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حسن روانشید

روزنامه نگار پیشکسوت

در چهل سال گذشته تنها به پشتوانه دفاع مقدس و جبهه مقابله سرسختانه
با استکبار جهانی و کسانی که قصد داشتند به حریم فرهنگی ،آیینی ،میراث
و مرزهای جغرافیایی سرزمین تجاوز کنند توانستهایم اجازه هیچگونه تعدی
را ندهیم ،اگرچه این جبههها هرگز خستگی نخواهند داشت و فرزندان این
آبوخاک در تمام دورانها توانستهاند قاطعانه و بدون هیچگونه تزلزلی سپر
بالیای مستضعفان در برابر مستکبران باشند اما انصاف هم باید جایگاه خود
را داشته و هر کس در مقام همراهی وظایف محوله را به انجام برساند .البته
در بخش آیینی نهتنها در چهل س��ال گذش��ته بلکه در تمامی طول تاریخ
این س��رزمین و بخصوص در  1400سال پس از ظهور اسالم نقش پررنگی
برای کسانی داشته که عاقالنه و عاشقانه به دفاع از تعلقات خود پرداخته و
اجازه ندادهاند دش��منان به حریم آنها تجاوز و تعدی نمایند که شهادتها
و اس��ارتهای فراوان و بیش��مار دلیل بارز آن میباشد .نگاهی به گذشته و
تورق تاریخ اسالم گویای همه این حقایق تلخ و شیرین است تا در میان آن
نمایش��گر وقایعی در صدر آن و بخصوص جنگهایی که پیامبر اکرم «ص»
و نایب برحقش امام علی «ع» و در ادامه اس��تمرار بر حقانیت اسالم توسط
ائمه و طی ده قرن گذشته بهواسطه امام حی که ختم بر اطهار است به وقوع
پیوس��ت برهان مبرهنی برای استحکام جایگاه دفاع از آیین اسالم میباشد
تا پسازآن نوبت به گروههایی همچون سیاهجامگان و دیگر مجاهدان اسالم
تا س��ال  1۳4۲و سپس نوبت انقالب اسالمی یعنی سال  57شود که برای
رهایی تمامی ادیان از اس��ارت مس��تکبران ادامه یابد .امروز و در گام دوم و
چهلساله ثانی این تحول بزرگ ،نوبت به انقالبهایی میرسد تا مکمل آنچه
در س��ال  57به وقوع پیوست ،ش��ود که بالطبع به رشادتها و شهادتهای
تازه نیازمند است و خوشبختانه در حضورهای میلیونی اجتماعات استقبال
و بدرقه از ش��هدای مرشدین حرم نشان دادهشده تا جهانیان بدانند انقالب
اسالمی از حیث دفاع مقدس امروز هم پیشتاز گام دوم است که تنها نیازمند
حمایت افزونتر در بخش فرهنگی میباش��د .دیدیم که قبل از خاکسپاری
س��ردار شهید حاج قاسم س��لیمانی در موطن خود اولین سیلی محکم که
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نماینده ولی فقیه در س��پاه گفت :اگر میخواهید مردم
انتخاب درس��ت انقالبی داشته باشند نگذارید روحیهی
مکتب حاج قاسم سلیمانی کمرنگ شود.
حجت االس��الم عبداهلل حاج��ی صادق��ی نماینده ولی
فقیه در س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در همایش
سراسری فرماندهان س��ازمان بسیج مستضعفین که با
حضور فرماندهان عالیرتبه س��پاه و بس��یج در سالن 5
آذر سازمان بسیج مستضعفین در حال برگزاری است با
اشاره به ایام شهادت سرور زنان عالم حضرت زهرا(س)
و فرهن��گ فاطم��ی مبن��ی بر ل��زوم عب��ادت خالصانه
گفت:حضرت زهرا س��الم اهلل علیها فرمودند هرکسی با
عبادت خالص رو به خدا آورد خدا بهترین مصلحت اش را برای او رقم می زند.
