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ركوردگرانترينترورجهاندردستسعوديها!
يك فعال فض��اي مجازي در توئيتر درباره رش��وه 
عربس��تان براي ماج��راي خاش��قجي و احتمال 
پرداخ��ت 5 ميليارد دالري س��عودي ها به تركيه 
نوشت: احتماالً با 5 ميليارد دالري كه عربستان در 
ماجراي خاشقچي براي تركيه خرج كرده يا خواهد كرد، گران ترين ترور 

تاريخ دنيا شكسته خواهد شد و عربستان اين افتخار را كسب مي كند. 
........................................................................................................................

چراعربستانبايدچنيناشتباهمحاسباتيكند
خبرنگار بي بي س��ي فارس��ي در توئيتر درباره پرونده قتل خاشقجي 
و گرفتار ش��دن عربستان س��عودي نوش��ت: خيلي ها مي ترسند چرا 
عربستان بايد چنين اشتباه محاس��باتي بكند؟ چون 1- جنگ يمن: 
هيچ كس توبيخش��ان نكرد 2- محاصره قطر: هيچ كس توبيخش��ان 
نكرد 3- دزديدن / اسارت نخست وزير لبنان )ه. ك. ت. ن(4- زنداني 
كردن در هتل و گرفتن ميليارده��ا دالر: ه. كت. ن 5- دعواي احمقانه 

با كانادا: ه. ك. ت. ن. 
........................................................................................................................

حرفهايتورقوزآبادي!
 سيدمحمد حسيني وزير اسبق فرهنگ و ارشاد طي توئيتي با عنوان 
»حرف هاي تورقوزآبادي« نوش��ت: ترامپ: در خيابان ها و ش��هرهاي 
ايران ش��اهد ش��ورش هس��تيم! وقتي رئيس جمهور امريكا آرزوها و 
تمنيات خود را خبر و واقعيت جلوه مي دهد و از بيان اين دروغ بزرگ 
خجالت نمي كشد فقط مي توان گفت: خودگويي و خود خندي، عجب 

مرد هنرمندي!
........................................................................................................................

چندسؤالازوزيرراهوشهرسازي
محمد ايماني فعال رسانه اي در كانال تلگرام خود چند سؤال از عباس 
آخوندي وزير راه و شهرسازي مطرح كرده است. وزير راه و شهرسازي، 
اظهارات يك نماينده درباره مالكيت شركت راهسازي را تكذيب كرد. 

چند سؤال از جناب وزير:
- آيا خود و نزديكانش در حوزه ساخت و ساز فعاليت دارند يا خير؟
- جزو وزراي هزار ميلياردي )يا چند صد ميلياردي( هست يا نه؟

- فهرست اموال خود را به قوه قضائيه داده يا خير؟
- ويالي بزرگ لواسان متعلق به او هست يا نيست؟

........................................................................................................................
سؤالسخنگويشوراينگهبانازمجلس

سخنگوي شوراي نگهبان صفحه توئيتر خود را با توئيتي درباره 
قانون انتخابات مجلس به روزرساني كرد. عباسعلي كدخدايي به 
انتخابات اخير مجلس افغانستان اشاره كرد و درباره اصالح قانون 
انتخابات در مجلس ش��وراي اس��المي جمهوري اسالمي ايران 
سؤالي را مطرح كرد. وي در توئيت خود نوشت: در انتخابات آتي 
مجلس افغانستان براي 25۰ كرسي، 25۶5 نامزد حضور دارند، 
يعني براي هر كرسي حدود 1۰ نامزد. در آخرين انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي حدود 12هزار نفر ثبت نام كردند، يعني براي هر 

كرسي حدود 4۰ نفر. 
چه بايد كرد؟

........................................................................................................................
اعترافعضوستادميرحسينبهيكتوهم

توئيت اعتراف آميز حمزه غالبي، مس��ئول شاخه جوانان ستاد 
ميرحسين موسوي در سال 88 :  يكي از توهم هايي كه در ايران 
داشتم اين بود ريش��ه مش��كالت ما در جهان به خاطر »تنش 
زايي« اس��ت كه اگر »تنش زداي��ي« كنيم مش��كالت ما حل 
مي شود. ديدن و خواندن گفت وگو با سياستمدار غربي و خارج 
شدن از چارچوب رقابت هاي داخلي به من اين فرصت را داد كه 

متوجه عمق اين توهمم بشوم.

