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رازبقایاعتبارنامهها!

••روزنامه وطن امروز عکس صفحه اول خود را
با تیتر «خوشه های خشم» به موضوع به آتش
کشیدن ساختمانی در آمریکا توسط مردم این
کشور که به قتل فجیع جــورج فلوید شهروند
سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس معترض
بودند اختصاص داد.
••جوان-مرداد  ۹۸وقتی دادگــاه اخاللگران
بازار ارز برگزار شد ،نام یک فرد برجسته شد؛
ســاالر آقاخان که نقش مهمی در فساد ارزی
داشت و با روابطی که داشت ،توانست از کشور
خــارج شــود .رسانهها دربــاره او نوشتند :یک
اعجوبه در بــازار ارز بــود ،اما خــرداد  99با باز
شدن پرونده دیگر ارزی ،مشخص شد آقاخان
در مقایسه با اخاللگر اصلی بــازار ارز تنها یک
شوخی است .امید اسدبیگی ،مدیر عامل هفت
تپه جوانی است متولد  66که رقم فسادش با
نرخ دالر امروز بیش از  ۲۵هزار میلیارد تومان
میشود.
••جمهوری اســامــی -روزنــامــه جمهوری
اسالمی در شماره دیروز خود به ادعای میرسلیم
مبنی بر پرداخت  65میلیارد تومان به یک رئیس
کمیسیون مجلس پرداخت « .افکار عمومی در
انتظار است او ً
ال مشخص شود این ادعا درست
است یا نه؟ ثانی ًا اگر درست است پرداختکننده
 65میلیارد تومان رشوه چه کسی بوده؟ ثالث ًا آن
رئیس کمیسیون که رشوه گرفته چه کسی بوده؟
و سرانجام این که برای مشخص شدن صحت و
سقم ادعای آقای میرسلیم ،دستگاه قضایی چه
وظیفهای دارد؟»
••اعتماد -روزنامه اعتماد با تیتر « در ستایش
صراحت » به تقدیر حزب اعتماد ملی از تالش
های علی مطهری در مجلس شورای اسالمی
اشاره کرد .همچنین الیاس حضرتی در این باره
گفت« :به عقیده من فقدان چهر ههایی نظیر
آقای مطهری میتواند خسارت و خسرانی بزرگ
برای مجموعه نظام جمه وری اسالمی و بهویژه
قوه مقننه باشد ،اما امیدوارم مجلس یازدهمیها
با پیروی از آیتا ...مدرس در مسیری گام بردارند
که چهرههایی چون مطهری و بسیاری دیگر از
نمایندگان مجلس دهم در آن گام برداشتند».

انعکاس
••تابناک نوشت  :اکبر ترکان مشاور سابق
روحانی گفت :معتقدم که انتخابات ریاست
جــمــهــوری  1400بــا هــمــان ســبــک و سیاق
انتخابات اسفند ماه  98خواهد بود و تفاوتی
نخواهد داشت .منظورم این است که پیروز این
انتخابات هم اصولگرایان هستند و از هم اکنون
می توانم بگویم که ریاست جمهوری سیزدهم به
اصولگرایان خواهد رسید.
••خبرآنالین نوشت  :نگاهی به حوزه انتخابیه
اعضای هیئت رئیسه مجلس حکایت از آن دارد
که از لیست  ۳۰نفره تهران سه نفر موفق به
راهیابی به هیئت رئیسه مجلس در سال اول
شده اند .استان اصفهان و آذربایجان شرقی هم
هرکدام دو سهم از کرسی های هیئت رئیسه
را به خود اختصاص داده اند .استان های قم،
مرکزی ،خراسان رضوی ،اردبیل و مازندران نیز
از انتخابات هیئت رئیسه مجلس دست خالی
بیرون نیامده اند و هرکدام یک صندلی را به
دست آورده اند.
••جهان نیوز مدعی شد  :ابوالفضل ابوترابی
نماینده مردم نجفآباد در مجلس به برخی از
اخبار و نقل قولهای غیررسمی درباره افزایش
فشارهاازدروندولتبرایاستعفایسعیدنمکی
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی واکنش
نشان داد و در صفحه توئیتری خود مدعی نقش
مسئول دفتر رئیس جمهور در این مسئله شد.
••تــابــنــاک نــوشــت  :حمیدرضا تــرقــی معاون
بینالملل حزب مؤتلفه اسالمی ،درباره مصاحبه
سیدمصطفی میرسلیم با تلویزیون بیبیسی
خبرنگارانایرانیرامتهمکردوگفتآنهامصاحبه
راانجامدادهوبرایبیبیسیفرستادهاند!
••تابناک نوشت  :سیدعطاءا ...مهاجرانی در
حساب توئیتری خود نوشت« :به نظرم حال که
پلیس آمریکا گزارشگر  CNNرا دستگیر کرده که
چرا از شورش مینیاپولیس گزارش و فیلم تهیه
کرده است  ،مناسب است مردم آمریکا گزارش و
فیلم و عکس را به دفتر پمپئو بفرستند .ایشان در
آبان ٩٨چنین برنامه و درخواستی داشت .گمان
می کرد در ایران انقالب شده است!»

