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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری با بیــان اینکه در 
قانون اساسی نظارت مجلس بر کار وزرا 
مطرح نشده است، گفت: آنکه در قانون 
اساســی آمده رئیس جمهور است که 
بر کار وزیر نظارت می کند و نظارت بر 

کار وزیر از وظایف رئیس جمهور است.
حســن روحانی صبح دوشنبه در 
همایش حقوق اساســی و شهروندی 
گفت: گاهی وقت ها می شنویم که مثاًل 
بعضی از نمایندگان مجلس می گویند 
که ما باید بر کارگزاران نظارت کنیم. این 
برداشت ناقص از قانون اساسی است. به 
یک مفهومی ممکن است سوال داشته 
باشیم، ولی ما نظارت نمایندگان بر کار 

وزرا و دولت را نداریم. 
فهم مشترکی از قانون اساسی 

وجود ندارد
رئیس جمهور اظهار کرد: متاسفانه 
فهم ما از قانون اساســی یکی نیست. 
درست اســت که پیش بینی شده اگر 
جایی تفسیر الزم بود، چه نهادی قانون 
اساسی را تفسیر کند. اما قبل از اینکه 
به تفسیر برسیم، برداشت و فهم خیلی 
مهم اســت که از این قانون اساسی چه 

برداشت و چه فهمی داریم. حتی ارکان 
حکومــت یعنی دولــت، مجلس، قوه 
قضائیه، اینها هم فهمشــان مشترک 
نیست و مثل هم نمی اندیشند. گاهی در 
مسائل حتی مهم ممکن است اختالف 

نظر باشد.
روحانی ادامه داد: مجلس در جاهایی 
که صالح می داند می تواند استیضاح را 
در دستور کار قرار دهد و همچنن تحقیق 
و تفحص هم در جاهایــی که می داند 
می تواند به مفهوم نظــارت انجام دهد 
ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار 

دولت ذکر نشده است.
مسئول اجرای قانون اساسی، 

رئیس جمهوری است
رئیس دولت بیان کرد: نکته بسیار 
مهم قانون اساسی این است که مسئول 
اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ 
اصل ۱۱۳ قانون اساســی چند مسئله 
دارد؛ جایگاه رئیــس جمهور را تعریف 
می کند و می گوید رئیس جمهور دومین 
مقام کشور است و عالی ترین مقام رسمی 
کشور بعد از رهبری، رئیس جمهوری 
اســت؛ بالفاصله بعد از ایــن می گوید 

مســئول اجرای قانون اساسی است، 
یعنی کسی که بعد از رهبری باالترین 
مقام کشور است مسئولیت اجرای قانون 
اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که 

البته بر عهده رهبری است.
وی افزود: این موضوع خیلی روشن 
و شفاف است وقتی اول و آخر این قانون 
خوانده می شود معنایش این است که 
رئیس جمهور در قوه مجریه مســئول 
اجرای قانون اساسی است؛ گفتن این 
حرف لغو اســت معلوم است هر کسی 
در بخش خود مســئول اجرای قانون 
اســت این موضوع گفتن ندارد و حرف 
بی خاصیت و بی معنایی اســت یکی از 
جاهای که تفســیر نمی خواهد همین 
نکته اســت و اختالف برداشتی در این 

زمینه وجود ندارد.
شورای نگهبان در هر دوره تفسیر 

متفاوتی از قانون اساسی دارد
وی با تاکید دوباره بر جایگاه رئیس 
جمهور در قانون اساسی به عنوان دومین 
مقام بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون 
اساســی، ادامه داد: اما تفسیر شورای 
نگهبان این نیست، البته از سال ۹۱ به 

بعد این نظر را دارند. شورای نگهبان با 
توجه به هر دوره ای تفسیر متفاوتی از 

این قانون دارد.
روحانی با اشاره به برداشت متفاوت 
از اصل ۱۳۴ اظهار کرد: شورای نگهبان 
در برداشت آخر خود تفسیری داشته که 
مساله مهمی است. البته آن در دوره های 
ابتدای انقالب برداشت دیگری داشتند. 
باید حقوقدانان برای آن فکر کنند. در هر 
دوره ای یک جور تفسیر می کنند و گرنه 
ممکن است شــورای نگهبان در دوره 

دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد.

