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

استیضاحظریفمنتفیشد

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که با توجه به
پس گرفتن امضاهای تعدادی از متقاضیان ،استیضاح وزیر خارجه
منتفیشد.علیرضارحیمی،اظهارکرد:استیضاحآقایظریف ۲۴امضا
داشت که اکنون تعداد امضاها به  ۹نفر رسیده است .طبق آییننامه
وقتی امضاها کمتر از  ۱۰نفر باشد از حد نصاب افتاده و منتفی است.
به گزارش ایسنا ،وی با این توضیح که دیگر استیضاح ظریف رسمیت
ندارد ،تاکید کرد :در آییننامه موضوعی به نام انصراف از پس گرفتن
امضا نداریم اگر کسی امضایش را پس گرفته باشد نمیتواند بعدا بگوید

کهمجددامیخواهدپایهمانتقاضایاستیضاحراامضا
کند.درهمینراستاعلیاصغریوسفنژادنیزدرگفتوگو
با خانه ملت درباره اســتیضاحهایی که در مجلس در
جریان است ،گفت :روز سه شنبه طرح استیضاح وزیر
علوم و تحقیقات ،منصــور غالمی ،با بیش از  ۸۰امضا
در محورهای مختلف مطرح شد که جهت رسیدگی به کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شده است.وی همچنین گفت :طرح
استیضاح رحمانی فضلی ،وزیر کشور با ۱۹امضا در کمیسیون شوراها
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و امور داخلی کشور در دستور کار است و منتظر گزارش
کمیسیون در این باره هستیم.یوسفنژاد ادامه داد :طرح
استیضاحمحمودحجتی،وزیرجهادکشاورزیبا۲۱امضا
به کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ارجاع
شده است.وی افزود :طرح استیضاح مسعود سلطانیفر
وزیر ورزش و جوانان که پیش از این به آن اشاره شده بود ،از عدد افتاد؛
ضمن آنکه درخصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم چیزی به
دست هیئت رئیسه مجلس نرسیده است.

استعفاینمایندگان
مشقیاست؟

دیروز در مجلس هم آبستراکسیون صورت گرفت هم استعفای
دسته جمعی .هر دو را بررسی کردیم تا مشخص شود
چنین حرکاتی در مجلس نمایشی است یا خیر.
البته اقدام نمایندگان استان اصفهان اهمیت بیشتری داشت
در واقع اگر نصــف به عالوه یک
مجلس شورای اسالمی با استعفای
نمایندگان استان اصفهان موافقت
کند ،میتوان از این مسئله فرصتی
برای انتخابات میاندورهای و ورود
نمایندگان اصالحطلب ســاخت،
اگر نماینــدگان مســتعفی نیز
کوتاه بیایند ،تنها دستاوردشــان
سرشکستگی است .اگر پذیرش
استعفای این نمایندگان که به جای
حل واقعی مشکالت در فکر نمایش
تبلیغاتی باشند ،میتواند به تغییر
جهت مجلس به مسیری حرفهایتر
کمک کند
آفتاب یزد -گروه سیاســی ۱۹ :نماینده استان
اصفهان در بیانیهای رســماً اســتعفای خود را از
سمت نمایندگی اعالم کردند ،آنها دلیل استعفای
خــود را «جاری نبــودن آب زاینــدهرود » اعالم
کردند .همزمان تعدادی از نمایندگان فراکسیون
والیی در اعتراض به تصویب  CFTســعی کردند
تا با آبستراکسیون مجلس را از اکثریت بیندازند.
اســتعفا در مجلس شــورای اســامی سابقهای
طوالنی دارد و معموالً در اعتراض به مســئلهای
مرتبط با حــوزه نمایندگــی رخ میدهد .تقریباً
همگان میدانند که نماینده اســتعفا کننده واقعاً
قصــد کنارهگیری از ســمتش را ندارد ،به همین
خاطر استعفا یک نماینده به عنوان یک اهرم فشار
معموالً جدی گرفته نمیشــود ،اما این موضوعی
است که فقط مقامات و اهل سیاست به آن واقفند
و معموالً اهالی حوزه رایگیری نماینده مستعفی
از آن اطالعی ندارند .در واقع تنها دلیل استعفای
نمایندگان اصفهان مصرف داخلی و تبلیغاتی آن
در حوزه انتخابیه اســت ،تا بگوینــد که آنها هر
کاری از دستشان برمیآمد انجام دادند و کوتاهی
نکردند .این استعفای مشقی در کنار آبستراکسیون
نمایشی اعضای تندرو جبهه والیی تکمیل شد ،آنها
نیز به خوبی میدانستند که کارشان بیفایده است
و قاطبه سران کشور و اکثریت مجلس تصمیمشان
مبنی بر تصویب لوایح چهارگانه  fatfنهایی شده
است .آیا این اقلیت پر سر و صدا تنها میخواهند
به حامیان بیرون از مجلسشان پیامی ارسال کنند؟
>حرکتنمایشی؟

