
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ظاهرا انشقاق در اردوگاه اصولگرایان 
بر ســر »بودن یا نبودن« روحانی باال 
گرفته اســت؛ عده ای در قم همایش 
استیضاح! راه انداخته اند و عضو هیأت 
رئیسه مجلس هم در بهارستان خبر از 
منتفی شدن استیضاح روحانی می دهد. 
اســتیضاح روحانی از همــان بدو 
تشــکیل مجلس یازدهم، نقل دهان 
بهارستان نشینان شــد تا اینکه مقام 
معظم رهبری آب پاکی را روی دســت 
ایشان ریختند و برای چندمین بار اعالم 
کردند که دولت تا آخرین لحظه باید بر 
سر کار بماند و به وظایف خود عمل کند. 
در روزهای گذشــته اما بعد از آنکه 
مجتبی ذوالنــوری، نماینــده قم در 
توئیتش، حکم به اعــدام روحانی داد، 
بحث استیضاح رئیس جمهوری دوباره 

باال گرفــت. خود ذوالنــوری که طرح 
استیضاح حســن روحانی را پیگیری 
می کنــد، اعــالم کرد که اســتیضاح 
رئیس جمهور از دســتور کار مجلس 
یازدهم خارج نشــده و به قوت خودش 

باقی است. 
او با بیان اینکه پرونده اســتیضاح 
دست بنده است، عنوان کرد که ۴۴ نفر 
این طرح را امضــا کرده اند، ولی ۱۱ نفر 
امضایشان را پس گرفتند. ذوالنوری از 
نمایندگان خواست استیضاح را امضا 
کنند تا اوضاع نابسامان فعلی با استیضاح 

آقای رئیس جمهور سامان پیدا کند.
احتماال آن همایش در قم هم پیرو 
همین درخواست برگزار شده است. 
برای همایش اســتیضاح پوستری 
طراحی شــد با عکس دســتی که 
ماننــد رأس یــک هرم بــاال آمده و 
کارت قرمزی را به نشــانه استیضاح 

نشــان می دهد. در قاعــده هرم هم 
چهره هــای اصولگرایــی همچون 
مجتبی ذوالنوری، کریمی قدوسی، 
صادق کوشــکی، حسینعلی حاجی 
دلیلگانی، محمدحســن آصفری و 
شماری دیگر از چهره های اصولگرا 

به چشــم می خورند که در صدر آنها 
حمید رسایی است. 

برای جــور بودن جنــس هم چند 
عکس مردمی مانند جمعیتی در مترو و 
کودکی پابرهنه و احیانا متعلق به مناطق 
محروم هم توی پوستر جا داده اند و در 
حاشیه پوســتر هم ۱2 محور همایش 
خود را قید کرده اند؛ البته در این محورها 
هیچ اشاره ای به گفته مقام معظم رهبری 
درباره ضرورت ادامه کار دولت تا آخرین 

لحظه، نکرده اند. 
این مجلس انقالبی نیست

صادق کوشــکی، فعال سیاســی 
اصولگرا و استاد دانشگاه که تصویرش 
روی پوستر اســتیضاح روحانی دیده 
می شود، دیروز در گفت وگویی تاکید 
کرده که مجلس اگر انقالبی عمل کرده 
بود باید تا امروز آقــای روحانی از اریکه 
قدرت خارج می شــد و اگر این اتفاق 
رخ داده بود امروز قیمــت ارز ۱۱ یا ۱2 
هزار تومــان بود، نه 30 هــزار تومان و 

بلکه بیشتر.
او دربــاره اینکه چــرا این مجلس 
اصولگرا دست به اســتیضاح روحانی 
نمی زند هم گفته است: »ما در ماجرای 
آقای تاجگردون شاهد بودیم که بیش 
از ۱20 تا ۱30 نماینــده موافق ماندن 
آقای تاجگردون بودنــد و تعداد کمی 
رای مخالف دادند. لذا مشــکل اصلی 
اینجاســت که مجلس فعلــی تعداد 
نمایندگان انقالبــی خیلی کمی دارد. 
اصولگرایان سیاست گذارانی هستند 
که در خیلی از مــوارد به عنوان لبه دوم 
قیچی اصالح طلبان عمل می کنند. این 
اصولگرایان همان افرادی هســتند که 
برجام را در کمتر از 20 دقیقه پذیرفته و 
به کابینه آقای روحانی در سال 92 رأی 

