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روی موج کوتاه

حتی یک هفته هم از خط و نشــان 
شــماری از نمایندگان مجلس برای 
استیضاح و فراهم کردن موجبات عزل 
رئیس جمهوری نگذشت که مقام معظم 
رهبــری آب پاکی را روی دستشــان 

ریخت. 
»می خواهیــم حســن روحانی را 
همچون بنی صدر عــزل کنیم«؛ این 
جمله را جواد نیک بین، نماینده عضو 
جبهه پایداری کاشمر گفت و در توئیتر 
خود تصویری از برگــه مربوط به طرح 
جمع آوری امضا برای اعالم عدم کفایت 
روحانی منتشر کرد که اولین امضا را نیز 

خودش کرده بود. 
ساعاتی بعد خبر داد که 15 امضا پای 
آن برگه نشسته است؛ آن هم در حالی 
که استیضاح رئیس جمهور با 10 امضا 

قابل انجام و اعالم وصول است. 
در داخل و خارج مجلس به تدریج 
بر شــمار اصولگرایانی که با شــدت 
بیشتری بر طبل استیضاح و برکناری 
رئیس جمهوری می کوبیدند، بیشتر شد. 
با باال گرفتن احتمال استیضاح روحانی، 
برخی رسانه ها ابتدای هفته خبر دادند 
که گویــا محمدباقر قالیبــاف، رئیس 
مجلس برای تعیین تکلیف موضوع سوال 
از رئیس جمهوری و احیانا استیضاح او، 
درخواســت دیدار با رهبری را مطرح 

کرده است. 
 توهین و دشنام به دولتمردان 

به هیچ وجه جایز نیست
صبح دیروز اما رهبر انقالب موضع 

خود در این خصوص را نــه در دیداری 
خصوصی با محمدباقر قالیباف بلکه در 
دیداری علنی و طی اظهاراتی صریح و 
شــفاف خطاب به نمایندگان مجلس 

اصولگرا، بیان کردند.
آیت اهلل خامنه ای، در ارتباط تصویری 
با صحن مجلس شــورای اسالمی، نه 
تنها نظر خود دربــاره کنار رفتن دولت 
را تصریح کردند، بلکه تلویحا به جلسه 
توهین آمیز نمایندگان با محمدجواد 
ظریف نیز اشاره کرده و فرمودند: »روابط 
مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون 
و شرع باشد، یعنی ســؤال و تفحص به 
عنوان حق مجلس وجود داشته باشد، 
اما توهین و دشنام و نسبِت بدون علم 
به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست 
و برخی از این نســبت ها حرام شرعی 

است.«
مجلس یازدهم جلســه بــا وزرای 
دولت را در دســتور کار خود قرار داده و 
تاکنون یک به یک وزرا در مجلس حاضر 
شــده اند. اولین حضور ظریف در این 
مجلس اما توأم بود با فریاد و خشــونت 
و »دروغگو« خطاب کــردن وزیر امور 

خارجه از سوی نمایندگان. 
رهبر انقالب دیروز در این خصوص 
تصریح کردند: »حضور وزرا در یک ماه 
اول آغاز به کار مجلــس و ارائه گزارش 
از شرایط کشــور، کار بسیار خوبی بود 
اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده 

شود.«
ایشان به نمایندگان توصیه کردند 

از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی 
پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف، 
متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه 

باشد.
 سال آخر دولت ها، 
سال حساسی است

آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر پرهیز از 
تنش میان قوا، تصریح کردند: »مردم از 
مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و 
پیگیری آن را دارند و به شدت با مجادله 
و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف 
هستند و همه بدانند فضای منازعه در 
رئوس دســتگاه ها برای افکار عمومی 

زیان بخش و ناراحت کننده است.«
ایشــان بر ایفای نقــش مجلس به 
دور از حاشــیه و با متانت و خردمندانه 
نیز تاکید کردنــد و در بخش دیگری از 
اظهارات خود با اشاره به سال آخر دولت 
گفتند: »سال آخر دولت ها معموالً سال 
حساسی اســت و باید مراقبت شود که 
پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود 
و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که 
دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را 
انجام دهند و بعــد از پایان دوره قانونی 
خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به 

دولت بعدی تحویل دهند.«
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: 
»در شرایط حساس سال آخر دولت و 
همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه 
فضا را به گونه ای مدیریت کنند که به کار 

