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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

از آن جایــی که مجلــس و دولت 
ســیزدهم در منتهی الیــه قرابــت و 
نزدیکی به یکدیگر قرار دارند، بسیاری 
پیش بینی می کننــد کــه کابینه او 
یکی از بی دردســرترین رأی اعتمادها 
را از بهارســتان بگیرد. امــا اختالفات 
درون گروهی اصولگرایــان این امر را با 
تردید مواجه کرده اســت. برای مثال 
برخی از این سخن می  گویند که ابراهیم 
رئیسی سهم پایداری ها در بستن کابینه 
را تمام و کمال نداده و احتماال پایداری ها 
برای انتقام گرفتن، چوب الی چرخ رأی 

اعتمادها خواهند گذاشت. 
از ســوی دیگر چند تــن از وزرای 
پیشــنهادی، ظرف روزهای گذشته با 
اظهارنظرهای پرحاشیه و البته کارنامه 
نه چندان پربار، داد خیلی ها را درآورده اند 
که موجش به بهارســتان هم رسیده و 
موجب شده که رأی اعتماد گرفتن آنها 

هم همراه با شک و شبهه باشد. 
با این دو حاشــیه دیروز جلســات 
رأی اعتماد به کابینه ابراهیم رئیســی 
آغاز شــد. آنطور که قالیباف در ابتدای 
جلسه عنوان کرد ظرف همین چند روز، 
وزرای پیشنهادی بیش از 270 جلسه 
با کمیســیون های مجلس داشته اند 
و وزرا و نمایندگان در این جلســات به 

خوبی با یکدیگر آشنا شده اند. از نطق 
نمایندگان اما چنین به نظر می رسید 
که این آشــنایی چندان هم در جهت 

تامین نظر همه نمایندگان نبوده است.

  از احسنت گویی ها 
تا هشدارهای اقتصادی

برخالف نمایندگانی که پیوســته 
دور و بر صندلی های کابینه پیشنهادی 
می چرخیدند و مشــغول خوش و بش 
با وزرای بعد از ایــن بودند و همینطور 
نمایندگانی که احســنت گویان نطق 
ابراهیم رئیســی را تصدیق می کردند، 
نماینــدگان دیگری هــم بودند که به 
عنوان مخالف کابینه پیشنهادی رئیسی 
پشت تریبون قرار گرفتند و پیش از آنکه 
بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی به 
صورت موردی آغاز شود، نطق آنها در 
نقد کلیت کابینه بود. محمدحســین 
حســین زاده بحرینی، نماینده مشهد 
اولین مخالف بود که پیشــت تریبون 

قرار گرفت. 
پس از او حســن نــوروزی، نایب 
رئیس کمیســیون قضایــی مجلس، 
ملک فاضلــی نماینده ســراوان، علی 
بابایــی کارنامــی نماینده ســاری، 
حســن محمدیاری نماینــده توالش 
و رضوانشــهر و معین الدین سعیدی 
نماینده چابهار به عنوان مخالفین کابینه 

پیشنهادی ابراهیم رئیسی نطق کردند. 
پررنگ ترین انتقــادات آنها نیز مربوط 
می شد به بی برنامگی و ناتوانی کابینه 
پیشنهادی برای مهار تورم و فشارهای 
اقتصادی، عدم استفاده از ظرفیت بانوان 
در کابینه و بی تجربگی برخی از وزرای 

پیشنهادشده. 
جالل محمودزاده، رئیس فراکسیون 
اهل سنت مجلس هم صریحا در مخالفت 
با کابینه ابراهیم رئیسی به فراجناحی 
نبودن آن اشــاره و تصریح کرد: »چه 
کسی در لیست فعلی وزرا از جناح های 
مخالف اســت که بگوییم فراجناحی 
انتخاب کردید؟ با این تیم اقتصادی که 
فقط از دوســتان نزدیک خود انتخاب 
کرده اید، نمی توانید به جنگ مشکالت 