وی با اش��اره به جایگاه رفیع ش��هادت شهید قاسم س��لیمانی که نتیجه ی رفتار خالصانه وی بود
تصریح کرد:حاج قاسم سلیمانی هم زندگی و هم شهادت پر برکتی داشت.این شهید با اخالصش
کاری کرد که تا قیامت همه مدیون او باشند و شهادتش مرگ تدریجی استکبار را سرعت ببخشد
تا آمریکا بفهمد که شهادت او از خود او خطرناک تر است.درون مایه ی اثربخشی شهید سلیمانی
اخالص در عملش بود که مورد هدایت خاص و راهبری الهی قرار گرفت.
وی با اشاره به مولفه های تحول در سازمان بسیج مستضعفین ،ابراز کرد :تحول مبنایی در بسیج
یعنی تبیین فرهنگ بس��یجی ،در واقع بسیج فرهنگ و گفتمان قرآنی است که ریشه در فرهنگ
فاطمی و عاش��ورایی دارد .حضرت زهرا(س)به ما گفتمان فاطمی که گفتمان بس��یج است را یاد
دادند تا با همه چیز جلوی دفن دین خدا گرفته ش��ود .فرهنگ بس��یجی یعنی قاس��م سلیمانی،
یعنی جهاد در راه خدا .بگذارید به بس��یج تهمت بزنند و کارش��کنی کنند اما بس��یج برای دفاع از
انقالب پیش قدم می ماند.
وی اضاف��ه ک��رد :امروز باید چند مولفه را در بس��یج تقویت کرد تا به همان اس��تاندارد مورد نظر
رهبری تبدیل شود.بس��یج باید نس��بت به دین بصیرت داشته باش��د .از نقطه ضعف بی بصیرتی،
دش��منان برخی صحابه را مقابل اس��الم گذاش��تند لذا باید از لغزش فکری دوری جس��ت و اگر
بخواهیم به معنای واقعی مومن به دین باش��یم باید بصیرت خود را افزایش دهیم.بسیجی باید در
باب احکام و وظایف شرعی به دین شناسی قوی برسد.
حجت االس��الم حاجی صادقی گفت :یکی از مهم ترین طرح های بس��یج که در راس��تای تقویت
بصیرت دینی عمل می کند ،طرح صالحین بس��یج اس��ت .باید در این طرح بس��یجیان به بصیرت
دینی الزم برس��ند .بصیرت به دین قدرت تکلیف گرایی به انس��ان می دهد تا هرجایی به لحظه
وظیفه خود را بشناس��د ،در حقیقت بصیرت دینی به برنامه های ما جهت می دهد و به ما نسبت
به توطئه ها مصونیت می بخشد.
حجت االسالم حاجی صادقی عنوان کرد :دومین مولفه ی بسیجی تراز انقالب؛ شجاعت و جسارت
و عمل با بصیرت است.بسیجی آن کسی است که وقتی صراط مستقیم را شناخت دیگر به قضاوت
ها کاری نداشته باشد.روحیه ی انقالبی بسیج بدون تعقل و منطق نیست بلکه به معنای ایستادگی
مقتدرانه بر اصول و مبانی است.
وی اذعان کرد :بیانیه گام دوم انقالب برنامه ی چهل سال دوم بسیج است .امروز هیچ مدالی باالتر
از س��ربازی والیت نیست .عزیزان به دستورات رهبری عنایت کنید چراکه با والیت مداری مصون
ماندن ما از انحراف تضمین میش��ود .تجربه میگوید اگر کس��ی با والیت نباش��د حتی اگر رئیس
جمهور و سردار هم باشد عاقبت بخیر نمی شود.
وی ادامه داد :باید بصیرت افزایی بس��یجیان نس��بت به دش��منان افزایش یابد و نباید غفلت کرد.
بسیجی سنگرنشین انقالب است و نسبت به توطئه ها و وظایف بصیر است .بسیجی قدرت تکلیف
شناس��ی دارد و نس��بت ب��ه موفقیت ها و فرصت ها بصی��رت دارد .بدون مبالغ��ه باید حلقه های
صالحین را به عنوان شبکه ی ارتقای بصیرت افزایی بسیج تقویت کنید.

