دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

جزئیات رسیدگی به پرونده  ۱۱شکایت از محمود صادقی

محمدجواد جمالینوبندگانی ســخنگوی هیــأت نظارت بر رفتار
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حاشیه جلسه علنی پارلمان با
اشاره به نشست اخیر هیأت متبوعش گفت :جلسه هیئت با حضور
اعضا برگزار شد و ضمن آن مطالبی مطرح شد که شکایات و موارد
ارائه شده مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود :در این جلسه پرونده شکایت شورای نگهبان از محمود
صادقی نماینده مردم تهران بررسی و مطرح شد .با توجه به اینکه
قوه قضائیه درخواست داده بود  ۱۱شکایت از محمود صادقی مورد

بررسی و جمعبندی نهایی قرار گیرد در همین رابطه
ما پرونده نماینده را بررسی کردیم.
ســخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت:
 ۱۰مورد شکایت از محمود صادقی را اعضای شورای
نظارت تصمیمگیری کرده و مصوبات آن به قوه قضائیه
ارسال شده اما درباره شکایت شورای نگهبان مقرر شد صادقی در
جلسه بعدی هیأت حضور یافته و مستندات خود را ارائه کند و اگر
شهودی هم در این رابطه وجود دارد در این نشست حضور یابند.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

به گزارش ایلنا ،جمالینوبندگانی خاطرنشان کرد :البته
در خصوص پرونده مربوط به اینکه درباره برخی کسانی
کــه ادعا میکردند عدهای میتواننــد در پروندههای
شورای نگهبان دخالت کنند مواردی مطرح شد و چند
نفر از این موضوع شــاکی هستند که در حال بررسی
هستیم که ببینیم این موضوع صحت دارد یا خیر .در همین رابطه
قرار شد محمود صادقی در این جلسه به عنوان یکی از مدعیان این
امر حاضر شود.
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شماره۵۳۳۶

محمدرضا خاتمی به دادسرا احضار شد
فارس /محمدرضا خاتمی از فعاالن سیاسی اصالحطلب پس از ادعای تقلب  ۸میلیونی در
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۸۸به دادسرا فرا خوانده شد.این گزارش حاکی است؛ خاتمی
اخیرا در برنامه اینترنتی «رو در رو» و در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات  ۸۸مدعی شده
بود که در ستاد انتخابات وزارت کشور و در زمان تجمیع و اعالم آراء نهایی انتخابات ،تعداد
۸میلیون رأی به آرای احمدینژاد اضافه شده است.

