
نمایندگان مجلس س��وگند   پیگیری وعده
خوردند که برای اس��تیفای 
حق مردم در بهارس��تان حاضر شوند، آنها با وعده 
های مردم پسند که حتی برخی از آنها در حیطه 
اختیاراتش��ان نب��ود مردم را راغ��ب کردند که به 
عن��وان  و  داده  رای  پارلم��ان  در  حضورش��ان 
خدمتگ��ذار ملت را برعه��ده گیرن��د اما...اما این 
روزها که چندی اس��ت اخبار ناخوشایندی مبنی 
بر منفعت طلبی برخی برای نادیده گرفتن صالح 
مردم مخابره می شود مردم اعتمادشان به آنهایی 
ک��ه از جنس خود و در ش��هر و روس��تای ش��ان 
دیدند و راهی بهارستان کردند از دست می دهند 
مگر اینکه با س��رعتی بیش از س��رعت افشاگری 
ه��ای ص��ورت گرفته ب��ه پرونده رش��وه گیری و 

اتهامات مطرح ش��ده پاس��خ داده ش��ود.
هن��وز یک هفته از خبری که سیداحس��ان قاضی 
زاده هاش��می یکی از نماین��دگان مجلس درباره 
اینک��ه »یکی از معاونین وزرا 600 میلیون به یک 
صن��دوق تامین اجتماعی داده تا س��وابق خدمتی 
اش را ح��ذف کند« نگذش��ته که یک��ی دیگر از 
نماین��دگان از گرفتن آپارتمان توس��ط  برخی از 
همکارانش برای صرف نظر از استیضاح می گوید 
تا مردم با قراردادن اخبار اختالس و رانت خواری 
برخ��ی دیگر اعتمادش��ان به مسئوالنش��ان دچار 
تزل��زل ش��ود و هیچ نکته ای غی��ر از ورود فوری 
ق��وه قضائیه به ماجرا و س��ر و س��امان دادن این 
اتهام��ات ثابت نش��ده نمی تواند اعتم��اد مردم را 
بازگرداند، حتی اگر اتهامات اثبات ش��ود برخورد 
فوری با متخلفان و کس��انی ک��ه از اعتماد مردم 

سوء اس��تفاده کردند خود می تواند اعتماد مردم 
را به مس��ئوالن دوچندان کرده و به آنها یادآوری 
کن��د که اگر در نظام جمهوری اس��المی کس��ی 
بخواه��د اقدامی برخ��الف آرمان ه��ای انقالب و 
خالف چارچوب وظایفش انجام دهد چطور رس��وا 
ش��ده و در ه��ر مرتبه و مقامی باش��د به مردم به 

عنوان خاطی معرفی می ش��ود.
در این زمینه چندی پیش سیداحسان قاضی زاده 
هاشمی در پاسخ به اینکه نمایندگان به نفع خود 
رای دادند با بیان اینکه نمایندگان مجلس به ضرر 
خ��ود رای دادند گفت:»اگ��ر نماینده مجلس دور 
بعد رای نیاورد نمی تواند معاون وزیر اس��تاندار یا 
سفیر ش��ود و فقط می تواند سفیر باشد.متاسفانه 
خیل��ی دنبال راه ه��ای دور زدن یا فرار از اجرای 
قانون هس��تند و ما روزانه ش��اهد راه های نوینی 
برای خالص ش��دن از قانون هستیم ولی دستگاه 
ه��ای اجرایی و مجلس بر اجرای آن نظارت دقیق 

خواه��د ک��رد.«
همین صحبت ها و انتشار آن باعث شد که شوکی 
به مردم منتقل ش��ود که مس��ئوالن برای ماندن 
در پس��ت هایی که قانونی نیست چه راهکارهایی 
برم��ی گزینند و این ش��ائبه را ایجاد کرد که این 
قبیل مس��ئوالن به جای خدم��ت به مردم به فکر 

منفعت ش��خصی هس��تند.
او درب��اره یکی از مس��یرهای تخلف صورت گرفته 
مسئوالن برای فریب قانون و ماندن در پست های 
کلیدی اینط��ور گفت که »افزایش درصد جانبازی 
مطرح بود که جلس��ات کمیس��یون پزشکی بنیاد 
ش��هید برای چند ماهی به تعویق افتاده اس��ت که 
این اقدام جای تش��کر از دولت دارد.« این س��خن 
ه��م در نوع خود با وجه به حرمتی که جامعه برای 
ایثارگران و جانبازان و ش��هدا قائل است می تواند 