▪اعتبارنامهچیست؟

اعتبار نامه در حقیقت به معنای حساب پاک
نماینده است! این که نماینده منتخب به طور
مثالسوءپیشینهایدررزومهخودنداشتهباشد
یا مدرکتحصیلیاشمعتبرباشد.ایناعتبارنامه
قبلازراهیابینمایندهبهبهارستانتوسطشورای
نگهبانووزارتکشورموردارزیابیقرارمیگیرد
و اگر اعتبارنامه ای تایید نشود فرد منتخب نمی
تواند به بهارستان راه یابد .دقیقا همانند اتفاقی
که چند وقت قبل برای منتخب مردم تفرش رخ
داد و او به علت فقدان اعتبار مدرک تحصیلی
از راهیابی به مجلس یازدهم بازماند.با آغاز

رضــا عبداللهی ،منتخب مــردم ماهنشان را
مورد اعتراض قرار داد .پس از آن ،عبداللهی
در اقدامی بیسابقه ،اعتبارنامه  18نفر از
نمایندگان را نشانه رفت و در  نهایت طرفین به
شکلی مصالحه کردند! براساس این اتفاقات
به نظر می رسد فرایند اعتراض به اعتبار نامه
ها شکلی فرمالیته و صــوری به خــود گرفته
است تاجایی که به ادعای جعفری ایمن آبادی
نماینده سابق مردم رشت «منتخبی که متهم به
قتلبودهاست ،اعتبارنامهاشردنشدهاست!»
مجلس بعد از برگزاری مراسم تحلیف ،از سوی
هیئت رئیسه ِسنی ،شعب 15گانه برای بررسی
اعتبارنامه منتخبان در همان جلسه نخست
تشکیلوهمهمنتخبانبهقیدقرعهدرمیانشعب
تقسیممیشوند.پسازاینکهاینشعبتشکیل
شدند ،به موجب جــدول حــوزههــای انتخابیه
که بــراســاس حــروف الفبا تنظیم شــده اســت ،
رسیدگیبهاعتبارنام ههاشروعمیشودودرباره
مدارکیکهدرشوراینگهبانموردرسیدگیقرار
نگرفتهیاپسازرسیدگیشوراینگهبانبهدست
آمده است یا این که منتخب مسئله ای داشته
باشد که در فرایند بررسی صالحیت مورد توجه
قرارنگرفتهیابعدازپایانانتخاباتمشخصشده
تصمیمگیریمیشود.حالچنانچهیکیاچند
تن از نمایندگان به اعتبار نامه نماینده دیگری
اعتراض کنند ،آن نماینده به شعبه ای که به قید
قرعه نامش در آن قرار گرفته فراخوانده می شود
و چنان چه ادله قانع کننده ای برای رد اعتراض،
اقامهنکند،ایناعتراضبهکمیسیونتحقیقمی
رودواگرآنجاهممسجلشدکهاعتراضصحیح
بودهاست،اعتبارنامهآننمایندهدرصحنعلنی
به رای گذاشته می شود و اگر اکثریت اعتراض را
بپذیرند،آننمایندهاعتبارخودراازدستخواهد
دادودیگرنمایندهنخواهدبود.