سیلیهای سخت فرهنگی
مکمل انتقام فیزیکی

شاید بتوان آن را سمبلی برای تاریخ مقابله با غرب و بخصوص آمریکا دانست
توس��ط سپاهیان همیشه پاسدار اسالم و از ام القرای آن یعنی ایران به گوش
س��ردمدار اس��تکبار نواخته ش��د که هنوز هم پس از چند روز گذشتن از آن
جهان از این ضربه همچنان در َدوَران و اختالل تفکراتی باقی مانده است .امروز
هزاران موشک با بردی بیش از آنچه بهعنوان مسطوره در پایگاههای آمریکایی
عراق ریخته ش��د ساکن سایتهای پرتاب در سراسر کشور میباشند و سپاه
و ارتش تنها در انتظار دریافت فرمان بوده تا تمامی پایگاههای اشغالی آمریکا
را در منطقه غرب آسیا با خاک یکسان کنند و این همان قدرتی است که از
جانب خداوند بهعنوان دستمزد تمامی فداکاریهای ملت به آنها اهداء شده
اس��ت؛ اما به نظر میرسد مشکل اساسی ام القرای اسالم که جهانی چشم به
آن دوخته تا با حرکتهای خود فقر و فشار را از دوش مستضعفان بردارد تنها
دفاع فیزیکی نیست که در بطن آن قدرت بیبدیل است بلکه بعد فرهنگی را
نیز میطلبد تا متولیان ثانیهها را غنیمت شمرده و تمامی امکانات را دراینباره
بهس��وی ایدئولوژی دفاع مقدس در گام دوم انتق��ال دهند و درسآموز دیگر
کشورهای مظلوم جهان و بخصوص مسلمانان همسایه باشند که دیدیم چگونه
و برای اولین بار در تاریخ در تظاهرات میلیونی با مش��تهای گرهکرده تابوی
آمریکا را شکس��تند و مرگ را برای او فرزند حرامزادهاش یعنی اسرائیل طلب
نمودند که نشاندهنده شکوفایی فرهنگ برای آغاز فرود آوردن سیلیها است
تا البیهای پش��ت پرده را در آمریکا بیدار نمای��د تا بدانند خطر انحطاط در
یکقدمی آنهاست .جاده ناهموار افکار عمومی در جهان اسالم با یک حرکت
ال هموار شده
بزرگ که به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی انجامید حاال کام ً
زیرا همگان فهمیدهاند جایگاه این بزرگمرد تاریخ در کجای این پازل فرهنگی
قرار گرفته است .آنچه نیاز زیرساخت این عبور را تأمین میکند تعریف و تمجید
از خودیهایی همچون حاج قاس��مها است که بهترین ابزار برای زدن سیلی
سخت در جبهه فرهنگی میباشند و این سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود
که توانست گام اول شهادت را در چهلساله دوم تعریف کند و دنیای امروز را
در بهت این تداوم در انقالب باقی گذارد .او رفت درحالیکه کش��ور ما هزاران
مثل او دارد همانگونه که امام خمینی «ره» در سال  4۲فرمودند سربازان من
در گهوارهها هستند و باید به پدرها و مادرهایی که اینگونه فرزندان را تحویل
جامعه میدهند تبریک گفت و از بخشهایی همچون سازمان سینمایی کشور
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست تا عزم خود را بر ساختن فیلمهایی
در این زمینه جزم کنند و در س��ینماهای جهان اکران نمایند و اجازه ندهند
اینهمه ابهتها آسان به خاک سپرده شوند.
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اصوال برای ناکارآمدی به کسی جایزه نمی دهند و
کسی را به جهت ناتوانیهایش مورد تشویق و تقدیر
قرار نمی دهند.
تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری بر اساس قانون
اساس��ی جمهوری اسالمی ایران حدود اختیارات و
وظایف هر یک از دستگاهها و نهادها را معین نموده
اس��ت و بناست که حقوق ملت بر اساس آن تأمین
گردد .البت��ه که مردم نیز در برابر دریافت خدمات
حاکمیتی ،وظایف��ی دارند که هیچ کس نمیتواند
پیرامون طرفداری ملت ایران از نظام اسالمی ذرهای
تردید داشته باشد .مطالبات به حق مردم ،همچون
امانتی در نزد حاکمیت است که باید بر مبنای قانون
اساسی و در چارچوب قوانین کشور ادا گردد.
حکوم��ت دینی با محوریت عدال��ت اجتماعی می