مردم را نس��بت به این قش��ر دچار تردید کند که 
قطع��ا باید مانعی برای این اقدام با بررس��ی دقیق 
و ممانعت از سوء اس��تفاده از عوان جانبازی ایجاد 

کند.
وی البت��ه در ادامه صحبت های خ��ود این نکته 
را نیز بی��ان کرده بود که:»یک��ی از معاونین وزرا 
600 میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده 
تا س��وابق خدمتی اش را ح��ذف کند ولی با پاک 
کردن یک صندوق درست ش��دنی نیست و اینها 
قابل ردیابی اس��ت.« موضوعی که با گذشت بیش 
از هف��ت روز از طرح آن هن��وز پیگیری های آن 
به مردم اطالع رس��انی نشده اس��ت و اگر اقدامی 
برای شناس��ایی متخلف صورت گرفته باش��د هم 
هن��وز به مردمی که این اخبار را ش��نیدند اطالع 

رس��انی نش��ده اس��ت.

 افشاگری تازه درباره رشوه 
برای استیضاح نشدن

هنوز افکار عمومی جامعه به دنبال ش��نیدن تایید 
و تکذیب خبری بود که قاضی زاده هاشمی اعالم 
ک��رده که یکی دیگر از نمانیدگان مجلس موضوع 
مهمت��ری را ط��رح کرد و به نوعی پ��رده از رازی 
برداشت که اگر حقیقت داشته باشد الزم است تا 

قب��ل از اتمام مجلس ده��م اطالعات دقیق آن به 
مردم اعالم ش��ود تا تاثیری در حضورشان بر پای 

صن��دوق ه��ای رای نگ��ذارد.
ماج��را از ای��ن قرار اس��ت که ابوالفض��ل ابوترابی 
نماینده م��ردم نجف آباد در مجلس روز گذش��ته 
ای��ن نکته مه��م را مط��رح کرد ک��ه:»در جریان 
استیضاح وزرا آپارتمان هایی برای منصرف کردن 
برخی نمایندگان به آنها داده ش��ده اس��ت تا آنها 
از اس��تیضاح صرف نظ��ر کنند. جدی��دا برخی ها 
موضوع نظ��ام پارلمانی را مط��رح می کنند، بنده 
اعتقاد دارم قانون اساس��ی ما خیلی مترقی بوده و 
توس��ط افراد بسیار بزرگ، خوش فکر و آینده نگر 
تدوین ش��ده است.« اینطور که ابوترابی می گوید 
نظام پارلمان��ی باعث منفعت طلبی س��ودجویان 
می ش��ود و در توضیح این اظه��ارات نیز اینطور 
مطرح می کند:» نظام پارلمانی نظامی اس��ت که 
در ای��ن وضعیت فعلی می تواند خطرناک باش��د و 
اصال مانع فس��ادهای عجیب و غریب نمی شود لذا 
نماین��دگان مجل��س اگر بخواهن��د آن را انتخاب 
کنند باعث می ش��ود فس��اد عجیب و عظیمی در 
مجلس و برای نمایندگان به وجود آید بنابراین ما 
نباید موانع فس��اد را خراب کنیم.«اما او در ادامه 
پرده از حقیقتی بر می دارد که قابل تامل و قطعا 