اعتراضکشک!
▪
ِ

نکته جالب ماجرا این جاست که از دوره هفتم
بهبعداعتبارنامههیچمنتخبیتاکنونردنشده
و فقط در هر یک از این دورهها درباره برخی از
اعتبارنامهها ابهام هایی مطرح شده است و
سرانجامی جز بقای اعتبارنامه نماینده شکل
نگرفته است .اما این که چرا این اتفاق نیفتاده
و این «اعتراض به اعتبارنامه » یک شکل صوری
و فرمالیته به خود گرفته است را باید در تعارض
منافعدید.یعنیوقتییکنمایندهبهاعتبارنامه
نماینده دیگر اعتراض می کند  ،آن نماینده
مورد اعتراض هم به اعتبار نامه نماینده ای که
به او اعتراض کرده و حتی چند نماینده دیگر
اعتراض می کند .به همین راحتی! به عنوان
مثال در دوره نهم مجلس شــورای اسالمی ،
احمدتوکلی،نمایندهمردمتهرانبهاعتبارنامه
علی علیپور ،منتخب جــوان مــردم مبارکه،
اعتراض کرد و علیپور هم در یک اقدام متقابل
به اعتبارنامه توکلی و  23نماینده دیگر تهران
اعتراض کــرد! سرانجام کمیسیون تحقیق،
اعتراض توکلی را وارد دانست و اعتبارنامه
علیپور را به صحن علنی فرستاد اما نمایندگان
اعتبار او را تصویب کردند یا در دوره هفتم
فاطمه آلیا نماینده مــردم تهران اعتبارنامه
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ویژه های خراسان

داستان همیشگی اعتبارنامه ها باردیگر در مجلس داغ شده است ،در گزارش زیر به بررسی این فرایند و اشکاالت آن پرداخته ایم

ماجرای تصویب اعتبار نامه ها در آغاز هر دوره
مجلس چند روزی فضای خبری را به خود
اختصاص می دهد اما آن چه جای تعجب دارد
این است که کمتر سراغ داریم نتیجه مشخصی
ازایناهرمموجوددرمجلسکهبهنوعیآخرین
فیلتر گزینش نمایندگان است حاصل شده
باشد .فرمول آن هم ساده است .به اعتبار نامه
شما گیر دادند  ،شما هم به اعتبار نامه چند نفر
دیگر اعتراض کنید و در نهایت احتماال ماجرا
با مصالحه ای دو یا چند جانبه خاتمه می یابد و
همچنان نماینده منتخب بر کرسی بهارستان
باقی می ماند .روز گذشته  9نفر از نمایندگان
بهسراغ غالمرضاتاجگردوننمایندهگچساران
رفتند و به اعتبارنامه او اعتراض کردند .او نیز
ایــن اعــتــراض را بی پاسخ نگذاشت و در یک
اقدام متقابل به اعتبارنامه محمد باقر قالیباف،
علیرضا زاکانی ،مصطفی میرسلیم و مرتضی
آقاتهرانی اعتراض کرد .این تنها اعتراض روز
گذشتهمجلسیهانبودوروحا...نجابتمنتخب
مردم شیراز به همراه زاکانی منتخب مردم قم
که معترض به اعتبارنامه تاجگردون بــود ،به
اعتبارنامهکاظمدلخوشاعتراضکردند.
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ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (ره) خاطر نشان کرد :امروز متاسفانه
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▪راهحلقضیهچیست؟