مهم کشور لطمه نخورد.«
بدین ترتیب به نظر می رســد تمام 

آن امضاها و البته تالش های پشت پرده 
برای رقم زدن عزلی به مانند بنی صدر 
برای روحانی، اکنون دیگر عمال از حیز 
انتفاع ساقط است، چراکه مطابق اصل 
89 قانون اساسی، در صورتی که مجلس 
رأی به عدم کفایــت رئیس جمهوری 
دهد، باز هم این تنها مقام معظم رهبری 
است که حق عزل را دارد و رهبری نیز 
دیروز برای دومین بار در طول ریاست 
جمهوری حســن روحانی به صراحت 
اعالم کردند که دولت بایــد تا روز آخر 

وظایفش را انجام دهد. 
رهبری نــه تنها بر ایــن امر تاکید 
کردند، بلکه بر پرهیز از توهین به وزرا و 
حاشیه سازی ها نیز صریحا  اشاره کردند. 

تابع نظر رهبری هستیم
جواد نیک بین، نماینده کاشــمر 
که از محــرکان اســتیضاح روحانی و 
اعالم عدم کفایت وی بــود و چند روز 
پیش خبر آن را داده بــود، پیش از این 
اظهارات رهبر انقالب، گفت: »اگر مقام 
معظم رهبری در خصوص اســتیضاح 

رئیس جمهور نظری داشتند ما باید تابع 
امر ایشان باشــیم؛ در صورتی که رهبر 
انقالب فرمودند که فعال مصلحت کشور 
به استیضاح نیســت ما حتما اطاعت 
خواهیم کرد اما تا زمانــی که منعی از 
سمت ایشان نیامده ما باید کار خود را 

انجام دهیم.«
حال باید دید آیــا این رهنمودهای 
مقام معظم رهبــری، تغییری در رویه 
تندروها در مجلس فعلی ایجاد خواهد 

کرد یا نه. 
بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانی 
خبرگزاری فارس،  جمعی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی چندی پیش 
طرح سوال از رئیس جمهور را به دلیل 
مسائل اقتصادی موجود در کشور امضا 

و تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند.
 امضاهای بسیار پای 

طرح سوال از رئیس جمهوری
البته به نظر می رسد طرح سوال از 
رئیس جمهوری همچنان به قوت خود 
باقی اســت. دیروز خبرگزاری فارس 
نوشــت که طی روزهای اخیر، تعداد 
بیشتری از نمایندگان پای این طرح را 

امضا زده اند. 
بــه نوشــته ایــن خبرگــزاری، 
نمایندگانی که این طرح را امضا کرده اند، 
به این شرح است:  منصور آرامی، جعفر 
قادری، احمــد امیرآبــادی فراهانی، 
حسین خسروی، سیدمرتضی خاتمی، 
ابراهیم عزیزی، ســیدلفته احمدنژاد، 
نصراهلل پژمان فر، رسول فرخی، پرویز 
اوسطی، یوســف داوی، عباس گل رو، 
سید سلمان ذاکر، جعفر راستی، پروین 
صالحی، وحید جــالل زاده، مرتضی 
آقاطهرانی، محمد صفری، سیدصادق 
طباطبایی نژاد، حسین بامیری، اردشیر 
مطهری، حســین حق وردی،  مهدی 
سعادتی، روح اهلل حضرت پور، مرتضی 
محمودوند، جلیل مختار، سیدمجتبی 
محفوظی، علی اکبر کریمی، علی کریمی 
فیروزجایی، حســین محمدصالحی، 
حسن محمدیاری، محمد کعب امیر، 
حسین حاتمی، حســین نوش آبادی، 
ابراهیــم متینیان، ســیدنظام الدین 
موسوی، حمیدرضا  حاجی بابایی، احد 
آزادی خواه، علی آذری، حسین جاللی، 
ابراهیم رضایی، صمــداهلل محمدی، 
علی اکبر علیزاده، محمد صفایی، رضا 
تقی پور، عباس مقتدایی، فرهاد بشیری، 
محمدمهدی مفتح، محسن پیرهادی، 
بیژن نوباوه، فاطمــه مقصودی، علی 
بابایی کارنامی،  مهدی عینی زاده، حسن 

نوروزی، رضا آریان پور، ســیدمحمد 
مفتح، محمدطال مظلومی و معین الدین 

سعیدی.
وعده قالیباف

همزمان با این اقدامات مجلس، دیروز 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در 
ارتباط تصویری با رهبر انقالب، اطمینان 
داد که مجلس یازدهم از حاشیه پرهیز 
می کند و به جای حرف و شعار، در عمل، 