بای��د برای مقام��ات قضایی قابل پیگیری باش��د، 
ابوترابی می گوید:» برای استیضاح برخی وزرا در 
مجلس ما ش��اهد فسادهایی هستیم. در استیضاح 
وزرا لیس��تی در مجلس داریم ک��ه آپارتمان هایی 
برای عدم اس��تیضاح آن وزیر ب��ه نمایندگان داده 
ش��ده یعنی ب��ه نمایندگانی آپارتمان داده ش��ده 
که اس��تیضاح از وزی��ر را منتفی کردن��د که این 
لیس��ت به ش��ورای نگهبان هم داده ش��ده است؛ 
پ��س می بینیم که فس��اد این چنین��ی هم وجود 
دارد.« و بدت��ر از آن ابوتراب��ی م��ی گوید که این 
نمایندگان هم در دوره های قبل وجود داشتند و 
هم در دوره اخیر هس��تند.« نکته درناکی که باید 
س��ریع تر درباره تایید یا تکذیب آن بررسی های 
الزم صورت گرفته و با متخلفان برخورد مناس��ب 
و به دور از تس��اهل و تس��امع ص��ورت گیرد. اما 
نکته مهم��ی که این نماین��ده مجلس مطرح می 
کند که می تواند نقطه امیدواری را در دل جامعه 
ایجاد کند این اس��ت که »لیستی از این افراد در 
مجلس وج��ود دارد که البته به ش��ورای نگهبان 
هم داده ش��ده اس��ت، در دوره قبل هم زیاد بود. 
بس��یاری از رد صالحیت ه��ا هم ب��ه همین دلیل 
بوده اس��ت. قرائن و شواهد را که می بینیم متوجه 
می ش��ویم که با توجه به گزارشات ارائه شده این 
م��وارد با گزارش��ات و مس��تند دیگر در ش��ورای 
نگهبان دس��تگاه های امنیتی نظام��ی انتظامی و 
اطالعاتی س��ازگار اس��ت.« اما الزم است با توجه 
به طرح عمومی این شائبه که برخی برای رای به 
منافع خود رش��وه گرفتند بعد از تایید یا تکذیب 
ماجرا اطالعات کامل��ی درباره این ماجرا به مردم 
داده و ن��ام متخلف��ان احتمالی علنی بیان ش��ود 
تا مردم باورش��ان تقویت ش��ود که برای دستگاه 
ه��ای نظارت��ی تفاوتی بی��ن متخل��ف و متهمان 
وجود ن��دارد. هر چند که ابوترابی راه حل کاهش 
ای��ن تخلفات را اینطور بیان م��ی کند که » نظام 
پارلمانی خطر بالقوه ای اس��ت، مردم را هم تا حد 
زی��ادی از دموکراس��ی دور می کن��د و از نظر من 
بس��یار خطرناک اس��ت البته نظر اکثریت و قاطع 
مردم هم مش��خص نمی شود.« اما با توجه به رویه 
اتف��اق افتاده و تخلفاتی که در همین مدل کنونی 
مجلس پدید آمده اس��ت الزم اس��ت که ابزارهای 

نظارتی را بیش��تر کنند.

3 سه شنبه  18 تیر 1398  شماره 5065  رویـکرد

گام دوم هس��ته ای در حال��ی برداش��ته ش��ده، ک��ه گرچه 
می توانس��ت با قاطعیت بیشتری برداشته شود ولی در همین 
حرکت آرام چون در بس��تر یک مس��یر درست راهبردی قرار 
دارد، بی فایده هم نیس��ت. اما در یک نگاه کلی چند نکته و 

مالحظه راهبردی ذیل را برای گام ذوم می توان اشاره کرد:
الف( شاید مهمترین آورده گام هرچند کوتاه دوم هسته ای در 
همین جمالت اخیر ریچارد نفی��و معمار تحریم ها در دولت 
اوباما نهفته است که گفته است: مسئله جالب  توجه برای من 
درباره اقدام ایران در خصوص از سرگیری غنی سازی اورانیوم 
ب��ه باالتر از 3.67 درصد و همینط��ور عبور آنها از محدودیت 
300 کیلوگرم برای ذخائر اورانیوم  آن آدم هایی هس��تند که 
به من اطمینان خاطر می دادند اگر برجام را نقص کرده و به 
ایرانی ها با بازاعمال تحریم ها فشار وارد کنیم آنها هم دست 

روی دست می گذارند.
ب( در جمع بن��دی تصور طرف غرب��ی از ایران می توان گفت 
ک��ه آنها معتق��د بودند که نیروه��ای نظامی ای��ران در برابر 
تهدی��د ب��ه جنگ قاطع هس��تند ولی دول��ت در برابر تهدید 
بازگش��ت تحریم ها بی دفاع و  دست بس��ته باق��ی می ماند، و 
بدترین ذهنیت درباره دولت ایران همین اس��ت. یعنی اگرچه 
معتبرس��ازی جنگ در برابر ایران به بن بس��ت می خورد ولی 
معتبرس��ازی بازگشت تحریم ها، دولت ایران را به راحتی در 
منگنه روان��ی و عملی قرار می دهد. ب��ه همین دلیل کاهش 
گام دوم در وهله اول کمک به تصویر بس��یار بدی اس��ت که 
در طرف غربی از روحانی و ظریف ش��کل گرفته اس��ت. البته 
دول��ت باید به ط��رف غربی نیز به مرور نش��ان بدهد که دل 
کندن از برجام نیز برایش به هیچ وجه سخت نیست. بنابراین 
دو گزینه “نترس��یدن از  بازگشت تحریم” و “ تمایل ایران به 
آتش زدن برجام” باید در رفتار دولت دیده ش��ود. این دو  را 
در کنار “مهم نش��مردن و دل نبستن اینستکس” و “منتفی 
دانس��تن هرنوع تمایل برای مذاکره ب��ا آمریکا”نیز باید با آن 
دو گزینه قبلی ترکیب ش��ود. بنابراین یکبار دیگر این نتیجه 
راهبردی تصدیق می ش��ود که: ادامه واکنش تهاجمی ایران، 