همه پرسی بعد از 40 سال می تواند 
یک بار اجرا شود

رئیس  جمهور با اشــاره به جایگاه 
همه پرســی در قانون اساسی تصریح 
کرد: اصل ۵۹ قانون اساسی می تواند در 
مقاطعی که اختالف نظر اساسی وجود 
دارد و اتفاق نظری وجــود ندارد، مهم 
باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا 
بحث و بررسی شــود و در اختیار آرای 
عمومی و به رفراندوم گذاشــته شود. 
همچنین ســازوکار ایــن اصل خیلی 
پیچیده اســت ولی بعد از ۴۰ ســال 

می تواند یک بار اجرا شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با 
بیان اینکه یکی از وعده هایی که به مردم 
دادم، حقوق شــهروندی بود، تصریح 
کرد: گفتم منشــور حقوق شهروندی 
را اعالم و به مــردم اعالم کنیم. چند بار 
دوستان پیش نویس هایی را تهیه کردند 
تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار 
کردم. آنان ســوال کردند مبنای شما 
برای نوشتن منشور حقوق شهروندی 
چیست و در چه جایگاهی می خواهی 
آن را بنویســی؟ این الیحه اســت یا 

آئین نامه است؟
روحانی ادامه داد: خیلی بحث شد. 
گفتم مبنا اصل ۱۳۴ قانون اساســی 
است و بعد هم می تواند به شکل الیحه 
درآید. بعد از آن جلسات زیادی برگزار 
شد تا منشــور منقحی تدوین شود که 
افرادی مسئولیت آن را بر عهده داشتند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ندیدم 
کسی به این منشور اشــکال اساسی 
بگیرد، تصریح کرد: ممکن است برخی 
بگویند الزم است چند ماده دیگر به آن 
اضافه شــود ولی در نهایت این منشور، 
منشور منقحی است و دلیل تدوینش 
هم این بود که مردم بدانند حقوق شان 
چیست و مسئوالن اجرایی کشور و سایر 
مســئوالن نیز بدانند که این حقوق و 

تکالیف وجود دارد.
شرایط آزادی اجتماعات و اعتراضات 

بهتر از دولت یازدهم است
وی با تاکید بر اینکه تالش ما در دولت 
این بود که مردم نظر خود را بیان و رای 

خود را اعالم کنند، گفت: همچنین به 
دنبال این بودیم که همه جناح ها و احزاب 
نمایندگان خود را معرفی و در انتخابات 

شرکت کنند.
روحانی با اشــاره به اینکه برگزاری 
انتخابــات در دولت هــای یازدهــم و 
دوازدهم هیچ مشــکل امنیتی قبل، 
حین و بعد از انتخابات نداشــت، ادامه 
داد: در زمینه آزادی های دانشــجویان 
در دانشــگاه ها، برگزاری اجتماعات و 
اعتراضات، انتشار روزنامه ها و رسانه ها، 
شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر 
است. البته در این زمینه تکنولوژی هم 

به ما کمک کرد.
رئیس جمهور با بیــان اینکه دولت 
یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار 
بزرگی کرد، یادآور شــد: اگر این دولت 
نبود فضای مجــازی در اختیار مردم 
نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد 
تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. 
در کنارش هم ســعی کردیــم دولت 
الکترونیک را ترویج کنیم. کار زیادی در 

این باره انجام شده است.
وی بیان اینکه شــفافیت زیادی بر 
اســاس وجود فضای مجازی در کشور 
ایجاد شده است، تصریح کرد: به همین 
دلیل بودجه را االن همه مردم می دانند 
که چگونه اســت. همچنیــن حضور 
مردم در صحنه و نقد و اعالم نظر مردم 
شرایطش با گذشته متفاوت است. االن 
همه مردم یک رسانه دارند و می توانند 

نظر خود را اعالم کنند.

