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روی موج کوتاه

یک نماینده ادوار مجلس شــورای 
اســامی گفت: مجلــس یازدهم در 
روزهای نخســت با آقای میرســلیم 
برخورد کرد چراکه می گفت کسی که 
معاونش پرونده در قــوه قضائیه دارد، 
اساساً صاحیت اینکه بخواهد ریاست 
مجلس را بر عهده بگیــرد ندارد و نباید 

اجازه داد چنین اتفاقی بیفتد.
پروانه سلحشوری در گفت وگو با 
ایلنا، در پاسخ به سوالی در خصوص 
ارزیابی عملکرد محمدباقر قالیباف 
در سمت ریاســت مجلس شورای 
اســامی و همچنین حاشیه های 
پیش آمده از سوی برخی نمایندگان 
مجلس یازدهم افزود:  اگر خاطرتان 
باشد، همان روزهای اول به گونه ای 
با آقای میرسلیم به عنوان شخصی 
که سال های زیادی از عمرش را در 
صنعت گذارنده است و همه ایشان 
را به سامت اقتصا دی می شناسند، 
رفتار کردند که منجر به انزوا کشیدن 
ایشــان شــد؛ اما چه می شود کرد 
که سیاســت مــا چــه در  مجلس 

و چــه در جاهــای دیگــر مبنی بر 
شایسته ساالری نیست.

 رفتار قالیباف در روسیه 
به شدت تحقیرآمیز بود

وی ادامــه داد: این روزهــا عاوه بر 
اینکه مشاهده می کنیم تصمیم گیری 
در مجلس شــورای اســامی ایرادات 
محتوایــی دارد، همچنیــن به طور 
مرتب شــاهد گاف هایی توسط رئیس 
مجلس و بعضی از نمایندگان هستیم 
که اگر مجلس قبلی بود شاید از طرف 
شبکه های رسانه ای که از سوی جریان 
مخالف مجلس وجود داشت، نمایندگان 
را با اتهامات متعددی روبه رو می کرد اما 
از آنجایی که در ایــن دوره نمایندگان 
حمایت می شوند حتی نه تنها  اشکاالت 
و اشتباهات شــان را گوشزد نمی کنند 
و تذکری به ایشان نمی دهند بلکه این 
اقدامات برای آن ها به نوعی توجیه نیز 

می  شود.
سلحشوری با اشاره به سفر رئیس 
مجلس شــورای اســامی به روسیه 
گفت: رفتارهایی که در سفر اخیر رئیس 

مجلس به مسکو مشاهده کردیم، واقعاً 
در شأن رئیس قوه نبود؛ به خصوص آن 
قسمتی که ایشان دست هایشان را روی 
هم گذاشته بودند و مانند یک بچه مطیع 
رفتار می کردند به شدت تحقیرآمیز بود. 
بهتر از من می دانید در دنیای دیپلماسی 
و سیاست هر حالتی  که انسان در بدنش 

می گیرد معنای خودش را دارد.
وی افزود: بنده با دیدن رفتارهای 
رئیس مجلس بسیار حسرت خوردم 
چراکه این خضوع و خشــوع باید در 
مقابل مردم مملکــت صورت گیرد و 
اتفاقاً در مقابل بیگانگان باید سرفراز و 

مقتدر رفتار کنیم. 
متاسفانه باید بگویم با رفتارهایی 
که رئیس مجلس داشتند از رهبری 
هزینه کردند و بعداً هم مشاهده کردیم 
که حسین شریعتمداری گفت اصل 
این سفر برای بردن پیام  رهبری نبوده 
است و این نشان می دهد این ها حتی 
حاضر هســتند از رهبــری هم برای 

اهداف خودشان هزینه کند.
وی ادامه داد: ایشــان در این سفر 

رفتارهایی را انجام دادند که نه تنها عزت  
خودشان بلکه عزت یکی از ارکان های 
نظام را نیز زیر سوال برد؛ واقعا شایسته 
بود ایشان برای این کارشان تذکر بگیرند 

اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
 الریجانی در مدیریت صحن 

بسیار موفق بود 
نماینده مردم تهران در مجلس دهم 
خاطر نشــان کرد: مانده ام در شرایطی 
که کشــور از نظر اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگــی و  سیاســی در حالت بدی 
به ســر می برد، این همــه رقابت برای 
ریاست جمهوری چیست؟ مگر ریاست 
جمهوری چه چیزی دارد که همه برای 
آن خودکشی می کنند؟ امروز یکی از 

قوای مهم در دست آقای قالیباف است.
وی ادامــه داد: آقای رفســنجانی 
هنگامی که رئیس مجلس شد بسیار 
مقتدر بودنــد، یا آقــای الریجانی کم 
اقتدار نداشتند؛ کاری ندارم که ایشان 
متعلق به چه جناحی بودند اما به خوبی 
می توانستند صحن را مدیریت کنند. 
خاطرم هست روزی گفتم که الریجانی 
هر چیــزی را که بخواهــد می گذارد 
تصویب شود و هر چیزی را که نخواهد 
نمی گذارد؛ بعدا ایشان به من گفت که 
چرا درباره من چنین حرفی می زنی؟ 
گفتم مگر دروغ گفته ام همیشه سبک 
شما همین اســت اما با این وجود شما 
وقتی ریاست آقای الریجانی را با آقای 
قالیباف مقایســه می کنیــد، متوجه 
می شــوید در مدیریت صحن ایشان 

بسیار موفق بودند.
 رفتار نمایندگان با ژست مبارزه 

با فسادشان جور درنمی آید
این فعال سیاســی گفــت: نکته 
دیگــری کــه در صحبت هایــم در 
خصوص عملکرد مجلس به آن اشاره 
کردم بحث محتوایی است که به شدت 
عملکرد نمایندگان را زیر سوال برده 
است. برای مثال در بحث رأی دادن به 
الیحه بودجه، نمایندگان به الیحه ای 
که توسط خودشــان در کمیسیون 
تلفیق مصوب شده بود، رأی ندادند! 
ســوال اینجاســت چرا به چیزی که 

خودشان مصوب کردند رأی ندادند؟
وی ادامه داد: مجلــس یازدهم 
یکدست اســت اینگونه نیست که 
بگوییم اختــاف آرا وجود دارد؛ در 
مجلس دهم سه گروه متفاوت وجود 
داشــت و مســتقلین نقش باالسر 
را در آن بــازی می کردنــد، یعنی 
ممکن بــود در کمیســیون تلفیق 
الیحه تصویب شــود اما تعداد آرای 

نماینــدگان متفق القــول نبود، اما 
 نمایندگان مجلس یازدهم که با هم 

یکدست هستند.
وی افزود: مثال دیگر را نیز در بحث 
قیر که یک بحث رانتی است دیدید که 
نمایندگان مجلس یازدهم چه کردند، 
جالب اینجا اســت که ژست مبارزه با 
فساد هم می گیرند؛ آقای تاجگردون 
را به جرم فســاد کنار می گذارند اما 
رئیسی را انتخاب می کنند که معاونش 
در قوه قضائیه پرونده دارد و اختاس 
کرده اســت. باید گفت این رفتارها با 
گفته هاشان که می گفتند می خواهند 
با فســاد مبارزه کنند و پاک دســت 

هستند جور در نمی آید.
سلحشــوری گفــت: اگــر بحث 
پاک دستی مطرح باشــد، هیچ کسی 
نباید از اموال عمومی به جهت سفرهای 
هدفمند اســتفاده کند؛ این درســت 
نیست که به خاطر رئیس جمهور شدن 
یا هر هدف دیگر، ســفرهایی را در این 

شرایط کشور انجام دهند.

سلحشوری:

قالیباف اقتدار اداره مجلس را ندارد

خبر

نماینده اصولگرای تهران در مجلس گفت: 
آقای بذرپاش سند کار در یک موسسه پژوهشی 
را آورد که امضاکننده نامه بعدا اقرار کرد برگه 

جعلی است.
الیاس نــادران در مجلــس در گفتگویی 
تفصیلــی درباره حواشــی انتخــاب مهرداد 
بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات از سوی 
نمایندگان مجلس، با اشاره به اینکه بر اساس 
آیین نامه رئیس دیوان محاسبات باید ۲۰ سال 
ســابقه کار داشته باشــد، اظهار کرد: انتخاب 
رئیس دیوان محاسبات یک آیین نامه اجرایی 
دارد که کمیســیون بودجه پیشنهاد می دهد 

و کمیســیون آیین نامه آن را مصوب می کند. 
آقای بحرینی در کمیســیون تدوین آیین نامه 
این را تغییر دادند به اینکه باید ۲۰ سال سابقه 

مدیریتی داشته باشد نه فقط سابقه کار. 
وی ادامه داد: ولی ایشان )مهرداد بذرپاش( 
با توجه به سن و ســال و دوره هایی که مدعی 
بود کار کرده، نتوانســت ۲۰ سال سابقه کار را 
به مجلــس ارائه کند؛ لذا ســند گواهی کارش 
در یک موسسه پژوهشــی را آورد که به نظرم 
پذیرفتنی نبود. بعدا کسی که نامه را امضا کرده 
بود در کمیســیون اصل ۹۰ اقرار کرد که برگه 
جعلی است و البته گفت با حسن نیت این کار 

را کردیم. اما من خیلی این جور حسن نیت ها را 
نمی فهمم! جور کردن سابقه کار با سند جعلی 

حداقل برای من پذیرفتنی نیست.
به گفته نادران موسســه مذکــور در زمان 
مورد ادعا اصا وجود نداشــته و بعدا از شورای 

گسترش وزارت علوم مجوز گرفته است. 
وی با اشاره به اینکه مجلس ورود به سابقه 
کار نکرد و کســی هم این را نقــد نکرد، گفت: 
من هم خودم این را جــزو نقاط ضعف مجلس 
یازدهم می دانم که به ســادگی از این مسئله 
عبور کرد. وقتی من از کمیسیون اصل ۹۰ ناامید 
شدم که جواب متقن و مستدل به من بدهند از 
قوه قضاییه پیگیر شدم و منتظرم آن ها فرصتی 
بدهند. مــدارک را برای آن ها هم فرســتادم. 

نمی دانم آنجا چه اتفاقی بیفتد.
نماینده تهــران در مجلس با بیــان اینکه 
آقای قالیباف در جلسه معارفه گفت گذشته ها 

گذشــته، بیاییم کار کنیم، تصریح کرد: من به 
عنوان کســی که قانون گذاری می کند و قانون 
ماک رفتارش است این استدالل را نمی پذیرم.
نادران در این گفت وگو تاکید کرد: نظام باید 
تکلیفش را مشخص کند و مجلس و قوه قضاییه 

هم باید تکلیفشان را روشن کنند. من حتی اگر 
از قوه قضاییه اقدام موثــری نبینم، مدارک و 
مستندات را برای رهبری می فرستم که تعیین 
تکلیف کنند. این امر بــا حیثیت نظام مرتبط 

است، بحث فرد مطرح نیست.

افشاگری نادران؛

مدرک بذرپاش جعلی است
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رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور 
خبر داد؛

پایان رسیدگی به پرونده هواپیمای 
اوکراینی در دادسرای نظامی

حجت االسام والمسلمین شــکراهلل بهرامی، 
رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در 
حاشیه بازدید از دادسرای نظامی شهرستان شاهرود، 
گفت: رسیدگی به پرونده سانحه سقوط هواپیمای 
اوکراینی در دادسرای نظامی به اتمام رسیده و این 
پرونده هم اکنون در مرحله تدوین کیفرخواســت 
است. وی افزود: مراحل محاکمه پس از طی فرآیند 
مقدماتی با حضور متهمان و اولیــای دم در دادگاه 
آغاز می شود. حجت االسام والمسلمین بهرامی 
همچنین با یادآوری اجرای طرح بازگشت به سنگر 
در نیروهای مسلح گفت: از سال ۹۸ تا نیمه اول سال 
۹۹ بیش از ۲۵ هزار ســرباز ترک خدمت کرده به 

خدمت مقدس سربازی بازگشته اند. 
    

با امضای 37 نماینده مجلس صورت گرفت؛
شکایت از روحانی به دلیل توهین

37 نفر از نمایندگان مجلس در قالب ماده ۲34 
آیین نامه داخلی مجلس شکایتی را در مورد رئیس 
جمهور به خاطر به کار بردن عبارات توهین آمیز در 
باره منتقدان و همچنین عدم رعایت شئونات و ... 
در مجلس طرح کردند. در این شکایت به ۵3 مورد 
اهانت رئیس جمهور از مهر اه سال 13۹۲ تا فروردین 
ماه 13۹6 به منتقدان از جمله اقلیت کارشــکن، 
دروغ پراکن، اقلیت افراطی، تفرقه افکن، بی عقل، 
دالل تحریم، هتاک، دشمن انســانیت، منقلی و 
ساده لوح اشاره شده اســت. این سومین شکایت 

نمایندگان مجلس یازدهم از روحانی است. 
    
پکن:

 آمریکا بدون قید و شرط 
به برجام بازگردد

هوآ چون یینگ، سخنگوی وزارت امورخارجه 
چین در نشســت خبری هفتگی خود در پاسخ به 
ســوالی درباره موضع گیری جدید دولت آمریکا 
مبنی بر اینکه آماده مذاکره بــا ایران در چارچوب 
1+۵ است، گفت: پکن بر این باور است که بازگشت 
بدون قید و شــرط و هرچه زودتر آمریکا به برجام، 
کلید اصلی برون رفت از این بن بست است. وی افزود: 
برای رسیدن به این هدف ما تاش هایی را در جهت 
برگزاری یک نشست بین المللی با حضور طرف های 
برجام و ایاالت متحده به کار گرفته ایم تا نقشه راهی 
برای از سرگیری پایبندی واشنگتن )به برجام( از 

طریق مذاکرات ارائه دهیم. 
    

عضو هیأت نظارت مجلس: 
مستندات درمورد ماجرای 

عنابستانی کافی نیست
محمد ســرگزی، عضو هیأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان درباره آخرین وضعیت پرونده ســیلی 
زدن علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار به صورت 
مامور راهنمایی، به »انتخاب« گفت: فیلم منتشر 
شده از این اتفاق کامل نبود، لذا ما از نیروی انتظامی 
و شهرداری درخواست کرده ایم که چنانچه فیلمی 
از این ماجرا در اختیار دارند، به هیأت ارائه کنند. وی 
افزود: با توجه به نبود مستندات کافی، عدم حضور 
افراد دعوت شده در هیأت و نیز تشکیل پرونده در 
دستگاه قضایی، هیأت نظارت بر اساس آیین نامه 
داخلی مجلس، پس از تصمیم دستگاه قضایی اظهار 

نظر خواهد کرد.
    

فارس:
انصاراهلل یمن درخواست دولت 

بایدن درباره ایران را رد کرد
فارس نوشــت: پــس از آنکــه جــو بایدن 
رئیس جمهــور جدید آمریــکا در اظهاراتی لزوم 
پایان دادن به جنگ یمن را مطرح کرد، نماینده ای 
از ســوی آمریکا برای پیگیری موضوع تعیین و او 
در تماس با مقامات جنبش انصاراهلل یمن از آن ها 
خواست که در قبال پایان دادن به جنگ در یمن و 
رفع محاصره این کشور، ارتباطات خود را با ایران 
قطع کنند و در چارچوب شورای همکاری خلیج 
فارس در منطقه به ایفای نقش بپردازند. مقامات 
انصاراهلل این درخواست را رد کرده و آن را دخالت در 

امور داخلی یمن دانستند. 
    

وزیر کشور پاکستان خبر داد؛
تکمیل حصارکشی مرز میان ایران 

و پاکستان تا پایان سال
وزیر کشور پاکستان از تکمیل حصارکشی مرز 
میان ایران و پاکستان خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل 
از رادیو پاکستان، شیخ رشید احمد گفته است که 
4۰ درصد کار حصارکشی در مرز دو کشور تاکنون 
به پایان رســیده و بقیه آن تا پایان ســال تکمیل 

خواهد شد.

 در بحث قیر که یک 
بحث رانتی است دیدید 

که نمایندگان مجلس 
یازدهم چه کردند، جالب 

اینجاست که ژست مبارزه 
با فساد هم می گیرند؛ 

آقای تاجگردون را به جرم 
فساد کنار می گذارند اما 

رئیسی را انتخاب می کنند 
که معاونش در قوه قضائیه 

پرونده دارد

رفتارهایی که در سفر اخیر 
رئیس مجلس به مسکو 

مشاهده کردیم، واقعاً در 
شأن رئیس قوه نبود؛ به 
خصوص آن قسمتی که 
ایشان دست هایشان را 
روی هم گذاشته بودند 
و مانند یک بچه مطیع 