بزرگترین مس��اله راهبردی برای محاس��بات طرف غربی در 
این روزهای حس��اس است. ذهنیتی که نزدیک به شش سال 
برای غربی ها تثبیت ش��ده بود، ع��دم واکنش ایران در قبال 
نقص حقوقش بود. حاال ش��واهد بس��یاری نشان می دهد که 
معتبرس��ازی واکنش های بزرگ از طرف ایران، متغییر اصلی 
ب��رای تغییر رفتار اروپایی ها و آمریکایی ها می باش��د. ایران 
بعد از این باید بر مس��یر تهاجمی خود اصرار داش��ته باش��د. 
مس��یر تهاجمی هم معنایش، تهدید به غنی س��ازی بیشتر با 
ترکیبی دیگر از ابزارهای فشار ایران برای عقب نشینی گام به 
گام اروپایی تا رفع تحریم ها و تسهیل فروش نفت و معامالت 

بانکی ایران است.
ج( موک��ول کردن اعالم جزئیات گام س��وم به 60 روز دیگر 
ش��اید یکی از ضعف های گام دوم هسته ای باشد. در اینباره 
عدم ترس��یم جزئیات ش��فاف به نوعی برای دیپلماس��ی در 
ش��رایط فعلی به نوعی س��بب نقص های در مس��یر راهبردی 
دیپلماتیک جدید ایران هست. شاید این محاسبه در ذهنیت 
وزارت خارجه کش��ورمان باش��د که عدم اعالم جزییات گام 
سوم به نوعی ایجاد تردید و انفعال در کشورهای مقابل ایران 
ترس��یم بکند و این در طول ادامه مذاکرات مفید باش��د. اما 

به نظر می رس��د که ترس��یم ش��فاف گزینه های ایران بیش 
از همه چیز در حال حاضر مفیدتر باش��د. زیرا عدم ترس��یم 
جزیی��ات گام س��وم این مس��اله را نی��ز در درون خود دارد 
که ای��ران همچنان به اروپایی ها امید گش��ایش دارد و یا از 
رفتن به س��مت گزینه های قوی تر کمی ابا دارد. ضمن اینکه 
سیاست انتظار تاکنون نشان داده که وضعیت اقتصادی ایران 
را همچنان بدون پیش��رفت محسوس قرار می دهد. از سوی 
دیگر گرچه ایران تاکنون با واس��طه ه��ا قاطع برخورد کرده 
اس��ت ولی از اثر تلفن اخیر مکرون به روحانی نیز نباید غافل 
شد. مکرون عالوه بر اینکه به دنبال این بوده است که از زبان 
روحانی بشنود که ایران در گام دوم چه خواهد کرد، به دنبال 
باز کردن پای آمریکایی ها به مذاکرات با ایران نیز بوده است. 
روحانی هم یکبار دیگر ظاهرا شرط برداشتن تحریم ها را در 
اینباره گذاش��ته اس��ت. برخی گمانه زنی ها نیز محدوده این 
در خواس��ت را کاهش تحریم ها آنهم تحریم های که آمریکا 
ظالمان��ه و بی مورد پس از خروج از برجام انجام داده اس��ت، 
بیان کرده اند. اما اگر  به قول آقای عراقچی برجام پرونده اش 
بسته شده، دیگر مذاکرات جدید با آمریکا چه معنایی خواهد 

داشت؟!  جهان نیوز

یادداشت

سطح غنی سازی ایران به 4.5 درصد رسید
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعالم کرد: صبح دیروز سطح غنای تولید اورانیوم 

