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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اکنون دقیقا همان وقتی است که قوه 
مجریه به شدت نیاز به حمایت دو قوه 
دیگر دارد. دولت با کسری بودجه 200 
تا 250 هزار میلیارد تومانی روبه روست. 
تحریم  درهای بازار نفت را به روی ایران 
بسته اســت. درآمد قابل توجه دیگری 
هم وجود ندارد. در مواردی هم که بشود 
وارد تجارت جهانی شد، قرار گرفتن در 
لیست ســیاه FATF تبادالت بانکی 

با بیرون از مرزها را مختل کرده است. 
روحانی دو هفته پیش در این وانفسا 
وعده یک »گشایش اقتصادی« را داد. 
دست آخر کاشــف به عمل آمد که آن 
گشــایش اقتصادی، طرح فروش نفت 
به مردم اســت؛ از این رو بسیاری آن را 
گشــایش اقتصادی برای دولت تعبیر 

کردند نه مردم. 
دولت سعی کرد با توضیحات خود 
موج مخالفت هــا را آرام کند. محمود 
واعظی، مسئول دفتر رئیس جمهوری 
گفت که »ما می خواهیم مردم بتوانند 
از یک بشکه تا ۱00 هزار بشکه نفت یا 
بیشتر بخرند.« بعد هم اطمینان داد که 
سود این شکل از سرمایه گذاری برای 

مردم، کمتر از سود بانکی نخواهد بود. 
او توضیحــات دیگری هــم داد اما 
مهمترین بخش اظهارات وی این بود که 
»این طرح نیاز به تایید رهبری دارد.« با 

اینکه هنوز خبری از تایید رهبری نیامده 
و طرح مذکور قطعیتی پیدا نکرده، روز 
شــنبه هفته جاری خبری منتشر شد 
مبنی بر اینکه »روز یکشنبه، 26 مرداد، 
52۹ هزار و ۳۱2 بشکه نفت خام سنگین 
ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه 
نیز ۹۴۴ هزار و 622 تومان تعیین شده 
است. حداقل خرید برای هر نفر در این 
عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر 20 هزار 

بشکه است.«
 نظر مجلس در طرح 

اعمال نشده است
این خبر دیروز تب مخالفت ها با طرح 
فروش نفت خام به مردم را چندین درجه 
باالتر برد و واکنش ها را به مراتب تندتر 
کرد تا جایی که خبر آمد روســای دو 
قوه قضائیه و مقننه دست به قلم شده 
و علیه اقدام دولت در خصوص فروش 
اوراق ســلف نفتی در بورس به رهبری 
نامه نوشته اند. آنها در نامه به مقام معظم 
رهبری مخالفت خود با این اقدام دولت 

را اعالم کرده اند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس 
این خبر را داد و افزود: در جلسه شورای 
سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به 
صورت واقعی در بورس خرید و فروش 
شود و نه این که اوراق به فروش رسد و 

دولت بعدی مقروض شود.
او تاکید کرده که نمایندگان با این 
تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که 

این تصمیم )فروش اوراق سلف نفتی در 
بورس( کشور را بیش از پیش با مشکل 

مواجه می کند.
محمدرضا میرتاج الدینی نیز درباره 
نامه قالیباف به رهبــر انقالب توضیح 
داد: »نظر مجلس در متــن این طرح 
اعمال نشده است، چراکه نظر مجلس 
آن است که فروش نفت در بازار بورس 
باید به صورت واقعی باشد اما نظر دولت 
آن است که فروش نفت در قالب اوراق 
سلف صورت گیرد. بر این اساس رئیس 
مجلس شورای اســالمی نامه ای را به 
دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده و 
در آن مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت 
مبنی بر پیش فروش نفت را مطرح کرده 

است.«
دولت هیچ مجوزی برای فروش 

نفت سلف ندارد
حمیدرضا حاجــی بابایی، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم 
دیروز به شــدت با عرضه این اوراق در 
بورس مخالفت و اعالم کرد: هر خبری از 
جلسه سران در مورد فروش نفت سلف 
چون هنوز قطعی نشــده، غیرواقعی 
اســت و از طرفی در بودجه ســال ۹۹ 
هیچ مجوزی برای فروش نفت ســلف 

وجود ندارد.
هرچند که علی حسینی، مدیرعامل 
بورس انرژی گفته که عرضه اوراق سلف 
نفتی 500 هزار بشکه ای با طرحی که 