 مصباحي مقدم: رهبر انقالب در مورد لوايح 
شخصًا تصميم گيري نمي كنند

رهبرانق�ابازمواضعخ�وددرموردپيوس�تنبهكنوانس�يونها
عدولنكردهاند.ايش�اناينحقرابهمجلسميدهندلوايحيكه
دولتقصدبهتصويبرساندنآنرادارد،ازكانالقانونيعبوركند.
به گزارش فارس، حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم سخنگوي 
جامعه روحانيت مبارز با اشاره به فضاسازي برخي رسانه هاي معاند در 
جهت مغاير جلوه دادن نامه  دفتر رهبر انقالب كه توسط علي الريجاني 
در جلسه بررسي CFT قرائت شد با موضع قبلي ايشان، اظهار داشت: 
رهبر انقالب در ديدار با نمايندگان مجلس فرمودند به جاي اينكه به 
كنوانسيون ها ملحق شويم راه حل ديگري هم وجود دارد و آن اينكه 
آنچه را در اينگونه كنوانسيون ها خوب به نظر مي رسد و عقاليي است 

خود مجلس به عنوان قانون تصويب كند. 
رهبر انق��الب از مواضع خود عدول نكرده اند و ارس��ال اين نامه به 
اين معناس��ت كه در عين حال رهبر انقالب اين حق را به مجلس 
مي دهند لوايحي كه دولت قصد به تصويب رس��اندن آن را دارد از 

كانال قانوني عبور كند. 
مصباحي مقدم در تشريح روال قانوني تصويب لوايح خاطرنشان كرد: 
منظور رهبر انقالب اين اس��ت كه لوايح از مجلس عبور كند و شوراي 
نگهبان اگر مغاير با قانون اساس��ي مي داند نظرات خود را مطرح كرده 
و مجلس آنها را اصالح كند. اگر مجلس اصالح كرد مسئله حل است و 
اگر اصالح نكرد و اصرار ورزيد به مجمع تشخيص مي آيد و آن مجمع 
مي تواند بين نظر مجلس و شوراي نگهبان براساس رعايت مصالح ملي 
تصميم گيري كند. رهبر انقالب نمي خواهند شخصاً در مورد اين لوايح 

تصميم گيري كنند. 
وي در تش��ريح موضع رهبرانقالب پيرامون اليحهCFT خاطرنشان 
كرد: اگر مبنا لوايح باشد حضرت آقا اعالم نظر نمي كنند ولي راهنمايي 
خردمندانه ايشان اين بود كه متن موادي را كه مجلس شوراي اسالمي 
مناسب و به مصلحت نظام جمهوري اسالمي مي داند خودش در قالب 

قانون تصويب كند. 
وي با بيان اينكه بايد ديد حق شرط ها و حق تحفظ هايي كه قرار دادند، 
خالف اهداف اين لوايح هستند يا نه، گفت: اگر اين حق شرط ها و حق 
تحفظ ها خالف اهداف اين لوايح باش��ند از نظر آن مجامع بين المللي 
پذيرفته نيست و اگر خالف اهداف اين لوايح نباشند اين حق شرط ها 

ممكن است از ناحيه ديگران باشد و پذيرفته شود. 
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با اشاره به نامه اي كه توسط وزير سابق 
اقتصاد به بانك ها در مورد اليحه مبارزه با تأمين مالي تروريس��م ابالغ 
شده بود، گفت: متأسفانه بانك مركزي قبالً بخشنامه اي براساس امضاي 
دكتر طيب نيا ابالغ و بانك ها را مكلف كرده بود كه اين قانون را اجرايي 
كنند و اجرايي كردن اين قانون منجر به اين شد كه بدون تصويب حدود 
توسط مجلس، طبق اين بخشنامه موسساتي كه از ناحيه امريكا، اروپا و 