به 4.5 رسید.
بهروز کمالوندی گفت: این میزان غنا به طور کامل برای پاس��خ به نیاز کش��ور در 
تأمین سوخت نیروگاه های قدرت کافی است. میزان دقیق غنای سوخت را آژانس 
بعد از آنالیز نمونه های برداش��ته ش��ده اعالم خواهد کرد. وی خاطرنش��ان کرد که 

افزایش درصد غنی سازی با توجه به نیاز کشور انجام می شود و اکنون نیاز ما مربوط به 
نیروگاه های قدرت است و در بلند مدت هم نیاز برای پیشران اتمی که هر کدام درصدهای 

مختص خود را دارند. وی تاکید کرد گام اول شاید زمان می برد اما در گام دوم زمان مطرح 
نیست. وی همچنین اظهار کرد که “رونوشت یا DIQ تغییرات به آژانس داده شده است.

به نظر می رسد ایران با اتکا به اصل عمل متقابل و سیاست گام به گام امیدوار است اروپا 
را وادار کند اقدامی جدی برای حفظ برجام و تأمین خواسته های ایران به ویژه در حوزه 

نفتی و بانکی انجام دهد.  ایرنا

انگلیس منتظر عواقب توقیف نفتکش ایران باشد
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: اگر انگلیس به اقدامات خصمانه خود 

علیه ایران پایان ندهد، باید منتظر عواقب آن باشد.
محمد ابراهیم رضایی با اش��اره به توقیف یک نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق از 
سوی نیروی دریایی انگلیس، گفت: اقدام نیروی دریایی انگلیس کامال خصمانه بود، 
اگر انگلیس بخواهد به این اقدامات خصمانه ادامه دهد، ما باید سطح روابط خود را با 

این کشور از سطح سفیر کاهش دهیم. وی افزود: اگر انگلیس به اقدامات خصمانه خود 
علیه ایران پایان ندهد، باید منتظر عواقب آن باشد و مسئولیت اقدام خود را نیز بپذیرد.

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه نفتکش ایران باید هر چه سریعتر 
آزاد شود، افزود: یافتن دزدی دریایی، هیچ امنیتی در دریا ها باقی نمی گذارد. رضایی با 
بیان اینکه اقدام نیروی دریایی انگلیس خالف موازین و مقررات حقوق بین الملل است، 
تصریح کرد: دولتمردان انگلیس پاسخگوی هنجار شکنی خود باشد. این اقدام تعرض به 

حقوق کشور ماست و این حرکت بر خالف قوانین صورت گرفته است.  تسنیم

گام دوم با مالحظات دیپلماتیک برداشته شد 
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با تاکید بر این که گام 
دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی با مالحظات دیپلماتیک برداشته شد گفت: 
در حال حاضر باید مراقب باشیم که در دام افراطی گری در داخل و خارج نیفتیم 

که متأسفانه این دام برای کشورمان طراحی شده است.
حشمت اهلل فالحت پیشه گفت: در شرایطی که برخی در داخل و برخی دشمنان 

ما تالش می کنند رفتار ایران در گام دوم را به مثابه رفتار انتحاری تلقی و نشان 
دهند. لذا الزم است که مراقب باشیم در دام افراطی گری نیفتیم . 

وی توضیح داد: متأس��فانه در داخل و خارج از کش��ور دام افراطی برای ما طراحی شده 
است نمونه آن اظهارنظر عده ای در داخل کشور از ده روز قبل از برداشته شدن گام دوم 
بود. اعالم می کردند که ایران می خواهد س��وخت ۲0 درص��د تولید کند یا اینکه دوباره 
بحث محو اسرائیل را مطرح می کردند این یعنی این افراد به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه 

به دنبال آنند که کشور را وارد فضای انتحاری کنند.  ایسنا

با نزدیک تر ش��دن ب��ه موعد انتخابات مجل��س و همزمان با 
پایان یافتن دوره حضور س��ه تن از حقوقدانان شورای نگهبان 
گمان��ه زنی ها و تحلیل ها درباره این نهاد نظارتی در کش��ور 
قوت گرفته و این نهاد سیاس��ی در کانون توجهات رس��انه ای 

قرار دارد.
مطابق اصل نود و یکم قانون اساسي، شوراي نگهبان  1۲ عضو 
دارد که از این تعداد 6 نفر فقیه توس��ط رهبر انقالب انتخاب 
م��ی ش��وند و 6 نفر حقوقدان با معرفی رئی��س قوه قضائیه به 
مجلس ش��ورای اسالمی و رای گیری بر اساس اکثریت نسبی 