اعتماد دادند.«
کوشــکی مجلس فعلی را انقالبی 
ندانسته و استدالل کرده که این مجلس 
اگر انقالبــی بود باید به عنــوان اولین 
اقدام خــودش، اســتیضاح روحانی را 
کلید مــی زد. او در بخــش دیگری از 
اظهاراتش، به حلقه پیرامونی روحانی 
و مشخصا نوبخت و واعظی اشاره کرده 
و افزوده: مقصر اصلــی آقای روحانی و 
حلقه ایشان است که البته افراد شناخته 
شــده ای هســتند؛ وگرنه وزیری که 
نتوانسته است در عمر وزارت خودش 
با رئیس جمهــوری دیــدار کند، چه 

تقصیری دارد؟

درنهایت هم در واکنــش به اینکه 
شاید عدم استیضاح رئیس جمهوری، 
مصلحت اندیشی باشــد، تاکید کرده: 
بهترین مصلحت در روزگار فعلی کشور، 
اخراج آقــای روحانی از قدرت اســت. 
هیچ چیزی به اندازه این اتفاق به سود 
مصلحت و منفعت کشور و مردم و نظام و 

انقالب نیست.
استیضاح منتفی است

این تب تند که تب کردگان را در قم 
دور هم جمع کرد، در بهارســتان اما به 
سردی نشست و در حالی که نمایندگان 
متقاضی استیضاح روحانی مکرر هیأت 
رئیسه مجلس را به باد انتقاد می گرفتند 
که چرا با گذشــت دو ماه از ارائه طرح 
ســوال از رئیس جمهــوری این طرح 
اعالم وصول نمی شود، احمد امیرآبادی 
فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس خبر 

از منتفی شدن استیضاح روحانی داد. 
او توضیح داد: حقیقت این اســت 
که اگر االن اســتیضاح رئیس جمهور 
را در مجلس شــروع کنیم، روند آن در 
حدود 2 ماه طول می کشد و به ماه دهم 
سال می رســیم، بعد از آن نیز معاون 
اول رئیس جمهور به مدت 3 ماه رئیس 
دولت می شود و بعد از هم به تعطیالت 
عید می رســیم و اندکی بعد نیز مهلت 
کارِ دولت تمام می شود و اگر نتیجه ای 
داشت انجام می شــد؛ ما در مجلس به 
این نتیجه رســیده ایم که اســتیضاح 

انجام نشود.
امیرآبــادی فراهانی، بــه عنوان 
عضو هیأت رئیسه مجلس نه تنها از از 
منتفی شدن استیضاح روحانی سخن 
گفت، بلکــه تاکید کــرد که مجلس 
با مصلحت اندیشــی به دولت کمک 
می کند تا به راحتی به خرداد ماه سال 
آینده یعنی پایــان مهلت قانونی خود 
برســد، چراکه هدف مجلس کمک 
به دولــت برای ســهولت در ادامه کار 

خود است. 
از گفته هــای او چنین برمی آید که 
مجلس نه تنها بنای استیضاح روحانی را 
ندارد، بلکه استیضاح وزرای دولت نیز در 
دستور کار نیست. این عضو هیأت رئیسه 
مجلس در این مورد اشاره کرد: اکنون 
شرایط به گونه ای است که اگر مجلس 
یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح 

کند دولت مستقر سقوط خواهد کرد.
تندروها همیشه در اقلیت هستند

جواد نیک بین، نماینده کاشمر اخیرا 
در اظهاراتی تند، خطاب به هیأت رئیسه 
مجلس گفته بود: »رئیس جمهوری باید 
به مجلس کشانده و استیضاح شود، اما 
هیأت رئیسه طرح ســؤال از او را اعالم 
وصول نمی کند. اقتدار مجلس کجا رفته 
است که هیچ کس پاسخ گوی وضعیت 

موجود نیســت؛ آقای قالیباف! چرا ما 
نمایندگان نمی توانیم رئیس جمهور 
را حداقل به مجلس بکشــانیم و سؤال 

کنیم؟«
گفته های دیروز امیرآبادی فراهانی 
اما پاســخی به این تندی ها بود. نکته 
قابل توجه در این میان اقلیت تندروها 
در مجلس است. ذوالنوری که اخیرا در 
توئیتی از خواست اکثریت جامعه برای 
عزل و مجازات رئیس جمهور ســخن 
گفته، در بهارستان توانسته تنها ۴۴ امضا 
برای طرح استیضاح روحانی جمع کند؛ 
بدین معنی که او در مجلس نیز همراهی 
اکثریت را ندارد، چه رسد در میان مردم. 