روحانی:

نظارت بر وزرا وظیفه رئیس جمهور است؛ نه نمایندگان

نشست

وزرای امور خارجه عضو برجام در بیانیه ای مشــترک با 
تاکید بر اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان الزم االجراســت،  
اعالم کردند: وزرا دورنمای بازگشت محتمل ایاالت متحده 
به برجام را مورد توجــه قرار دادند و بــر آمادگی خود برای 
پرداختن به این موضــوع با نگاهی مثبــت و در یک تالش 

مشترک تاکید داشتند.
نشست غیررسمی وزرای امور خارجه ایران و کشورهای 
۱+۴ پیش از ظهر دیروز به صورت ویدئوکنفرانســی برگزار 
شــد. پس از آن، وزرای امور خارجه عضو برجام در بیانیه ای 
در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک اعالم کردند: نشست 
وزرای خارجه سه دولت / اتحادیه اروپایی + دو )چین، فرانسه، 
فدراسیون روسیه، بریتانیا، نماینده عالی اتحادیه اروپایی در 

امور خارجه و سیاســت امنیتی( و جمهوری اسالمی ایران، 
اعضای برنامه جامع اقدام مشــترک )برجــام(، در روز ۲۱ 
دسامبر ۲۰۲۰ )۱ دی ۱۳۹۹( به صورت مجازی برگزار شد. 
این نشست به ریاســت جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه 

برگزار شد.
در این بیانیه خاطرنشان شده است: اعضای برجام ضمن 
تاکید دوباره بر تعهدشان جهت حفظ توافق، تالش هایشان 
در این راستا را تصریح کردند. آنها تداوم ضرورت اجرای کامل 
و موثر برجام توسط همه طرف ها و پرداختن به چالش های 
کنونی اجرای ]برجام[، از جمله در زمینه عدم اشاعه هسته ای 

و تعهدات رفع تحریمی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
این بیانیه می افزاید: وزرا بر اهمیت نقش آژانس بین المللی 

انرژی اتمی به عنوان تنها ســازمان بین المللی مســتقل و 
بی طرف که از طرف شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
ماموریت یافته تا بر اجرای تعهدات عدم اشــاعه هســته ای 
ذیل برجام نظارت و آنها را راستی آزمایی کند، تاکید کردند. 
آنها بر اهمیــت تداوم همکاری توأم با حســن نیت با آژانس 

تاکید کردند.
در ایــن بیانیه تصریح شــده اســت: وزرای امور خارجه 
خاطرنشــان ســاختند برجام که توســط قطعنامه ۲۲۳۱ 
)۲۰۱۵( شــورای امنیت ســازمان ملل متحد تأیید شده، 
همچنان به عنوان عنصــری کلیدی در نظام عدم اشــاعه 
هسته ای جهانی و یک دستاورد مهم دیپلماسی چند جانبه 

است که در صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی نقش دارد.
این بیانیه می افزاید: وزرا بار دیگر بر تاسف عمیق خود از 
خروج ایاالت متحده از توافق تاکید کردند. آنها تاکید کردند 

که قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان کامال الزم االجرا است.
این بیانیه با بیان اینکه وزرا توافق کردند که به گفت وگو 
برای تضمین اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف ها ادامه 

دهند، یادآور شــد: وزرا دورنمای بازگشت محتمل ایاالت 
متحده به برجام را مورد توجه قــرار دادند و بر آمادگی خود 
برای پرداختن به این موضوع با نگاهی مثبت و در یک تالش 

مشترک تاکید داشتند.

وزرای خارجه عضو توافق هسته ای تاکید کردند؛

بررسی احتمال بازگشت آمریکا به برجام
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 فراخوان توئیتری 
محسن رضایی

محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام که زمزمه هــای کاندیداتوری 
او بــرای انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ 
نیز بــه گوش می رســد، در توئیتی نوشــت: 
»صفــوف و تفکــر جناحی نمی توانــد برای 
ایــران کاری انجام دهد و تشــکیل صفوف به 
هم فشــرده انقالبی یک ضرورت اســت؛ هر 
 ایرانی که نظام و رهبــری را قبول دارد به این

 حرکت بپیوندد.«
    

فالحی:
بند اجرای سند ۲۰۳۰ از الیحه 

بودجه سال ۱400 حذف شد
احمد حسین فالحی، سخنگوی کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی 
به ایلنا گفت: در نشســت امروز کمیســیون 
آموزش، مجددا بحث ۲۰۳۰ مطرح شــد و با 
وجود اینکــه بند مربوط به اجرای این ســند 
که در یکــی از پیوســت های بودجــه آمده 
بود، حذف شــد ولــی روح ۲۰۳۰ همچنان 
در الیحــه بودجــه وجــود دارد، بــر همین 
مبنا مقرر شــد کمیتــه آمــوزش و پرورش 
کمیســیون آموزش و تحقیقات  راهکارهای 
پیشــنهادی برای حذف کامل سایه منحوس 
۲۰۳۰ از بودجه را مورد بررســی نهایی و این 
 راهکارهــا را جهــت تصویب به کمیســیون 

ارائه کند.
    