برگزیده می شوند.
اعضای ش��ورای نگهبان برای مدت ش��ش س��ال انتخاب می  
شوند. فقهای شورای نگهبان عبارتند از  آیت اهلل احمد جنتی 
)دبی��ر(، آیت اهلل مهدی ش��ب زنده دار جهرمی، آیت اهلل آملی 
الریجانی، آیت اهلل محمدرضا مدرس��ی یزدی، آیت اهلل محمد 
یزدی و حقوقدانان نجات اهلل ابراهیمیان، س��ام سوادکوهی فر،  
محسن اس��ماعیلی،  سیامک ره پیک،  سید فضل اهلل موسوی 

و عباسعلی کدخدایی .
نزدیک به  س��ه س��ال قب��ل یعن��ی در روز ۲3 تیرماه 1395 
نمایندگان مجلس شورای اس��المی 3 عضو حقوقدان شورای 
نگهب��ان را از بی��ن 5 نف��ر انتخاب کرده بودند که عباس��علی 
کدخدایی با ۲03 رای، محمدرضا علیزاده با 178 رای و س��ید 

فضل اهلل موسوی با 14۲ رای برگزیده شده بودند.
در حال حاضر نیز دوره نجات اهلل ابراهیمیان، سام سوادکوهی 
فر و محس��ن اسماعیلی سه حقوقدان شورای نگهبان به پایان 

رس��یده و باید دید آیت اهلل رئیس��ی چه افرادی را به مجلس 
شورای اسالمی معرفی می کنند.

بر اس��اس م��اده 6 آیین نامه داخلی ش��ورای نگهب��ان برای 
جلوگیری از وقفه و س��کون در کار ش��ورا، دبیر شورا 40 روز 
قبل از پایان مدت عضویت اعضائی که عضویتش��ان در شرف 
انقضاء اس��ت طی نام��ه ای مراتب را در م��ورد فقهاء به مقام 
معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوه قضائیه اعالم 
می نماید. طی روزهای آینده از اس��امی افرادی که رئیس قوه 
قضائیه به عنوان نامزدهای حقوقدان ش��ورای نگهبان معرفی 
ک��رده رونمایی خواهد ش��د و احتماالً هفت��ه آینده در صحن 
علنی مجلس برای آنها رای گیری انجام خواهد ش��د. مجلس 
ش��ورای اس��المی تا ۲6 تیرماه فرصت دارد که سه حقوقدانان 

شورای نگهبان را انتخاب کند.
بر اساس قانون، رئیس قوه موظف است به تعداد بیش از افراد 
مورد نیاز براي حقوقدانان شوراي نگهبان افرادي را به مجلس 
ش��وراي اس��المي معرفي کند و مجلس نیز مکلف است میان 
افراد معرفي شده راي گیري کرده و حقوقدانان شوراي نگهبان 
را انتخ��اب کند. پی��ش از أخذ رأی برای انتخ��اب حقوقدانان 
شورای نگهبان هر نامزد مي تواند حداکثر ده دقیقه در جلسه 
علنی مجلس مش��خصات، س��وابق کاری، تحصیالت و برنامه 
 های خود را به اطالع نمایندگان برس��اند. س��پس رای گیری 

در صحن علنی صورت می گیرد و افرادی که  آرای بیش��تری 
کسب کنند به عنوان حقوقدانان شورا معرفی می شوند.

*شورای نگهبان و انتظارات جریان های سیاسی
ه��ر چند این احتمال وجود دارد که با توجه به نداش��تن منع 
قانونی برای معرفی دوباره حقوقدانان فعلی، رئیس قوه قضائیه 
اق��دام به معرفی مجدد حقوق دانان فعلی به مجلس ش��ورای 
اس��المی نماید ام��ا پای��ان دوره 3 تن از حق��وق دانان فعلی 
ش��ورای نگهبان حدس و گمان های��ی را در فضای مجازی از 
س��وی برخی کاربران برانگیخته است و برخی نیز حتی اقدام 
به معرفی و پیش��نهاد افرادی به آیت اهلل رییس��ی کردند. هر 
چن��د یکی از ای��ن کاربران که از چهره ه��ای فرهنگی تقریبا 
ش��ناخته شده است اندکی بعد اقدام به حذف توییت خود در 