چه فرقی میان روحانی و 
جهانگیری است؟

اغلب نمایندگان بیم آن را دارند که 
با استیضاح روحانی، کشور از هم بپاشد. 
مالک شریعتی، نماینده تهران علیرغم 
اینکه از منتقدان جدی دولت به شمار 
می رود، در همین ارتباط گفته اســت: 
»در شرایط فعلی بی دولتی و بی ثبات 
کردن کشــور بازی در زمین دشمنان  
جمهوری اسالمی اســت؛ اگر کشور 
بی ثبات شــده و بی دولت شویم قطعاً 
خسارت ها چند برابر خواهد بود؛ ضمن 
اینکه این کار برای دولــت با عملکرد 

منفی دستاورد تلقی می شود.«
امیرابراهیــم رســولی، مدیرکل 
هیأت رئیسه مجلس نیز طی یادداشتی 
به بررســی تبعات این طرح پرداخته و 
نوشته است: »دولت پس از استیضاح 
روحانی تا انتخابات در اختیار جهانگیری 
معاون اول خودش قــرار می گیرد. ]...[ 
واقعاً فــرق جهانگیــری و روحانی در 

چیست؟«
البته اصولگرایان تندرویی که اینگونه 
کمر به استیضاح روحانی بسته اند نیز هم 
به این استدالل ها واقف هستند و هم به 
بن بست هایی که استیضاح روحانی را 
ناممکن می کند؛ از این رو بسیاری این 
تب تند را صرفا هیاهویی سیاســی و 

تبلیغاتی تلقی می کنند.

»استیضاح« روحانی، اصولگرایان را دو شقه کرد؛

تب تند در قم و عرق سرد در بهارستان

خبر

سخنگوی دولت با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران قصد 
ندارد که به مسابقه تسلیحاتی در این منطقه که در خدمت منافع 
مالی شرکت های تولید کننده تسلیحات است، بپیوندد، گفت: در 
حال حاضر در این زمینه برنامه خاصی نداریم، البته هر زمان که 
بر اساس نیازهای مشروع و معقول دفاعی الزم بدانیم و به همان 
ترتیبی که بر اساس عرف رایج بین المللی و حق ذاتی هر کشور در 

دفاع از خود فهمیده می شود، اقدام خواهیم کرد.
علی ربیعی در نشســت خبری دیروز خود در این خصوص 
افزود: شکسته شدن حصر تســلیحاتی کشورمان به نوبه خود 
نویدبخش عقب نشینی های دیگر از جمله رفع سایر تحریم های 
ظالمانه در همه عرصه های اقتصادی و مالی و بانکی و سایر اقالم 

بشری می تواند باشد. وی با بیان اینکه هوچی گری تحریم گر در 
باره رفع تحریم تسلیحاتی ریشه در همین ایران هراسی دیوانه وار 
دارد، گفت: آنها خیلی خوب می دانند که ایرانیان در قرون اخیر 
هیچگاه آغازگر تهاجم نظامی به هیچ کشوری نبوده اند. سالح 
ایرانی در این کشور همواره پشــتوانه صلح و امنیت سرزمینی 
و منطقه ای بوده اســت. صریح تر بگویم ایرانی ها عاشق سالح 
نیستند، عاشق صلح و ثبات و همزیستی و همکاری های منطقه 
برای توسعه پایدار هستند. ربیعی تصریح کرد: سالح ایرانی فقط 
یکی از مولفه های ضرور در حوزه های دفاعی بوده و قدرت دفاعی 
ایران یک قدرت ترکیبی و چندوجهی اســت که در ظل قدرت 
معنایی و تمدنی آن مفهوم اصلی خود را می یابد. ما بر این اساس 

در همه حوزه های منطقه ای در شمال و جنوب و شرق جغرافیای 
زیست خود، نقشی سازنده داشتیم.

وی تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایــران، خطوط قرمز و 
مالحظاتی برای معامالت تسلیحاتی خواهد داشت. دکترین 

معامالت تسلیحاتی ما جدای از دکترین دفاعی ما نیست.
شرط تهران برای بررسی پیشنهادهای واشنگتن

ربیعی در بخش دیگری از نشســت خبری خود در پاسخ به 
پرسشــی درباره نتیجه انتخابات آمریکا تصریح کرد: تا وقتی 
سیاســت های آمریکا درباره ایران به همین اندازه خصمانه و 
کینه توزانه باشــد، تغییری در واکنش های ما صورت نخواهد 
گرفت اما اگر پیروز انتخابات آمریکا اقدامات خضمانه علیه ملت 

ایران را متوقف و به حقوق جمهوری اسالمی ایران و مردم ایران 
احترام بگذارد، پیشنهادهای آمریکا در چارچوب های بیان شده 
توسط مقامات ایران و در چارچوب برجام قابل بررسی خواهد بود.
سخنگوی دولت یادآور شد: حال اینکه چگونه دولت آمریکا 
می خواهد در یک ماه به مذاکره برســد، بهتر است از خودشان 

بپرسید؛ مواضع ما در این خصوص مشخص است.