کارآمدی خود را نشان خواهد داد. 
او در عین حال با توجه به اشــارات 
مکرر رهبر انقالب درباره توجه مجلس 
به مسائل معیشتی مردم، عنوان کرد که 
مجلس یازدهم با همفکری و همراهی 
همه نمایندگان »بسته اقتصاد مردمی« 
را برای »تحول اقتصادی به نفع مردم« 
در پنج محور در دســتور کار خود دارد 
که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها 
و اقداماِت تقنینــی و نظارتی تعریف 

می شود.
وی به تشــریح جزئیات این بسته 
پرداخت و درباره آن اظهار کرد: »اصالح 
ساختار بودجه ریزی«، »نوسازی نظام 
مالیاتی«، »حمایت از قشرهای ضعیف«، 
»رفع موانع جهش تولیــد« و »تحول 
در حــوزه تجارت خارجــی« از جمله  
محورهای بسته تحولی مجلس یازدهم 

برای اقتصاد است.
اظهارات دیروز رهبر معظم انقالب، 
فصل الخطابی برای مجلس یازدهم بود 
و وعده ای که محمدباقر قالیباف درباره 
پرهیز از حاشیه و اقدامات اصالحی برای 
وضعیت اقتصادی داد، مسئولیتی بزرگ 
بر دوش مجلس نهــاد. روزهای آینده 
نشان خواهد داد که آیا واقعا مجلس با 
بسته پیشنهادی خود توانی برای حل 
گوشه ای از مشکالت اقتصادی کشور را 
دارد و آیا می تواند تعامل به دور از حاشیه 
و ناســزاگویی با دولت را پیش گیرد یا 
اینکه در همچنان بر همان پایه خواهد 

چرخید. 

رهبر انقالب: دولت تا روز آخر وظایفش را انجام می دهد؛

آبپاکیرویدستاستیضاحطلبان

خبر

مدیر مرکز مطالعات اســتراتژیک و روابط 
بین الملل، با اشــاره به قرارداد امنیتی و نظامی 
منعقد شده بین ایران و سوریه گفت: این قرارداد 
می تواند کمک شایانی به سوریه جهت مقابله با 

حمالت هوایی رژیم صهیونیستی کند.
 سید امیر موســوی، در مصاحبه با ایسنا، با 
بیان اینکه »این قرارداد باید زودتر از این امضاء 
می شــد«، اظهار کرد: به نظر می رسد قرارداد 
نظامی منعقد شده بین ایران و سوریه در جریان 
سفر رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح ایران به 
دمشــق، قرار دادی مهم و موثر در تحوالت آتی 
منطقه خاورمیانه است، گرچه هنوز قسمت های 

 اعظمی از آن منتشــر نشــده و محرمانه است. 
وی با بیان اینکه »از صحبت های وزیر دفاع سوریه 
و بشار اسد رئیس جمهور سوریه، مشخص است 
که این قرارداد، قراردادی استراتژیک و همه جانبه 
از بعد نظامی است«، گفت: طبق برخی از اخبار 
گفته می شود، احتماال بر اساس این قرارداد عالوه 
بر سیستم ها و تسلیحات پیشرفته، سامانه هایی از 

سوی ایران در اختیار سوریه قرار داده می شود.
موســوی ادامه داد: اگر این ســامانه ها در 
سوریه مستقر شوند، این موضوع می تواند باعث 
تغییرات گســترده ای در معادالت منطقه ای 
شــود و از این طریق، امکانات اســتراتژیکی از 

 نظر نظامی در اختیار سوریه قرار داده می شود.
مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل 
در تهران همچنین با اشاره به استقرار سامانه هایی 
در پایگاه های روســیه در سوریه گفت که هنوز 
فعالسازی این سامانه ها در اختیار سوریه نیست.

موسوی خاطرنشــان کرد : در حال حاضر 
رژیم صهیونیســتی از طریق  آسمان منطقه 
جوالن و همچنین آســمان لبنــان به حریم 
هوایی ســوریه ورود پیدا می کند و ســوریه 
می تواند از طریق سامانه هایی که در اختیارش 
قرار می گیرد اجــازه ندهد که موشــک ها و 
پهبادهای رژیم صهیونیستی از طریق منطقه 

جوالن وارد حریم هوایی ســوریه شود و اگر 
لبنان نیز به این قرارداد بپیوندد دولت دمشق 
ایــن توانایی را خواهد داشــت تــا به صورت 
مناســب تر با تجاوزات رژیم صهیونیستی از 

طریق آسمان لبنان به سوریه مقابله کند.
این کارشناس مســائل خاورمیانه با بیان 
اینکه »آمریکا، رژیم صهیونیســتی و برخی 
از کشورهای عربی به شــدت از انعقاد چنین 
قراردادی بین تهران و دمشق ناراحت هستند و 
در این راستا از ابزار رسانه ای برای فشار بیشتر 
به ایران و سوریه اســتفاده می کنند«، افزود: 
ایران با انعقاد این قرارداد رســما قانون سزار 

که مصوب کنگره آمریکا علیه سوریه است را 
شکسته است.