اقتصادی بروید.«
او با طرح این پرسش که آیا نمی شد 
از همه اقتصاددانان از هر طیف و جناحی 
دعوت می کردیــد، اضافه کــرد: تیم 
اقتصادی شما فاقد سابقه اجرایی کافی 
هســتند و مخالف پیوســتن ایران به 
FATF هستند که این باعث کاهش 
سرمایه گذاری خارجی، از دست دادن 
بازار هدف برای محصوالت غیرنفتی، 
باقی ماندن کشــور ما در لیست سیاه و 
عدم بهبود فضای کسب و کار در کشور 

خواهد شد. 
محمودزاده تصریح کرد که با این تیم 

اقتصادی مطمئنا، شعارهای ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی در سال و ایجاد 
یک میلیون شغل در ســال که توسط 
آقای رئیسی مطرح می شد، تحقق پیدا 

نخواهد کرد. 

اولین و پرحاشیه ترین گزینه برای 
بررسی صالحیت

پــس از اظهــارات دربــاره کلیت 
کابینه، نوبت به بررسی موردی وزرای 
پیشنهادی رســید که مجلس در این 
مورد کار خود را با پرحاشیه ترین وزیر 
پیشنهادی آغاز کرد. البته گفته شد که 
ترتیب بررسی صالحیت وزرا بر اساس 
حروف الفبا بوده و بر همین اساس قرعه 
به نام حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی 

آموزش و پرورش رسیده که معرفی اش 
داد خیلی ها را درآورده است. 

خود ابراهیم رئیسی در جریان نطق 
خود و دفاع از کابینه ای که معرفی کرده، 
وقتی به حسین باغگلی رسید، او را یک 
»جوان تحولی با نگاه تحولی« خواند که 
به گفته وی از زمانی که در آستان قدس 
بوده هم یک عده مقابلش ایســتادند و 

علیه او »شب نامه« پخش کردند. 
رئیسی گفت: »ما یک گروه تخصصی 
فرســتادیم ببینیم که کارهای ایشان 
اشکالی دارد دیدیم نه، ایشان کار خود 
را ادامه داد بعــد از اینکه آمدیم تولیت 
جدید دوباره شــروع کردند شب نامه 
پخش کردنــد تولیت جدیــد گروه از 
تهران آوردند و کار ایشــان را بررسی 
کردند که ایشان تا امروز کار خود را ادامه 
می دهند. در آموزش و پرورش هم مسئله 
تخصص را در نظر گرفتیم ایشان دکترای 
تعلیم و تربیت است برخالف آنچه در 
برخی ســایت ها پخش کردند معلمی 
مدرســه مهد کودک در حوزه دبستان 
و دبیرســتان تا دانشگاه همه مراحل را 

بوده است.«
رئیس دولت ســیزدهم این را هم 
اضافه کرد کــه همه گزینه هــا برای 
وزارتخانه ها از تیم کارگروه دولت که کار 
بررسی صالحیت ها را انجام می داده عبور 

کرده و نمره قبولی را کسب کرده اند. 

توجیه بی تجربگی با سن پیامبر در 
زمان مبعث

وقتــی نوبت بــه نطــق موافقان و 
مخالفان باغگلی رســید، بیژن نوباوه، 
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس در 
موافقت با او، اظهاراتی مشــابه ابراهیم 
رئیسی داشت و مدعی شــد که آنچه 
درباره باغگلی گفته می شود، عملیات 

گسترده روانی رسانه ای علیه اوست. 
او با تاکید بر اینکه باید به این موضوع 
توجه شــود گفت: 5 یا 6 وزیر جوان در 
کابینه حضور دارند اما عمده عملیات 

روانی علیه باغگلی بوده است.
در حالی که جوانــی باغگلی و عدم 
داشتن سوابق کافی مدیریتی مهمترین 
دالیل مخالفت با او مطرح می شــود، 
نمایندگان موافق او در نطق خود جوانی 
باغگلــی را یک امتیاز مطــرح کردند. 
علی اصغــر عنابســتانی در تایید این 
موضوع بــه جوان های 20 ســاله ایام 
جنگ در شلمچه و خرمشهر اشاره کرد 
و جعفر راستی، نماینده شبستر پا را فراتر 
گذاشت و اشــاره کرد که پیامبر در 40 
سالگی به رسالت مبعوث شد و حضرت 