ساير مراكز تحريم هستند نتوانند تأمين مالي  شوند. 
مصباحي مقدم با بيان اينكه اين اقدامات موجب اين مي شود كه عده اي 
دلسوز به خود بگويند كه قبول اين لوايح به معناي خودتحريمي است، 
تصريح كرد: يعني در حالي كه هنوز قانون تصويب و ابالغ نش��ده و از 
نظر جمهوري اسالمي رس��ميت پيدا نكرده و حد و حدود پذيرش آن 
مشخص نشده اجرايي كرده اند. اين دستپاچگي ها و اقدامات خودسرانه 
موجب مي شود عده اي بحق نگران شوند و بگويند شما چيزي را تصويب 
مي كنيد ولي آنچه اقدام به اجرا كرده ايد، قدم هايي اس��ت كه دشمن 

مي خواهد و ما را دچار تحريم عليه خود مي كند. 

   چهره ها
حاجيدليگاني:

علتكوتاهيدولتدرانتخابسفرارامتوجهنميشويم
عضوكميس�يونبرنام�هوبودجهمجلستأكي�دكرد:براي
بياث�رك�ردنتحري�مخريدنف�ت،باي�دتولي�دوفروش
فرآوردههاينفتيوپتروش�يمياييدردس�تورقرارگيرد.
حس��ينعلي حاجي دليگان��ي در گفت وگ��و با مهر ب��ا تأكيد بر 
ضرورت توج��ه دولت به بازار نف��ت ايران به وي��ژه در ارتباط با 
كشورهاي چين و هند، اظهار داشت: درخواست ما اين است كه 
رئيس جمهور و وزير امور خارجه، هر چه سريع تر سفراي جديد 
ايران در چين و هند را منصوب كنن��د. علت كوتاهي دولت در 
اين زمينه را متوجه نمي شويم! مگر قحط   الرجال است كه مدتي 
طوالني در چين و هند به عنوان دو شريك مهم اقتصادي كشور 
سفير نداريم؟ جاي شگفتي اس��ت كه اين دولت حتي توانايي 

انتخاب هم ندارد. 
وي با اشاره به اعالم چين مبني بر كاهش واردات نفت از امريكا، 
يادآور ش��د: دولت ما بايد از اين فرصتي ك��ه پيش آمده كمال 

اس��تفاده را ببرد و در اي��ن زمينه 
فعال تر عمل كند. 

عضو فراكسيون نمايندگان واليي 
مجل��س همچني��ن گف��ت: اي��ن 
دولتم��ردان تنها ب��ه دنبال تحقق 
خواس��ته هاي امريكا هس��تند در 
حالي كه خواس��ته هاي امريكا حد 

مشخصي ندارد. 
در زمان تصويب اليحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي 
تروريس��م CFT، آقاي ظريف مطرح كرد كه عدم تصويب اين 
اليحه بهانه هاي زيادي براي امريكا به وجود مي آورد، سؤال ما 
اين است كه در صورت پيش آمدن مطالبات ديگر امريكا چه بايد 
كنيم؟ آيا مي خواهيم به همه اي��ن مطالبات تن دهيم!؟ آقايان 

بايد پاسخگوي اين مسئله مهم باشند.