سخنگوی دولت:

ایران قصد ندارد به مسابقه تسلیحاتی در منطقه بپیوندد
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سقوط پهپاد نظامی جنگ قره باغ 
در شمال غرب ایران

علی امیری راد، فرماندار خداآفرین از ســقوط 
یک پهپاد طرف های درگیر در جنــگ قره باغ در 
اراضی ملی این شهرســتان خبــر داد و گفت: این 
پهپاد صبح سه شــنبه در اطراف روســتای »قره 
قوچ« در بخش »منجوان« در اراضی ملی و مرتعی 
سقوط کرده اســت. وی با بیان اینکه سقوط پهپاد 
هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است، افزود: 
»کارشناسان نظامی در حال بررسی مالکیت پهپاد 
و منطقه اعزامی آن هستند.« گفتنی است از آغاز 
درگیری های نظامی میان جمهوری های آذربایجان 
و ارمنستان از حدود سه هفته قبل تاکنون، بیش از 
۶0 راکت خمپاره طرفین در محدوده شهرستان 

خداآفرین اصابت کرده است.
    

واعظی خبر داد؛
الریجانی؛ همکار دولت در 

موضوع قرارداد 25 ساله با چین 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان 
اینکه علی الریجانی در موضوع سند 2۵ ساله بین 
ایران و چین با دولت همکاری می کند، گفت: »بعد از 
اینکه الریجانی از مجلس بیرون آمد، از او درخواست 
کردیم کار خود را در خصوص پیگیری سند 2۵ ساله 
ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبرد 
برنامه های مربوط به اجــرای این توافق همکاری 
ایران و چین وقت می گذارد.« گفتنی اســت، علی 
الریجانی در زمان ریاست مجلس، در سفری به چین، 
رایزنی هایی را برای نحوه تدوین و اجرایی ســازی 

توافق 2۵ ساله با مقامات چینی انجام داد.
    

دیپلمات روس: 
آمریکا نمی تواند به ما یا دیگران 

بگوید چه کنیم
دمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در 
سازمان ملل در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا علیه کشــورهای 
تجارت کننده با شرکت کشتیرانی ایران، در صفحه 
توییترش نوشــت: »ما با ایران تجارت می کنیم و 
خواهیم کرد و این به آمریکا ارتباطی ندارد که به ما 
یا دیگران بگوید چه کاری را می توانیم و نمی توانیم 
انجام دهیم. با این تالش بی هدف، دست از تحقیر 
آمریکا بردارید.« اظهــارات این دیپلمات روس در 
پی این مطرح می شود که وزیر امور خارجه آمریکا 
دوشنبه شــب تهدید کرده بود کشــورهایی که با 
شرکت کشتی رانی ایران فعالیت تجاری انجام دهند، 

با خطر تحریم های آمریکا مواجه می شوند.
    

چین: 
لغو تحریم تسلیحاتی ایران باید 

اجرایی شود
نمایندگی دائم چین در سازمان های بین المللی 
مستقر در وین، انقضای تحریم تسلیحاتی ایران را 
امری قطعی و نشانه تکمیل اولین مرحله از اجرای 
قطعنامه 223۱ شــورای امنیت عنوان کرد. بنا بر 
اعالم هیئت چینی، طبق قطعنامه 223۱ شورای 
امنیــت، از روز ۱۸ اکتبر )2۷ مهــر(، محدودیت 
انتقال تســلیحات و همچنین ســفر برخی اتباع 
ایرانی منقضی می شود که این نشانه تکمیل اولین 
مرحله از اجرای قطعنامه 223۱ است. این توافق که 
به وضوح در قطعنامه شورای امنیت آمده است باید 

صادقانه اجرا شود.
    

آیت اهلل مکارم شیرازی: 
حفظ نظام عبادت است

آیت اهلل ناصر مــکارم شــیرازی، مرجع تقلید 
در دیدار سردار حسین اشــتری، فرمانده نیروی 
انتظامی، با بیان اینکه نیروی انتظامی یک نیروی 
محبوب مردمی اســت و اقدامات آن مورد تایید و 
حمایت است، گفت: شما بیشترین سطح تماس 
با مردم را دارید و به همین دلیل اقدامات شایسته 
شما باعث شده که مردم شما را دوست داشته باشند. 
وی با تاکید بر اینکه حفظ نظام عبادت است، افزود: 
نیروی انتظامی سهم مهمی در حفظ نظام جمهوری 
اسالمی دارد و این حساسیت را باید برای نیروهای 

تحت امر خود ایجاد کنید.
    