علی هم در روز غدیر 36 سال داشت! 
وی همچنین اضافه کرد: »حضرت 

آقا 42 ساله بود که رئیس جمهور شد.« 
در نهایت نیز این نماینده موافق باغگلی 
تاکید کرد: »از دوستان خواهش می کنم 
مجلس انقالبی گل به دروازه خود نزند 
و مراقب باشد. امتیازات کابینه آیت اهلل 
رئیسی جوان، غیرجناحی، پاکدست، 
انقالبی و والیــی بودن و آشــنایی به 

مشکالت کشور است.«
صدیف بــدری، نماینــده مخالف 
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش اما 
با بیان اینکه باغگلی ســابقه مدیریت 
خرده دولتی هم ندارد، گفت که سوابق 
محدود او تناســبی با جایگاه حساس 
تعلیم و تربیت در کشــور ندارد. بدری 
همچنین تصریح کرد که نباید آموزش 
 و پرورش را بــه محل آزمــون و خطا 

تبدیل کنیم.

باغگلی، لب مرز »عدم اعتماد«
وقتی نوبت به خود باغگلی رســید، 
او خودش را فردی جسور و مطالبه گر 
معرفی کرد که به دنبال تحول در حوزه 

آموزش و پرورش است. 
گذشــته از آنچــه موافقــان و 
مخالفان در جلسه بررسی صالحیت 
باغگلــی گفتند، او گزینه ای اســت 
که در بیرون مجلــس و حتی در خود 
مجلس، بسیاری از نمایندگان از کاظم 
دلخوش اباتری، حسینعلی شهریاری 
و جلیل رحیمی تــا یحیی ابراهیمی 
او را ضعیف تریــن وزیر پیشــنهادی 
ابراهیم رئیسی و اصطالحا لب مرزی 

مطرح کرده اند. 
برخی به صراحت عنوان می کنند 
که او جزو چند وزیر پیشنهادی است که 
رد صالحیت خواهند شد و برخی دیگر 
گرفتن رأی اعتماد او از مجلس را 50-50 
می دانند. برای تحقق یا عدم تحقق این 
پیش بینی ها باید منتظــر ماند و دید 
که روز سه شــنبه، پس از پایان بررسی 
صالحیت ها، مجلــس چه تصمیمی 

درباره او خواهد گرفت. 

اولین جلسه بررسی کابینه ابراهیم رئیسی در مجلس ،خیلی هم روان پیش نرفت؛

اختالف در منتهی الیه قرابت!

تحلیلگر ارشد مسائل بین المللی و دیپلمات 
اســبق ایران در ســازمان ملل متحد در دفتر 
نیویورک و ژنو گفت: همین قانون زیرساخت ها 
که قانون مهمی در آمریکا است کار پیشبرد برجام 

از نظر سیاسی در داخل آمریکا را قدری دشوارتر 
از معمول خواهد کرد. به این معنی که برای بایدن 
حفظ اکثریت در کنگره و نیز به تصویب رساندن 
قانون زیرساخت ها مهم اســت و ممکن است 
نتواند با دست باز در ارتباط با برجام انعطاف الزم 

را داشته باشد.
کوروش احمــدی در گفتگو بــا »انتخاب« 
درباره درخواســت های روی میز ایران و بحث 
برجام پالس افزود: برجام پالس اصطالحا بدین 
معناست که ایران و آمریکا هر دو خواسته هایی 
عالوه بر آنچه کــه در برجــام 20۱5 )۱3۹4( 
پیش بینی شــده بخواهند؛ یعنی ایران بخواهد 
یک سری امتیازات بیشــتری از آنچه در برجام 