ایران قریب یک دهه است که بیشتر از قبل با ابعاد
مختلف خشکسالی آشــنا شده است ،جدیدترین
آمارهــای وزارت نیرو حاکی از آن اســت که در
اســتانهای فارس ،یزد و خراسانجنوبی نهتنها
سفرههای زیرزمینی آب خالی شدهاند که ذخایر
ســدها نیز ۲۵تا ۵۰درصد کمتر ازسال گذشته
اســت .این وضعیتی عمومی در کشــور اســت،
نمایندگان این اســتان از دولت درخواست دارند
تا منابع ســایر استانها بیش از قبل از طریق لوله
برای جاری شــدن زایندهرود به این استان انتقال
یابد ،موضوعی که مورد اعتراض ســاکنان برخی
اســتانهای غربی قرار گرفته است که خودشان
نیز کمابیش با تبعات خشکسالی دست به گریبان
هستند .این  ۱۹تن طی نامهای به علی الریجانی

رئیس مجلس در اعتراض بــه آنچه آن را « عدم
تحقق وعدههای دولت در خصوص جاری شــدن
زایندهرود» خواندهاند استعفا دادهاند .آنها در نامه
استعفای خود نوشتهاند« :مستحضرید در حضور
جنابعالی با وزیر محترم نیرو مشکالت آب استان
اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،متاسفانه
با توجه به اینکه آقای رئیس جمهور احیا رودخانه
زایندهرود را در حضور مردم اعالم و ســالها از آن
قرار میگذرد ،احیای زایندهرود که هیچ؛ سازمان
برنامه و بودجه علی رغم پیگیری بسیار زیادی که
انجام شده حتی از گذاشتن اعتبار و ردیف مرتبط
با تامین آب شرب خودداری کرده است ».با توجه
به آنکه بودجه ســال  ۹۸در حال حاضر در حال
تحول و تدوین است آنها نسبت به عدم اختصاص
بودجه به جاری شــدن آب در زایندهرود معترض
هستند.
>آبستراکسیون ،سوء رئال

از این جالــب توجهتر اقدام تعــدادی از اعضای
فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی در زمان
رایگیری برای ایرادات شــورای نگهبان به الیحه
الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با تامین مالی
تروریســم موســوم به  cftبود آنها تالش کردند
که با خروج از مجلــس زمان رایگیری را مختل
کنند که تالش آنها به دلیل تعداد قلیلشان ناکام
ماند.پیش از آبستراکســیون ،محمد دهقان نایب
رئیس فراکســیون والیی ( فراکســیون مخالف و
ترک کننده مجلس ) به عنوان مخالف و شــهروز
برزگر عضو فراکســیون امید بــه عنوان موافق به
ارائ ه دالیــل مخالفت و موافقتشــان پرداختند.
بخشــی از صحبتهای دهقان مبنــی بر اینکه
مصوبه کمیســیون دارای ایراد است به آن دلیل
که کمیســیون حد نصاب الزم را برای رایگیری
نداشــت با اخطار اصل  ۷۵فالحتپیشــه ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی مواجه شد که او بر قانونی
بودن نظر کمیسیون تاکید کرد .تذکر و اخطارهای
متعددی داده شــد .پس از این مسئله قاضیپور
نماینده پرحاشیه وارد میدان شد و با فریادهایش
دقایقی جو مجلس را متشــنج کرد ،پس از آنکه
حاشیهسازیها مغلوب تعقل شد ،اقلیت خشمگین
قهر کرد و مجلس را ترک کرد.
>فرصتی برای پذیرش استعفا