خبرتلگرامی

آفتاب یزد بررسی کرد

نماینده مجلس
حق دخالت در انتصابات
دولتی را دارد؟
با مدیران است ،این مطلب اما متفاوت با این موضوع
آفتاب یزد -گروه سیاسی  :هنوز هم روزی که علی
است که آنها قانونا بتوانند دراین امور مداخله کنند.
ربیعی وزیرســابق کار در مجلس استیضاح شد در
هیچ نماینده ای هیچ اختیاری در عزل و نصبهای
خاطر خیلیهاست .اظهارات او پیرامون فشارهایی
مدیران ندارد».
که برخی نمایندگان استیضاح کننده برای کسب
اما در حیطه انتخاب مدیران شهرستانها ،ممکن
امتیاز از او داشتند و وی چون به آنها عمل نکرده
اســت نماینده آن شهرستان حق خود بداند که به
استیضاح شــده است ،حرف کمی نبود .در آن روز
عنوان نماینده مردم آن جا ،فالن مدیری را شایسته
اتهامات زیادی در مجلس رد و بدل شــد که یکی
آن شهرستان نداند یا انتصاب فالن مدیری را مطالبه
از مهمترین آنها افشــاگری پیرامون تنی چند از
مردم تلقــی کند ،کاظمی در این بــاره میگوید:
کسانی بود که نمایندگان میخواستند وزیر به آنها
«دراین زمانها بحث مشــورتی و هماهنگی وجود
پست و سمت بدهد و چون این اتفاق نیفتاده اکنون
دارد .اما اینکه توقع داشته باشیم استاندار و فرماندار
ربیعی اسیتضاح شده است .اما اگر چه روز استیضاح
و ...در عزل و نصبها نظر نمایندگان را اعمال کنند
ربیعی ،زمانی برای اظهارنظر صریح پیرامون دخالت
چنین چیزی نیست».
نمایندگان در عزل و نصبهای مدیران دولتی بود.
اما آنچه کــه در واقعیت
اما این روزها هم که هر
در مجلــس رخ میدهد
از گاهی بحث استیضاح
چیست ؟ و یک نماینده
برخــی از وزرا مطــرح
تا چه میزان قدرت اعمال
میشــود ،اظهارنظرهای
نظر دراین عزل و نصبها
مشــابهی بــه گــوش
را دارد و از چه ابزارهایی
میرسد اظهارنظرهایی
برای رسیدن به منافعش
مبنی براینکــه برخی از
درایــن راســتا میتواند
تهدید به اســتیضاحها
محمد کاظمی :متاســفانه برخی شأن
استفاده کند .این نماینده
از ســوی نماینــدگان
خود و نمایندگی را رعایت نمیکنند.
مجلس در این باره اظهار
مجلس ناشــی از همان
ممکن است حتی این موضوع (دخالت
میکنــد« :آنچه که من
امتیازاتی است که آنها
در عزل و نصب مدیــران )تبدیل به
درباره اختیــارات قانونی
از وزیــر میخواهنــد و
فرهنگ هم در مجلس شــده باشد.
یک نماینده گفتم این بود
چون فالن وزیری به آن
نمایندگان اصال از لحاظ حقوقی حق
که نباید مداخله داشــته
وقعی نمینهــد در پس
باشد .اما خارج از محدوده
تهدید او برآمدهاند .ازاین
مداخله دراین امور را ندارند و انتصابات
قانون ممکن است که این
دست اتفاقات اما بازهم
و برکناریهای مدیــران با نهادهای
اتفاق بیفتد .یا در حیطه
درهمین چند ساله بوده
ذیربط در دولت است
انتخاب استاندار یا فرماندار
است ،درست مثل وقتی
تالشهای خاصی کند».
که محمد علی افشــانی در سال  94از سوی وزیر
در باره اینکه نمایندگان مجلس حتی وزیر را تهدید
کشــور به عنوان استاندار فارس انتخاب شد و طی
به استیضاح میکند چون که افرادی که مورد نظر
آن نمایندگان اســتان فارس در مجلس سابق در
آنها کنار گذاشــته نشــده و یا مدیر نشدهاند ،او
اعتراض به این انتصاب استعفای دستهجمعی دادند
میگوید« :بدیهی اســت که این کار امر پسندیده
و دست آخر این فشــارها باعث شد تا استانداری
ای نیست .متاسفانه برخی شأن خود و نمایندگی
افشانی در فارس دیری نپاید.
را رعایت نمیکنند .ممکن است حتی این موضوع
اما ظاهــرا در همه ادوار مجلــس امتیازخواهی و
تبدیل به فرهنگ هم در مجلس شــده باشد ،اما
دخالت در عزل و نصبهای مدیران در دســتورکار
بدیهی است که امر نکوهیده ای است».
نمایندگان پارلمان ایران قرار داشته است .نکته ای
که باعث ایجاد این پرســش میشود که آیا آنها
>دغدغه مسائل استانی
میتوانند آنچنان نفوذی داشته باشند که اشخاص
حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اما در این باره
را در جایگاههای مختلف به کار گمارند ؟ و آیا باید
اظهار میدارد« :چند مشــکل در کشور باعث بروز
الزامــا این اقدام آنان را مغایــر با مطالبات مردمی
این اتفاق است .بیش از هر چیز باید گفت در بحث
دانست؟
نوع تقسیم قدرت در کشور ما ،هیچ گونه پروتکل
>تبدیل به فرهنگ شده است
و قانونی وجود ندارد و هر کس که بتواند از فشارها
و البیهای سیاســی و از ابزارهای زر و زور و تزویر
محمد کاظمی نایب رئیس کمیســیون قضایی و
اســتفاده کند ،این کاررا انجام میدهد تا در قدرت
حقوقی مجلس با صراحت به آفتاب یزد میگوید« :
نفوذ کند .از ســویی دیگر نظام گزینشی ما برای
نمایندگان اصال از لحاظ حقوقی حق مداخله دراین
انتخاب مدیران و کسانی که مسئولیتهای مختلف
امور را ندارند و انتصابات و برکناریهای مدیران با
اجرایــی در قوای مختلف را دارند کارآمدی الزم را
نهادهای ذیربط در دولت است .اما آنچه که در این
نداشته اســت .از همین رو شاهد هستیم افرادی
زمینه معموال رخ میدهد تعامل و مشورت درارتباط

