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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»هرچه بود گذشــت«؛ این جمله 
محمدباقر قالیباف در مراسم معارفه 
مهرداد بذرپــاش به عنــوان رئیس 
دیوان محاســبات بود که اشــاره به 
حرف و حدیث هــا و اعتراضات مبنی 
بر صالحیت نداشــتن بذرپاش برای 
انتخاب بــه عنــوان رئیــس دیوان 

محاسبات بود. 
بذرپاش دو روز پیش رسما رئیس 
دیوان محاسبات شد و رئیس مجلس 
این رسمیت را به معنی پایان اعتراضات 
قلمداد کــرد و با جملــه »هرچه بود 
گذشــت«، خطاب بــه رئیس جدید 
دیوان محاسبات گفت که از این پس 

عملکرد او در این جایگاه مهم است. 
اظهارات خود بذرپاش در مراسم 
معارفه اش نشــان می داد که از نظر 
او نیز پرونــده مختومه اســت. او با 
ادبیاتی که حاکی از هشدار و تهدید 
بود با تاکید بر اینکه »با ما کار سیاسی 
کردند«، گفت که »من در اینجا کار 
سیاسی نخواهم کرد، اما نظارت دقیق 
بر مبنای قانون و سختگیرانه را پیش 
می گیرم زیرا پای بیت المال در میان 

است و شوخی ندارم.« 
او همچنین با بیان اینکه این دیوان 
اصلی ترین و با افتخارترین نهاد نظارتی 
مالی در کشور است، افزود: کسی حق 

ندارد دیوان را خدشه دار کند.
مخالفان انتصاب بذرپاش بر رأس 

دیوان محاسبات اما علی ر غم اظهارات 
قالیباف و بذرپاش در مراسم معارفه و 
رسمیت یافتن ریاست رئیس جدید بر 
دیوان، ماجرا را تمام شده نمی دانند 
و همچنــان پیگیر آن هســتند؛ اما 
کار جایی برای بهارســتان و رئیس 
خلبانش سخت می شود که دامنه این 
اعتراضات بــه درون خود مجلس نیز 

کشیده شده است. 
سوابق شغلی نامزدها در اختیار 

اعضا قرار نگرفت
گزینه هــای ریاســت بــر دیوان 
محاسبات را کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس به صحن معرفی می کند؛ با این 
حال روند انتخاب بذرپــاش، از درون 
خود این کمیسیون نیز مخالفانی دارد. 
الیاس نادران که خود عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه اســت، یکی از همان 
مخالفان است که طی یادداشتی این 
روند را زیر ســوال بــرده و از قالیباف 
خواســته که درباره ابهامات به وجود 
آمده در انتخــاب رئیس جدید دیوان 

محاسبات توضیح دهد.  
او یادداشــت خود را اینگونه آغاز 
کرده اســت: »فرآیند قانونی انتخاب 

رئیس دیوان محاسبات کشور؟!«
سپس در ادامه نوشته است: »آقای 
محمد قالیبــاف رئیــس مجلس در 
جلســه تودیع و معارفه روسای دیوان 
محاسبات و طی توئیتی اعالم کرد که 
فرایند انتخاب رئیس و دادستان دیوان 
محاسبات قانونی بود. در این یادداشت 

 به این فرایند قانونــی می پردازیم.«
نادران با بیــان اینکه مــالک در این 
مورد قانون آیین نامه داخلی مجلس 
است، تصریح کرده که دو اقدام خالف 
آیین نامه در ایــن فرایند اتفاق افتاده؛ 
»اول اینکه تغییر دســتور بدون آنکه 
نمایندگان در جریــان امر قرار گیرند. 
توجه داشــته باشــیم که تبصره)۵( 
ماده)۱۴۸( آیین نامه داخلی معاونت 
قوانیــن را موظف کرده اســت »)۱(

بنحو مقتضــی زمان رســیدگی به 
موضوعات ارجاعی در کمیســیون را 
به اطالع نمایندگان برســاند« چنین 
اطالع رسانی صورت نگرفته بود. دوم 
و بدتر آنکه هیچ مســتندی از سوابق 
شــغلی نامزدها )طبــق تبصره)۲( 
ماده)۵۱( باید حداقل ۲۰ سال باشد( 
در اختیار اعضا قرار نگرفت و در نتیجه 