گرفته، دریافت کند. در مقابل آمریکا هم بخواهد 
یک سری امتیازات بیشتری نسبت به آنچه در 
برجام 20۱5 گرفته، به دست آورد.  وی ادامه داد: 
اگر طرفین روی این مسئله اصرار داشته باشند و 
برجام تغییر کند این امر می تواند برخی عواقب 
حقوقی هم برای ایران و هم برای آمریکا داشته 
باشد. بدین شکل که اگر ما برجام )همان برجام 
20۱5 بدون هیچ چیز اضافــه ای( را احیا کنیم 
یعنی نه ایران درخواست اضافه ای داشته باشد 
نه آمریکا، در آن صورت در داخل آمریکا، از نظر 
حقوقی قاعدتا نباید مانع جدیدی شکل بگیرد. 
اما اگر نکته یا نکاتی به برجام اضافه شود در آن 

صورت یک توافق جدید شکل گرفته است.

دیپلمات پیشــین ایران در نیویورک و ژنو 
اضافه کرد: در این صورت، دولت آمریکا ملزم 
خواهد بود تا این توافق جدید را در چارچوب 
»قانون INARA« کــه در کنگره تصویب 
شده، برای بررسی به کنگره ارائه دهد. سنای 
آمریکا می تواند با دو سوم آرا یعنی حدود 64 
رأی از ۱00 رأی آن را رد کند و در این صورت 
رئیس جمهور نیز قادر به وتوی آن نخواهد بود. 
در این صورت و با توجه بــه حمایت برخی از 
دمکرات ها از جمهوریخواهان مخالف برجام، 

با یک شرایط لب مرزی مواجه خواهیم بود. 
وی با بیــان اینکــه در ایران هــم ما یک 
مشــکل حقوقی ممکن است داشــته باشیم، 
توضیــح داد: قانونی که در ۱۱ آذر ســال ۹۹ 
در مجلس تصویب شــد اگر قرار باشد دقیقا 
اجرا شود، مشــکالت زیادی می تواند ایجاد 
کند. مشکل اساســی این قانون این است که 
خروجــی مذاکرات با آمریــکا را دیکته کرده 

است که امر بی ســابقه ای است. طبعا تطبیق 
خروجی مذاکرات احتمالی بــا آمریکا با این 
قانون مجلس بســتگی به مفاد این خروجی و 
نظر نهاد ها و مقامات باالدستی خواهد داشت.

این کارشــناس مســائل بین المللی تاکید 
کرد: در کنگــره آمریکا و بســیاری از مجالس 
کشــور های جهان، بده بســتان بســیار رایج 
اســت یعنی جمهوریخواهان بــه دموکرات ها 
خواهند گفت اگــر رأیشــان را در بحث الیحه 
زیرساخت ها می خواهند باید در جا های دیگر، 
مثال در برجام، به آن ها امتیاز بدهند، این یعنی 
فشــار کنگره به دولت برای اینکه امتیاز زیادی 
به ایران ندهد و کوتاه نیاید یا کمتر کوتاه بیاید؛ 
بنابراین جمهوریخواهان بــا همکاری برخی از 
دمکرات های ضد ایــران در کنگره از این طریق 
می توانند بیش از پیش دست دولت بایدن را در 
امتیاز دادن به ایران ببندنــد و اجازه ندهند کار 

برجام پیش برود.

دیپلمات پیشین ایران در نیویورک و ژنو:

بایدن در بحث احیای برجام کار دشواری در کنگره دارد
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 واکنش اولیانوف 
به اظهارات رابرت مالی درباره برجام؛

برای بدبین شدن خیلی زود است
میخائیــل اولیانــوف، نماینــده روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین خطاب به نماینده 
آمریکا در امور ایران در خصوص اظهارات او درباره 
مذاکرات وین، نوشت: »راب عزیز، هنوز برای بدبین 
شدن خیلی زود است. گفت وگوهای وین به زودی 
از سر گرفته می شوند. شانس احیای برجام، واقعی به 
نظر می رسد اگرچه ضمانت کاملی در این باره وجود 
ندارد. به همین دلیل اســت که طرف ها بایستی با 
نشــان دادن خالقیت بهنگام موانــع باقی مانده 
را برطرف کنند.« گفتنی اســت رابــرت مالی در 
مصاحبه ای با خبرنامه نشریه پولیتیکو که بامداد 
جمعه منتشر شد گفته بود سرنوشت برجام با »یک 

عالمت سوال بزرگ« روبرو است.
    