استعفا به عنوان یک حربه سیاسی سابقه طوالنی
در کشور دارد ،در آخرین مورد آنها عباس آخوندی
که سه بار پیش از آن استعفا کرده بود ،سعی کرد
تا با انتشــار نامه اســتعفایش ،از این عمل خود
مبنای برای فعالیتهای سیاسی آینده اش بسازد،
در مجلــس اما تقریباً همه میدانند که اســتعفا
برای جلب رای در حوزه انتخابیه اســت .پیش از
این جلیل جعفری ،نماینده شهرســتان خلخال
در مجلــس در اعتراض به آنچه او آن را “عملکرد
ناعادالنه مجلس در تصویــب بودجه" میخواند
استعفا کرد ،یعنی مشابه دلیل نمایندگان اصفهان.
او به حذف "جــدول  "۱۷از بودجه معترض بود،
این جــدول بودجهای برخــی نهادهای فرهنگی
خــاص را تامین میکرد .اســتعفاي محمد جواد
فتحي ،نماينده مجلــس دهم اما اولين تجربه در
اين مجلس بود .اســتعفا از نمايندگي با اســتعفا
ازديگر نهادها و ارگانها متفاوت است .مطابق ماده

 ۹۴آيين نامه داخلي هــر نماينده كه اعتبارنامه
او به تصويب رســيده اســت ،مي توانــد از مقام
نمايندگي استعفا دهد .پذيرش استعفا موكول به
تصويب مجلس( رای موافقت اکثریت است ) است.
همچنين بر اســاس ماده « ۹۶بررســي تقاضاي
اســتعفا بدين ترتيب خواهد بود كه ابتدا تقاضاي
اســتعفا قرائت شده و سپس شــخص متقاضي
اســتعفا ،يا نماينده ديگري به تعيين او تقاضاي
دفاع خواهد کرد .مدت قرائت تقاضاي اســتعفا و
توضيح نماينده متقاضي استعفا حداكثر نيم ساعت
است .مخالف يا مخالفين نيز حداكثر نيم ساعت
مي توانند صحبت كنند و پس از آن رايگيري به
عمل مي آيد .در صورت تصويب تقاضاي استعفا
مراتب از طريق رئيس مجلس به وزارت كشــور
اعالم مي شود تا طبق قانون انتخابات اقدام كند».
در واقع اگر نصف به عالوه یک مجلس شــورای
اســامی با اســتعفای نمایندگان استان اصفهان
موافقت کند ،میتوان از این مسئله فرصتی برای
انتخابات میــاندورهای و ورود نمایندگان کارآمد
اصالحطلب ساخت ،اگر نمایندگان مستعفی نیز
کوتاه بیایند ،تنها دستاوردشــان سرشکســتگی
است .اگر پذیرش استعفای این نمایندگان که به
جای حل واقعی مشکالت در فکر نمایش تبلیغاتی
باشد ،میتواند به تغییر جهت مجلس به مسیری
حرفهای تر کمک کند.
>استعفا از مجلس اول تا نهم