بررسی صالحیت را غیرممکن کرد.«
هیأت رئیسه تخلف کرده است

او در جــای دیگری از یادداشــت 
خود آورده است: »تخلف آشکار دیگر 
از ناحیه هیأت رئیســه مجلس اتفاق 
افتاد. بــا وجود آنکه دســتور هفتگی 
مجلس چاپ شده بود و نظر کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات ساعت ۱۷ 
روز ۹۹/۴/۳۱ به هیأت رئیســه اعالم 
گردید، به فاصله چند ساعت پیامکی 
به نمایندگان رسید که دستور هفتگی 
تغییر کرده و انتخاب رئیس و دادستان 
دیوان محاســبات در ۹۹/۵/۰۱ انجام 

خواهد شد.«

نادران ادامه می دهد: »حداقل از دو 
نفر از اعضای هیأت رئیسه سوال کردم 
مگر هیأت رئیسه جلسه ای برای تغییر 
دستور تشکیل داده است، گفتند نه. 
ظاهرا این مســئله به یکی از دبیران 
هیأت رئیسه تفویض شده است. توجه 
شود که هیچ فردی یا نهادی حق ندارد 
وظایف و اختیــارات خود را به دیگری 
تفویض کند، آن هم در امر مهمی مثل 
دستور هفتگی مجلس که اطالع از آن 

از زمره حقوق همه نمایندگان است.«
ادعای خالف آقای رئیس

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
پس از توضیحات خود تاکید کرده که 
»بر خالف ادعای آقای رئیس مجلس 
فرایندهای قانونی طی نشــده است و 
با توجه به رونمایی از اســنادی در این 
خصوص راستی آزمایی ادعاهای آقای 

مهرداد بذرپاش در ســوابق شــغلی، 
مقاالت علمی و ... معلوم شد که دغدغه 
دلســوزان برای رعایت شان منزلت و 

اقتدار مجلس بالوجه نبوده است.«
 درنهایت او از کمیســیون های 
مربوطه خواسته که تحقیقات جامع 
در این رابطــه را انجام دهند و نتیجه 
بررســی های خود را بــرای حفظ 
حیثیت کمیســیون برنامه و بودجه 
و کلیت مجلس منتشر کنند تا به این 
ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته 
جامعه دانشــگاهی و افکار عمومی 

بازسازی شود. 
نادران هشــدار داده که »چنانچه 
این امر صــورت نپذیرد، شــخصاً به 
همراه تعــدادی از نمایندگان محترم 
بررســی های خود را تکمیل و نتیجه 
تحقیقات را به سمع و نظر نمایندگان 
محترم و مردم شــریف ایران خواهیم 
رسانید و تا حصول نتیجه کار را ادامه 

خواهیم داد.«
دیوان برای شروع کار نیازمند 

رفع شبهه هاست
نمایندگانی دیگری نیز هســتند 
که به این فرایند و انتخاب معترضند. 
مجتبی توانگر، نماینــده اصولگرای 
تهران و عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی دیروز در 
حســاب توئیتــری خــود نوشــت: 
»کمیسیون بودجه در فرایند انتخاب 
رئیس دیوان محاســبات نســبت به 
وظایف قانونی خــود کوتاهی کرده و 
بدون استعالم و دقت مدارک را تایید 
کرده اســت. با توجه بــه نظر رئیس 
مجلس در چارچوب قانون، کمیسیون 
بودجه بایستی پاســخگو و در جهت 
اصالح حرکــت نماید؛ دیــوان برای 
شــروعی کارآمد نیازمنــد رفع این 

شبهه ها است.«
در بیرون از مجلس نیز احمد توکلی 
و سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت 
و عدالت همچنان ســخت پیگیر این 
پرونده هستند. این ســازمان دیروز 
طی بیانیــه ای اعالم کــرد: »با توجه 
به شــائبه های موجــود در انتخاب 
مهــرداد بذرپاش به ریاســت دیوان 
محاســبات کشــور، این موضوع را از 
طریف کمیســیون اصل ۹۰ پیگیری 

خواهد کرد.«
در این بیانیه که خطاب به »مردم 
ایران« اســت، آمده: اصــل ۹۰ قانون 
اساســی مقــرر می کنــد: »هر کس 
شــکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی 

مجریه یا قوه ی قضائیه داشــته باشد، 
می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس 
شورای اســالمی عرضه کند. مجلس 
موظف است به این شکایات رسیدگی 

کند و پاسخ کافی دهد.«
سایه گسترده حاشیه!

