سیاست

پنجشنبه  13آذر 1399
سال بیست و ششم
شماره 7507

دولت «میرزا بنویس» بودجه نیست

جهانگیری ،واعظــی و ربیعی دالیل مخالفت دولت با مصوبه برجامی مجلس را تشــریح کردند

درنـــگ

سردار صنیعخانی :ریاست جمهوری یک سپاهی
هم اشتباه است هم غیر قابل پذیرش

دستگیری 3تروریست ضد انقالب در شمالغرب کشور

روابــط عمومی قــرارگاه حمزه سیدالشــهدا(ع) نیروی زمینی ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی در اطالعیــهای از دســتگیری  ۳نفر از عناصر تروریســت ضد
انقالب و مزدوران استکبار جهانی که قصد انجام اقدامات تروریستی داشتند؛
در شــمالغرب کشــور خبــر داد .بهگــزارش ســپاه نیــوز؛ روابط عمومــی قرارگاه
حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای اعالم کرد:
بــا هوشــیاری ،اشــراف اطالعاتــی و اقدامــات پیچیــده عملیاتــی رزمنــدگان
قرارگاه حمزه سیدالشــهدا(ع) نیروی زمینی ســپاه ،یک تیم سه نفره از عناصر
ضــد انقالب و مــزدوران اســتکبار جهانی که قصــد انجام اقدامات تروریســتی
داشــتند؛ در منطقــه مأموریتــی قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا(ع) در اســتان
آذربایجــان غربــی مورد رصــد و تعقیب قرار گرفته و به نحــوی که امکان هیچ
واکنشــی را پیدا نکردند؛ دســتگیر شــدند .در این عملیات مقادیر قابل توجهی
ســاح ،مهمــات و تجهیــزات ارتباطی تروریســتها توســط رزمنــدگان قرارگاه
حمزه سیدالشهدا(ع) کشف و ضبط شد.

رئیس جمهــوری مصوبه مجلس را برای روند فعالیتهای دیپلماتیک مضر دانســت

گــروه سیاســی /رئیــس جمهــوری روز
گذشــته در نشســت هیــأت دولــت،
خالصه مواضع ،بررسیها و جمعبندی
اعضــای هیــأت وزیــران از مصوبــه
هســتهای سهشــنبه گذشــته مجلــس
شــورای اســامی را اینطــور بیــان کــرد:
«دولــت بــا مصوبــه (مجلــس) موافق
نیســت و آن را برای روند فعالیتهای
دیپلماتیــک مضــر میدانــد ».آنچــه
حســن روحانــی بــه صــورت کلــی بیان
کــرد ،در پایــان ایــن نشســت ،از ســوی
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهــوری و محمــود واعظــی رئیــس
دفتــر رئیــس جمهــوری بــه تفصیــل
تشــریح شــد .مطابــق ایــن اظهــارات،
مخالفــت دولــت با ایــن مصوبــه چند
وجــه دارد؛ نخســتین دلیــل مخالفــت
کــه شــاید مهمتر از ســایر موارد باشــد،
تغییــر ریل مســأله مذاکرات هســتهای
اســت ،آن هم در شــرایطی که با تغییر
دولت در امریکا ،روزنههای امیدبخش
بــرای حــل مســأله و رفــع فشــارهای
حداکثــری بر ملــت ایران پدیدار شــده
اســت .دلیل دیگــر مخالفــت ،دخالت
در حــوزه اجــرا و اختیــارات دولت و نیز
نادیــده گرفتــن بــار مالــی ایــن مصوبه
بــرای دولت اســت .زاویه دیگــر ،آنطور
که جهانگیری اشــاره کرد ،این واقعیت
است که سیاستگذاری کالن و راهبردی
برای مســأله هســتهای در شورای عالی
امنیت ملی اتخاذ شــده اســت و دولت
یــا وزارت خارجــه ،تنهــا مجــری ایــن
سیاســتها بودهانــد ،امــا نماینــدگان
بــا مصوبه سهشــنبه خــود ،ایــن حق را
انحصــاراً بــه خود تفویــض کردند .یک
محــور مشــترک در ایــن اظهــارات هم
تأکید بر این نکته بود ،حاال که بعد از 3
ســال مقاومت مردم در برابر تحریمها
روزنههایــی برای رفــع تحریم به وجود
آمــده ،چــرا مجلســیها روی خــوش
نشان نمیدهند و راه دیگری میروند؟
مصوبه سهشــنبه نمایندگان اگر چه
«اقدام راهبردی بــرای لغو تحریمها»
نــام دارد ،امــا کارشناســان بــا ارزیابــی
جزئیــات آن معتقدنــد اساســاً شــرایط
مســأله هســتهای و تحریمهــا را به قبل
از  92بــاز میگردانــد و حتــی احتمــال
ایجــاد اجمــاع جهانــی و بازگشــت
قطعنامههــای شــورای امنیــت علیــه
ایران هم وجود دارد.
یــا آنچنــان کــه علــی ربیعــی،
ســخنگوی دولــت گفتــه ایــن مصوبــه
زمینهســاز دائمــی شــدن تحریمهــا
میشــود نــه لغــو آنهــا .محــور اصلــی

دو فرض غلط یک مصوبه

هســتهای گفته شــود که این سانتریفیوژ
را اینجــا نصب کــن ،قطعــاً دخالت در
امور اجرایی است.
جهانگیــری در ادامــه بــه گــزارش
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری به
دولــت دربــاره ایــرادات حقوقــی ایــن
مصوبه اشــاره کــرد و گفت :مطابق این
گــزارش ،ایــن مصوبــه هــم بــار مالــی
دارد ،هم دخالــت در قوه مجریه و هم
کار شــورای عالــی امنیــت ملی اســت و
هــم اینکــه نمیشــود با موضــوع مهم
امنیــت ملــی کشــور برخــورد لحظهای
و احساســی کــرد .ایــن مســأله نیازمند
تدابیــر زیــادی اســت ،دولــت مخالــف
اســت و نظــر دولــت را هم به شــورای
نگهبــان منتقــل و امیدواریــم شــورای
نگهبان مد نظر قــرار دهد .معاون اول
رئیــس جمهــوری در پایان گفــت که او
نامهای برای آیتاهلل جنتی تهیه کرده
اســت تا نظرات دولت دربــاره مصوبه
مجلس را برای شــورای نگهبان ارسال
کند.
ëëواعظی :طــرح مجلــس پختگی الزم
را ندارد
محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس
جمهــوری هــم بــا بیــان اینکــه دربــاره
مصوبــه مجلــس با بخشهــای ذیربط
مشــورت نشده اســت ،گفت :این طرح
پختگــی الزم را نــدارد و اعضای دولت
نگــران بودنــد ایــن طرح ممکن اســت
در روابط دیپلماتیک و مســائل داخلی
مشکالتی ایجاد کند.
او بــا بیــان اینکــه ناپخته بــودن این
طرح ،مشــکالتی را در نحوه اجرا ایجاد
خواهد کــرد ،درباره ادعــای ذوقزدگی
دولــت از پیــروزی بایــدن در انتخابــات
امریــکا هم گفت :از ابتــدا اعالم کردیم
کــه موضع ما نســبت به امریکا روشــن
اســت و هیــچ تغییری نمیکنــد و آنان
باید موضع خود را نسبت به ما تطبیق
بدهند .واعظی با اشاره به اینکه کسانی
کــه حــرف از ذوقزدگی میزننــد حتماً
در ذهــن خودشــان برنامههایــی دارند
که بتواننــد آن را اجرا کنند ،اضافه کرد:
مواضــع و تأکیــد وزیر خارجــه و رئیس
جمهوری روی اصولی است که همواره
در سیاســت خارجــی داشــتیم و همــه
اتکای ما به این است مردمی که در سه
ســال گذشــته در ایــن جنــگ اقتصادی
مردانــه ایســتادند و فشــارها را تحمــل
کردند ،باید ثمره آن را ببینند.
او در پاســخ به اظهارنظر سخنگوی
هیــأت رئیســه مجلــس مبنــی بــر
هماهنگــی مجلــس بــا شــورای عالــی

محورها و دالیل مخالفت دولت با مصوبه مجلس:

ëëمطابق تدبیر رهبر انقالب مدیریت مسأله هستهای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است
ëëدر شرایطی که راهبرد فشار حداکثری به بنبست رسیده ،نباید مدیریت هستهای را تغییر داد
ëëقانونگذاری حق مجلس است ،اما اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند
ëëاین مصوبه بار مالی دارد ،دخالت در قوه مجریه و کار شورای عالی امنیت ملی است
ëëاین طرح پختگی الزم را ندارد و ممکن است در روابط دیپلماتیک و مسائل داخلی مشکالتی ایجاد کند
ëëتصمیمات مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی باید در چارچوب کلی شورای عالی امنیت ملی تنظیم شود
ëëامروز میتوانیم از دســتاوردهای این ســه سال مقاومت اســتفاده کرده و باید بتوانیم از دستاوردهای مقاومت
مردم حفاظت کنیم

ایــن مصوبــه کــه از آن به عنــوان زمینه
خــروج ایــران از برجــام یــاد میشــود،
موظــف شــدن ســازمان انــرژی اتمــی
به تولیــد اورانیوم با غنــای  20درصد و
ذخیرهسازی ساالنه  120کیلوگرم از این
نــوع اورانیوم و توقف اجرای داوطلبانه
پروتــکل الحاقی اســت .ایــن مصوبه از
آنجا که دوفوریتی بود ،شــورای نگهبان
هــم بالفاصلــه نظر خــود دربــاره آن را
اعالم کــرد و ایرادی را وارد دانســت که
نماینــدگان دیــروز آن را اصالح کردند.
بدیــن ترتیب کــه فرصــت یکماهه به
طرفهای برجام برای انجام تعهدات
خــود به  2مــاه تبدیل شــد و بعد از این
مدت اگر تعهدات انجام نشــود ،دولت
موظف اســت اجــرای پروتــکل الحاقی
را متوقــف کنــد .در نهایت بعــداز این
اصــاح ،شــورای نگهبــان هــم مصوبه
مجلس را تأیید کرد و احمدامیرآبادی
عضــو هیــأت رئیســه بــه فــارس گفــت
کــه رئیــس مجلــس طــی نامــهای بــه
رئیسجمهــوری قانون اقدام راهبردی
برای رفــع تحریمها و صیانت از منافع
ملــت ایــران را جهت اجــرا ،ابالغ کرده
است.

تقابل جمهوری اســامی ایران و رژیم صهیونیستی
تقابلــی با ریشــههای عمیــق اســتراتژیک ،عقیدتی
و تاریخــی اســت .در ایــن دوگانــه مــا دارای بــازاری
بســیار بــزرگ و اقتصــادی متوســط هســتیم و رژیم
صهیونیســتی بــازاری بســیار کوچــک امــا اقتصادی
پیــش رو دارد .در صحنه بینالملــل هم هر کدام از
طرفیــن به یارگیریهــای خاص خــود و ایجاد نقاط
نفــوذ و تأثیــر مختــص بــه خــود مشــغول هســتند.
یارگیــری رژیــم صهیونیســتی در میــان کشــورهای
عــرب در ســالهای اخیر و ورود به فــاز جدید آن در
ماههای گذشــته تــا حد زیادی ذیل همیــن دوگانه و
در تــاش برای پیشــی گرفتن در حوزه نفوذ نســبت
به جمهوری اســامی ایران قابل تفســیر اســت ،آن
هــم در شــرایطی که مــا دچــار وضعیــت اقتصادی
ناپایــداری شــدهایم که ایــن وضعیت بــر معادالت
تقابل یاد شــده تأثیر مستقیم خواهد داشت .با این
توصیف بســیار بدیهی اســت که ایران در کنار حفظ
حمایــت و نفوذ خود در محور مقاومت منطقه باید
بــه فکر نفــوذ و مقبولیت دیپلماتیــک اش در ابعاد
دیگر هم باشد تا بتواند به شکل مؤثرتری با رقیب و
دشمن اصلی خود یعنی اسرائیل تقابل نرم داشته
باشــد .از ایــن منظر هــر گونه انــزوا و تحدید روابطی
بــرای ایران بــه مثابه یــک امتیاز حیاتی بــرای رژیم
صهیونیستی خواهد بود.
در ابعــاد جهانــی هــم اوضــاع مــا قبــل و بعــد از
برجــام کامالً روشــن اســت .مــا از فضایی کــه دارای
کمترین متحد بینالمللی بودیم و ذیل شدیدترین
تحریمهــای اجماعــی شــورای امنیت قرار داشــتیم
بــه فضایــی رســیدیم کــه اروپــا بهعنــوان مهمترین
همپیمان امریکا در چند مرحله پشــت ســر هم ،در
تقابل میان ایران و امریکا طرف ما را گرفت .در این
صحنــه جدید امریکا یک انــزوای تاریخی و بینظیر
را در شــورای امنیت ،آن هــم در مقابل ایران تجربه
کــرد .در صحنه بینالمللی هم کامالً روشــن بود که
مخالفــان برجــام رهبران کدام کشــورها بودند و چه
قصد و منظوری از مخالفت خود داشتند.
شــاید گفته شــود موقعیت شــکل گرفته برای ایران
در مقابل امریکا در ماههای گذشــته هیچ ما به ازای

ëëجزئیــات دالیــل مخالفــت دولت از
زبان جهانگیری
در پایــان نشســت دولــت اســحاق
جهانگیــری بــا حضــور در جمــع
خبرنگاران ،جزئیات بیشــتری از دالیل
مخالفــت هیأت وزیران بــا این مصوبه
ارائه کرد.
به گزارش ایرنا ،او با اشــاره به اینکه
مطابــق تدبیــر رهبــر انقــاب مدیریت
مسأله هستهای به شورای عالی امنیت
ملی واگذار شده و از اصلیترین مسائل
امنیــت ملی کشــور اســت ،اظهــار کرد:
حتــی دولت هــم در حــد گزارشهایی
کــه اعضــای دولــت حاضــر در شــورای
عالــی امنیــت ملی ارائــه میکردند ،در
جریــان قــرار میگرفتنــد و دولــت هــم
در تصمیمگیــری دخالتــی نمیکرد که
بتوانــد مدیریــت واحــد باشــد .معاون
اول رئیس جمهوری با بیان اینکه همه
مصوبــات شــورای عالــی امنیــت ملی
بعــد از تأییــد رهبــر انقــاب الزماالجرا
میشــوند ،ادامــه داد :بــه نظر مــا ورود
مجلــس به ایــن موضوع بــه مصلحت
نیست.
او بــا اشــاره بــه فشــار حداکثــری

امریــکا و اینکه ملت ایــران با بزرگواری
و مقاومــت خــود ،فرصتــی در اختیــار
مســئوالن قرار داد تا فشــار حداکثری را
به شکست بکشانند ،اضافه کرد :اکنون
راهبــرد فشــار حداکثــری بــه بنبســت
رســیده و مــا نبایــد در چنیــن مقطعی
مدیریت هستهای را تغییر بدهیم ،چرا
که تغییــر مدیریت هســتهای در چنین
شرایطی میتواند فشار زیادی به کشور
وارد کنــد .جهانگیــری بــا بیــان اینکــه
رئیــس جمهوری ،وزیر خارجه و رئیس
ســازمان انــرژی اتمــی بــه عنــوان قــوه
مجریــه اختیاراتــی دارنــد ،اظهار کــرد:
قانونگــذاری حــق مجلــس اســت ،امــا
اجــرا هــم حق دولــت اســت و مجلس
نباید در امور اجرایی دخالت کند.
او با بیــان اینکه مطابــق ریلگذاری
تفکیــک قــوا در قانــون اساســی ،رئیس
جمهوری بــه عنوان منتخــب مردم بر
اســاس اصــول متعــدد قانون اساســی
اختیاراتــی دارد کــه بایــد عمــل کنــد،
افــزود :وزیــر خارجــه اختیاراتــی دارد
کــه در سیاســت خارجــه بایــد عمــل
کنــد .اینکــه بــه او میگوینــد آنطــور که
مــا میگوییــم حرکت کــن یــا در انرژی

امنیت ملی نیز گفت :رئیس جمهوری،
رئیــس شــورای عالــی امنیــت اســت،
ضمــن اینکــه بــا شــورای عالــی امنیت
ی نکردند .البته اعالم
ملی هم هماهنگ 
کردند بــا دبیرخانه هماهنگی داشــتند
کــه دبیرخانــه جایگاهــی نــدارد .اعتبار
دبیرخانه به این اســت کــه مطالب آن
در شــورای عالــی مطــرح شــود وگرنــه
دبیرخانــه چنــد کارمند هســتند و هیچ
شــأنی بــرای دبیرخانه نیســت .ضمن
اینکــه دبیرخانــه هــم ممکن اســت در
خفــا هماهنگی کرده باشــد ،اما از آقای
رئیس جمهوری و شــورا اجازه نگرفتند
و درصــورت دریافت اجــازه باید اعالم
کنند.
ëëربیعی :مردم باید ثمره مقاومت خود
را ببینند
علــی ربیعــی ،ســخنگوی دولــت
هــم روز گذشــته در ارتبــاط تلفنــی بــا
یک برنامــه تلویزیونــی ،قانونگذاری را
حق مجلس دانســت ،امــا گفت برخی
مســائل و تصمیمگیریها مانند جنگ
و صلــح که رهبــری تصمیــم میگیرند
و بــا منافــع ملی مــا در آینــده و زندگی
روزمــره مــردم ارتبــاط دارد ،فراقوهای
اســت .او بــا اشــاره بــه اینکــه مطابــق
قانــون اساســی ایــن نــوع تصمیمــات
مهــم و تأثیرگذار در سیاســت خارجی،
اقتصاد کشــور و حتی مسائل اجتماعی
بایــد در چارچــوب کلــی شــورای عالی
امنیت ملی تنظیم شود و در نهایت به
تصویــب و تأیید رهبری برســد ،اضافه
کرد :همانطور که برجام را از این مســیر
رفتیم و هیأت وزیران برای آن تصمیم
نگرفتند.
ربیعــی افــزود :ما  ۳ســال مقاومت
کردیــم و در برجــام متعهــد ماندیــم.
مــردم ســختی کشــیدند و امــروز
میتوانیــم از دســتاوردهای ایــن ســه
ســال مقاومــت اســتفاده کنیــم .او بــا
تأکیــد بر اینکــه ما در شــرایط تغییرات
بینالمللــی بایــد کنــار هــم باشــیم و
بتوانیم از دستاوردهای مقاومت مردم
حفاظــت کنیــم ،گفــت :عنــوان طــرح
هــم مقابله با تحریم اســت ،اگــر بنا به
رفــع تحریم اســت کارشناســان دولت،
اعضــای دیگــر شــورای امنیــت ملــی،
مسئوالن نیروهای مسلح و قوه قضائیه
هســتند و مــن اگر نکتــهای را از ســمت
دولت عــرض کردم بر این اســاس بود
که شــورای عالی امنیت ملی جوابگوی
بحث و بررســی تغییرات مهــم و تأثیر
آن در حوزه سیاســی ،دفاعــی و امنیتی
و حتی اجتماعی است.

سعید لیالز:

اقتصادی برای جامعه نداشــته .حتی اگر قصد را بر
صحــت این ادعا نیز بگذاریــم منطق به ما میگوید
تا اینجای کار تمام هزینههای رسیدن به این مرحله
و به دســت آوردن این سطح از مقبولیت و وجاهت
بینالمللــی را پرداخــت کردهایــم .در شــرایطی که
میتوانیم بــه آوردههای اقتصادی این موقعیت در
ماههــای پیش رو خوشــبین باشــیم ،از دســت دادن
تنها برگ برندهای که این موقعیت را برای ما ایجاد
کرده یعنی برجام ،چه منطقی خواهد داشت؟
بــرای تصمیمی که در مجلس گرفته شــده میتوان
ســه فــرض در نظر گرفــت .فــرض خوشــبینانه این
اســت که نمایندگان بــرای مواجهه با خواســتههای
احتمالــی دولــت بعــدی امریکا بــرای بازگشــت به
برجــام ،در حــال تــدارک تدبیری هســتند تا دســت
ایــران هم برای شــرطگذاری متقابل خالی نباشــد.
امــا مهلتهــای زمانی تصویــب شــده در این طرح
چنیــن احتمالــی را رد میکنــد چــرا کــه همــه ایــن
بازههای زمانی ناظر به تاریخهای قبل از آغاز به کار
دولت بایدن هســتند .فرض دوم میتواند این باشد
کــه عزیــزان نماینده اساســاً متوجه حساســیتهای
زمان و مــکان و تأثیرات چنین اقداماتی روی منافع
ایران نیســتند و با محاسبه غلط نتایج و ثمرات این
طــرح ،اقــدام بــه تصویــب آن کردهانــد .در نهایــت
فــرض ســوم و بدبینانــه نیــز میتواند این باشــد که
نماینــدگان محتــرم و رقبــای عزیــز دولــت فعلــی
عالقــه دارنــد تــا پیامــی از ایران بــه خارج برســد که
قبل از استقرار دولت بعدی ،امکانی برای پیشرفت
در مذاکــره و گفتوگوهــای برجامــی وجــود ندارد و
قــدرت تصمیمگیــری در ایــن خصــوص در اختیــار
دولت فعلی نیســت .البته هر انســان وطندوســت
و عاقلــی تمایــل نــدارد که صحــت این مــورد بیش
از یــک فرضیــه احتمالی باشــد چــرا کــه معنای آن
معطــل کــردن زندگــی  80میلیــون نفــر و اســتمرار
فشــار اقتصادی بر آنها به مدت حداقل  10ماه دیگر
خواهد بود.
امــا با هر فرضــی تاریخ ســالهای اخیر نشــان داده
کــه معنــای بــه هــم زدن برجــام در صحنهآرایــی
بینالمللــی بــرای ایــران تنها انــزوای خودخواســته

و بیشــتر خواهــد بــود؛ انزوایی کــه بهتریــن هدیه به
سران رژیم صهیونیستی است تا پیشروی اقتصادی
و سیاســی خــود در منطقه ما را تشــدید کنند و برای
تخطئه سیاســتهای جمهوری اسالمی بهانه کافی
را داشته باشند .از یاد نبریم که حتی دوستان نزدیک
ما مانند چین و روســیه در سالهای  84تا  92چطور
با تصویب  6قطعنامه بســیار سنگین و تهدیدکننده
علیــه کشــورمان با اروپــا و امریــکا همراهــی کردند.
از عزیــزان مجلــس باید پرســید امروز چــه تضمین
تازهای کشــف کردهاند که بر اساس آن فکر میکنند
بــا بــر هــم زدن برجــام ،یــک بــار دیگــر بــه آن فضا
بــر نخواهیــم گشــت؟ ما امــروز بــه جــز قدرتهای
شــرقی ،اروپــا را هــم در تقابل سیاســی بــا امریکا در
موافقــت بــا خــود میبینیــم و عــاوه بر ایــن بخش
مهمــی از هیــأت حاکمــه امریــکا هــم معتــرف بــه
اشــتباه ترامــپ در رفتار بــا ایران هســتند .چیزی که
منابع جامعــه ما را تأمین خواهد کرد ،تبدیل کردن
این موقعیت سیاســی بــه یک موقعیــت اقتصادی
در چارچــوب همکاریهــا و مراودات تازه اســت .ما
تــا اینجــا هزینــه نزدیک کــردن قدرتهــای جهان و
خصوصاً اروپا را به خود دادهایم و حاال که میتوانیم
با درایت و عقالنیت وارد مرحله سوددهی آن برای
کشور شویم ،چرا باید مسیر را تغییر دهیم؟
بــه عبارت دقیقتــر مجلس دو فرض کامــاً غلط را
در اینجــا در نظــر گرفتــه؛ اول اینکه خــروج از برجام
باعــث کاهش تحریمها خواهد شــد و دوم اینکه در
فضای پس از فروپاشــی برجام امکان بهبود اوضاع
اقتصــادی فراهم میشــود .باید گفت هــر چقدر نه
کل دنیــا ،بلکه همان دوســتان مــا در دولت قبل در
مقابل فشــارهای بینالمللی و ســیل قطعنامههای
سازمان ملل با ایران همکاری کردند ،فردای به هم
خوردن برجام هم خواهنــد کرد و هر چقدر اقتصاد
ما ذیل آن تحریمها رشــد کرد ،پس از این هم ذیل
تحریم رشــد خواهد کــرد .و در نهایت در این بازی و
چنین صحنهآرایی بدون شک خوشحالترین افراد
مقامات اســرائیلی هســتند که در خــأ حضور جدی
ایران در عرصههای سیاســی و اقتصــادی میتوانند
به یارگیری خود سرعت ببخشند.

مسأله هستهای فرماندهی غیر از رهبری ندارد

خبـــر

ســخنگوی دبیرخانــه شــورایعالی امنیــت ملــی جمهوری اســامی ایــران به
اظهارات روز سهشنبه سخنگوی هیأت رئیسه مجلس واکنش نشان داد و تأکید
کرد که مصوبات این شــورا و مواضع دبیرخانه آن صرفاً از سوی سخنگوی این
نهــاد اعالم میشــود و اعــام آن خارج از چارچوب ذکرشــده مجاز نیســت .به
گزارش تســنیم ،کیوان خســروی با تأکید بر غیردقیق بودن مطالبی که خارج
از این چارچوب در برخی رســانهها منتشــر شده  ،گفت :مصوبات شورایعالی
امنیــت ملــی و تصمیمات دبیرخانــه آن در حکم اطالعات محرمانه اســت و
اعالم آن خارج از چارچوب ذکرشده مجاز نیست.
موضعگیری خســروی واکنشــی بود به ایــن اظهارات محمدحســین فرهنگی،
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس که مدعی شده بود «مجلس برای طرح اقدام
راهبــردی بــرای لغو تحریمها بیش از دو ماه با دبیرخانه شــورای عالی امنیت
ملــی مذاکره داشــته و طبق مصوبه جلســه  ۷۴۹شــورای عالــی امنیت ملی به
تاریخ  ۲۹شهریور  ۱۳۹۹هماهنگ شده تا مجلس در این موارد ورود کند».
امــا ســخنگوی دبیرخانــه شــورایعالی امنیــت ملــی دربــاره آنچه ادعا شــده
بــود ،توضیح داد« :مجلس شــورای اســامی طــرح اقدام راهبــردی برای لغو
تحریمهــا را بــه دبیرخانــه شــورایعالی امنیت ملــی ارائه نمــوده و دبیرخانه
مالحظــات مدنظــر را در ایــن خصــوص بــه مجلــس اعــام کــرده اســت.
بنابــر ایــن طــرح نهایی که بــه تصویب مجلس رســید ،بــر اســاس روال جاری
در نهــاد قانونگذاری کشــور تدویــن گردیده و حاصل نظر و اجمــاع نمایندگان
محترم مجلس شورای اسالمی است».