نزد رئیس مجلــس !» عنوان کرد ،رئیس مجلس
وقت بــه وی اطمینان داد که حســینیان نزد او
عزیزتر است .محمدرضا تابش در اعتراض به فيلتر
شدن ســايت پارلمان نيوز ،حسينعلي شهرياري،
نماينده زاهدان ،استعفاي دسته جمعي نمايندگان
چهارمحال و بختياري ،مصطفي ذوالقدر ،جمعي از
نمايندگان خوزستان ،داريوش قنبري نماينده ايالم
و حسين گروسي ،نماينده شــهريار نیز از جمله
استعفا دهندگان در آن دوره بودند .همانگونه که
پیشبینی میشــد ،هیچ کدام بهارستان عزیز را
ترک نکردند .در مجلس هشــتم تنها با استعفای
ميرتاج الديني و حميدرضا حاجي بابايي موافقت
شــد ،دلیلش هم رفتــن آنها به دولــت و قبول
مســئولیت وزارت بود .دانش جعفري ،عباســي،
متكي ،مصري و ســيد احمد موسوي نمايندگان
مســتعفي مجلس هفتم بودند.در میان دهها مرد
استعفا تنها مستعفیون ثابت قدم در تاریخ مجلس،
استعفادهندگان مجلس ششم بودند که نه به خاطر
بودجه که به دلیل مسائل سیاسی استعفا دادند .در
مجلس چهارم و پنجم نیز عدهای اســتعفا دادند
که دلیل اســتعفاء نه اعتراض که قبول مسئولیت
خدمت در دولت بود .در مجلس دوم به ریاســت
مرحومهاشمی رفســنجانی در مجموع  ۴استعفا
صورت گرفت .در مجلس اول محمدزيد بهبهاني،
محمد شــجاعي ،حســين كرمانــي ،محمدتقي
مطهري فريماني به داليلي استعفا داده و سرگون
بيت اوشانا ،احمد ســامتيان ،احمد غضنفرپور،
محمدمهدي كرمــي و علي گلزاده غفوري غیبت
بسیار طوالنی ( بیشتر از صد ساعت ) داشتند و به
مجلس نیامدند ،به همین خاطر مجلس آنها را به
عنوان نماینده مستعفی شناسایی کرد.

اغلب اســتعفاهايي كه در مجلس نهم رقم خورد،
در اعتراض به موضوعــي در مورد حوزه انتخابيه
نماينــدگان بود .در ســال  ۹۲تمــام نمايندگان
خوزســتان به دليل آنچه ظلم بودجه اي نسبت
به اين اســتان توصيف كردند ،استعفا دادند آنها
>چرا باید با استعفای نمایندگان اصفهان
همانگونه که پیش بینی میشــد حاضر به ترک
موافقت کرد
سمت خود نشــدند ۹ .نماينده لرستان نيز كه به
اعتبارات استانيشان معترض بودند مسیر استعفا
تمــام کشــور درگیر خشکســالی اســت و این
نمایندگان نیز به خوبی
را در پیــش گرفتنــد.
میداننــد کــه دولــت
پــسازآن  ۱۸نماينــده
تمام کشــور درگیر خشکسالی
اســتان فارس از همين
نمیتواند بیــش از این
است و این نمایندگان نیز به خوبی
روش تبعيــت كردنــد.
بــه خاطر اصفهــان به
میدانند که دولت نمیتواند بیش
مهدي كوچك زاده هم
منابع استانهای همجوار
از این به خاطــر اصفهان به منابع
در مجلس نهم در واكنش
دســتاندازی کند ،در
استانهای همجوار دستاندازی
به نابود شــدن چند تن
واقع اگر دلیل استعفای
کند ،در واقع اگر دلیل استعفای آنها
آنهــا نه مشــکالت آبی
سیب زمینی فاسد توسط
دولــت اســتعفاء کرد،
در اســتان کــه انجــام
نه مشکالت آبی در استان که انجام
علی رغم محقق نشدن
حــرکات خــاص برای
حرکات خاص برای جلب رای باشد،
خواســته اش ،وی نیــز
جلــب رای باشــد ،اگر
اگر مجلس برای یک بار پس از این
همانگونه که پیش بینی
مجلــس برای یــک بار
همه استعفا با استعفای نمایندگان
پس از این همه استعفا
میشــد ،روز بعد آرام بر
اصفهان موافقت کند ،میتوان این
روی صندلی نمایندگی
با اســتعفای نمایندگان
ابــزار را از این نمایندگان گرفته و
اش قرار گرفت .در سال
اصفهــان موافقت کند،
فرصتی بدیع برای انجام انتخابات
قبــل مجــددا ً جمعي
میتوان این ابــزار را از
میاندورهای در اصفهان فراهم کرد
از نماينــدگان اصفهان
این نمایندگان گرفته و
(نمایندگان مســتعفی
فعلــی ) به خاطر مســئله آب اســتعفاء کردند
نه مســئله آب حل شــد و نه آنها حاضر به ترک
ســمت نمایندگی شــدند.تنها نماینده صادق در
استعفاء مهدي ســنايي بود ،آن هم به این دلیل
که به عنوان سفیر در روسیه منصوب شده بود .در
مجلس پیش از آن روح اهلل حسينيان استعفا داد
و دلیل استعفایش را« :عزيزتر شدن اصالحطلبان