عالوه بر آن هســته حقوق بشر و 
شهروندی دانشــگاه امام صادق)ع( 
نیز طی شــکایتی از کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس شورای اسالمی خواسته تا 
سوابق کاری رئیس دیوان محاسبات را 

مورد بررسی قرار دهد.
در متن این شــکوائیه نیز سوابق و 
تخصص بذرپاش برای ریاست دیوان 
محاسبات مورد ســوال قرار گرفته و 
در پایان آن آمده اســت: »هرچند که 
رهبر فرزانه انقالب در بیانیه گام دوم 
بیش از همه به جوانان توجه کرده اند 
و از آنان خواســته اند شانه های خود را 
زیر بار فشار اداره جامعه قراردهند، اما 
اهمیت این مسئله را نمی توان انکار کرد 
که انحراف از این ایده و تفسیر های غلط 
از آن می تواند موجب نارسایی هایی در 
ساختار اداره کشور شود و مسولیت این 
امر ناصواب و بدعت نامیمون بر عهده 

مجلس شورای اسالمی است.«
محمدباقــر قالیبــاف در دیــدار 
مجازی نماینــدگان مجلس با رهبر 
انقالب در ماه گذشته، پس از بیانات 
ایشــان درباره امتناع از جــدل، به 
رهبــری اطمینان و وعــده پرهیز از 
حاشــیه ها در مجلس یازدهم را داد. 
حال اما گرچــه اعتراضــات درباره 
ریاست بذرپاش بر دیوان محاسبات 
احتماال ره به جایی نخواهد برد، اما این 
موضوع به لیســت بلند حاشیه های 
مجلــس یازدهم در همیــن ابتدای 
کار اضافه خواهد شــد که قطعا تاثیر 
بســیاری در کارنامــه ایــن مجلس 

خواهد داشت. 

اعتراض به روند انتخاب بذرپاش به درون مجلس هم کشیده شد؛

پرونده مختومه ای که همچنان باز است

خبر

فرمانده کل ســپاه، سطح رزمایش های ســپاه را با سناریو 
بر اساس دشمنان واقعی دانســت و گفت: توسعه تجهیزات و 
تسلیحات ما منطبق بر تهدید و شناخت واقعی از نقاط ضعف 

و قوت دشمن است.
سرلشکر حسین سالمی در حاشیه برگزاری مرحله نهایی 
رزمایش پیامبر اعظم )ص (۱۴ سپاه در منطقه عمومی خلیج 
فارس و تنگه هرمز، افــزود: دکترین دفاعی ما بــر پایه تولید 
تجهیزات بومی بوده و در هر رزمایش نســبت به رزمایش قبل 
کیفیت تجهیزات به روز شده و تجهیزات تولید جدید را در معرض 

آزمایش قرار می دهیم و آن را در میدان واقعی به کار می گیریم.
وی اظهار داشت: سیاست های ما برای صیانت از منافع حیاتی 
ملت عزیز ایران دفاعی است، به این مفهوم که ما از ابتدا به هیچ 
کشوری تهاجم نخواهیم کرد، اما در تاکتیک و عملیات کاماًل 

تهاجمی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه فضای عمل ما در سطح راهبردی دفاعی 
است، اما در سطوح عملیات و تاکتیک سراسر تهاجم هستیم، 
اظهار کرد: آنچه امروز در این رزمایش در سطح نیروهای هوافضا 

و دریایی به نمایش درآمد سراسر تهاجمی بود.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: تهاجم به واحدهای شناوری 
دشمن در صورتی که بخواهند تعرضی به منافع ما داشته باشند، 
با ترکیبی از عملیات تهاجم موشکی و رزم واحد شناوری در سطح 
دریا همراه با مین ریزی آفندی توسط شناورهای هجومی در این 
رزمایش به نمایش درآمد. سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه از 
تاکتیک های هجومی به استراتژی دفاع می رسیم، اظهار کرد: 
به منظور تمرین ســطوح رزمی در عملیات های مشترک بین 
نیروهای چندگانه سپاه و اطمینان یافتن از صیانت مقتدرانه از 
منافع حیاتی ملت عزیز ایران، این رزمایش ها را برگزار می کنیم.

وی تصریح کرد: ترکیبی از مهارت و فن درســت و تکنیک 
صحیح به کارگیری تجهیزات، تاکتیک های ابتکاری مبتنی بر 
خالقیت و نوآوری در میدان عمل، فضای رزمایش های ما را شکل 

می دهد تا در شرایط واقعی با ابهام مواجه نباشیم.