این باره نمود. 
در ای��ن می��ان برخی جریان های سیاس��ی دانش��جویی  نیز  
خواس��تار تاکید بر جوانگرایی در ترکیب شورای نگهبان شده 
اند. روز شنبه رسانه ها نامه ای منتسب به مجمع دانشجویان 
عدالتخواه دانشگاه تهران را خطاب به رئیسی نیز منتشر کردند 
که در این نامه دانش��جویان خواس��تار معرفی افرادی »کامال 

انقالبی«به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان شده بودند.
ب��ا این حال انتظارات از ش��ورای نگهبان مح��دود به جوان 
گرایی و انقالبی گری نمی ش��ود و اصالح طلبان نیز در ماه 

های اخیر  غیر مس��تقیم توقعاتی را از شورای نگهبان مطرح 
کرده بودند. این انتظار اصالح طلبان از ش��ورای نگهبان در 
راس��تای راهبرد انتخاباتی اعالم ش��ده از سوی برخی چهره 
های اصالح طلب در هفته های اخیر اس��ت. بر اس��اس این 
راهب��رد، اص��الح طلب��ان در این دوره س��خن از مش��ارکت 
مش��روط یا تحریم انتخاب��ات می رانند. هر چند بر اس��اس 
اظه��ارات تازه دو تن از اصالح طلب��ان  یعنی بهزاد نبوی و 
محم��د نعیمی پور تاکید اصلی اص��الح طلبان همچنان باید 
رقابت در چارچوب قانون موجود باش��د و در صورت انصراف 
از ش��رکت در انتخاب��ات نی��ز اوال این اقدام نی��از به اعالم و 
بیانیه ندارد و ثانیا باید از س��وی افکار عمومی پذیرفته شده 

باش��د.
جنانکه قابل پیش بینی بود این راهبرد اصالح طلبانه با واکنش 
شورای نگهبان مواجه شد و عباسعلی کدخدایی در گفتگویی 
اعالم کرد: انتخابات همیش��ه مش��روط اس��ت اما مشروط به 
رعایت قانون. شورای نگهبان هم در چارچوب قانون انتخابات 
را برگزار می کند. برای ما اهمیتی ندارد که افراد مخصوصا در 

جناح های سیاسی چه نظری و نکته ای داشته باشند.
به این ترتیب به نظر نمی رسد حتی با تغییر هر سه حقوقدان 
فعل��ی در ش��ورای نگهبان در نحوه برخورد ای��ن نهاد نظارتی 
ب��ا جریانات سیاس��ی، خواه اص��الح طلب و مخال��ف نظارت 
استصوابی و خواه  اصول گرای انقالبی تغییری صورت بگیرد و 
گمانه زنی هاو تالش ها برای اثرگذاری بر ش��ورای نگهبان در 

این زمینه چندان نتیجه ای در بر ندارد.  الف

 تأثیر مجلس صالح و سالم بر عملکرد 
همه دستگاه ها

یک مجلس صالح و س��الم و ق��وی میتواند بر عملکرد 
همه ی دستگاه های کشور اثر بگذارد؛ بر عملکرد دولت، 
بر عملک��رد قوه ی قضائیه، حّتی ب��ر عملکرد نیروهای 
مس��لح میتواند اثر بگذارد. مجلس قوی، مجلس صالح، 
مجلس سالم، یک چنین وضعی دارد. خب، این مجلس 
را کی میتواند تش��کیل بدهد، جز مردم؟ دش��من این 
را نمیخواهد. االن دو س��ه ماه اس��ت بوقهای تبلیغاتی 
دشمن دارند تالش میکنند که مردم را ناامید و مأیوس 
کنند تا در انتخابات شرکت نکنند؛ بعضی هم در داخل 
بدون اینکه بفهمند چه کار دارند میکنند، متأسفانه با 

آنها همصدا میشوند! آنها مغرضند، اینها غافلند.
 مس��ائل کوچک را نباید بزرگ کرد. نبای��د القاء بحران 
کرد. سعی میکنند با هزار وسیله اثبات کنند که در ایران 
بحران هست. چه بحرانی؟ کدام بحران؟ کشورِ آرام، ملِت 
قوی، بانشاط؛ این همه کار از سوی دستگاه های گوناگون، 
از س��وی آحاد مردم در این کشور دارد انجام میگیرد. به 
توفیق پروردگار، امنیت کامل برقرار اس��ت. دستگاه ها با 
همدیگر همکاری داشته باشند. اگر همکاری بکنند، کارها 