واکنش های منفی به خبراهدای 
واکسن کرونا از صربستان به ایران

به گزارش پایگاه اطالع رســانی گمرک کشور، 
معاون فنی گمرک از اهدای 25 هزار دوز واکســن 
کرونای روسی )اســپوتنیک-وی( از سوی کشور 
صربستان خبر داد. این محموله با حضور سفیر این 
کشور در فرودگاه امام خمینی ترخیص و تحویل 
مقامات وزارت بهداشت شد. این خبر با واکنش های 
منفی در شبکه های اجتماعی مواجه شد. برخی از 
آن با عنوان »صدقه صربستان« یاد کردند و شماری 

دیگر آن را »تحقیرآمیز«خواندند.
    

پیام اروپا به افغان ها:
 به کشورهای همسایه بروید،

 اما اینجا نیایید
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، رهبران 
اروپایی که از بحران مهاجرت سال 20۱5 ناشی از 
جنگ سوریه غافلگیر شدند، به شدت می خواهند 
از هجوم گســترده پناهندگان و مهاجران دیگر از 
افغانستان جلوگیری کنند. اروپایی ها این پیام را به 
افغان ها منتقل کردند که اگر باید بروید، به کشورهای 
همسایه بروید، اما اینجا نیایید. وزیر کشور اتریش 
این هفته گفت: »باید هدف ما حفظ اکثریت مردم 
افغان در منطقه باشد.« اتریش، از جمله تندروهای 
مخالف مهاجرت اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرده که 
کشــورهای این اتحادیه بتوانند افغانستانی هایی 
را که از دریافت پناهندگی محروم شده اند، اخراج 

کنند و آن ها را نپذیرند.
    

طی اطالعیه ای اعالم شد؛
آغاز به کار سفارت افغانستان در ایران 

و توقف صدور پاسپورت و ویزا
سفارت افغانســتان در تهران طی اطالعیه ای 
اعالم کرد کــه پس از پایان یــک هفته تعطیالت 
رســمی در ایران، سفارت افغانســتان در تهران و 
سرکنسولگری های مشهد و زاهدان از روز یکشنبه 
فعالیت خود را مجددا آغاز می کنند. این اطالعیه 
همچنان ادامه داده که به دلیل قطع بودن ارتباط با 
سیستم مرکزی، امکان صدور پاسپورت و ویزا برای 
مهاجران فعال وجود ندارد و از مهاجران خواسته است 
که برای طی مراحل پاسپورت و ویزای الکترونیک 
به سفارت و کنســولگری های زاهدان و مشهد و 

اردوگاه های شهرهای مختلف مراجعه نکنند.
    

 ظریف امروز میزبان 
وزیر خارجه ژاپن است

موتگــی توشیمیتســو، وزیر امــور خارجه 
ژاپن و محمد جــواد ظریف وزیر امــور خارجه 
ایران صبــح امروز یکشــنبه در محــل  وزارت 
امور خارجه با یکدیگر دیدار و در مورد مســائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی رایزنی می کنند. 
توشیمیتسو در جریان  سفر  دو روزه خود به تهران 
غیر از دیدار با همتای ایرانی خود با تعدادی دیگر 
از مقامات کشورمان نیز رایزنی و گفت وگو خواهد 
داشت .این سفر به دعوت وزیر امور خارجه ایران 

صورت گرفته است .
    