رئیس جمهور درباره آن صحبت کرده، 
متفاوت اســت و عرضه این اوراق طبق 
روال قبلی انجام می شود، اما مخالفان 
همچنان معتقدند کــه دولت طرح به 
اصطالح گشایش اقتصادی خود را آغاز 
کرده و اتفاقا بر خالف وعده هایش نیز 

عمل می کند. 
 بدهکار نکردن دولت آینده؛ 

خط قرمز مجلس 
یکی از این وعده ها بدهکار نکردن 
دولت آینده بود. از دولت روحانی زمان 
زیادی باقی نمانده است و پیش بینی ها 
نیز بر این اســت که دولت آینده، یک 
دولت اصولگراست. از این رو اصولگرایان 
بهارســتان پذیرش طــرح روحانی را 
مشروط به این کرده اند که دولت آینده 
را بدهکار نکند. دیروز اما گزارش هایی 
که از عرضه اوراق سلف نفتی منتشر شد، 

حاکی از این بود که برخالف وعده های 
دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، 
این اوراق دو ســاله هستند و سررسید 

قرارداد 26 مرداد ۱۴0۱ است.
در همهمه اختالف نظرها بر سر این 
موضوع، با اینکه دیروز قرار بود فروش 
اوراق ســلف نفتی در بورس انرژی در 
دســتور کار قرار گیرد، شرکت بورس 
انرژی ایــران در اطالعیه ای اعالم کرد 
که پذیره نویســی اوراق سلف موازی 
استاندارد نفتی به تاریخ دیگری موکول 

شده است.
مجلس اما به شدت بابت این اتفاقات 
ملتهب اســت. دیروز بهارستانی ها دو 
ساعت جلســه غیرعلنی داشتند که 
قالیباف علــت غیرعلنی بــودن آن را 
بررســی موضوعات نفتی عنوان کرد و 
گفت: »موضوع فروش اوراق سلف نفتی 
که در شــورای عالی اقتصادی مطرح 
شده، در نشست غیرعلنی مجلس مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت زیرا الزم بود 
همه نمایندگان مجلس در جریان این 

موضوع مهم قرار گیرند.«
 تذکر به قالیباف: 

نباید نظر شخصی بدهی
گذشته از آن جلسه غیرعلنی، این 
موضوع محور مهم جلســه علنی هم 
بود که اتفاقا اســباب انتقادات دوباره 
به قالیباف هم شــد. نصراهلل پژمان فر، 
رئیس کمیسیون اصل ۹0 نیز در همین 
خصوص با اشــاره به جلســه شورای 
هماهنگی سران قوا، گفت:  ما قبال در 
مجلس دهم این تذکر را داده بودیم که 
رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه وقتی 
در جلسه ای شرکت می کنند می توانند 
نظرات شخصی شــان را مطرح کنند 
اما اگر رئیس قوه مقننه در جلســه ای 
شرکت می کند، باید نظر نمایندگان را 
اعالم کند و نباید نظر شخصی خود را 

مطرح کند.
تصمیم گیری دربــاره طرح فروش 
نفت در شــورای هماهنگی سران قوا 
صورت خواهد گرفت و درنهایت نیز مهر 
تایید رهبری را نیاز دارد. نمایندگان اما به 
طور مداوم به قالیباف گوشزد می کنند 
که در این شــورا باید نظر نمایندگان 
درباره این طرح را منعکس کند. نظر آنها 

اما کامال منفی است. 

تردید بهارستانی ها در نیت دولت
آنها نه تنها این طــرح را از نظر فنی 
زیر ســوال می برند، بلکه به نیت دولت 
نیز شک دارند. پژمانفر، نماینده مشهد 
دیروز با بیان اینکه انتشــار اوراق سلف 
نفتی با قانون اساســی مغایرت دارد، 
در همیــن ارتباط گفت: »بــا توجه به 
اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی 
درباره انتشــار اوراق بدهــی در حدود 
52 هزار میلیارد و فروش سهام دولت 
در قالب صندوق سرمایه گذاری دیگر 
دولت کمبود بودجه نــدارد؛ بنابراین 
این اقدامات اخیر دولت بهانه ای است 
برای به هم ریختگی نظام و کشور و انتظار 
داریم که این موضــوع به مجلس برای 
بررسی بازگردد.«  بدین ترتیب به نظر 
می رسد قوه مجریه هم اکنون در اجرای 
طرح خود به ســد دو قوه دیگر برخورد 
کرده است. قالیباف دیروز اعالم کرد که 
مقرر شده تا سه کمیسیون انرژی، برنامه 
بودجه و اقتصادی به صورت جداگانه و 
در صورت ضرورت به صورت مشترک 
طرح دولت را بررسی کنند. او گفت که 
این جلسات می تواند در تصمیم گیری 
نهایی شورای عالی اقتصادی موثر باشد. 
از جو مجلس به نظر نمی رســد که 
تاثیر این جلسات در جهت تحقق طرح 
دولت باشــد. از قوه قضائیه هم که خبر 
نامه نگاری به رهبر انقالب و مخالفت با 
طرح مذکور به گوش می رســد. با این 
حساب باید منتظر ماند و دید که دولت 
آیا از راه استجازه از رهبری، سد دو قوه را 
پشت سر می گذارد یا اینکه چاره دیگری 