نارضایتیهارا
گردنروحانینیندازید

ادامه از صفحه :۸

شــما از لزوم فعال بودن احزاب سخن
میگویید ،حزب اعتماد ملی از معدود احزاب
فعال در کشور است .اما همین حزب فعال ،با
اختالفات و تشنج درون حزبی در کنگره اش
و دعوا بر سر اینکه چه کسی قائم مقام حزب
باشد !...این همان آفت قدرتطلبی است که
نه تنها اصالحات را تحتالشعاع قرار داد بلکه
یک حزب اصالحطلب را نیز در درون دچار
مشکل کرد.
ما اهل این نبودیم که هر چیزی را رســانهای و
علنی کنیم ،اما برخی از دوستان ما که تعدادشان
هم کم بود مسیر دیگری را رفتند .اکثریت حزب
معتقد بودیم کــه باید بــا خردجمعی تصمیم
بگیریم نه با تفکر هیئتی و اعالم داشتیم که رأی،
مالک است ،شورای مرکزی به این رأی داده بود
که با شورای عالی اصالحطلبان -با حفظ هویت
خــود -همکاری کند اما به هــر حال عدهای در
حزب بــا محوریت آقای منتجب نیا این موضوع
را نپذیرفتند و این امر باعث اختالفاتی شد ،این
اختالفات اکنون به این شــکل تمام شد که قرار
اســت عدهای با مدیریت آقــای منتجبنیا یک
حزب دیگر تشکیل دهند ما نیز برای آنها آرزوی
موفقیت میکنیم.
امــا در حزب به جز آقــای منتجبنیا و  ۳یا ۴
نفر از اعضای شــورای مرکزی حــزب ،باقی در

انتخابات جدید حزب شــرکت کردند .دو کنگره
برگزار کردیم در کنگره هم اعضای جدید شورای
مرکزی انتخاب شدند و فصل نویی از فعالیتهای
حزبی ما آغاز شد ،روسای جدید دفاتر نیز انتخاب
شدند.