فرصتی بدیع برای انجام
انتخابات میاندورهای در اصفهان فراهم کرد.
از ســوی دیگر ،نمایندگان محترم اصفهان اگر در
استعفای خود ثابت قدم باشند و به نتیجه دلخواه
خود نرسند و مجلس هم موافقت نماید میتوانند
در سال آینده کاندیدای انتخابات مجلس شورای
اسالمی شوند .در صورت چنین رویدادی میتوان
گفت چنین استعفاهایی نمایشی نیست!

با رای نمایندگان مجلس بخشی از  CFTبه شورای نگهبان ارجاع شد و بخشی دیگر به مجمع تشخیص رفت
آفتاب یزد -گروه سیاسی :صبح دیروز در جلسه
علنی مجلس شــورای اســامی ،بررسی گزارش
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره
( ،)cftاتفاقی که البته بازهم با حاشیههایی همراه
بود ،اما در نهایت مجلسیان نخستین بند از ایرادات
شــورای نگهبان به  Cftکه پیشتر در کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصالح شده
بود ،را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.
با تصویب این بند از  ،CFTبند مذکور به شورای
نگهبان خواهد رفت.
آن طور که تســنیم مینویسد؛ کمیسیون امنیت
ملی مجلس نیز در گزارش خود درباره بند دوم از
ایرادات شورای نگهبان به الیحه جنجالی  ،CFTبر
مصوبه اول مجلس اصرار کرده بود.
نمایندگان مجلس این بندها را با  ۱۳۴رای موافق،
 ۵۸رای مخالــف و  ۹رای ممتنع از مجموع ۲۱۰
نماینده حاضر در صحن ،به تصویب رساندند.
اقدام روز گذشته مجلس در حالی صورت گرفت که

هم اصالح و هم اصرار

عالوه بر حواشی مانند
تالش مخالفان CFT
برای آبستراکســیون
در زمــان رایگیری،
درگیریهایی نیز میان
صورت گرفت که یکی
از آنهــا جــدال لفظی
قاضیپور و پزشــکیان
در مجلس بــود .نادر
قاضی پور در اخطاری مستند به اصل  ۱۵۳قانون
اساســی و در جریان بررسی الیحه الحاق ایران به
کنوانسیونبینالمللیمقابلهباتامینمالیتروریسم
گفت«:هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه
بر شــئون کشور شود ممنوع اســت .اجازه دهید
مخالفان و موافقان بهانــدازه حرف بزنند تا ملت
بدانند و بشــنوند تا نترسها و مردان شجاع چه
کسانی هستند و افراد ضعیفالنفس هم مشخص
شوند».

اظهــارات قاضیپــور
واکنــش برخــی از
نمایندگان را نیز در پی
داشت .از جمله پروانه
مافی در تذکری مستند
به مــاده  ۷۵آیین نامه
داخلی مجلس گفت:
«آقــای قاضــی پور با
چه اجــازهای بیش از
نیمــی از نمایندگان مجلس اعــم از زن و مرد را
به بیشجاعتی ،ترسویی و صفاتی که در نطقتان
داشتید متهم میکنید».
امــا در واکنش به اظهارات قاضی پور پزشــکیان
با بیان این که سیاســتهای غلط ما عامل فقر و
گرسنگی و بدبختی اســت ،گفت«:ترسو کسانی
هستند که از فقر و گرسنگی دفاع میکنند».
آن طور که «انتخاب» مینویسد؛ مسعود پزشکیان
اظهار کرد «:بحث آقای قاضیپور توهین بود .این