وزیر خارجه انگلیس: 
ایران طرح توسعه هسته ای خود 

را اجرا نکند
دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس 
پس از نشست مجازی دیروز وزرای امور خارجه 
کشورهای عضو توافق هســته ای]برجام[ در 
صفحه توئیترش نوشــت: »امــروز با اعضای 
برجام دیدار کــرده و کامال بــه وضوح گفتم 
که ایران نباید توســعه های اخیر اعالم شده 
در برنامه هســته ای اش را انجــام دهد. انجام 
دادن ایــن کار فرصت های پیشــرفتی را که 
امیدواریم در ســال ۲۰۲۱ شــاهدش باشیم 
تضعیف می کنــد.« گفتنی اســت اخیرا نیز 
مجلس شورای اســالمی در راســتای طرح 
خنثی سازی تحریم ها، ســازمان انرژی اتمی 
 را موظف به افزایش میزان غنی سازی اورانیوم 

کرده است.
    

 علی مطهری با اشاره 
به ابطال سهمیه واکسن ایران؛

مجمع تشخیص پاسخگو باشد
علی مطهری، نماینده تهــران در مجلس 
دهم، در حســاب شــخصی خــود در توئیتر 
نوشــت: »به خاطر اینکه در لیســت سیاه اف 
ای تی اف قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون 
دالر مبلغ ســهمیه ایران از واکســن کرونای 
سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون 
ایرانی را منتقل کنیم و ســهمیه ایران باطل 
 شــد. مجمع تشــخیص مصلحت نظام باید 

پاسخگو باشد.«
    

وزیر امور خارجه آلمان:
مذاکره با ایران به دلیل اقداماتش 

سخت شده است
به گزارش رویترز، هایکو ماس، وزیر خارجه 
آلمان گفت: فعالیت ایران در نطنز نشانه ای از 
عدم تعهد به برجام است و  ایران باید اقداماتش 
را متوقف کند و به توافق هســته ای بازگردد. 
وی در ادامــه افــزود: بایدن تاکیــد کرده در 
صورت پایبندی ایران به تعهــدات برجامی، 
بــه توافق هســته ای بازمی گردد امــا اکنون 
 مذاکره بــا ایران به دلیــل اقداماتش پیچیده 

و سخت شده است.
    

سفیر روسیه در واشنگتن:
 پتانسیل الزم برای همکاری

 با بایدن درباره ایران را داریم
به گزارش ایسنا، به نقل از نووستی، آناتولی 
آنتونوف، سفیر فدراســیون روسیه در ایاالت 
متحده آمریــکا در گفت وگویی با خبرگزاری 
تاس با اشــاره به اینکه مســکو همــواره در 
خصوص مســائل مهم بین المللی با واشنگتن 
در ارتباط است، گفت: اعتقاد داریم که عالوه 
بر مسائل موجود پتانسیل الزم برای همکاری 
با تیم جو بایدن در خصوص برنامه هســته ای 
ایران با تاکید بر بازگشــت آمریــکا به برجام 

وجود دارد.

بر اساسا قانون اساسی، 
رئیس جمهور دومین مقام 

کشور و مسئول اجرای 
قانون اساسی است اما 

تفسیر شورای نگهبان این 
نیست، البته از سال ۹۱ به 

بعد این نظر را دارند. شورای 
نگهبان با توجه به هر دوره 
ای تفسیر متفاوتی از این 

قانون دارد

اصل ۵۹ قانون اساسی 
می تواند در مقاطعی که 

اختالف نظر اساسی وجود 
دارد و اتفاق نظری وجود 

ندارد، مهم باشد. البته 
سازوکار این اصل خیلی 
پیچیده است ولی بعد از 
40سال می تواند یک بار 