اخبــــار

واکنش دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به ادعای
سخنگوی مجلس

دخالت در امور اجرا ممنوع

ادامه از صفحه اول

ســردار ســیدعلی صنیعخانی از سرداران ســپاه در دوران دفاع مقدس نسبت
بــه حضــور نظامیان در جایگاه ریاســت جمهــوری موضع گرفــت و تأکید کرد:
پذیرش مســئولیت ریاست جمهوری توسط یک پاسدار اگر به معنی تصاحب
جایگاه ریاست جمهوری توسط سپاه است این هم اشتباه است و هم غیرقابل
پذیــرش .بــه گــزارش جمــاران ،صنیعخانی با بیــان اینکه ایــن مطلب همان
نگرانیهایی را در بردارد که بســیاری از صاحبنظران نظام دغدغه آن را دارند
و مغایــر تأکیــدات حضرت امام(ره) اســت ،افزود :امــام (ره) از ائمه جمعه و
ســپاه انتظار داشــت که فراتر از دستههای سیاسی باشــند .زیرا اگر در یک گروه
قرار بگیرند ،خود به خود جمع زیادی را از دســت دادهاند و امام نمیخواست
ایــن اتفــاق بیفتد .این ســردار بــا تأکید بر اینکه ســپاه متعلق بــه عده خاصی
نیست ،متعلق به همه مردم است و اگر سپاه بخواهد در کنار مردم باشد باید
در کنار رئیس جمهوری باشــد ،ادامه داد :اگر یکی از فرماندهان ســپاه رئیس
جمهوری شود ،همه نقاط ضعف او به سپاه بازمیگردد و نباید ما بگذاریم که
ایــن اتفــاق بیفتد و نباید بگذاریم که ســپاه لطمه بخورد .نباید جایگاه ســپاه را
پایین بیاوریم .جایگاه ســپاه باالتر از رئیس جمهوری است .اگر سپاه از جایگاه
خدمترســانی به مردم کنار برود و رقیب هرکس شــود خودش را پایین آورده
است.
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الیحــه بودجه کشــور برای ســال  1400روز گذشــته بــا وجود حاشــیههایی تقدیم
مجلس شــد .از این حاشــیهها و اجــازه ندادن بــه نماینده دولت بــرای دفاع از
الیحه که بگذریــم ،نطق محمد باقــر قالیباف ،رئیس مجلس هــم در خور تأمل
بود .او البته پیش از این هم سخنانی درباره چارچوبهای مطلوب مجلس برای
بودجــه  1400بیان کرده بود و روز گذشــته قبل از ارائه این الیحه توســط نماینده
دولــت ،صریحتــر و شــفافتر نظرات خــود را بــه زبــان آورد .نطــق قالیباف در
حقیقت در حکم خط و نشان کشــیدنها و تعیین چارچوب برای تدوین الیحه
بودجه بود و انتظار میرود در روند بررســی این الیحه در بهارســتان نیز با همین
رویکرد الیحه دولت دســتخوش تغییراتی شــود .قالیباف در حالی برای دولت
تعیین تکلیــف کرده و بایدها و نبایدهایی برای تدوین بودجه مطرح ســاخته که
گویــی وظیفه تدوین این الیحه هم از اختیارات بهارســتان اســت! حال آنکه بر
اساس اصل  52قانون اساسی این مهم از اختیارات قوه مجریه است« :بودجه
ت تهی ه و برای
ف دول 
ی که در قانون مقرر میشود از طر 
ل کشور به ترتیب 
ســاالن ه ک 
ی اسالمی تسلیم میشود .هر گون ه تغییر در
ب ب ه مجلس شورا 
رسیدگی و تصوی 
ب مقرر در قانون خواهد بود».
ارقام بودجه نیز تابع مرات 
فــرض حاکــم بر ایــن اصل هــم گذشــته از بحثهــای مربــوط به تفکیــک قوا،
آشــنایی و اشراف قوه مجریه به دخل و خرج کشــور و پروژه ها و برنامههای مهم
ســاالنه کشــور اســت و البته این نکته مهمتــر که قانــون بودجه را خــود دولت
بایــد در نهایت اجرا کند .وظیفــه مجلس هم در این میان بررســی الیحه و ارائه
پیشــنهادهایی در حد و حدود قانون اســت و نه فراتــر از آن .چنانکه همین چند
هفتــه پیــش عباســعلی کدخدایی ،ســخنگوی شــورای نگهبــان در توضیحانی
یــادآوری کرد که مجلــس نمیتواند تغییرات عمده در لوایــح دولت ایجاد کند.
کدخدایی در پاســخ به این پرســش که «آیا شــورای نگهبان میتواند به اســتناد
استفســاریه شــورای نگهبان از قانون اساســی که مجلس نمیتواند در سرجمع
قانون بودجــه تغییراتی ایجــاد کند و هر گونــه تغییر در قانون بودجــه ،نیازمند
الیحه دولت است نه طرح نمایندگان ،برای رد یا تأیید مصوبه «یارانه کاالهای
اساســی» اســتناد کند؟» گفته بود« :این استفســاریه در دو نوبت مورد اســتناد
قــرار گرفت؛ یکی اواخر دهه  ۷۰بود که شــورای نگهبان اعــام کرده بود مجلس
نمیتوانــد تغییرات عمدهای در بودجــه ایجاد کند؛ مورد دیگر هم در ســالهای
اخیــر که موضوع به هیأت عالی حل اختالف ارجاع و ســپس از شــورای نگهبان
درخواســت تفســیر شــد .شــورای نگهبــان هم مجــدداً اعــام کرد کــه مجلس
نمیتواند در مفاد قانون بودجه تغییری ایجاد کند که شــاکله بودجه دستخوش
دگرگونی شــود ».با این تصریحات قانونی و توضیحات روشــن شورای نگهبان،
اما بهارســتان به گونهای رفتار میکند که دولت را تنها در نقش «میرزا بنویس»
الیحــه بودجــه میدانــد و انتظــار دارد دولــت آنچــه را مطلــوب و خواســت
نمایندگان اســت تدویــن و به مجلس روانــه کند .حال آنکه هــم وظیفه تدوین
بودجــه و هم اجرای آن بر عهده دولت اســت .البته که ایــن مهم نافی در رأس
امور بودن مجلس نیســت اما در رأس بودن هم به معنــای نادیده گرفتن اصل
تفکیک قــوا و دخالت قــوه مقننه در حوزه اجــرا و وظایف قوه مجریه نیســت.
نطــق قالیباف اما دور از ایــن واقعیات موجود و تصریحات قانونی بود و بیشــتر
شبیه وعده و وعیدها و برنامههای انتخاباتی درباره بودجه کشور بود.