به کار خواهد بست. 

روسای قوای قضائیه و مقننه در مخالفت با طرح دولت، به رهبری نامه نوشتند؛

سد دو قوه در مقابل فروش اوراق سلف نفتی

خبر

تحلیلگر سیاسی اصالح طلب، گفت: آن هایی که امتحان 
خود را پس داد ه اند مانند عارف و معین و یا دیگران حضورشان 
اصاًل فایده ندارد، گزینــه اصالح طلبــان در انتخابات باید 
یک چهره اصالح طلب معتدل باشــد و ســران نظام هم او را 
قبول داشته باشــند، در نتیجه فردی مانند ظریف باید وارد 
عرصه شــود و اصالح طلبان باید روی چنین شــخصیتی، 

سرمایه گذاری کنند.
مهدی آیتی، نماینده اســبق مجلس و تحلیلگر سیاسی 
اصالح طلب در گفت وگو با ایلنــا، در خصوص حضور جریان 
اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴00 گفت: 
اصالح طلبان می دانند که شانس زیادی برای آینده نزدیک 
و انتخابات ۱۴00 ندارند اما اگر تصمیم بگیرند که در صحنه 
حاضر شــوند و به عبارتی در انتخابات خودی نشــان دهند 

به نوعی که این حضور در انتخابات بــه معنای تداوم حیات 
و فعالیت این جریان سیاسی باشــد، با توجه به اینکه امکان 
پیروزی آن ها در انتخابات بسیار کم است و نمی توانند روی 
گزینه برنده شــرط بندی کنند، باید گزینه شان کسی باشد 
که قطعا دوم شــود تا حیثیت اصالح طلبان بــرای آینده به 

مخاطره نیفتد.
وی ادامه داد: مثــاًل از همین االن به شــما می گویم اگر 
اصالح طلبان این اشــتباه تاریخی را مرتکب شوند و از آقای 
عارف حمایت کنند، ایشان رأی بسیار کمی کسب خواهد کرد 
و این نه تنها به شخصیت آقای عارف لطمه و آسیب می رساند 
بلکه به حیثیت و اعتبار چندین ساله اصالح طلبان هم خدشه 
وارد خواهد کرد، در نتیجه اصالح طلبان باید این هوشمندی 
و هوشیاری را داشته باشند که روی گزینه ای سرمایه گذاری 

و برنامه ریزی کنند که شانس بیشتری داشته باشد تا اگر در 
انتخابات شانس اول نباشد، حتما نفر دوم باشد و بتوانند یک 

رقیب قدرتمند برای اصولگرایان باشد.
حضور اصالح طلبان در انتخابات 1400 اشتباه است

آیتی ادامه داد: اما اعتقاد شخصی من این است که مجموع 
این ها هیچ فایده ای نــدارد و قطعا یک اصولگرا بر ســر کار 
خواهد آمد، این احتمال وجود دارد که رییســی و قالیباف 
وارد عرصه شوند یا افراد یک ســطح پایین تر مانند فتاح، اما 
در مجموع هرکســی بیاید من تقریبا اطمینان دارم که در 
۱۴00 اصولگرایان برنده خواهند شــد و هر سه قوه به صوت 
یکپارچه و یکدست در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت و در آن 
شرایط است که می خواهند مدیریت انقالبی را به زعم و گفته 

خودشان بر کشور حاکم کنند.