فرمانده کل سپاه:

توسعه تسلیحات ما بر اساس نقاط ضعف و قوت دشمن است
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توکلی در نامه ای به میرسلیم: 
اسناد خود را درباره قالیباف 

ارائه کنید
احمد توکلــی، رئیس هیأت مدیره ســازمان 
مردم نهاد دیده بان شــفافیت و عدالت در نامه ای 
از مصطفی آقامیرســلیم، نماینده مردم تهران در 
مجلس یازدهم خواست اسنادش درباره پرداخت 
رشوه ۶۵ میلیارد تومانی محمدباقر قالیباف، شهردار 
ســابق تهران به نمایندگان برای توقف تحقیق و 
تفحص مجلس دهم از شهرداری را ارائه کند. وی 
در این نامه با تاکید بر اینکه درستی و نادرستی این 
ادعا برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، نوشت: 
»خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش 

را این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید.«
    

نامه قالیباف به رهبر انقالب برای 
عضویت مجلسیان در ستاد کرونا

علیرضا معزی، رئیس کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اســالمی از نامه رئیس 
مجلس به مقام معظم رهبری برای عضویت روسای 
سه کمیسیون در ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد و 
گفت: با توجه به اینکه از مجلس تنها رئیس مجلس 
عضو این ستاد اســت ما نمی توانیم نکات خود را 
بگوییم. به همین دلیل آقــای قالیباف مکاتبه ای 
داشــتند تا از مقام معظم رهبــری برای عضویت 
روسای کمیسیون  های آموزش و بهداشت و احتماال 
رئیس کمیســیون اجتماعی اذن بگیرند که هنوز 
پاسخ آن به ما گفته نشده است. شاید با عضویت در 

این ستاد حرف هایمان بیشتر شنیده شود.
    

معاون دفتر رئیس جمهوری:
عقاًل و شرعًا حفظ جان بر 
مناسک و آیین مقدم است

همزمان با گمانه زنی ها درباره برگزار شــدن یا 
نشدن مراسم عزاداری محرم، علیرضا معزی، معاون 
ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس جمهوری 
در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: »عقاًل و 
شرعاً حفظ جان بر مناسک و آیین، مقدم است هر 
تصمیمی با عیار جان ایرانیان و »زندگی« سنجیده 
می شود. حرمِت جان و زندگی است که تعیین کننده 
است.« وی تاکید کرد: »تغییر سبک زندگی برای 
سازگاری با ویروس کرونا، تغییر سبِک تماِم زندگی 

است من جمله آیین های مذهبی.«
    

نیویورک تایمز:
تعمیق روابط ایران و چین 

اجتناب ناپذیر است
نیویورک تایمز در گزارشــی به توافق ۲۵ ساله 
ایــران و چین پرداخــت و نوشــت: »این موضوع 
نشان دهنده همکاری یک رقیب رو به رشد آمریکا 
در آسیا یعنی چین و دشمن واشنگتن در خاورمیانه 
یعنی ایران است که برای موقعیت ایاالت متحده در 
خاورمیانه تهدید محسوب می شود. این توافقنامه 
اینگونه است که در ازای ارســال منظم نفت ایران 
به چین، چینی ها در روند توســعه اقتصادی ایران 
نقش زیادی خواهند داشت.« این روزنامه ادامه داد: 
»اگرچه تعمیق روابط ایران و چین  اجتناب ناپذیر 
است، ایاالت متحده نباید اجازه دهد این کار برای 

تهران یا پکن به آسانی صورت گیرد.«
    

تعداد اعضای کمیسیون قضایی به حد نصاب 
نرسیده است؛

چالش مجلس 274 نفری
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
از اصــالح آئین نامه داخلی مجلــس در خصوص 
کمیسیون ها، خبرها داد و در تشریح دالیل تشکیل 
نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: 
ما ۱۶ نفر از همکاران خــود را در مجلس نداریم، به 
طوری که انتخابات ۱۱ نفر از آن ها به دور دوم کشیده 
شده است، تعدادی نیز به علت فوت و مسایل دیگر 
در مجلس نیستند. به همین دلیل به جای ۲۹۰ نفر 
با ۲۷۴ نفر در مجلس جلسات را برگزار می کنیم، از 
سوی دیگر در قانون سقف و کف کمیسیون ها بسته 
شده اســت. به گفته وی تعداد اعضای کمیسیون 

قضایی مجلس به حد نصاب نرسیده است. 
    