که لیاقت ندارند در برخی مسندها قرار میگیرند،
و خیلی اوقات از طریق مذاکره مشکل حل شود .در
بعضیها در اعمال انتصابات نفوذ میکنند و برخی
این رابطه نیازی هم به استفاده از ابزار زور ،تزویر و
هم در سطح مدیریتی خودشان را باال میکشند و
تهدید نیست».
بعضا اعمال مخربی را هم در قدرت انجام میدهند».
اما به راســتی نمایندگان در انتخابــات مدیران
وی ادامه میدهد«:مورد دیگری که درارتباط با این
چــه قدر موضوع مطالبات مردمــی را مدنظر قرار
پدیده باید به آن اشــاره کرد این است که نظارت
میدهند و چه میزان امتیازگیریهای شــخصی
عمومی بر عزل و نصبها وجود ندارد .مردم به این
در آن مطرح اســت ،این فعال سیاســی میگوید:
موضوع حساس هستند که فردی در راس مدیریت
«بدیهی اســت که نماینده باید ملی بیندیشــد،
اجرایی قرار بگیرد که ســابقهاش نشــان میدهد
مجلس نیــز تصمیمگیریهایش جمعی اســت.
رفتارهای او مورد مذمت مردم بوده اســت .اما وی
نماینده به عنوان فرد میتواند تصمیمسازی کند اما
با همان معادالت قدرت خودش را در مســندهای
تصمیمگیریهایش جمعی است .مسلما اگر کسی
تصمیمگیــری قرار میدهد .از همین رو وقتی این
بخواهــد اعمال نفوذخــاص در عزل و نصبهای
خالها وجود دارد ،نمایندگان مجلس هم که دغدغه
دولتی داشته باشد این فراتر از مسئولیتهای قانونی
مسائل استانی خودشان را دارند سعی میکنند که
اســت .زمانی که این نمایندگان به چنین ابزاری
با اعمال نظر و فشار روی مدیران اجرایی،استانداران،
متوسل میشــوند آن موقع ما شاهد این موضوع
فرمانداران و بخشــداران ،در چینــش مدیران در
میشویم که بســیاری از روابط اداری کشور تحت
استانهای خودشان اثرگذار باشند».
تاثیر البیهای پارلمان قرار گرفته است ،امری که
کنعانی البته در باره این اعمال فشار نمایندگان برای
خود ممکن است باعث تضییع حقوق مردم شود».
انتصاب مدیران میگوید « :البته این اعمال فشار
او ادامه میدهد « :قوای کشــور مستقل هستند و
میتواند دوروی سکه داشته باشد .یعنی روی اول
عزل و نصبهای این چنینــی دخالت غیرقانونی
آن موضوع مطالبات مردم آن شــهر یا شهرستان
نمایندگان مجلس در امور اجرایی کشــور اســت.
دراین عزل و نصب باشد
تاکید میکنم اینکه آنها
و روی دوم مطالبــات و
نظــری دربــاره مدیری
معامالتــی که شــخص
داشته باشند و بخواهند
نماینده در تقسیم قدرت
آن نظر را بدهند اشکالی
به دنبال آن است».
ندارد ،اما اینکه بخواهند
از کنعانی مقدم ســوال
مســتقیما دخالت کنند
میکنیــم اگر دلیل عزل
هم خالف قسمی است
یا نصب مدیری مطالبات
که در مجلس خوردند و
حسین کنعانی مقدم :بیش از هر چیز
مردم از ســوی نماینده
هم خالف قانون اساسی
باید گفت در بحث نوع تقسیم قدرت
عنوان شــود آیــا او حق
که قــوا را مســتقل از
در کشــور ما ،هیچ گونــه پروتکل و
مداخلــه دارد ؟ اظهــار
یکدیگر تعریف کردند».
بتواند
قانونی وجود ندارد و هر کس که
میکند « :مثال اگر مردم
با شــنیده شــدن اخبار
از فشــارها و البیهای سیاسی و از
به نماینده فشار بیاورند و
اســتیضاح یا احتمال به
ابزارهای زر و زور و تزویر استفاده کند،
اعالم کنند که ما از فالن
مجلس کشــاندن برخی
این کاررا انجــام میدهد تا در قدرت
مدیــر ناراضی هســتیم
وزرا به بهانههای مختلف،
نفوذ کند .از سویی دیگر نظام گزینشی
نماینــده میتواند در این
زمزمههای افشاگریهای
ما برای انتخاب مدیران و کســانی که
موضــوع دخالــت کند
تلــخ از واقعیاتــی کــه
مســئولیتهای مختلف اجرایی در
امــا این دخالــت هم در
این روزهــا بین مجلس
قوای مختلــف را دارند کارآمدی الزم
چارچوبهای عرفی است.
و دولــت میگــذرد و
را نداشته اســت .از همین رو شاهد
اینکه مقامات دولتی مثل
زمزمههــای اختالفــات
هســتیم افرادی که لیاقت ندارند در
وزیر را تهدید به استیضاح
شــخصی میان دولت و
کنــد یــا بگویــد فالن
نمایندگان برای انتصاب
برخی مسندها قرار میگیرند ،بعضیها
مســئولی را به مجلس
و عــزل و نصبهــای
در اعمال انتصابــات نفوذ میکنند و
میکشــانم امر درستی
مدیــران و زمزمههــای
برخی هم در سطح مدیریتی خودشان
نیست».
مشــمئزکننده جنــگ
را باال میکشند و بعضا اعمال مخربی را
قــدرت و طنابکشــی
هم در قدرت انجام میدهند
>دخالتغیرقانونی
سیاسی آن هم در اوضاع
وی ادامــه میدهــد:
و احــوال ایــن روزهای
«نمایندگان ابزارهای مختلفی دارند .نظارت ،سوال
جامعه به گوش میرســد .اینکه بازهم در پشــت
و یا حتی میتوانند استیضاح کنند .اما درباره عزل
پرده و برخالف ادعاهای رسانهای برخی تهدید به
و نصبها ،نمایندگان میتوانند درباره مدیران حوزه
استیضاحها اهداف شخصی نمایندگان را دربردارد
خود با مسئولین کشور بحث کرده و پیشنهاد بدهند
نه غم مردم.
 ۱۰رئیس کمیته و دو شاخه است .حزب ،کارهای
اجراییاش را به کمک این کمیته انجام میدهد.
دیگر در حزب چالشی هم نداریم اما اختالف نظر
طبیعی اســت.در هر صورت تمام تصمیمات را
براساس رأی اعضای شورای مرکزی میگیریم.