که ما فکر کنیم ما نترس هستیم و دیگران ترسو
هستند گذشته و سابقه افراد مشخص است که چه
کسی در جبهه بوده و شهید داده و اسیر شده و چه
کسی خواب بوده است .این که ما جو را به گونهای
نشان دهیم که برخی ترسیدهاند ،این حرفها در
مجلس مسخره است».
این اظهــارات در حالی صــورت گرفت که علی
الریجانی رئیس مجلس نیز دراین جلســه اعالم
کردکه «رهبری مخالف بررسی  CFTدر مجلس
نبودند».
حمشتا ...فالحت پیشه رئیس کمسیون امنیت
ملی نیز بیــان کرد که کمیســیون امنیت ملی
ایرادات شورای نگهبان به  CFTرا با نظر اجماعی
رفع کرده است.
بر این اســاس بخشــی از الیحه  CFTمجددا به
شورای نگهبان ارجاع میشــود و بخش دیگری
که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص
مصلحت نظام خواهد رفت.
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مکان اختفای البغدادی فاش شد
«فرانک مککنزی» ژنرال بلندپایه و نامزد «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا برای تصدی
ریاست ستاد مرکزی این کشور ،مکان اختفای «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی
داعش را افشا کرد.به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز ،وی در جلسه مجلس سنا گفت:
«البغدادی بسیار ترسیده و در بیابان در نزدیکی رودخانه فرات در مرز عراق و سوریه برای
نجات جان خود فراری است».

گزارش کوتاه

کدخدایی هم مثل رحمانی فضلی از پولهای کثیف گفته اما...

استاندارددوگانه

آفتاب یزد -گروه سیاسی« :به گفته بنگر نه به
گوینده آن!» داســتان اما در سپهر سیاسی ایران
کام ً
ال برعکس است حتی اگر کالمی که نقل شد،
از گفتههای امیرمؤمنان علی.ع باشد(ا ُ ُ
نظر إلى ما
قال و الت ُ
َنظر إلى َمن َ
َ
قال)
حوالی انتخابــات مجلس بود که رحمانی فضلی
از«پولهای کثیف» در گفت و گویی کفر گفت!
پای او به مجلس باز شــد تا یا سند ارائه دهد یا
حرفش را پس بگیرد .رحمانی فضلی در این میانه
راه آســان تر را انتخاب کرد و به آسانی حرفش را
پس گرفت.
بسیاری از مقامات در ایران از اقتصادی و مالیاتی
گرفته تا نظارتی ،بارهــا و بارها از«فرار مالیاتی»
گفتهانــد ،از«اقتصــاد زیرزمینــی» از«گردش
پول»هایی که منبع و مرجع آنها مشخص نیست.
همین چند روز پیش حتــی از میلیاردها تومان
حسابهای طلبکار نزد مؤسسات مالی اعتباری
گفته شــد که کســی به دنبال زنده کردن آنها
نیست چون ریشه این گونه سپردههای نسبتا پر و
پیمان«کثیف»است.
رحمانی فضلی اما مشخص تر سخن گفته بود ،از
گردشهای چند هزارمیلیارد تومانی ،از پولهایی
کــه منبع و مأخذ آن قاچاق اســت ،مواد افیونی
است .ولی چون وزیر دولت حسن روحانی بود با
فشاری طاقتفرسا به آسانی مجاب شد که حرفش
را پس بگیرد.
نوبت میرســد به ظریف .او هم از«پولشــویی»
میگوید ،دلیل هم دارد! وقتی فرار مالیاتی داریم.
قاچاق نیز داریم ،پس البد پولشویی امری کام ً
ال
عادی است نه در ایران که در بسیاری از کشورهای
دنیا این مسئله طبیعی است .از یمین و یسار سر و