در کمیسیون اقتصادی انجام شد؛
تدوین طرح کمک معیشتی 

»کرامت شهید سلیمانی«
علی موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی از تدوین طرح کمک معیشتی در این 
کمیسیون با نام طرح »کرامت شهید سلیمانی« خبر 
داد و درباره محل تأمین منابع آن، گفت: مصوبه برای 
دولت است و محل منابعش از بودجه ساالنه است اما اگر 
دولت برخی از بندها را مانند بند اول نتوانست به طور 
کامل اجرا کند، ما با اجازه گرفتن از  مقام معظم رهبری 
از بعضی از نهادها مانند ستاد اجرای فرمان حضرت امام 

و بنیاد مستضعفان درخواست کمک خواهیم کرد.

الیاس نادران که خود عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس است می گوید که 
هیچ مستندی از سوابق 
شغلی نامزدهای ریاست 

دیوان محاسبات در اختیار 
اعضای کمیسیون قرار 

نگرفت و در نتیجه بررسی 
صالحیت آن ها غیرممکن 

شد

مخالفان انتصاب بذرپاش 
بر رأس دیوان محاسبات 
بر خالف قالیباف، ماجرا 
را تمام شده نمی دانند و 

همچنان پیگیر آن هستند؛ 
اما کار جایی برای بهارستان 

و رئیس خلبانش سخت 
می شود که دامنه این 

اعتراضات به درون خود 
مجلس نیز کشیده شده 

است

رئیس هیأت امنیت حمل و نقل کانادا از ایران 
خواست اطالعات به دســت آمده از جعبه های 

سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند.
به گزارش پایگاه خبری ۱۱۲اینترنشــنال، 
کتی فاکــس در پــی بازیابی و رمزگشــایی 
موفقیت آمیــز اطالعــات جعبه های ســیاه 
هواپیمــای اوکراینی در فرانســه گفت: کار در 
پاریس به پایان رسیده اما تحقیقات هنوز پایان 
نیافته است. سوال های زیادی هست که باید به 

آن ها پاسخ داد. می دانم که بستگان جان باختگان 
و بســیاری دیگر منتظرند بدانند چه اطالعاتی 
به دست آمده اســت. ما درخواست کرده ایم که 
اطالعات جعبه های سیاه هر چه زودتر منتشر 

شود.
بنا به گفته فاکس، بند ۱۳ معاهده بین المللی 
هوانوردی غیرنظامی بــه هیأت امنیت حمل و 
نقل کانادا اجازه نمی دهد که بدون رضایت ایران 

اطالعات به دست آمده را منتشر کند.

سفر به کی یف برای پرداخت غرامت
همچنین وزیر امور خارجه اوکراین از سفر 
هیأتی ایرانی به کشــورش در هفتــه جاری به 
منظور مذاکره پیرامــون پرداخت غرامت برای 

هواپیمای اوکراینی خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دمیترو کولبا 
وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه اعالم کرد 
که هیأتی ایرانی روز چهارشنبه و پنج شنبه برای 
مذاکره پیرامون پرداخت غرامت  برای هواپیمای 

 اوکراینی به این کشــور ســفر خواهــد کرد.
کولبا با بیان اینکه اوکراین به نمایندگی از تمام 
کشورهایی که در این حادثه متضرر شده اند در 
مذاکرات حضور خواهد داشــت، مطرح کرد: با 
توجه به اتفاقاتی که افتاده اســت، تمام دالیلی 

که از ایران بخواهیم باالترین غرامت را بپردازد، 
وجود دارد. او درباره مبلغ غرامت پرداختی گفت: 
نمی توانم بگویم کــه مبلغ نهایی غرامت چقدر 
خواهد بود. در نتیجه مذاکرات مشخص خواهد 
شد.  بر اساس این گزارش، اظهارات کولبا در پی 
این مطرح می شــود که در دی ماه سال ۱۳۹۸ 
یک هواپیمای مسافربری اوکراینی در ایران به 
اشتباه مورد هدف قرار گرفت. این حادثه منجر 
به جان باختن تمام ۱۷۶ نفر سرنشین هواپیما 
شد که برخی از آن ها هم وطنانمان و برخی دیگر 
شهروندان چند کشور دیگر بودند. جعبه سیاه 
آن هواپیما چندی پیش برای تحلیل و بررسی به 

فرانسه فرستاده شد.

درخواست کانادا؛

ایران اطالعات جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند


