم رهبری 
به مجلس و دولت ابالغ گردید و بر اساس 
آن حضور رئیس جمهور و وزیران جهت 
ارائه گزارش سالیانه به مجلس شورای 
اسالمی در مرداد ماه هر سال تکلیفی 

نیست.
 امید برای ارجاع سوال 

به قوه قضائیه
ســوال از روحانی راه دیگری برای 
فشار به دولت است که به نظر می رسد 
مانند ســایر راه ها به بن بســت ختم 
شود. ناصر موســوی الرگانی، نماینده 
فالورجان به عنوان طراح اصلی سوال 
از رئیس جمهوری دیروز خبر داد که این 
طرح تقدیم هیأت رئیسه شده و اکنون 
فقط باید منتظر ماند تا هیأت رئیسه وقت 
مقرر برای حضور روحانی در مجلس را 

تعیین کند. 
گفته می شود نزدیک به 200 امضا 
پای این طرح اســت. با این حال تجربه 
می گوید که این ره به ترکستان است. 
موسوی الرگانی دیروز با بیان اینکه این 
طرح می تواند خروجی مهمی داشته 

باشــد، ادامه داده که یکی از مهمترین 
نتایــج آن می توانــد ارجــاع تخلف 
رئیس جمهور به قوه قضائیه باشد که در 
این صورت  قوه قضائیه می تواند آن ثقرا 
بررسی و در صورت احراز تخلف با وی 

برخورد قانونی داشته باشد.
این اظهارات وی در حالی است که 
مجلس قبلی هم با تــوپ پر روحانی را 
به چالش و ســوال کشید؛ سواالتی که 
مانند ســواالت همین مجلس عمدتا 
اقتصادی بود. روحانی رفت،ق پاســخ 
داد و نمایندگان قانع نشدند و کمر همت 
بســتند تا پرونده را به دستگاه قضایی 
بفرستند اما درنهایت علی الریجانی، 
رئیس مجلس وقت اســتدالل  کرد که 
چون اســتنکاف یا نقض قانون توسط 
رئیس جمهور از سوی نمایندگان مطرح 
نشــده، قانونا نمی توان طرح سوال از 
رئیس جمهوری را به قوه قضائیه ارجاع 
کرد. نهایتا روحانی به پاستور بازگشت 

و آب از آب از تکان نخورد.
از سوی دیگر حتی اگر طرح سوال 
از رئیس جمهوری به قوه قضائیه ارجاع 
و تخلف وی محرز شــود، پارادوکسی 
عجیب بــا »کفایــت رئیس جمهور« 
ایجاد خواهد شد. کلید زدن عدم کفایت 
روحانی نیز به معنی پایان دولت اوست 
که باز با موضع رهبری در تناقض خواهد 
بود.  بدین ترتیب ، چه در مجلس پیشین 
و چه در مجلس فعلی بــا نمایندگانی 
مواجهیم که دقایق گــران مجلس را 
صرف طرح هایی می کنند که نه تنها گره 
از کار خلق خدا باز نمی کند، بلکه صرفا 
حیف و میل کردن بیت المال است؛ آن 

هم در این اقتصاد از »پا« و »نا« افتاده.

نگاهی به تمام گزینه های مجلس اصولگرا علیه دولت؛

این ره که مجلس می رود ...

خبر

فارس نوشت: فرســتاده ویژه آمریکا در امور 
ایران در گفت وگویی با یک روزنامه سعودی ضمن 
تکرار اتهام زنی ها به تهران اعالم کرد، به تالش خود 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ادامه می دهد.
 »برایان هوک« در گفت وگویــی با روزنامه 
»الشرق االوسط« در پاسخ به سوالی درباره تحریم 
تسلیحاتی ایران مدعی گفت: ما پروژه ای داریم 
که تالش می کنیم تمامی اعضای دائم یا غیردائم 

شورای امنیت به آن رأی دهند؛ مهم آن است که 
این تحریم ها که از 13 سال قبل آغاز شده و در 18 

اکتبر آینده به پایان می رسد، تمدید شود.
هوک سپس اتهام زنی خود به ایران را آغاز کرد 
و مدعی شــد: عدم تمدید این موضوع به معنای 
افزایش خطر برای تمام ملت ها و کشورهای منطقه 
و دوستان ما در خلیج )فارس( و جهان خواهد بود. 
همچنین عدم تمدید به معنای صادرات بیشتر 

ســالح از ایران به یمن، ســوریه، عراق و لبنان و 
فرستادن سالح های ایرانی بیشتر برای حزب اهلل 

لبنان، حماس و مانند آن است.
الشرق االوســط در ادامــه از هوک پرســید 
»گام های آینده دولت آمریکا بــرای حمایت از 
این رویکرد سیاسی چیست؟« که وی پاسخ داد: 
سفرهایی به تعدادی از کشورهای اروپایی و عربی 
خواهم داشت تا تهدیدات ایران برای کشورهای 

منطقه و ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی این 
کشور را توضیح دهم؛ به دالیل امنیتی و سیاسی 
جزئیات بیشتری ارائه نمی دهم اما این موضوع را با 
سفرای آمریکا در جهان برای توضیح تالش های 
آمریکا پیگیری می کنم تا اینکه شــورای امنیت 
تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، این 
در کنار دیگر تحریم های وضع شده علیه ایران از 

جمله تحریم های اقتصادی خواهد بود.
روزنامه مذکور در ادامه از هوک سوال کرد که 
نظر وی درباره انتقادها از سیاست آمریکا از جمله 
تحریم علیه ملت ها چیست، که وی مدعی شد، این 
چیزی است که مقامات ایران می گویند و بسیاری 
از مردم ایران به »سیاست های داخلی« اعتراض 

دارند. در همین ارتباط، »مایک پمپئو« وزیر امور 
خارجه آمریکا نیز هفته گذشته گفت که واشنگتن 
هرگز اجازه برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران 

را نخواهد داد.

هوک مدعی شد: 
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پاسخسفارتایراندرکابلبه
ادعایزلمیخلیلزاد

ســفارت ایران در کابل با صدور اطالعیه ای با 
رد اظهارات نادرست مقام آمریکایی در خصوص 
مواضع ایران پیرامون روند صلح افغانستان تاکید 
کرد که »جمهوری اســالمی ایران از مذاکرات 
صلحی حمایــت می کند که برپایــه مالکیت و 
رهبری افغان ها انجام گیــرد.« این اطالعیه به 
مقام های آمریکایی توصیه می کند قبل از هرگونه 
اظهارنظر درباره دیدگاه های مسئولین ایران در 
خصوص مسائل منطقه و افغانســتان، ابتدا این 
مواضع را با دقت مطالعه کنند. گفتنی است روز 
جمعه »زلمی خلیلزاد« نماینده آمریکا در امور 
صلح افغانستان در اظهاراتی مدعی شده بود که 
ایران از تالش ها برای برقراری صلح در افغانستان 

حمایت کافی نمی کند.
    

گزارشگاردینازنقشپمپئو
درترورسردارسلیمانی

روزنامه گاردین در گزارشی درباره تاثیر مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا بر سیاست داخلی 
و خارجی این کشور با اشاره به اقدام تروریستی به 
شهادت رساندن سردار قاســم سلیمانی نوشت: 
»پمپئو ترور قاسم سلیمانی را این گونه توجیه کرد که 
او تهدیدی »قریب الوقوع« برای منافع آمریکا ایجاد 
کرده بود. انی یس کاالمار، گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در امور حقوق بشــر با غیرقانونی خواندن این 
اقدام مطرح کرد که هیچ مدرکی برای ثابت کردن 
این اظهارات وجود ندارد. پمپئو که از افراطیون در 
زمینه مسائل ایران است، ظاهرا چندین ماه بود که 
درخواست این حمله را داشت و سرانجام ترامپ را 

قانع کرد تا دستور ترور را صادر کند.«
    

مراسممعارفهبذرپاشامروز
برگزارمیشود

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
از برگزاری مراسم معارفه مهرداد بذرپاش به عنوان 
رئیس دیوان محاسبات کشور در ساعت 9 صبح روز 
دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
خبر داد. محمدحسین فرهنگی همچنین گفت: 
ابهاماتی درباره سوابق رئیس جدید دیوان محاسبات 
کشور مطرح شده است، اما از نظر آیین نامه داخلی 

امکان بررسی مجدد وجود ندارد.
    