محمد جواد کولیوند نماینده سابق مردم کرج
در مجلس که رئیس  کمیسیون شوراها و امور
داخلیمجلسدهمبود ،درگفتوگوباخراسان
بابیاناینکهممکناستتعارضمنافعسبببی
نتیجه بودن این اعتراض به اعتبارنامه ها باشد
و این علت را رد نمی کنم اظهارکرد  :عمده بی
نتیجه بودن این اعتراض ها به این دلیل است
کهمدارکقطعیواسنادحتمیبرایاثباتاین
اعتراض ها وجود ندارد ،به ویژه که اعتبارنامه
نمایندهیکبارازمسیرشوراینگهبانعبورکرده
است.ویهمچنین راهبرونرفتازاینساختار
طوالنی «اعتراض در مقابل اعتراض» را اقامه
اسناد قطعی توسط اعتراض کننده اعالم کرد
به طوری که به گفته او «اعتراض بدون پشتوانه
و مدرک قطعی باعث برخورد جدی با نماینده
اعتراضکنندهشودوهزینهاعتراضبدونسند
باالبرود».
بهنظرمیرسددرطراحیفرایندتاییداعتبارنامه
هابایدمسیریایجادشودکهاعتبا ِراعتبارنامهها
بدونامکانگروکشیوحتیشایدتوسطنهادی
خارجازمجلسموردسنجشقرارگیردبهطوری
که شاهد صرف این همه هزینه و جنجال های
بیهودهتوسطنمایندگاننباشیم.

دولت پیگیرخسارتهایناشی
ازآشوبهایبنزینی

یک نهاد مسئول دولتی در نامه جدید خود خطاب
به تــعــدادی از دستگاه هــای اجــرایــی و نهادهای
صنفی ،از آن ها خواسته است برای پیگیری ارسال
مدارک و مستندات مربوط به زیان دیدگان ناشی
از اغتشاشات آبان سال 98اقدام کنند تا با استفاده
از ابزارهای حقوقی و سازوکارهای تعریف شده در
مراجع قانونی ،موضوع مسئولیت کیفری و برآورد
میزانخسارتهایواردشدهتوسطاغتشاشگرانو
گروههایتروریستیبهاماکنصنفیپیگیریشود.

شاهکارمدیریتبحراندرنیمی
ازاستانهایکشور
گزارش یک عضو کابینه به تعدادی از مدیران مهم
دولتی حاکی از آن است که به رغم آن که مراکز
مدیریتوکنترلحوادثباداشتنبخشهایپایش
ومانیتورینگنقشموثریدرمدیریتخطروکاهش
خسارت های جانی و مالی وارد شده ناشی از وقوع
مخاطرات طبیعی دارد ،اما فقط تاکنون  ۱۸مرکز
مدیریت و کنترل حوادث در استان ها تکمیل شده،
شش پروژه به صورت نیمه تمام رها شده و عملیات
اجرایی در هفت استان کشور نیز به دلیل عدم
اختصاصاعتباراتموردنیازشروعنشدهاست!

توئیتر سیاسی

انتقاد صریح از برخی
نمایندگان جدید

واکنش کاربرانایرانی توئیتر
بهقتلیکشهروندسیاهپوست
توسطپلیسآمریکا

نمیتوانمنفسبکشم!