درخواست علی مطهری از دولت؛
تعطیلی 4 آبان را لغو کنید

نماینده ســابق مجلس از دولت خواســت تا 
تعطیلی یکشنبه ۴ آبان ماه را لغو کند. علی مطهری، 
در توئیتی نوشــت: »الزم اســت دولت تعطیلی 
یکشــنبه ۴ آبان، شــهادت امام حسن عسگری 
علیه السالم را در شــرایط ویژه کرونایی کنونی لغو 
کند تا مجبور به التماس برای سفر نرفتن مردم نشود. 
اساسا تصویب این تعطیلی در مجلس دهم به صورت 
غیرقانونی و دزدانه انجام شــد. شورای نگهبان هم 

ابتدا مخالفت کرد.«

ذوالنوری که اخیرا در 
توئیتی از خواست اکثریت 
جامعه برای عزل و مجازات 
رئیس جمهور سخن گفته، 

در بهارستان توانسته 
است تنها 44 امضا برای 
طرح استیضاح روحانی 

جمع کند؛ بدین معنی که 
او در مجلس نیز همراهی 

اکثریت را ندارد، چه رسد 
در میان مردم

امیرآبادی فراهانی: اگر االن 
استیضاح رئیس جمهور را 
در مجلس شروع کنیم، 2 

ماه طول می کشد، بعد از آن 
نیز معاون اول رئیس جمهور 

به مدت ۳ ماه رئیس 
دولت می شود، بعد هم به 
تعطیالت عید می رسیم 

و اندکی بعد نیز مهلت کاِر 
دولت تمام می شود

معاون وزیر خارجه کشورمان ضمن آنکه از 
پیگیری برای برگزاری نشست میان خانواده های 
جان باختگان هواپیمای اوکراینی و مسئولین 
قضایی کشــور خبــر داد، گفــت: جمهوری 
اســالمی ایران هیچ گاه به دنبال پنهان کردن 
جزئیات ســانحه هواپیمایی اوکراین و تضییع 

 حقــوق خانواده هــای جانباختگان نیســت.
دومیــن دور از مذاکرات هیأت هــای ایرانی و 
اوکراینی درباره سانحه هواپیمای اوکراین روز 
دوشنبه)29 مهرماه( با حضور محسن بهاروند 
معاون حقوقی و بین المللــی وزیر امور خارجه 

در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد.
تجمع اعتراضی خانواده های 

کشته شدگان مقابل وزارت خارجه
در همین راســتا، شــماری از خانواده های 
کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی، 

همزمان با حضور هیات دیپلماتیک اوکراینی 
در تهران،  مقابل ساختمان وزارت امور خارجه 
تجمع کرده و خواستار گفت وگو با فرستادگان 
اوکراین شدند.  مشاهدات میدانی حاکی از این 
است که اعضای خانواده کشته شدگان در مقابل 
مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور 

خارجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
محســن بهاروند اما در حاشــیه مذاکرات 
با هیــأت اوکراینی که به میزبانی کشــورمان 
انجام می شــود، با حضور در جمع خانواده های 

جانباختگان پرواز PS۷۵2 هواپیمایی اوکراین 
به خانواده های قربانیان این ســانحه اطمینان 
داد دستگاه دیپلماسی کشــور با هماهنگی و 
همکاری با کلیه نهادهای ذیربط، تمام ظرفیت ها 
و تالش خود را جهت پیگیری حقوق قربانیان 
به کار خواهد بســت. وی ضمن ابراز همدردی 
با خانواده هــای بازمانــدگان و دلجویی از آنان 
وعده داد برگزاری نشســت میان خانواده های 
جانباختگان و مسئولین قضایی کشور را جهت 
اطالع خانواده های جانباختگان از روند قضایی 

حادثه و پاسخ به ســواالت و ابهامات احتمالی 
پیرامون سانحه پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است مذاکرات میان هیأت اوکراینی و 
مقامات ایرانی، امروز نیز برای سومین روز متوالی 
ادامه خواهد داشت. محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه دوشنبه شــب، همزمان با برگزاری این 
مذاکرات، در گفت وگو بــا یوگنی ینین، معاون 
وزیر امور خارجه اوکراین ابراز امیدواری کرد که 
با همکاری و تعامل دو طرف این مذاکرات هرچه 

سریعتر به نتایج مطلوب و مورد نظر برسد.

بهاروند:

ایران به دنبال پنهان کردن جزئیات سانحه هواپیمای اوکراینی نیست