http://irannewspaper.ir

ســعید لیــاز ،عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران ســازندگی و
ح موســوم به «اقدام راهبردی
تحلیلگر اقتصاد سیاســی ،تصویب طر 
لغــو تحریمهــا» را بدون پایــه اجرایی ،گل به خــودی و بازی در زمین
حریف و دشــمن توصیف و تأکید کرد :اگر کســی تصور میکند مسأله
هســتهای ایــران در همــه جنبههای خود جــز فرماندهــی واحد مقام
معظــم رهبری ،فــرد دیگــری دارد ،اشــتباه میکند .امکان نــدارد که
رهبــری کوچکتریــن خطــا یــا تخلفــی در ایــن موضــوع را ببیننــد و در
مقابــل آن ســکوت کنند .بهگزارش ایلنا ،لیالز با اشــاره بــه اینکه صبر
اســتراتژیک ایــران در ایــن ســالها تاکنون به ســود ایران بــود و نتیجه
هم داد ،اضافه کرد :کســانی که میگویند شــهادتها و ترورها ناشــی
از برجــام و سیاســت کوتــاه آمــدن اســت ،نــه اینکــه بگوییــم اشــتباه
میکننــد ،بلکــه دروغ میگویند ،به این دلیل که هم کار دســتگاههای
امنیتــی ارتباطــی به دولتها نــدارد و هم آمارهــا میگویند در دولت
احمدینژاد که برجام هم وجود نداشت ،ترورهای بیشتری داشتیم.
عضــو شــورای مرکزی کارگزاران ،مســأله امروز را ،نــه برجام ،بلکه
بحران عملکرد در مجلس یازدهم دانست که بازتاب دهنده سلسله
رفتارهای احساســی و بیپشتوانه است و گفت :حتی در مصوبه اخیر،
آیــا از ســر گرفتن غنیســازی اورانیوم (با غنــای  20درصد) موضوعی
اســت که در صحن علنی مطرح شــود؟ در موارد این چنینی معموالً
م میگیرد و مصوبات این شــورا هم
شــورای عالی امنیت ملی تصمی 
بدون تأیید رهبری قابلیت اجرا ندارد.
او بــا بیان اینکه ارکان نظــام باید درباره مذاکرات تصمیم بگیرند،
نه دولتها یا مجلسها و مذاکره بدون تنفیذ رهبری قابلیت پیگیری
نــدارد ،افزود :اگر مجلس بخواهد با این مصوبه به غرب بفهماند که
مــا هم مثــل امریکا ،بازهــا و کبوترها داریــم تا از این طریــق روی میز
مذاکره امتیاز بگیریم ،خوب است ،اما اگر این طرحها بهگونهای باشد
کــه ضرر داخلی آن بیشــتر از ســود خارجــیاش باشــد ،نقض غرض
اســت .لیالز اضافه کرد :بهخاطر داریم وقتی که قیمت دالر صعودی
شــد ،مجلســیها ،دولت و بانک مرکــزی را مقصر آن دانســتند ،پس
امــروز که با این مصوبه دالر دوباره روند صعودی پیدا کرد ،باید به ما
هم اجازه دهند مجلسنشینان را مقصر این افزایش قیمت بدانیم.
عضــو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران بــا تأکید بر اینکــه موضوع
هســتهای ایــران به قــدری پیچیده اســت که بدون خــرد جمعی همه
دســتاندرکاران و در بــا حوصلهتریــن جلســات محرمانــه نمیتوان
دربــاره آن تصمیــم گرفــت ،گفت :نمیشــود مســائل مهمــی در این
سطح را با یک قیام و قعود پیش برد و تصمیمگیری کرد.