اجرا شود

سخنگوی وزارت خارجه گفت: طرف های 
اروپایی را دعوت می کنم به این که از پشــت 
نفاق بیرون آیند و ببینند خودشان به کدام 

یک از وظایف شان عمل کرده اند.
به گزارش ایسنا، ســعید خطیب زاده در 
نشســت هفتگی خود که به طــور آنالین 
برگزار شــد درباره اظهارات الروف که گفته 
اســت برجام غیرقابل مذاکره است اما غرب 
می خواهد درباره موضوعــات فرابرجامی از 
جمله مسایل موشکی با ایران مذاکره کند، 
گفت: حواشی مختلفی درباره اظهاراتی که 
برخی مقامات می گویند همواره وجود داشته 
است. آن چه وزارت خارجه به صورت مدام و 
بدون گسست مطرح کرده این است که برجام 

موضوعی است که روند خود را داشته و مذاکره 
و امضای آن انجام و جمع بندی و نهایی شده و 
چیزی که به این مرحله رسیده نه ما و نه کس 

دیگری نمی تواند آن را باز کند. 
وی درباره موضوعات فرعــی که در این 
حوزه مطرح می شــود، اظهار کرد: ایران با 
مقاومت حداکثــری خود یک پیــام واحد 
فرستاد که درباره امنیت ملی و مصالح عالی 
خودش مذاکره نمی کند و خودش برای خود 

تصمیم می گیرد. 
 ارسال روزانه 4 و نیم بشکه نفت 

به روسیه؟
این مقام وزارت امور خارجه درباره 
سفر بیژن زنگنه، وزیر نفت به روسیه و 

ارسال روزانه ۴ و نیم بشکه در روز از سوی ایران 
به روسیه، گفت: درباره این سوال جزییاتی 
نشــنیدم و بعید می دانم این مسئله درست 
باشــد چون حجم صادرات ایران مشخص 
است. البته رفت و آمدهای این چنینی مرسوم 
است و وزارت نفت جزییات این سفر را اعالم 
خواهد کرد در راستای همکاری های نفتی 

بین ایران و روسیه است و سهم ایران از بازار 
نفت مشخص است و ایران در تالش است این 
ســهم را تضمین کند یا آنچه از دست رفته 

است را احیا کند.
 رفتار کانادا کامال سیاسی 

و غیرحقوقی است
وی همچنین دربــاره اظهــارات اخیر 
وزیر خارجه کانادا درباره سقوط هواپیمای 
اوکراینی، گفــت: وزارت امــور خارجه در 
باالترین ســطح به دنبال روشن شدن ابعاد 
ماجرا بوده و البته نیروهای مسلح و سازمان 
هواپیمایی کشور باید در این رابطه توضیح 
دهند و گزارش فنی آن هم آماده شده است اما 
باید بدانیم که بررسی این مسئله موضوعی 

پیچیده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهارات 
مقامــات کانادایی در ایــن خصوص را 
مداخله جویانه عنوان و محکوم کرد. وی 

گفت: بیشترین مداخله های بی جا را مقامات 
کانادا در این موضوع از روز اول داشتند و تالش 
کردند مسیر طبیعی روشن شدن ماجرا اتفاق 
نیفتد و رفتارشان کامال سیاسی و غیرحقوقی 
است و سعی دارند با این اظهارات فضاسازی 
کنند. متاسفم که از غم بزرگ این خانواده ها 
برخی سعی دارند کالهی برای خود درست 

کنند و از آن تجارت کنند. 
خطیب زاده تاکید کرد: به وزیر خارجه و 
دولت کانادا هشــدار می دهم که پاسخگوی 
اقدامات خودشــان باشند. دولتی که تمامی 
تالش خود را کرده تا با مسدود کردن مسیر 
مالی بــرای انتقال دارو به ایــران مانع ایجاد 
کنند، هیچ جایگاهی ندارد که از حقوق بشر 
صحبت کند. ایران مسئوالنه وظایف خود را 
دنبال می کند و از دولت کانادا دعوت می کنم 
در مسیر جایگاه و شــان خود در این مسئله 

وارد شود.

سخنگوی وزارت خارجه:

اروپا از پشت نفاق بیرون بیاید