گفتند در حزب کودتا شده است.
ایرادی که در مرحله انتخابات ،وزارت
من نمیخواهم وارد این مباحث شوم اما کودتایی
کشور به آرای حزب وارد کرد چه بود؟
در کار نبوده است .اکثریت شورای مرکزی به قائم
در کنگره اول این ایراد را وارد کردند که شورای
مقامــی ،آقای حضرتی
مرکــزی باید بــا رأی
رأی دادند .پیشتر آقای
مخفی انتخاب شــود،
کمیسیون ماده  ۱۰احزاب به دبیر
منتجبنیــا  ۴مرتبــه
در نهایت در انتخابات
کل حزب نامه نوشت و اعالم کرد
اســتعفا داده بودنــد و
حزب ،نماینده دادستان،
کنگره را برگزار و انتخابات انجام
در جلسات شورا حضور
نماینده خانــه احزاب،
شود .دبیرکل نیز به آقای حضرتی
پیــدا نمیکردند با این
نماینده مجلس شورای
حکم داد ایشــان هم امور اجرایی
اوصاف حزب باید اداره
اسالمی و نماینده وزارت
کنگره و انتخابات را انجام دادند،
میشد .کمیسیون ماده
کشــور حضور داشتند
در نهایت در این انتخابات ۳۳نفر
 ۱۰احزاب نیز به دبیر
در کنگــره دوم با رأی
از اعضای قدیم در شورای مرکزی
کل حزب نامه نوشــت
گیری مخفی از سراسر
و اعالم کــرد کنگره را
کشور انتخابات را برگزار
باقی ماندند و بقیه از افراد جدید
برگزار و انتخابات انجام
کردیــم و  ۵۵نفر عضو
وارد حزب شــدند و ایــن برای
شــود .دبیرکل نیز به
شورای مرکزی انتخاب
نوشدن حزب بسیار خوب است
آقای حضرتی حکم داد
شدند ،آقای حضرتی به
ایشان هم امور اجرایی
عنوان قائم مقام انتخاب
کنگره و انتخابات را انجــام دادند ،در نهایت در
شــد ،بنده هم به عنوان ســخنگو و نایب رئیس
این انتخابات  ۳۳نفر از اعضای قدیم در شورای
کمیته اجرایی انتخاب شدم.
مرکزی باقی ماندند و بقیــه از افراد جدید وارد
حزب شدند و این برای نوشدن حزب بسیار خوب
این کمیته اجرایی کارش چیست ؟
است.
کمیته اجرایی متشکل از روسای دفاتر ۵ ،دفتر و