وی در ادامه اظهار داشــت: از همین جهت است که من با 
حضور اصالح طلبان در انتخابات ۱۴00 مخالفم و آن را اشتباه 
می دانم، همانطور که در انتخابات مجلس یازدهم هم اشتباه 
کردند و آمدند، آن ها باید یک دوره استراحت و تنفس برای 
خود بگذارند، بر اعمال اصولگرایان نظارت کنند و آن ها را به 
چالش بکشــند، همچنین دولت و مجلس در سایه تشکیل 
دهند و در جایگاه نقد قرار گیرنــد، طی این مدت هم باید به 

بازسازی و نوسازی خود بپردازند.

آیتی در گفت وگو با ایلنا:

افرادی مانند »ظریف« باید کاندیدای اصالح طلبان باشند
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جوزپ بورل:
آمریکا توانایی فعال کردن 

»مکانیسم ماشه« را ندارد
ســخنگوی »جوزپ بورل« ، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام گفت: 
از آنجا که آمریکا از برجام خارج شده است، توانایی 
فعال کردن »مکانیسم ماشــه« را ندارد. به نوشته 
خبرگزاری آلمان، سخنگوی بورل گفت: »آمریکا به 
طور یکجانبه در ماه می 20۱۸ از برنامه جامع اقدام 
مشترک خارج شده و هیچ مشارکتی در ساختارها و 
فعالیت آن نداشته است. به همین دلیل نمی توان 
آمریکا را عضوی از برجام دانست. بنابراین ما این نکته 
را در نظر داریم که آمریکا در جایگاهی نیســت که 
بتواند به مکانیسم های مخصوص طرف های برجام 

) از قبیل مکانیسم ماشه( رجوع کند.«
    

ظریف:
آمریکا نمی تواند »اسنپ بک« 

را اجرا کند
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با اشــاره 
به ســخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
استفاده این کشور از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایــران، گفت: آمریــکا می داند که 
نمی تواند اسنپ بک را اجرایی کند. روز هشت می 
سال 20۱۸، جان بولتون در اوج سرخوشی ناشی از 
نابودی برجام، در مصاحبه مطبوعاتی خود در کاخ 
سفید اعالم کرد که ما دیگر عضو برجام نیستیم تا 
از اسنپ بک استفاده کنیم. هنوز صورت جلسه این 
سخنان بولتون در سایت کاخ سفید هست، مگر اینکه 

حاال که من این را گفتم، بروند و آن جمله را بردارند.
    

مسکو: 
پیشنهاد نشست آنالین با ایران 

همچنان مطرح است
ســرگئی ریابکوف، معاون وزیــر امور خارجه 
روسیه به خبرگزاری اسپوتینک گفت که »پیشنهاد 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای برگزاری 
یک کنفرانس آنالین با حضور ســران اعضای دائم 
شورای امنیت ســازمان ملل و ایران و آلمان برای 
مذاکره پیرامون مسائل خلیج فارس و ایران هنوز و 
با وجود عدم حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا از برگزاری آن، مطرح است.« ترامپ روز شنبه 
در این باره گفته بود که احتماال پیشنهاد پوتین را 
نخواهد پذیرفت و تا بعد از انتخابات صبر خواهد کرد. 
ریابکوف از واشنگتن خواســت که مزایای اجرایی 
شدن این پیشنهاد را برای دوری کردن از تنش های 

بیشتر در منطقه خلیج فارس، ارزیابی کند.
    

سلیمی در تذکر شفاهی:
استجازه رهبری برای معرفی 
سرپرست »صمت« منتشر شود

علیرضا سلیمی، نماینده محالت در جلسه علنی 
دیروز مجلس طی اخطاری با اشاره به اصول 5۷ و ۱۳5 
قانون اساسی درباره سرپرست تازه وزارت صمت گفت: 
تذکر اول بنده این است که سرپرستی آقای سرقینی از 
کجاست؟ رئیس جمهور یا از مقام معظم رهبری اذن 
گرفتند یا نگرفتند. اگر اذن گرفتند باید اعالم می کردند 
که تا االن اعالم نشده است و اگر اذن نگرفتند قطعاً این 
سرپرستی خالف قانون است. امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی، عضو هیأت رئیســه نیز این تذکر را تایید و 
تصریح کرد: اگر استجازه گرفته شده باید یک نسخه 

از این اجازه را ارسال می کردند تا مجلس مطلع شود. 
    