خیلی بهتر هم خواهد شد. دشمن این را نمیخواهد.
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مخاطب شمایید

برخی می گفتند ایران دست روی دست 
خواهد گذاشت

 ریچارد نفیو مس��ئول تحریم ه��ای ایران در 
دول��ت اوباما نوش��ت: موضوعی ک��ه در مورد 
ازس��رگیری غنی س��ازی اورانیوم بیش از 3.67 درصد 
ای��ران )و عب��ور از س��قف 300 کیلوگ��رم( برای من 
تعجب آور اس��ت، افرادی هستند که به من اطمینان 
می دادن��د اگر ما ایران��ی  ها را به دلی��ل نقض دوباره 
برجام تحریم کنیم، آن ها دس��ت روی دست خواهند 
گذاش��ت. پس امثال م��ا که اخط��ار می دادند ممکن 
اس��ت ایران دس��ت به  تالف��ی بزند ی��ا می گفتند به 
معافیت های تحریمی نیاز اس��ت تا ایران به برجام در 

زمینه هسته ای وفادار بماند، دیوانه نبودند.

توصیه مهاجرانی به کسانی که امیدشان به 
ترامپ است

 عطااهلل مهاجرانی وزیر ارش��اد دوره اصالحت 
نوش��ت: سفیر انگلس��تان در آمریکا، ترامپ و 
دولت او را با س��ه مش��خصه وصف کرده اس��ت: قابل 
توج��ه آنانی که :همه امیدش��ان ترامپ اس��ت.  قمار 
عاش��قانه ش��ان ب��ا ترامپ و هم��ه  رخ��ت و بخت و 

اقبالشان در سبد ترامب!

سیاست مجازی

افشای رشوه گیری برخی نمایندگان برای انصراف از استیضاح؛

اعتماد مردم در گرو 
محاکمه علنی باج گیرها

 احتمال تغییر در ترکیب شورای نگهبان
 و گمانه زنی های بی حاصل

تک مضراب:
جراید: تخری�ب ویالی دختر وزیر س�ابق صنعت با 
دستور مقام قضایی آغاز شد که پس از مدت کوتاهی 

بنا به درخواست مالک به خودش واگذار شد.
ننج��ون: به هر حال دختر وزیر باید یک فرقی به عمه 
ها و خاله های ما داشته باشد. ایشان اگر به شالق هم 
محکوم می شد با درخواستش مبنی بر اینکه خودش 

به خودش شالق بزند هم موافقت می شد.
بهزاد نبوی: پ�س از انقالب، در س�ال های ابتدایی 
انق�الب و دوره جنگ، بل�د نبودیم اگر چه حاال هم 

بلد نیستیم.
ننجون:  و قطعا در آینده هم چیزی بلد نخواهید بود.
سخنگوی فراکس��یون مس��تقالن در مجلس: ممکن 

ناطق نوری دست به خانه تکانی بزند.
ننجون: البته ممکن اس��ت ننجون هم دس��ت به خانه 
تکانی بزن��د ولی خبرش را تلفنی ب��ه عمه رهبر کره 

شمالی اعالم می کند و در جراید جار نمی زند.
دونالد ترامپ: ایران باید خیلی خیلی محتاط باشد.

ننجون: خودت مراقب باش که یهو نریزه... آخه میگن 
داره می ریزه

جراید: رییس فدراس�یون ... که خودش دوتابعیتی 
است برادر همسرش را هم برای قدردانی از خانواده 
همس�ر، به عنوان عضو هیات رییس�ه فدراس�یون 
منصوب کرده اس�ت تا جمع خانوادگی ش�ان جمع 

باشد.
ننجون: دور هم نشس��ته اند و ب��رای تحکیم خانواده 
ت��الش می کنند. این هم نکته منفی اس��ت که به آن 

می پردازید؟
جراید: مدیر اسنپ به مدیرعامل اپل نامه سرگشاده 

نوشت.
ننجون: باز چی ش��ده؟ یکی از مس��افرهای اپل دار را 
پیاده کردند. یکی از مس��افران اس��نپ گوشی اپل را 

پیاده کرده؟ کی آن بچه را سوار کرده؟

ننجون

سوشیانت آسمانی

مهدی جهان تیغی

باز هم یک تلفن بد موقع؟!