درخواستبرایاخراجسفیر
کرهجنوبیازایران

کانون هــای جنبــش اســتادی بســیج 
دانشــگاه های آزاد اسالمی اســتان تهران طی 
نامه ای به وزیر امور خارجه کشــورمان، رئیس 
صدا و ســیما و فرمانده نیروی انتظامی با اشاره 
به امتناع کره جنوبی از پرداخــت بدهی اش به 
ایران، خواستار اخراج سفیر کره جنوبی از کشور، 
ممنوعیت پخش تبلیغات محصوالت کره جنوبی 
از صدا و سیما، ممنوعیت خرید و واردات کاالهای 
کره ای از سوی مجلس و توقف پخش سریال های 
کره جنوبی از رسانه ملی شــد. همچنین در این 
نامه خواسته شــده که اجازه تجمع اعتراضی در 
مقابل سفارت کره جنوبی برای جنبش استادی 

صادر شود. 
    

جزئیات تازه از تعرض به هواپیمای ایرانی؛
جنگندههایآمریکاییازاردن

برخاستهبودند
 بخش عربی شبکه خبری العالم به نقل از »برخی 
منابع« اعالم کرد: جنگنده هــای آمریکایی که به 
هواپیمای مســافربری ایرانی در آســمان سوریه 
تعرض کردند از پایگاه االزرق اردن به هوا بلند شده 
بودند. این شبکه خبری می گوید بر اساس اطالعاتی 
که کسب کرده جنگنده های آمریکایی که سردار 
شهید قاسم سلیمانی را در فرودگاه بغداد ترور کردند 
نیز از همین پایگاه به پرواز درآمده بودند. این منابع 
به العالم گفته اند: هدف این جنگنده ها شناسایی 
هواپیما نبود بلکه ضربه زدن و یا قرار دادن هواپیمای 
ایرانی در تیررس اشتباهی پدافند هوایی سوریه و به 

دام انداختن آن بود.
    

نقشوزارتاطالعاتدرشناسایی
مواردتجاوزبهمنابعطبیعی

حجت االســالم محمود علوی، وزیر اطالعات 
در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که 
به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به 
تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی در 
این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطالعات با دستگاه 
قضایی در برخورد با زمین خواری های کالن تأکید 
کرد و گفت که 80 درصد پرونده های مربوط به تجاوز 
به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و 

رسیدگی شده است.

حتی اگر طرح سوال از 
رئیس جمهوری به قوه 

قضائیه ارجاع شود و 
تخلف وی محرز شود، 
پارادوکسی عجیب با 

»کفایت رئیس جمهور« 
ایجاد خواهد شد. کلید زدن 

عدم کفایت روحانی نیز با 
موضع رهبری در تناقض 

خواهد بود

بعد از آنکه تیر استیضاح به 
سنگ خورد، موضوع ارائه 

گزارش وزرا به دولت مطرح 
شد اما حاال معاون پارلمانی 

دولت می گوید بنا به تصمیم 
»هیأت عالی حل اختالف و 

تنظیم روابط قوای سه گانه« 
ارائه این گزارش »تکلیفی« 

نیست

یک نماینده ســابق مجلس، گفت: من فکر نمی کنم 
امثال احمدی نژاد را تایید کرده و به او اجازه دهند به عرصه 
سیاست بازگردد، به همین دلیل توصیه می کنم او هم به 
خودش زحمت ندهد و این همه خود را تغییر ندهد؛ او عمال 
نیازی به رأی ندارد، پس نیاز ندارد که بخواهد طرفداران 
معین، داریوش و شــجریان را جذب کند، لذا این بازی ها 
دور از شــأن فردی اســت یک زمانی رئیس جمهور این 