اختالف اصلی بر ســر همان شورایعالی
سیاستگذاری بود ؟
بله ! شورای مرکزی با اکثریت قاطع به ماندگاری
در شورایعالی اصالح طلبان رأی دادند اما آقای
منتجب نیا و چند نفــر دیگر نیز با این موضوع
مخالف بوده اند.
توگوی ملی میگویید؟
هنوز هم از گف 
اصــاح طلبان باید دو کار عمــده انجام دهند،
نخســت اینکه در درون جریــان اصالحات به
تقویــت احــزاب بپردازند و احــزاب با یکدیگر
توگــو کنند .دوم بــا جبهه اصولگــرا وارد
گف 
توگو شوند.
گف 
توگو میتواند باعث ائتالف جدیدی
گف 
با اصولگرایان شود.
توگو متفاوت با این است که بخواهیم با آنها
گف 
توگو از این منظر مفید اســت
ائتالف کنیم .گف 
که ما بتوانیم بسیاری از موانعی که وجود دارد و
تهمتهایی که زده میشود و اتهاماتی که علیه
ماســت را بر طرف کنیم .این موضوع مشــکلی
نــدارد .اما اینکه ما در انتخابــات با اصولگرایان
همپیمــان شــویم چنین چیزی امــکان ندارد
چون مــا برای خود هویت ویژه داریم .اما موافق
توگو هستم.
گف 
مثال وقتی آقای محمد نبی در جبهه موتلفه هر
بار تهمتهایی علیه ما میزند ما از او میخواهیم
یــک مناظره با حــزب اعتماد ملی بگــذارد تا
توگو کنیم .بعــد از آن به صورت آزاد مردم
گف 
خودشان تصمیم بگیرند.

Dعلی کرد نماینده مــردم میرجاوه
در مجلس شورای اســامی در ارتباط
با آخرین جزئیات اقدامات انجامشــده
جهت آزادســازی مرزبانان ربودهشده
در شهرســتان میرجاوه ،اظهار داشت:
در پــی پیگیریهایــی که از ســوی
نیروهای امنیتی و ســپاه پاسداران و
همچنین نیروهای بومی و محلی انجام
شد خوشــبختانه  5نفر از مرزبانان و
بســیجیان بومی طرح حفاظت که در
منطقه مرزی میرجاوه توســط گروهک
تروریستی ربوده شده بودند به آغوش
خانــواده بازگشــتند و در حال حاضر
رایزنیها بــرای آزادی  7گروگان دیگر
بهطور جدی ادامه دارد/.تسنیم
Dمحمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا
گفت :جنگ ســختی را علیه ما شروع

کرده اند .ما معتقد هستیم که در درجه
اول مسئولین نظام جمهوری اسالمی باید
به این باور برســند که این جنگ جدی
اســت .یعنی دولت به عنــوان فرمانده
میــدان باید بداند کــه این جنگ یک
جدی است .یعنی آمریکا در همین
جنگ ّ
قضیه سیصد چهارصد نفر از نخبه ترین
نیروهای خود را گذاشته تا مورد به مورد
جنگ اقتصادی با ایران را هدایت کنند.
وزیران ،دستگاهها ،دولت و مجلس ما باید
این شناخت را داشته باشند/.جماران
Dحماس در نامهای به مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا اعــام کرد رأی
مثبت به پیشنویس قطعنامه ضدمقاومتی
آمریکا در مجمع عمومــی ،پیامدهای
خطرناکی برای مسئله فلسطین و امنیت
و ثبات منطقه خواهد داشت/.فارس

گزارش

مغالطههوشمندانهکیهان!