کوشد که با تأمین نیازهای ملت ،زمینههای سعادت
و خوشبختی مادی و معنوی آنان را فراهم نماید که
محصول ملموس آن ،آرامش و آس��ایش در زندگی
است .وجود مشکالت متعدد و روزافزون در زندگی
مردم ،نش��انگر این حقیقت اس��ت که نح��وه اداره
جامعه از طریق قوانین و مقررات ،از س��وی تقسیم
کار ملی به درس��تی ص��ورت نگرفته یا نمی گیرد.
عملکرد چهار دههای کش��ور در حوزه قانونگذاری،
فرص��ت کافی برای آزمون و خطاه��ای مکرر بوده
اس��ت تا جناحهای سیاسی مرس��وم بدون داشتن
هر گونه برنامه م��دون و دقیق برای قانونگذاری و
اداره کش��ور ،همه منابع و فرصت های پیش روی
کشور را یکی پس از دیگری از دست بدهند .جالب
اینکه مقصرین دیروز بجای پاسخگویی هم اکنون
ب��ر صندلی منتقدین از وضع موجود نشس��تهاند و
ب��از در صدند که که با حی��دری و نعمتی نمودن
انتخاب��ات پیش رو ،باز ناتوانیهای خود را همچون
گذشته تکرار نمایند.
افراد و جن��اح هایی که وضع موجود قانونگذاری و
مش��کالت متعدد در زندگی مردم ،دستاورد همه
دانایی و توانایی آنهاس��ت مدعی اند که نسخه شفا
بخ��ش بیماری مزمن کش��ور را در اختی��ار دارند.
در حالی ک��ه آنان خود بخش��ی از بیماری مزمن
قانونگذاری و اداره امور کشورند.
اگر آنان میدانس��تند و می توانس��تند ،هم اکنون
زندگی مردم با مشکالت فراوان روبرو نبود .بنابراین
برای برون رفت از مشکالت موجود کشور ،تحول در
قانون و قانونگذاری امری اجتناب ناپذیر است.
تحول نه در قالب زبان بازی و تبلیغات رس��انهای و
نمایشهای انتخاباتی بلکه به معنای واقعی کالم با
راستی آزمایی علمی و عملی دارای روایی و پایایی
قابل قب��ول .بدون تردید وجود مش��کالت متعدد
مانند گرانی ،بیکاری ،فقر ،طالق ،اعتیاد ،حاش��یه
نشینی ،مسکن ،افزایش سن ازدواج ،تجمل گرایی،
مهاج��رت مغزه��ا ،واردات بی روی��ه ،قاچاق کاال،
خشکس��الی ،ترافیک ،آلودگی های محیط زیست،
مصرف گرایی ،رش��وه ،مدرک گرایی ،بوروکراسی،
پارتی بازی ،فساد اداری ،آسیب های اجتماعی و...
زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه
دش��منان علیه ملت ایران) دش��وار نموده اس��ت.
صراحتاً اعالم می نماید که مصالح کش��ور ،انقالب
و اس��الم ،هر گونه ناکارآمدی در حوزه قانونگذاری
را بر نمی تابد .ش��رایط داخلی مملکت و رویارویی
با استکبار جهانی اینگونه اقتضا می کند که بدون
از دس��ت دادن فرصتها به زمینه سازیهای الزم
برای ایجاد تحول در قانونگذاری کشور اقدام شود.
تعیین جایگاه مجلس ش��ورای اس��المی در پهنه
اداره ام��ور جامعه چگونه تعیین می ش��ود؟ اینکه
جایگاه ی��ک نهاد یا قوه در رأس امور باش��د یا در
قعر آن وابسته به چیست؟ اینکه نمایندگان سابق
و فعلی مجلس شورای اسالمی با ارائه دیدگاههای
انتقادی نیم نگاهی عاشقانه به حوزه های انتخابیه و
صندوقهای رأی داشته باشند ،دردی را از گرفتاری
های موجود در زندگی مردم را برطرف نمی کند.
از ش��ورای نگهبان مستدعی اس��ت که با استفاده
از حداکث��ر اختی��ارات قانونی خود بوی��ژه نظارت
استصوابی ،کارآمدی را مالک اصلی تایید صالحیت
داوطلبان انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی قرار
دهد و کش��ور را در راه حل مشکالت زندگی مردم
یاری نماید .صرف داشتن مدرک کارشناسی ارشد
توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای حل
مشکالت زندگی مردم کافی نبوده و نیست! داشتن
برنامه دقیق و کارآمد برای حل مش��کالت زندگی
م��ردم توس��ط داوطلبان ورود به مجلس ش��ورای
اس��المی می تواند نوید بخش ب��رآوردن مطالبات
بحق جامعه باشد.
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ایران با مکتب سلیمانی از توطئهها ایمن خواهد بود