مملکت بوده است.
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی در گفتگــو با ایلنا، 
در خصوص رفتارهــا و موضع گیری هــای اخیر محمود 

احمدی نژاد رییس جمهور پیشین ایران افزود: احمدی نژاد 
یک هنرمند واقعی در تغییر وضعیت است، من فکر می کنم 
که او ذائقه اجتماعی را به خوبی می ســنجد. افرادی که 
رفتارهای پوپولیستی دارند، کسانی هستند که می توانند 
به خوبی ذائقه اجتماعی را شناســایی کنند و متناسب با 
آن تغییر وضعیــت دهند. اما احمدی نــژاد باید این را در 
نظر بگیرد که هرکاری انجام دهد، هیچ کدام از دو جریان 

اصولگرا و اصالح طلب او را در آغوش نخواهند گرفت.
جعفرزاده در ادامه اظهار داشت: بزرگترین هنر او همین 
است که می تواند متناســب با زبان مردم با آن ها صحبت 
کند. اما من فکر نمی کنم به او اجازه بازگشــت به عرصه 

سیاست داده شود چرا که به او اطمینان ندارند.
نماینده ســابق مجلس در پاســخ به ســوالی درباره 
احتمال بازگشــت اصولگرایان به احمدی نژاد با توجه به 
خالی بودن دست آن ها از یک نیروی رأی آور در انتخابات 

1۴00، اظهار داشــت: این فرضیه زمانی درست است که 
بخواهند فضا رقابتی باشد، به نظرم برخی دیگر انگیزه ای 
برای انتخابات رقابتی و مشــارکت باالی مردم ندارند. به 
عبارتی دیگر مشــارکت مردم برای برخی از مســئوالن 
اهمیت چندانی ندارد و تنها رسیدن به هدف مهم است، در 
نتیجه در خصوص کاندیداهایی که مورد پسند نیستند، 
ریسک نمی  شــود. یک جمعی از کاندیداها را به انتخابات 
راه می دهند و دیگر میزان مشــارکت اهمیت ندارد، حاال 
مشارکت می خواهد در حد فرانسه باشد یا تانزانیا تفاوتی 
ندارد یعنی دیگر به دنبال مشارکت های ۷0-80 درصدی 

در انتخابات نیستند.
وی ادامه داد: از این به بعد هر کســی کــه به صورت  
100درصدی قابل اطمینان باشد را تایید می کنند و تالش 

می شود یک انتخابات آرام و ساکت برگزار شود. 
وی در خصوص کاندیداتــوری احتمالی ضرغامی در 

انتخابات آتی و اینکه برخی از او به دلیل مواضع فرهنگی 
و هنری اش بــه عنــوان »احمدی نژاد قابــل تایید« یاد 
می کنند، گفت: این اتخاذ مواضع اشکالی ندارد و باالخره 
تاکتیک های انتخاباتی است اما باید ببینیم جامعه کدام 
یک را می پســندد و انتخاب می کند. اما جامعه ما در حال 
حاضر چنین دغدغه هایی ندارد و این نشــان می دهد این 
افراد مشــاوران خوبی ندارند، این ادا و اطوارها متعلق به 
گذشته بود که اوضاع اقتصادی جامعه یک مقداری خوب 
بود و مردم به ســمت فرهنگ، هنر و روشنفکری گرایش 
داشــتند اما اکنون شــرایط به گونه ای است که هرکسی 
به ســادگی توانایی رأی آوردن ندارد؛ چراکه مردم اصال 

حوصله ندارند.
او افزود: اکنون مشــکل اصلی مردم اقتصاد اســت اما 
هیچ کــدام از این افــراد جرأت صحبت کــردن در مورد 

مباحث اقتصادی را ندارند

جعفرزاده:

احمدینژادنیازیبهرأیطرفدارانداریوشومعینندارد