نمايندهمشهد:

بايداموالوداراييهاينمايندگانشفافشود
عضوكميس�يونفرهنگيمجلسشوراياس�امي،گفت:
باي�ددارايينماين�دگاندرپاي�انوآغ�ازدورهنمايندگي
مش�خصوش�فافش�ودتامردمبراساسش�ناختكامل
ودقيقيكهدارن�دنمايندهخ�ودرادوبارهانتخ�ابكنند.
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر در گفت وگو با تسنيم، درباره 
محاسن تصويب طرح ش��فافيت آراي نمايندگان در مجلس 
گفت: نمايندگان، وكالي مردم هس��تند، م��ردم بايد بدانند 
كه نماينده آنها در مجلس چ��ه رفتاري مي كند و چه نظراتي 
دارد. امروز شفاف سازي و ارائه گزارش يك امر كاماًل منطقي 

و حق مردم است. 
وي با اش��اره به اجرايي ش��دن اين طرح در پارلمان  كشورهاي 
اروپايي، اذعان كرد: متأسفانه ما در خيلي از مسائل مانند مسائل 
فرهنگي به كش��ورهاي اروپايي نگاه مي كني��م ولي در برخي 
بخش ها مانند توجه به اين طرح كه در پارلمان هايشان اجرايي 

كرده اند به آنها توج��ه نمي كنيم. 
در پارلمان هاي اروپايي س��فرها، 
س��خنراني ها و حتي هدايايي كه 
يك نماينده مي گي��رد براي مردم 
شفاف است. س��اير موارد از قبيل 
فعاليت هاي روزانه، ماهانه و ساالنه 
يك نماينده به صورت روش��ن در 
اختيار مردم است. نماينده مردم مشهد در مجلس افزود: بايد به 
فراگير شدن اين موضوع كمك كنيم. نمايندگان خودشان در 
اين موضوع بايد پيشقدم باشند و آمادگي اين مسئله را داشته 
باش��ند. بايد دارايي نمايندگان در پايان و آغاز دوره نمايندگي 
مشخص و شفاف شود تا مردم بر اساس شناخت كامل و دقيقي 
كه دارند نماينده خود را دوباره انتخاب يا گزينه ديگري را براي 

كانديداتوري در مجلس انتخاب  كنند.

دي�دارمحمدج�وادآذريجهرم�يب�امدي�ر
تلگ�رامپي�شازاي�ندررس�انههابهش�كل
غيررس�ميمنتش�رش�دهب�ود،ام�ادول�ت
اطاعات�يدرموردآنمنتش�رنك�ردوحاضر
ب�هتوضي�حپيرام�ونايندي�دارمهمنش�د.
 در بهار 97 كه مباحث پيرامون فيلترينگ تلگرام 
در ايران جنجالي ش��د و باال گرفت، حس��ام الدين 
آشنا مشاور رئيس جمهور از لغو استقرار سرور هاي 
 )CDN( شبكه توزيع محتواي پيام رسان تلگرام
در ايران خب��ر داد؛ خبري كه نش��ان از توافقات و 
مذاكرات پشت پرده داشت، اما چند و چون ماجرا 
همچنان و در فقدان شفاف س��ازي توس��ط دولت 
پنهان ماند و روشن نشد تعهدات طرفين در مقابل 
هم چه بوده كه حال با انجام نشدن تعهدات توسط 
تلگرام، طرف ايراني هم تعهد انجام شده خود را لغو 
مي كند. پيرامون اين مذاك��ره ابهاماتي وجود دارد 
كه گويا دولت همچنان عالقه اي به شفاف س��ازي 