مدیر مرکز مطالعات اســتراتژیک و روابط 
بین الملل در تهران تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران با ایــن اقدامات خود نشــان داد که به هم 
پیمانان خود متعهد اســت و آمریکا نمی تواند 
شکافی بین ایران و متحدانش از جمله سوریه و 

لبنان ایجاد کند.

مدیر مرکز مطالعات استراتژیک تشریح کرد؛

ابعاد مهم قرارداد نظامی ایران و سوریه در سایه بی توجهی به قانون »سزار«
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فرمانده هوانیروز ارتش:
 به زودی به موشک هایی با برد

۲۰ و ۱۰۰ کیلومتر دست پیدا می کنیم
امیریوسف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش در 
مراسم جشنواره مالک اشــتر هوانیروز با تاکید بر 
دســتاوردهای هوانیروز در موضوع موشک های 
نقطه زن و موشــک های هشــت و  نیم کیلومتر، 
گفت: امروز هوانیروز در  بحــث دفاعی و امنیتی و  
موشک های فایر اند فورگت و  نقطه زن و موشک های 
هشت و نیم کیلومتر دســتاوردهای بسیار خوبی 
داشته است و ان شاءاهلل به زودی به موشک های 20 
کیلومتر و 100 کیلومتر دست پیدا خواهیم  کرد. 
وی افزود: امروز مــا در هوانیروز 435 نوع قطعه در 

تعداد 600هزار تیراژ ساخته ایم. 
    

نیویورک تایمز بررسی کرد؛
توافق ایران و چین ضربه بزرگی 

به سیاست فشار بر تهران است
نیویورک تایمز در گزارشی به توافق ایران و چین 
پرداخت و نوشت: »توافق  25 ساله همکاری های 
جامع ایــران و چین، حضور چیــن در پروژه های 
بانکداری، مخابرات، بنادر، راه آهن را گســترش 
می دهد. چین نیز در ازای مشارکت در پروژه های 
اقتصادی و نظامی، تا 25 سال با تخفیف نفت از ایران 
وارد می کند.« این روزنامه ادامه داد: »مشارکت میان 
ایران و چین، اتفاق خطرناک و جدیدی در روابط پر 
تنش چین و ایاالت متحده آمریکا ایجاد خواهد کرد 
و ضربه بزرگی به سیاست  فشار ترامپ در قبال ایران 
از زمان خروج از برجام در سال 2015 تاکنون وارد 

می کند.«
    

احمد خاتمی: 
مجمع نمایندگان طالب 
نفوذی ها را شناسایی کنند

سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران 
با تاکید بر اینکه انتظار از مجمع نمایندگان طالب، 
شناسایی نفوذی هاست، گفت: امروز نفوذ، دیگر توهم 
نیست و باید هوشیار بود. وی دیروز در دیدار اعضای 
هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طالب که در جامعه 
مدرسین برگزار شد، دفاع از مجمع نمایندگان طالب 
و نگهداشتن حریم آن را یک هدف راهبردی دانست 
و افزود: بنده شهادت می دهم که مقام معظم رهبری 
و مراجع عظام تقلید در کنار دغدغه معیشت مردم که 
با گرانی های افسارگسیخته مواجه شده اند، دغدغه 

معیشت طالب را هم داشته و به فکر آنان هستند.
    

نماینده قصر شیرین:
توهین کنندگان به ظریف به تعداد 

انگشتان یک دست هم نبودند
شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین به ایلنا 
گفت: اینکه عده ای در جلسه حضور وزیر امور خارجه 
در مجلس به وی توهین کردند، در چارچوب شرح 
وظایف نمایندگان نبود. وی افزود: رفتاری که با وزیر 
امورخارجه شد کار تعداد معدودی از نمایندگان بود 
که به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسیدند؛ یک 
سری صحبت هایی را بیان کردند که نه هیأت رئیسه 
نه ســایر نمایندگان با آن موافق نبودند. وی تاکید 
کرد: بنای نمایندگان این نبود که وزیر امور خارجه 

به صحن مجلس بیاید و علیه ایشان حرفی بزنند.
    