تحلیل

صدا به پا میخیزد که پاکی و نجابت نظام خدشه
دید ،آرمانها به خطر افتاد و خالصه کار آن قدر
باالگرفت که بهاندازه الزم امضا پای برگه استیضاح
ظریف زده شــد و برای نخســتین بار یک وزیر
امور خارجه در نظام جمهوری اســامی ایران به
دلیل حقیقتی که غیرقابل انکار است به مجلس
فراخوانده شد.
ظریف پس از شرکت در جلسه کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس بازهم حرفهایش
را تکرار کرد«:فرار مالیاتی داریم .قاچاق داریم پس
الجرم مثل بسیاری از کشورهای دنیا پولشویی نیز
داریم».
دوشنبه برنامه پربیننده «حاال خورشید» میزبان
عباســعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان
اســت .در بخشی از کالمی که بین مجری برنامه
و سخنگوی شــورای نگهبان رد و بدل میشود
این جمالت به وضوح قابل شنیدن است «:قانون
انتخابات ما قانون خوبی نیست! به عنوان مثال در
بحث تبلیغات ،ما نسبت به ورود «پولهای کثیف»
به تبلیغــات انتخابات حساســیت باالیی داریم.
دوستان در مجلس هنوز این حساسیت را ندارند».
از هیچ یمینی و از هیچ یساری صدایی به گوش
نمیرســد .بحث همان پولهای کثیف است اما
در آرامش کامل همه به دنبال رســیدگی به امور
خود هستند .حرف همان حرفی است که ظریف
و رحمانی فضلی زده بودنــد ،اما این بار گوینده
کدخدایی اســت و چون گوینده کدخدایی است
بنابر عادت و رســمی عجیــب! از هیچ ناحیهای
صدای اعتراضــی به هوا بلند نمیشــود ،چون
ایــن جا«گفته» اهمیتی نــدارد آن چه اهمیت
دارد«گوینده» است!

موسویان:

ترامپ جهان را در آستانه رقابت هستهای قرار داده است

هســتهای هســتند ،زیرا همچنان ســاحهای
هســتهای خود را حفظ کردهاند .عــاوه بر آن
اســرائیل ،هند ،پاکســتان و کره شمالی هم به
سالح هستهای مجهز شدهاند و معاهده انپیتی
را نپذیرفتهاند که متاســفانه تالشهای جهانی
برای خلع سالح آنها بیهوده بوده است.
موسویان نوشت:در ســال  ۲۰۱۷یکصدوبیست
کشــورجهان 'معاهده بینالمللی منع نگهداری
سالحهای هســته ای' را درسازمان به تصویب
رساندند .این تالش ارزشمند جامعه جهانی برای
موفقیت امرخلع ســاح نیز بــه خاطر مخالفت
قدرتهای دارنده بمب هسته ای ،به عقب رانده
شد.