در قبال آن ندارد. 
اذعانبهمذاكرهجهرميبادورف

هم��ان روزهاي به��ار 97 ك��ه خبر حض��ور پاول 
دورف در تهران و مذاكره با دولت منتش��ر ش��د، 
آذري جهرمي در توئيتي نوشت كه »مذاكره دولت 
ايران و تلگرام چيز محرمان��ه اي نبوده و در دولت 
يازدهم توسط وزير وقت ارتباطات )واعظي( صورت 
گرفته است. اين ديدار با اطالع دادستان كل وقت 
كشور انجام شده است. در دولت يازدهم مذاكراتي 
با تلگرام در حيطه رعايت الزامات فرهنگي كشور 
انجام شده كه البته توافق هايي هم به دست آمد و 
تلگرام مالحظات ما در مورد كانال هاي غيراخالقي 
يا كانال هاي مرتبط با تروريسم را لحاظ كرد.« يعني 
آذري جهرمي طرف مذاكره را وزير وقت ارتباطات 
يعني محمود واعظي دانس��ت. اين روزها اما خبر 
ديگري شنيده مي ش��ود؛ خبري كه تأييد مي كند 
ش��خص آذري جهرمي در مذاكرات حضور داشته 
است. او روز جمعه 2۰ مهر 97، در برنامه دستخط 
شبكه 5 صداوس��يما در پاس��خ به اين پرسش كه 
»ش��ما با دورف )مدير تلگرام( جلس��ه داشتيد؟« 
مي گويد: »با آق��اي دورف مجموعه هاي مختلفي 
جلسه داشتند. « مجري برنامه چون جواب روشني 
نمي گي��رد، مجدد مي پرس��د كه »ش��ما خودتان 
در تهران جلس��ه داش��تيد؟« و اين بار س��رانجام 
آذري جهرمي مي گويد: »بله، جلسه داشتيم. اين 

امر پنهان و پيچيده اي نبود. «
البته برخالف ادعاي جهرمي اين مذاكرات پنهان 
بود و همچن��ان هم جزئي��ات آن پنهان اس��ت و 
دولت عالقه اي براي شفاف كردن ماجرا نمي بيند. 
آذري جهرمي هم تا پيش از اين مي گفت كه واعظي 
در مذاكرات حضور داشته و حاال به حضور خود در 

آن مذاكرات اذعان كرده است. 
مذاكراتيقبلازانتخاباتمجلس

آنچه در مذاكره محرمان��ه دولت با مدير تلگرام رد 
و بدل شده، ممكن اس��ت با اطالع ساير مقامات و 
از جمله دادستاني بوده باشد اما تا مادامي كه اين 
مذاكرات به طور شفاف بيان نشده است، مي تواند 
محور گمانه زني هاي مختلف باشد. آذري جهرمي 
در زماني در مذاكرات گفته شده حضور داشت كه 
وزير نبوده است و اخبار غيررسمي و سمتي كه او 
در آن زمان داشته اين گمانه را تقويت مي كند كه او 
به عنوان نماينده يك دستگاه ديگر در اين مذاكرات 
حضور داشته است. آيا چنين مذاكراتي در آستانه 
انتخابات مجلس در كنار اس��تفاده بس��يار جناح 
حامي دولت از تلگرام در جريان تبليغات انتخاباتي 
و بعد دس��تگيري ادمين هاي كانال هاي تلگرامي 
توسط نهاد اطالعاتي ديگر كش��ور و دفاع تمام قد 
وزير اطالعات از افراد دس��تگير ش��ده، نمي تواند 
شبهات در مورد مفاد مذاكرات و تعهدات دوجانبه 
را زياد كند؟! فروردين 9۶ وقتي وزير اطالعات به 
دفاع از اين افراد دستگيرشده پرداخت، غالمحسين 
محس��ني اژه اي، س��خنگوي قوه قضائيه صراحتاً 

گفت كه »در خصوص اي��ن پرونده خاص مطالبي 
در مورد خود وزير اطالعات مطرح اس��ت كه طبعاً 
حتي ايش��ان نمي تواند در اين پرونده اظهار نظر و 
گزارش تهيه كند. برخي از اين افراد ]مس��ئوالن 
كانال هاي تلگرامي[ به اتهام مس��ائل ضدامنيتي 
و بعضي هم عالوه بر مس��ائل ضدامنيتي به دليل 
ارتكاب به جرائم خ��الف عفت عمومي و انتش��ار 
مطالب مستهجن دس��تگير ش��ده اند و بر اساس 
گزارشات رسمي اين مطالب در پرونده هاي ايشان 