با ابالغ جهانگیری:
مصوبه مربوط به قراردادهای 

باالدستی نفت و گاز لغو شد
هیأت وزیران مصوبه مربوط به شرایط عمومی، 
ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز را 
لغو کرد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیأت 
دولت، هیأت وزیران در جلســه 18 تیــر 1399 به 
پیشنهاد وزارت نفت و معاونت حقوقی رییس جمهور 
تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی 
قراردادهای باالدستی نفت و گاز را  لغو کرد. این مصوبه 
برای اجرا به وزارتخانه های نفــت و امور اقتصادی و 

دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شد.
    

رمضان شریف:
سپاه از هیچ رسانه  و خبرنگاری 

شکایت نکرده است
در پی انتشــار اخبــاری در فضــای مجازی و 
شبکه های اجتماعی مبنی بر شکایت سپاه و وزارت 
اطالعات از ایرنا و تشکیل پرونده قضایی برای چند 
مدیر و خبرنــگار این خبرگزاری به خاطر انتشــار 
مصاحبه با یکی از مسئولین ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، که با اهداف خاص دستاویز رسانه های معاند نیز 
قرار گرفته است، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان 
شریف سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با رد این ادعا اظهار داشت: 
سپاه در این خصوص شکایتی از ایرنا نداشته است و 
اخبار منتشر شده در این خصوص کذب بوده و مورد 

پیگرد قرار خواهد گرفت.

روابط مجلس با دولتمردان 
باید مطابق قانون و شرع 

باشد، یعنی سؤال و تفحص 
به عنوان حق مجلس وجود 

داشته باشد، اما توهین و 
دشنام و نسبِت بدون علم 
به دولتمردان به هیچ وجه 
جایز نیست و برخی از این 

نسبت ها حرام شرعی است

اعتقاد راسخ دارم که 
دولت ها باید تا روز آخر 

وظایف خود را انجام دهند 
و بعد از پایان دوره قانونی 

خود، امانت را با ارائه صورت 
وضعیت، به دولت بعدی 

تحویل دهند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزیر امور 
خارجه شایعاتی چون فروش جزیره کیش در سند همکاری 
ایران با چین را ناشــی از غرض ورزی دشمنان توسعه روابط 
ایران و چین دانست. ابوالفضل عمویی در تشریح جلسه دیروز 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با محمدجواد 
ظریف، اظهار داشت: در این جلسه وزیر امور خارجه و معاونانش 
به ارائه آخرین اخبار و تحلیل ها درباره قطعنامه شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و توافق جامع همکاری جمهوری 

اســالمی ایران و جمهوری خلق چین پرداختند. وی درباره 
اظهارات وزیر امور خارجه پیرامون روند تدوین پیش نویس 
توافق همکاری 25 ساله با چین گفت: ظریف در این باره گفت 
که روابط جمهوری اسالمی ایران با چین یک روابط راهبردی 
بر اساس منافع مشــترک و احترام متقابل است. سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: طبق گفته وزیر 
امور خارجه، روند تدوین این ســند با ســفر آقای شی جین 
پینگ به تهران در سال 1394 آغاز شد و دو کشور در آن سفر 

تصمیم گرفتند تا نقشه راه بلندمدت را طراحی کنند و طرفین 
هنوز در حال مذاکره روی این سند هستند. عمویی بیان کرد: 
وزیر امور خارجه در تشریح ابعاد این سند، بر لحاظ شدن منافع 
ملی در تدوین این سند تأکید کرد و شــایعاتی چون فروش 

جزیره کیش و فروش نفت ارزان را رد کرد و آن را ناشی از غرض 
ورزی دشمنان توسعه روابط ایران و چین دانست. سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در این جلسه که 
اولین نشست مشترک کمیســیون امنیت ملی و وزارت امور 
خارجه در دوره یازدهم مجلس شــورای اسالمی بود، اعضای 
کمیسیون به تشریح نظرات خود درباره این سند و سایر تحوالت 
سیاست خارجی پرداختند. وی گفت: رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس هم ضمن استقبال از شکل گرفتن فضای تعامل 
جدی و سازنده کمیسیون با دستگاه دیپلماسی، بر آمادگی 
کمیسیون برای بررسی بیشتر جزئیات سند همکاری جامع 

چین و ایران تأکید کرد.

روایت عمویی از جلسه کمیسیون امنیت ملی؛

ظریف: شایعه فروش کیش غرض ورزی دشمنان است