واکنشهابهاقدامخشنپلیسآمریکادر
به قتل رساندن جورج فلوید یک شهروند
سیاهپوستآمریکاییهمچناندرفضای
مجازی در بیشتر کشورهای دنیا ادامه
دارد.دراینبینکاربرانایرانیهمازاین
قافله جا نماندند .برخی از واکنشهای
کاربرانفارسیزبانرابخوانید:
* ولی این روزهــا جای خالی آمدنیوز
واقع ًا احساس می شه .اگه االن بود،
می نوشت :درگیری های مینیاپولیس
آمریکا کــار سپاهه .اون پنج کشتی
ایرانی هم بنزین بردن ونزوئال تا کوکتل
مولوتف درست کنن و به سیاهپوست
های آمریکا بدن .اون سیاهپوستی هم
که پلیس آمریکا کشته مال نیروی قدسه
اسمش هم بیژن احمدیه!
* برخی کاربران از روشن کردن شمع
در بعضی از شهرهای ایران برای جورج
فلوید عکس هایی توئیت کردند.
* “  ”I CAN’T BREATHEمن
نمی توانم نفس بکشم  ....این آخرین
جملهجورجفلویدسیاهپوستآمریکایی
بــود که پلیس سفیدپوست ۱۰دقیقه
زانویش را روی گردن او فشار می داد
و حــاال نــمــاد اعــتــراض سیاهپوستان
آمریکا به ویژه در شهر مینیاپولیس شده
اســت .چه جمله نمادینی علیه حکام
آمریکاست:مننمیتوانمنفسبکشم...
*پسازاینکهپلیسیکسیاهپوستبه
نام جورج فلوید رو به شکل وحشیانه ای
به قتل رسوند  ،مردم شهر مینیاپولیس
به خیابون ها ریختند و به ماشین های
پلیس حمله کردند .اوضاع توی این شهر
کامال بهم ریخته و پلیس با هر روشی که
شده می خواد مردم رو متفرق کنه کجا
هستند رسانه های مدعی حقوق بشر؟
*اکنونوزارتامورخارجهمنفعلماباید
از دولت آمریکا بخواهد خشونت را علیه
مردم خودش در مینیاپولیس پایان دهد
و اجــازه تظاهرات آزاد بدهد .دستگاه
دیپلماسیمابایدبهسازمانمللوسازمان
های حقوق بشری فشار بیاورد تا علیه
خشونت اعمال شده علیه اعتراضات به
حقمردمآمریکاواکنشنشاندهند.

یک کاربر پرمخاطب در توئیتر از توئیت ها
و مواضع برخی نمایندگان جوان مجلس
یازدهم به شدت انتقاد کرد.

یادداشت
هادی محمدی

آمریکا باتحریمراکتوراراک
بهدنبالچیست؟

بهنظرمیرسدمهمترینهدفآمریکاازعدمتمدید
معافیتهایهستهایفردووراکتوراراک،هدایت
تهران به سمت اقدامات احساسی و ناگهانی است
تابهانهمناسبیرابهآمریکابرایفشاربهدولتهای
اروپاییبرجامبرایتمدیدتحریمهابدهد.ازسوی
دیگرراکتورجدیداراکروزهایحساسیراسپری
می کند و پس از یک دوره سخت و زمان بر به عنوان
طراحی های پایه،مفهومی و تفضیلی ،به ابتدای
راه ساخت و خرید تجهیزات رسیده و بی شک
کارشکنی های آمریکا در این راه می تواند ساخت
این راکتور را برای ما پرهزینه و طوالنی کند که
مطلوبنیست.درروزهایگذشتهعالوهبرروسیه
و چین ،جــوزف بــورل مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و سخنگویان وزیران خارجه فرانسه،
انگلیسوآلماننیزدربیانیهایمشترکدرواکنش
بهایناقدامآمریکااعالمتاسفعمیقکردند.البته
اروپایی ها بیش از همه نگران تبعات این اقدام
هستند براین اساس به نظر می رسد ایران باید با
اقداماتی هوشمندانه تا موعد پایان تحریم های
تسلیحاتی( 27مهر  ،)99اجازه ندهد کشورهای
طرف برجام به راحتی تسلیم فشارهای واشنگتن
شوند .این که طرف مقابل اطمینان حاصل کند
ایراندرزمانکمیازلحظهتصمیمگیریمیتواند
راکتورقدیمیباتولیدساالنه10کیلوگرمپلوتونیوم
بسازدیاراکتوربازطراحیشدهرابدونکمکطرف
های خارجی به پایان برساند ،می تواند در تصمیم
گیریهایبعدیآنهاتاثیرگذارباشد.یقیناتا27
مهر  99اقدام متحورانه در دستور کار جمهوری
اسالمی نیست اما هم  4+1و هم آمریکایی ها می
دانند که ایران توان بالقوه ای در برهم زدن بازی و
رسیدن به نقطه ای که مطلوب آن ها نیست دارد و
ممکن است در شرایط ویژه ای ماندن در برجام یا
حفظقطعنامه 2231دیگربرایشسودینداشته
وبازیباختباختبرایهمگانرقمبخورد.