مطرح شده است. «
آيا روشن است كه دولتي ها در جريان دو انتخابات 
س��ال هاي 94 و 9۶ از توافق با مدير تلگرام بهره اي 
برده اند يا خي��ر؟ وقت��ي مذاكرات شفاف س��ازي 
نمي ش��ود، پ��اي ه��ر ش��بهه  اي وس��ط مي آيد و 
بي اعتمادي باال خواهد رفت. توج��ه كنيم كه اين 
مذاكرات س��ه ماه قبل از انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي انجام گرفت كه در آن ليست اميد در تهران 

با اكثريت آرا وارد مجلس شد. . . 
بازهممذاكراتشكستخورده؟

صرف نظر از شبهه پيش آمده، الزم است توجه 
كنيم، نه فقط در برجام بلكه در مذاكرات با مدير 

تلگرام هم دولت شكس��ت خورده اس��ت. يك 
روزنامه پيش از اين مواردي را از مفاد مذاكرات 
منتش��ر كرده ب��ود. از جمله: »1- تلگ��رام بايد 
تضمين دهد اطالعات كارب��ران ايراني را به غير 

- كه احتماالً در اينجا ش��ركت ها يا دولت هاي 
غربي اس��ت- نده��د. 2- تلگ��رام تضمين دهد 
مقررات ايران را در مسائل فرهنگي رعايت كند. 
3- تلگرام تضمين دهد منافع اقتصادي حاصل از 
ايران را با دولت تقسيم كند. 4- تلگرام بايد تعهد 
دهد كه احكام دادگاه هاي ايران را به رس��ميت 

مي شناسد. «
در عمل، اين موارد خواسته شده از مدير تلگرام كه 
معلوم نيست همه آن چيزي است كه دولت خواسته 
يا خير، محقق نش��د و در جريان آش��وب هاي دي 
ماه 9۶ تلگرام تن ب��ه ممانعت از فعاليت كانال هاي 

تلگرامي تروريستي عليه مردم ايران نداد. 
آن روزنام��ه همچنين نوش��ته ب��ود: »طبق آن 
مذاكرات مدير تلگ��رام به ايران تعه��د داده بود 
كه كانال هاي متخلف را فيلتر كند و ديگر اجازه 
ندهد همان كانال با اسمي جديد شروع به فعاليت 
كند؛ تعهدي كه هيچ گاه اجرايي نشد. ديگر اينكه 
تلگرام وعده داده بود تعدادي از س��رور هاي خود 
را به ايران بياورد و دسترسي ايران به اين سرور ها 
را نيز فراهم كند كه طب��ق معمول اين تعهد هم 
انجام نشده اس��ت. تعهد ديگر تلگرام اين بود كه 
مصاديق مجرمانه اي را كه از ط��رف ايران اعالم 
مي شود اجرايي و با مجرمان برخورد كند كه اين 
مسئله هم اجرايي نشده است.« اين يعني اينكه 
دولت روحاني يك مذاكره شكست خورده ديگر 
همچون برجام را روي ميز خود دارد؛ اتفاقي كه 
باعث شد براي كنترل آشوب هاي دي 9۶ تلگرام 

به مدت يك هفته فيلتر شود. 
چهكسيدرايرانحاميتلگرامبود؟

آذري جهرمي عالقه به برعهده گرفتن مس��ئوليت 
در م��ورد آن مذاك��رات ندارد و شفاف س��ازي هم 
نمي ش��ود اما پس از آن مذاكرات ب��ود كه مردم و 
حاكميت ايران تش��ويق و ترغيب به جدي گرفتن 
تلگرام و همكاري با آن شدند با اين بهانه كه هويت 
اين پيام رسان روس��ي است و كشور هايي همچون 
امريكا و رژيم صهيونيس��تي مخالف آن هس��تند. 
گفته مي شود اين پيش��نهاد توسط آذري جهرمي 

داده شده است.
 توجه ش��ود كه حتی پس از فيلتر كامل تلگرام در 
بهار 97 نس��خه های بدلی آن با مس��اعدت وزارت 
ارتباطاتی ك��ه آذری جهرمی در رأس آن اس��ت، 

هيچ گاه مسدود نشد. 
روشن اس��ت آنچه در اين زمينه نوشته مي شود بر 
مبناي گمانه زني هاس��ت و چون دولت و ش��خص 
آذري جهرمي عالقه به شفاف سازي در اين زمينه ها 
ندارند و با اخبار ضد و نقيض و پنهان كاري موجب 
افزايش ش��بهات و گمانه زني ها ش��ده اند، امكان 

تحليل دقيق وجود ندارد.