رفتار می کردند به شدت 
تحقیرآمیز بود

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفت: بنده یقین دارم که اگر قانون توقف اجرای 
پروتکل الحاقــی را به تمامی اجرا کنیــم، طرف مقابل 
چاره ای جز بازگشــت و اجرای وظایف خود ندارد و در 
صورت اجرای وظایف طــرف مقابل، یقینا وضع ملت ما 
بهتر از وضع موجود خواهد شد، بنابراین این کار در جهت 

بهبود مشکات اقتصادی مردم و جامعه است.
به گزارش فارس، حجت االســام مجتبی ذوالنوری 
در این خصوص افزود: مــا اجرای پروتــکل الحاقی را 

متوقــف می کنیم و هــر زمانی که طــرف مقابلمان به 
تعهدات خود برگشت و سر عقل آمد و نهایتا ما اقدامات 
آن را راستی آزمایی کردیم که به وظیفه خود عمل کرده 
است، ما هم راه بازگشت راـ  طبق آن چیزی که در قانون 

راهبردی پیش بینی شدهـ  طی می کنیم.
وی ادامه داد: طبق قانون اقــدام راهبردی برای لغو 
تحریم هــا و تأمین منافــع ملت، اگر آمریــکا به برجام 
بازگردد و تکالیف خود را انجام دهد و یا طرف های دیگر 
4+1 بــه وظایف خود عمل کردند، دولــت باید گزارش 
عملکرد آنها را به مجلس ارائه کند، کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی نیز بررسی و راستی آزمایی می کند، 
اگر چنانچه گزارش دولت درست بود و طرف های مقابل 
وظیفه خود را انجام داده بودند، مجلس تصمیم می گیرد 

که دولت مجدداً به تعهدات برجامی برگردد یا برنگردد.

وعده های رئیس جمهور پشتوانه قانونی ندارد
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسامی در ادامه ســخنان خود با اشاره 
به اظهارات اخیر رئیــس جمهور و وزیــر امور خارجه 
کشور، اظهار داشــت: بنابراین اگر آقای ظریف یا آقای 
رئیس جمهور وعده هایی می دهند که اگر طرف مقابل 
امروز برگردد ما فردا برمی گردیــم، چنین وعده هایی 

پشتوانه قانونی ندارد و خاف قانون است.
وی تأکید کرد: طرف مقابل بایــد برگردد، دولت به 
مجلس گزارش دهد، مجلس راســتی آزمایی کند و اگر 
تشخیص داد،  اجرای مجدد تعهدات را به دولت می دهد.

ذوالنوری با بیان اینکه اگــر برجام برای طرف مقابل 
ارزش دارد باید هزینــه آن را پرداخت کند، گفت: بنده 
معتقدم اگر آمریکا در حال حاضر در مقابل لغو تحریم ها 

کوتاهی بیشتری کرد و اگر اروپایی ها برای ما کری خوانی 
می کنند و در کار ما فضولی دارند و جاهانه پای خود را از 
گلیمشان درازتر کرده اند، به دلیل وادادگی و ذوق زدگی 

است که دولت از روی کار آمدن آقای بایدن نشان داد.
وی توضیح داد: زمانی که آقای رئیس جمهور و وزیر 
خارجه اش با حالت شعف، اشتیاق و وعده از جانب بایدن با 
مردم برخورد می کنند که تحریم ها فروریخت و آن کسی 
که تحریم ها را تشدید می کرد رفت، با این سبک صحبت 
کردن ها و از جانب بایدن حــرف زدن، زمانی که طرف 
مقابل این اشتیاق را ببیند، قیمت را باال می برد و شروع 

به ناز کردن و عشوه آمدن می کند و عقب می نشیند.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســامی تصریح کرد: ایــن رفتار و 
ذوق زدگی در تأمین حقوق برجامی مانع ایجاد کرد چون 
طرف مقابل وقتی اشتیاق بازگشت در ما ببیند هزینه را 
باال می برد و در رفع تحریم ها و انجام وظایف برجامی خود 
امتناع می کند. هر سیاستمدار این را می فهمد و هر کسی 
که الفبای مسائل سیاسی را بداند قطعا این را می فهمد 

و متوجه می شود.

ذوالنوری:

آمریکا چاره ای جز بازگشت به برجام ندارد، اگر ...