استیضاح وزیر امورخارجه چه ربطی به استیضاح دیگر وزرا دارد؟!
آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :روزنامه کیهان
که همچنان و همواره برخی روزنامههای طیف
چپ از جمله آفتاب یزد را«زنجیره ای» مینامد
در ستون« نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای»،
گریزی زده است به تیتر و یادداشتی از آفتاب یزد
که معتقد است«:حاال که استیضاح ظریف مطرح
شــده و به میانه ی ماجرا رسیده ،باید اجرایی
شــود تا وزن مجلس در حوزه ی دیپلماسی و
اندازه ظریف نزد نمایندگان ملت مشخص شود».
این روزنامه ذیل عنوان«:پرواز زنجیرهای با اولین
باد موافق!» مینویسد:
«روزنامه زنجیرهای آفتاب یزد در گزارشــی به
دفاع از استیضاح ظریف پرداخته و این استیضاح
را از آن رو که یک رفراندوم میتواند باشد تائید
کرده اســت .در این گزارش آمده است« :جلسه
دیروز کمیســیون امنیت ملی مجلس در مورد
استیضاح وزیر خارجه کشــورمان برگزار شد...
سخنگوی کمیسیون خبر داد بررسیها در مورد
استیضاح ادامه خواهد داشت .آفتاب یزد مدافع
اســتیضاح ظریف اســت چرا که این طرح یک
شبه رفراندوم میتواند باشد ،بسیاری از ناظران
میگویند در صورت اســتیضاح وزیر خارجه ،او
رای باالتری از مجلس خواهد گرفت».
درباره این گزارش نکات بسیار بدیهی وجود دارد
که به اختصار به آن میپردازیم ،اگر رای مجلس
به وزیر امور خارجه در جلسه استیضاح که هنوز
برگزار نشــده و نتیجه آن نیز مشــخص نیست
یک شبه رفراندوم باشد نتیجه قطعی استیضاح
وزرای اقتصادی دولت که منجر به خروج آنان از
کابینه شد چه نتیجهای میتواند داشته باشد؟
طبیعی است که دســتگاه سیاست خارجی در
5سال گذشته مدعی بوده است که در مذاکرات
زمینهساز پیشرفت اقتصادی ایران شده است و یا
بایستی این گونه باشد ،مذاکرات منتهی به برجام
با هدف برداشته شدن تحریمها صورت گرفت و
امروز نتیجه اقتصادی عملکرد وزارت خارجه را
میشود در سرنوشت وزرای اقتصادی به مشاهده
نشســت ،اگر نتیجه نامشخص استیضاح ظریف
یک رفراندوم و یا شــبه آن است نتیجه قطعی
استیضاح وزرای اقتصادی چیست؟!
>استیضاح وزیر امورخارجه
چه ربطی به استیضاح دیگر وزرا دارد؟!

نکتــه اصلی در گــزارش آفتاب یــزد که دچار
مغالطهی بســیار هوشمندانه کیهان قرار گرفته
در این اســت که طی حدود  6سال گذشته ،آن
چه بیش از هرچیزی دولت حســن روحانی را
زیر شدیدترین فشــارها قرارداد ،مذاکرات ،تیم
مذاکرهکننده و دســتگاه دیپلماسی بود مضافاً
این که در تاریخ  40ساله انقالب اسالمی سابقه
نداشــته وزیر امور خارجه راهی مجلس شود تا
به عنوان وزیری که قرار اســت استیضاح شود
رو در روی نمایندگان قــرار گیرد .تا آن جا که
مــا به خاطر داریم معموالً جلســاتی که وزرای
امور خارجه به مجلس فراخوانده میشــده اند،
محرمانه و غیرعلنی بــوده بگذریم که از لحظه
ی به روی کار آمدن دولت تدبیر ،امثال کریمی
قدوسی دیگر حریمی برای محرمانهترین جلسات
اینچنینی قائل نشــده اند! پس وقتی قرار باشد