وزیر دفاع:
امسال با ماهواره برهای سیمرغ و 
ذوالجناح پرتاب ماهواره داریم

امیر حاتمی، وزیر دفاع در نشستی خبری درباره 
فعالیت فضایی وزارت دفاع گفــت: برنامه فضایی 
جمهوری اســالمی ایران یک برنامه دائمی است و 
چند مرحله پشت سر گذاشــته و چند مرحله هم 
پیش رو دارد. وی با بیان اینکه ماهواره بر ســیمرغ 
هنوز در مرحله تحقیقاتی قرار دارد، گفت: در پرتاب 
بعدی اگر مشکل جدیدی ایجاد نشود فکر می کنم 
به موفقیت برسیم. ماهواره بر ذوالجناح نیز شبیه 
ماهواره بر سیمرغ است و فکر می کنم امسال از هر 

دوی این ماهواره برها پرتاب داشته باشیم.
    

سخنگوی جدید وزارت 
خارجه معرفی شد

روز گذشته مراسم تودیع و معرفی سخنگویان 
قبلی و جدید وزارت امور خارجه صبح امروز در محل 
وزارت امور خارجه برگزار شد. در این مراسم سعید 
خطیب زاده به عنوان سخنگوی جدید وزارت امور 
خارجه معرفی شد. وی پیش از این معاون پژوهشی و 
مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت 
امور خارجه بود و به عنوان دیپلمات ایرانی در آلمان 

و کانادا هم فعالیت کرده است. 

پژمانفر: با توجه به اظهارات 
همتی، رئیس کل بانک 

مرکزی درباره انتشار اوراق 
بدهی در حدود ۵۲ هزار 

میلیارد و فروش سهام 
دولت در قالب صندوق 

سرمایه گذاری دیگر 
دولت کمبود بودجه ندارد؛ 
بنابراین این اقدامات اخیر 

دولت بهانه ای است برای به 
هم ریختگی نظام و کشور

خبر آمد روسای دو قوه 
قضائیه و مقننه دست به قلم 
شده و علیه اقدام دولت در 

خصوص فروش اوراق سلف 
نفتی در بورس به رهبری 

نامه نوشته اند. آنها در 
نامه به مقام معظم رهبری 
مخالفت خود با این اقدام 

دولت را اعالم کرده اند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره 
به عادی ســازی روابط میان امارات و رژیم 
صهیونیســتی، گفت: قطعــا رویکرد ملت 
ایران به این کشــور همســایه)امارات( از 
اساس تغییر خواهد کرد و نیرو های مسلح 
جمهوری اســالمی نیــز به این کشــور با 

محاسبات دیگری نگاه خواهند کرد. 
سردار سرلشکر محمد باقری در نشست 

»هم اندیشــی و هماهنگــی فرماندهــان 
نیرو های مسلح و مدیران رسانه ملی« که در 
محل ستاد کل نیرو های مسلح برگزار شد، 
افزود: چنانچه اتفاقی در منطقه خلیج فارس 
بیفتد و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
دچار خدشه هرچند اندک شود، ما آن را از 
چشم کشور امارات متحده عربی می بینیم 

و تحمل نخواهیم کرد.

وی تصریح کرد: امروز در شــرایطی که 
همه آزادگان جهان از ایجاد ارتباط و دوستی 
با رژیم صهیونیســتی ابراز تنفــر و دوری 
می کننــد، یکی از همســایگان جمهوری 
اسالمی با وقاحت تمام اعالم برقراری ارتباط 
با این رژیم کودک کش می کند که این جای 
تاسف دارد؛ چرا که رژیم صهیونیستی برای 
بقای خود دســت و پا می زند و بدون توجه 

به موازین اســالمی و موازیــن دین یهود 
نســبت به هرگونه ظلم و ســتم در جهان 
اسالم و حتی با مردم خود و همسایگانش از 

هیچ گونه اقدامی ابایی ندارد.
سرلشکر باقری بیان داشت: برای کشور 

امارات به عنوان یک کشور عربی و مسلمان 
چنین رابطــه ای به هیچ وجه قابل پذیرش 
نیســت که با رژیــم متعرض بــه قبله اول 
مسلمین که مردم فلسطین را آواره و مورد 
کشــتار و زندانی قرار داده، ایجــاد رابطه 
سیاســی و اقتصادی کــرده و آن را به  طور 

علنی اعالم کند.
وی تصریح کرد: توصیــه می کنیم که 
تا دیر نشــده است کشــور امارات متحده 
عربی نســبت به این تصمیــم تجدید نظر 
کند و مســیری را ادامه ندهــد که به ضرر 
 امنیت منطقه و کشــورش باشــد که این 

قابل پذیرش نیست.

سرلشکر باقری:  

رویکرد ایران نسبت به امارات تغییر خواهد کرد 