دولتدرديدارآذريجهرميبامديرتلگرامچهخواستههاييداشتهاست؟

ديدار با دورف، انتخابات مجلس و يك عالمت سؤال؟!
كبري آسوپار

   تحلیل

قانون اساسي تعيين كننده صالحيت هاي مقامات و قواي سه گانه 
و ساير نهادهاي اساسي و نيز چارچوب ها و محدوديت هايي است 
كه هر يك از آنها دارند. بر اساس قانون اساسي، دولت مكلف به 
حركت در چارچوب تعيين شده در قوانين مصوب مجلس است 
و به همين جهت مصوب��ات هيئت دولت در ص��ورت تخطي از 
چارچوب هاي قانوني، توسط رئيس مجلس ملغي االثر )اصول 85 
و 138 قانون اساسي( يا توسط ديوان عدالت اداري ابطال ) اصو ل 
17۰ و 173 قانون اساسي( مي گردد. اينها محدوديت هايي است 
كه قانون اساسي به عنوان باالترين سند حقوقي كشور، براي دولت 
مشخص كرده و دولت نمي تواند مثالً به اين بهانه كه منتخب مردم 
اس��ت يا مثاًل به اين بهانه كه رئيس جمهور دومين مقام رسمي 
كشور پس از رهبر مي باش��د )اصل 113 قانون اساسي( خود را 
مجاز به تخطي از قانون مص��وب مجلس بداند يا صالحيت هاي 
رسمي مذكور در قانون اساسي را منكر شود، شبيه آنچه در دوره 
آقاي احمدي نژاد رخ داد و دول��ت مدعي بود ما دو ديوان عدالت 
نداريم و از اي��ن طريق صالحيت هاي رئي��س مجلس در اعالم 
مغايرت مصوبات دولت با قانون )مذكور در اصول85 و 138 قانون 
اساسي ( زير سؤال برده شد، البته شوراي نگهبان در پاسداري از 
قانون اساسي وارد عمل شد و با نظر تفسيري خود از اصول 85 و 

138 قانون اساسي جلوي بي قانوني دولت وقت را گرفت. 

به همين صورت، مجل��س نيز مكلف به حرك��ت در چارچوب 
تعيين شده در شرع، قانون اساس��ي و سياست هاي كلي نظام 
اس��ت. )اص��ول 4، 71 ، 72 ، 94 و بنده��اي»1« و »2« اصل 
11۰ قانون اساس��ي( به همين دليل در صورت تخطي مجلس 
از چارچوب شرع و قانون اساسي، ش��وراي نگهبان ) اصول 4 و 
94( و در صورت تخطي مجلس از چارچوب سياست هاي كلي 
نظام، مقام رهبري ) بند »2« اصل 11۰ قانون اساسي( جلوي 
الزم االجرا شدن مصوبات مجلس را مي گيرند، البته به موجب 
ذيل اصل 11۰ قانون اساسي كه بيان مي دارد: »رهبر مي توانند 
بعضي از وظايف و اختيارات خود را به ش��خص ديگري تفويض 
كنند«، مقام رهبري اين صالحيت خود را به هيئت عالي نظارت 
مجمع )هيئت عالي نظارت بر ُحسن اجراي سياست هاي كلي 
نظام( تفويض كرده اند، ايشان به موجب جزء »1- 4« پيوست 
حكم اعضاي دوره هشتم مجمع تشخيص مصلحت نظام )ابالغي 
139۶/5/3۰(، چنين مقرر داشته اند: »وظايف صحن مجمع در 
امر نظارت به  جمع برگزيده اي از اعض��اي مجمع انتقال يابد و 
انتخاب اين جمع بر عهده اعضاي مجمع اس��ت.« پس هيئت 
مزبور، قائم مقام و جانشين رهبر در نظارت بر مصوبات مجلس 
به منظور جلوگيري از نقض سياست هاي كلي نظام است. اين 
موارد نيز محدوديت هايي است كه قانون اساسي به عنوان سند 