جلسه ای با حضور سرتیم دیپلماسی و سیاست
خارجه یک دولت تشــکیل شود دیگر اسم این
جلســه نمیتواند جلسه ی استیضاح باشد بلکه
یک شبه رفراندومی اســت که میکوشد تمام
سیاســتهای یک دولت در حوزه بین الملل را
به چالش بکشاند.
اگرچه استیضاح را حق طبیعی مجلس میدانیم
امــا معتقدیم اســتیضاحی که یک ســوی آن
سیاســتهای ملی و منطقــه ای و بین المللی
ما باشد و ســوی دیگر آن مجادالت سیاسی ـ
انتخاباتی! نتیجه ای از پیش مشــخص دارد که
اگر تندروها رفتار دســتگاه دیپلماســی حسن
روحانی در مذاکرات را خسارت محض میدانند
ما این جلســه و حرفهایی که قرار است در آن
رد و بدل شود را خسارتی عظیم میدانیم!
از تمامــی این حرفها کــه بگذریم مجلس که
وقــت و هزینه ی اضافی ندارد! دارد؟ پس وقتی
اســتیضاحی به مرحله توضیح خواستن از وزیر
امور خارجه در جلســه کمیسیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی رسید الجرم آن جلسه باید
برگزار شــود تا مردم الاقل بفهمند سر و صداها
مربوط به تمام مجلس است یا عده ای قلیل!؟
کیهان و کیهان اندیشان از چند مسئله بیم دارند
که دســت به مغالطه ای این چنین هوشمندانه
زده اند؛ نخســت این که میدانند حضور ظریف
در جلسه ی استیضاح دست کسانی را رو خواهد
کرد که بهانههای آنان برای استیضاح وزیر امور
خارجه چیزی در حد بهانههای کودکانه اســت!
دو دیگــر این که نتیجه اســتیضاح را به خوبی
میدانند .ســوم و از همه مهم تــر بازتابهای
بیرونی این جلســه چه در چهارچوب مرزهای
جمهوری اســامی ایران و چه در ســطح بین
الملل اســت که وزن اصولگرایان خاص پر سر
و صدای مجلس را برای هزارمین بار مشــخص
میکند.
بازهم تکرار میکنیم که جلسه استیضاح ظریف
باید برگزار شــود تا تعداد انگشــت شماری که
مثل کریمی قدوســی و حاجی دلیگانی و غیره
فکر میکنند مشخص شوند و حسن روحانی و
کابینهاش به خصوص تیم دســتگاه دیپلماسی
دولت این فرصت را پیدا کند تا در فضایی آرام از
خود و اقداماتش دفاع کند .حال که«رفراندوم»
برای برخی تابو است و نباید شکسته شود اجازه
دهند چنین شــبه رفراندومهایی برگزار شود تا
الاقل جامعه تکلیفش را با برخی تفکرات سیاسی
و محفلی برای همیشه بداند!
>هر استیضاحی رفراندوم
یا شبه رفراندوم نیست!

این که کیهان کوشیده استیضاح تیم اقتصادی
دولت تدبیر را به نوعی رفراندوم معنا کند همان
نقطه انحرافی ماجرا است ،زیرا اهمیت استیضاح
وزیر امور خارجه به آن اندازه ای است که ممکن
اســت برای مدت  24ســاعت تمامی اقدامات
دیپلماتیک در ســطح دنیا بــا محوریت ایران
دچار ایستایی شود تا نتیجه استیضاح معلوم و
مشخص شود چه بسا پایان جلسه ی استیضاح،
پایان تردید اروپاییهــا و تصمیم گیری نهایی
آنان در مسئله ی برجام و غیره باشد.

مکث
خانواده زندانیان آمریکایی در ایران:

ویزای فرزندان مقامات ایرانی را لغو کنید

خانوادههای آمریکاییان زندانی در ایران از دونالد
ترامپ خواســتهاند ویزای فرزندان مقامات ارشد
دولت ایران را که در ایاالت متحده به سر میبرند
لغو کند.به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز،
این خانوادهها میگوینــد هرچند دونالد ترامپ
پیشتر وعده داده بود مســئله آزادی شهروندان
زندانــی آمریکایی در ایران را حــل کند ،با این
حال تا کنون اقدامی جدی صورت نگرفته است.
ندیم زکا ،که پدرش نزار در سال  ۲۰۱۵در ایران
بازداشت شد یکی از حامیان این طرح است .این
خانوادهها لیستی از فرزندان مقامات ارشد ایران

که در آمریکا به سر میبرند تهیه کردهاند .مایک
پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده پیشتر به هنگام
خروج از معاهده برجام ،آزادی اتباع آمریکایی را
جزو  ۱۲خواسته اصلی از ایران خوانده بود.شماری
از نمایندگان مجلس آمریکا از این درخواســت
خانوادهها برای لغو ویزای فرزندان مقامات ایران
پشــتیبانی میکنند از جمله ســناتور تد کروز
نماینــده جمهوریخواه از تگــزاس و همچنین
الیوت آنجل نماینده دموکــرات از نیویورک که
انتظار میرود ریاســت کمیتــه روابط خارجی
مجلس نمایندگان را به زودی در اختیار بگیرد.