وزیر ارشاد احمدی نژاد،
 معاون پارلمانی رئیسی شد

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی 
ایران طی حکمی سید محمد حسینی را به سمت 
معاون امور مجلس رئیــس جمهور منصوب کرد. 
حسینی مسئولیت هایی همچون وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی دولت دهم، قائم مقامی وزیر علوم 
تحقیقات و فنــاوری در دولت نهــم و نمایندگی 
دوره پنجم مجلس شورای اســالمی را در کارنامه 

خود دارد.
ســید محمد حســینی متولد ۱340 در شهر 
رفســنجان و دانش آموخته دکترای فقه و مبانی 

حقوق اسالمی است.

گذشته از آنچه موافقان و 
مخالفان در جلسه بررسی 
صالحیت باغگلی گفتند، 

بسیاری از نمایندگان از 
کاظم دلخوش اباتری، 

حسینعلی شهریاری و 
جلیل رحیمی تا یحیی 

ابراهیمی او را ضعیف ترین 
وزیر پیشنهادی ابراهیم 

رئیسی و اصطالحا لب 
مرزی می دانند

رئیس فراکسیون اهل 
سنت خطاب به رئیسی: تیم 

اقتصادی شما فاقد سابقه 
اجرایی کافی هستند و 

مخالف پیوستن ایران به  
FATF هستند. با این تیم 

اقتصادی مطمئنا شعارهای 
یک میلیون واحد مسکونی 
در سال و یک میلیون شغل 

تحقق پیدا نخواهد کرد

شیخ »احمد قبالن« مفتی جعفری لبنان در اظهاراتی به 
نظام توزیع سوخت در لبنان و نیز موضوع دریافت سوخت از 
ایران واکنش نشان داد. بر اساس گزارش شبکه »ال بی سی«، 
قبالن گفت: داستان توزیع )سوخت( در اینجا و ممنوعیت توزیع 
در آنجا یک موضوع ]تبعیض آمیز[ خطرناک است. کسانی که 
مانع سوخت رسانی به ایستگاه های سوخت در ضاحیه )جنوب 
بیروت( می شــوند این اقدام را به دســتور آمریکایی ها انجام 

می دهند و این اقدام ممنوع است. وی در خصوص واکنش ها به 
خبر خرید و واردات سوخت از ایران به لبنان هم گفت: ما سرانی 
را نمی خواهیم که از کشتی تفریحی مجلل یا قصر معلق برای 
فقرا بیانیه دهند و امیدواریم که فرانسوی ها نقاب آمریکایی ها 
نباشند زیرا این کشور سقوط نکرده و نخواهد کرد و گزینه های 
قدرت در آن بسیار زیاد است. قبالن تأکید کرد: لبنان، خط قرمز 
است و هر آنچه باعث حمایت از آن شود، انجام می دهیم. زمان 

گزینه )اســتراتژی( آمریکایی به پایان رسیده زیرا ما در بطن 
نبرد گزینه های نجات برای لبنان هســتیم. زین پس گزینه 
نجات لبنان از طرح های خفه کننده آمریکا برای کشور و مردم 
لبنان به دور است. پیش از او نیز شیخ »مصطفی حماده« خطیب 
سنی مسجد »حمزه« لبنان در سخنانی ضمن حمایت از این 
ابتکار عمل حزب اهلل لبنان به شدت از مخالفت برخی طرف های 
سیاسی با این موضوع انتقاد کرد و تصریح کرد: »مردم لبنان همه 
خسته و فرسوده هستند. مردم خسته شده اند ،  آن ها می خواهند 
زندگی کنند. مردم منتظر راه حل از هر نقطه از جهان هستند، و 

هر کس راه حلی دارد ، باید با مهربانی جلو بیاید.«
پنجشنبه گذشته تنها ساعتی پس از اعالم »سید حسن 

نصراهلل« دبیر کل حزب اهلل درباره خرید سوخت از ایران برای 
لبنان، »دورتی شیا« سفیر آمریکا در بیروت در تماس با »میشل 
عون« رئیس جمهور لبنان مدعی طرحی برای ارسال برق و 

گاز به لبنان شد حال آنکه ماه هاست لبنان دچار مشکل است.

در واکنش به اعتراضات؛

مفتی لبنانی از خرید سوخت ایران دفاع کرد

گفت و گو