«سید حســین موسویان» پژوهشــگر دانشگاه
پرینســتون و عضو ســابق گروه مذاکرهکننده
هستهای در مقالهای برای پایگاه خبری تحلیلی
لوبالگ آمریکا نوشت:ترامپ با 'دکترین خروج' از
برجام جهان را درآستانه رقابت جدید هستهای
قرارداده است.
موســویان ادامه داد :اخیرا آقایهاکوماس وزیر
خارجه آلمان اعالم کرد که این کشــور ابتکاری
برای خلع ســاح جهانی درنظردارد.هاکوماس
هشــدارداد که پیشــرفت تکنولوژی سالحهای
کشتارجمعی ،تصورات را به یک واقعیت مرگبار
تبدیل خواهد کرد.
پژوهشگر دانشگاه پرینســتون افزود:اعالم وزیر
خارجه آلمان بعد از این صورت گرفت که ترامپ
>موانع عاریسازی خاورمیانه
قصد خروج آمریکا از 'معاهده منع موشــکهای
از سالح هستهای
هســتهای میان برد' مصوب ۱۹۸۸را اعالم کرد.
نشــانههایی از درک اهمیت خلع سالح جهانی موسویان ادامه داد:درسال ۱۹۷۴به ابتکار ایران
دردولتمــردان اروپا دیده میشــود ،درحالی که و همراهــی مصر طرح عاریســازی خاورمیانه
آمریکا بیتوجه است.
ازســاحها و کالهکهای هســتهای به تصویب
مذاکرهکننده سابق هستهای اشاره داشت:درطول سازمان ملل رسید و از آن زمان به بعد ،اسرائیل
تقریبا پنج دهه جنگ ســرد ،رقابت تسلیحات به عنوان تنها دارنده سالح هستهای درخاورمیانه،
هستهای بین شــوروی ســابق و آمریکا ،صلح مانع اصلی تحقق قطعنامههای سازمان ملل در
و امنیت جهانــی را تهدید میکرد .پیشــرفت این مورد بوده است.
توانمندیهــای ویرانگــر نظامــی و افزایــش وی تصریح کرد:توافق هســتهای ایران نیز یک
وحشــتناک هزینههای بمب هسته ای ،موجب گام به سوی خلع سالح هستهای بود .همانطور
ایجاد بازدارندگی متقابل بین دو ابرقدرت شد.
که اوباما گفت ،توافق هستهای ایران جامعترین
تئــوری بازدارندگــی
توافق تاریخ عدم اشاعه
ســاحهای هستهای
' نابــودی متقابــل'
بعد از ترومن ،این اولین بار است که
بود .با منطقهای کردن
مرز
مشخص کرد که
یک رئیسجمهور آمریکا اینگونه
اصــول ایــن توافق،
نابودی
بین پیروزی و
گســتاخانه به تعهد خلع سالح
گام بلندی به ســمت
برای استفادهکنندگان
پشت میکند
عاریسازی خاورمیانه
بمب هستهای بسیار
برداشته میشد.
باریــک خواهــد بود.
لذا ظرفیت باالی ویرانگری سالحهای هستهای به عقیده موسویان ،خروج آمریکا از برجام موجب
موجب شــد که دو ابرقدرت غرب و شرق برای کاهش شانس عاریســازی خاورمیانه از سالح
کاهش ذخائر سالحهای هستهای خود به توافق هســتهای شده اســت' .دکترین خروج ترامپ'
درکنار تصمیم وی برای بازســازی و نوســازی
برسند.
سالحهای هسته ای ،به امر خلع سالح درسطح
>چشمانداز تاریک خلع سالح هسته ای
منطقهای و جهانی ضربه زده است .بعد از ترومن،
دیپلمات سابق ایران تصریح کرد :قبل از معاهده این اولین بار است که یک رئیسجمهور آمریکا
منع موشــکهای میانبرد' ،معاهده عدم اشاعه اینگونه گســتاخانه به تعهد خلع ســاح پشت
سالحهای هسته ای' (انپیتی) به تصویب رسید میکند.
که ســنگ بنای رژیم خلع سالح جهانی بوده و به گزارش ایرنا ،عضو ســابق گروه مذاکرهکننده
نیازهای حقوقی و تکنیکی خلع سالح هستهای را هستهای افزود:تحلیلگران سیاسی به این نتیجه
فراهم کرده است .طبق ماده پنج آن ،قدرتهای رســیدهاند که در جهان امروز ،بمب هســتهای
جهانی آمریکا ،روســیه ،چین ،فرانسه و انگلیس نمیتواند ضامن امنیت باشد .لذا سیاست نوسازی
موظف به خلع سالح کامل هستهای تحت کنترل و توسعه سالحهای هستهای ،موجب ایجاد رقابت
در توســعه این سالحهای مرگبار شده و صلح و
جهانی شدهاند.
وی خاطرنشــان ســاخت:قدرتهای جهانی در ثبات جهانی را به خطر خواهدانداخت .این روند
پنج دهه گذشــته نــه تنها از وظیفــه نابودی تقابالت قدرتهای جهانی را افزایش خواهد داد،
سالحهای هستهای خود سرباز زده و هیچ اقدام مسیری که یاد آور دوران جنگ سرد میباشد.
موثری نکردهاند ،بلکه درمسیر نوسازی و توسعه موسویان تصریح کرد:تهدید سالحهای هستهای
سالحهای هستهای با هزینههای سنگین حرکت موجب شــد کــه جهان تالش کند بــا معاهده
کردهاند.
انپیتــی ،ایــن تهدیــد را از مســیر 'قانون و
برای مثال آمریکا بودجه ۱.۷تریلیون دالری برای داوری'برطرف کند .اما متاسفانه 'دکترین خروج'
نوسازی و توسعه سالحهای هستهای خود در  ۳۰ترامپ ،جهان را درآستانه رقابت جدید هستهای
سال آینده اختصاص داده که این مبلغ برابر با کل قرارداده است .هیچ چیز بیش از بمب هستهای
تولید ناخالص داخلی کشور کانادا است.
برای جهان خطرناک نیست .تنها تجدید تالشها
به عقیده وی ،درحقیقت قدرتهای جهانی خود و مذاکرات خلع سالح میتواند این تهدید فوری
بزرگترین ناقضان معاهده عدم اشاعه سالحهای راکاهش دهد.