حقوقي مادر، براي مجلس مش��خص كرده اس��ت، پس طبعاً 
مجلس نمي  تواند به اين بهانه كه مظه��ر اراده و حاكميت ملي 
است يا با تمسك به اين فرمايش امام راحل كه »مجلس در رأس 
امور است«، خود را مجاز به زير پا گذاشتن قانون اساسي بداند و 
چنانكه نايب دوم رياست مجلس آقاي مطهري گفته اند، چنين 
استدالل)!( شود كه »ما دو شوراي نگهبان نداريم« و از اين طريق 
صالحيت هاي هيئت عالي نظارت مجمع پايمال گردد. قطعاً از 
مجلس كه وظيفه اصلي آن قانونگذاري و نظارت بر عملكرد دولت 
در تبعيت از قوانين مي باشد، انتظار بيشتري در خصوص پايبندي 
به قانون وجود دارد چراكه »هر چه بگندد نمكش مي زنند، واي 
به روزي كه بگندد نمك!« به اميد آنكه اين بار كار به ورود شوراي 

نگهبان براي جلوگيري از بي قانوني مجلس نكشد! 
خالصه آنكه هيئت عالي نظارت مجمع براساس صالحيت هاي 
قانوني مذكور در قانون اساس��ي، به منظور نظارت بر حس��ن 
اجراي سياست هاي كلي نظام تشكيل شده است كه پيش تر، 
اين صالحيت به تمامی اعضاي مجمع تفويض شده بود. از جمله 
مهم ترين وظايف اين هيئت، بررسي و تطبيق مصوبات مجلس با 
سياست هاي كلي نظام است كه اين موضوع، در مقررات نظارت 
برحسن اجراي سياست هاي كلي نظام )مصوب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است( نيز 

تصريح و تأكيد شده است، بنابراين بررسي مصوبات مجلس در 
خصوص الحاق ايران به كنوانسيون هاي پالرمو و CFT در زمره 
وظايف هيئت مذكور مي  باشد و مجلس نيز مكلف به تبعيت از 
نظرات هيئت عالي نظارت است، همانطور كه مكلف به تبعيت 

از نظرات شوراي نگهبان است. 
يادآوري مي ش��ود كه نظارت بر مصوبات مجلس از حيث عدم 
مغايرت با سياست هاي كلي نظام، امري جديد نبوده و مسبوق 
به سابقه مي باشد كه از جمله اين مصاديق مي  توان به نظارت بر 
قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1397 كل كشور 
اشاره كرد، حتي پيش تر و در زمان اليحه اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 نيز اين صالحيت اِعمال مي شده است، كمااينكه 
مرحوم هاشمي رفس��نجاني )رياس��ت فقيد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام( با بيان اين مطلب، از برخي مخالفت ها كه در اين 

زمينه وجود داشته گاليه كردند. 
در پايان ب��ه كالمي از معمار كبير جمهوري اس��المي حضرت 
امام خميني)ره( اشاره مي كنيم كه در مواجهه با بي قانوني هاي 
بني صدر و نقض مكرر قانون اساس��ي توس��ط او چنين فرمود: 
»نمي ش��ود از ش��ما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط 

مي كني قانون را قبول نداري! قانون تو را قبول ندارد.«
*دكترايحقوقعموميومدرسدانشگاه

CFTصاحيتهيئتعالينظارتمجمعتشخيصدربررسيلوايحپالرموو

چرامجمعتشخيصميتوانددربررسيبرخيلوايحورودكند
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