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه رویکرد مکتب شهید سلیمانی
جهانیسازی فرهنگ مقاومت است ،گفت :باید راه شهدا را به نسلهای آینده
بشناسانیم تا در برابر توطئههای دشمن ایمن باشیم.
حجت االس��الم عباس محمدحس��نی با اش��اره به بیانات رهبر انقالب در نماز
جمعه تهران که فرمودند؛ «الزمه درک عمیق ،ارزشگذاری و قدر دانستن ایاماهلل
هفتههای اخیر را این حقیقت برشمردند که باید به حاج قاسم عزیز و ابومهدی عزیز به
چشم یک فرد نگاه نکرد بلکه باید آنها را یک مکتب ،یک راه و یک مدرسه درسآموز
دید» ،گفت :همانگونه که رهبر انقالب فرمودند راه و روش زندگی سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی یک مکتب بود و مکتب شهید سلیمانی مکتب مقاومت مدبرانه در برابر
استکبار جهانی است .وی افزود :رویکرد مکتب شهید سلیمانی جهانی و جهانیسازی
فرهنگ مقاومت ،برای ایستادگی در برابر توطئههای استکبار جهانی است .مهر

هجمهها علیه هیات عالی نظارت ،سیاسی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد :تشکیل و فعالیت هیئت عالی
نظارت قانونی بوده و هجمهها علیه مجمع در این خصوص سیاسی است.
سید مرتضی نبوی با اشاره به شبهات مطرحشده در خصوص جایگاه حقوقی
هیئت عالی نظارت بر سیاس��تهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت« :بر اس��اس مفاد اصل  ۱۱۰قانون اساسی تفویض وظایف سپرده
شده به رهبری ،از اختیارات قانونی و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی
نظام از وظایف ایش��ان اس��ت و رهبری این وظیفه را به هیئت عالی نظارت تفویض
کردهاند ».وی در پاس��خ به این س��وال که با توجه به پایان مهلت مجمع تشخیص
برای بررس��ی لوایح  FATFو  ،CFTآخرین تصمیمات اتخاذ ش��ده چیست گفت:
در مقطعی که اروپا برای تصویب لوایح مذکور پافش��اری میکرد ،یقین حاصل شد
که تصویب این معاهدات به ضرر کشور خواهد بود.
فارس

رویداد
اخبار
سال آینده همه یارانه بگیران ،بسته
معیشتی می گیرند

عض��و کمیس��یون تلفیق مجلس گفت :بر اس��اس
مصوبه امروز این کمیسیون همه یارانه بگیران سال
آینده یارانه معیشتی بنزین دریافت می کنند.
جبار کوچکی نژاد در تش��ریح جلس��ه کمیس��یون
تلفیق الیحه بودجه  ۹۹اظهار داش��ت :بر اس��اس
یکی از مصوبات مهم کمیس��یون تلفیق ،دولت در
س��ال آینده بیمه هم��ه راهنمایان گردش��گری را
پرداخت خواهد کرد.
وی ادامه داد :همچنین در این جلس��ه تبصره ۱۴
الیحه بودجه س��ال  ۹۹مورد بحث و بررس��ی قرار
گرفت.
عضو کمیس��یون تلفیق بودجه سال  ۹۹در تشریح
ای��ن مصوب��ه گفت :بر اس��اس مصوبه کمیس��یون
تلفیق ،یارانه بنزین در س��ال آینده به طور مساوی
به همه یارانه بگیران پرداخت می شود.
کوچکی نژاد تاکید کرد :همچنین بر اساس مصوبه
کمیسیون تلفیق ،یارانه بنزین به افراد تحت پوشش
کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی  ۲۰درصد بیشتر
تعلق می گیرد .مهر

کاندیدای انقالبی باید برای رفع مشکالت
اقتصادی برنامه عملی داشته باشد

وزیر دولت دهم گفت :کاندیدای انقالبی باید برای
رفع مش��کالت اقتص��ادی و افزایش ق��درت خرید
مردم برنامه عملی داشته باشند.
محمد عباس��ی وزی��ر دولت ده��م در جمع برخی
فعاالن فضای مجازی با اش��اره به فعالیتگروههای
سیاس��ی برای انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی،
اظهار داش��ت :ائتالف و وح��دت رفتاری عقالیی و
قابل احترام اس��ت که میتواند با رعایت ضوابط آن
نتایج خوبی داش��ته باشند ،منتهی باید این ائتالف
بتوانن��د رضای��ت همه گروههای انقالب��ی را تامین
کند.
وی با بیان اینک��ه ،رقابت در انتخابات آتی مجلس
شورای اسالمی نیازمند ایده و برنامه برای مدیریت
کشور است ،گفت :کس��انی که برای انتخابات آتی
مجلس شورای اسالمی کاندیدا هستند باید برنامه
و ای��ده خود را برای حضور در مجلس و تقویت این
نهاد مهم ارائه کنند؛ صرف طرح کردن ش��عارهای
سیاس��ی یا اقتصادی نمیتواند برای مردم رضایت
بخش باش��د و طبیعی اس��ت که م��ردم برنامه را
کاندیدا مطالبه میکنند .فارس

ننجون
اسفند دود کنید برای آقای رییس!
ریی��س کانون س��ردفتران ازدواج و ط��الق  :طرح
«تعیین س��قف برای ثبت طالق» ،ماحصل دو سال
تالش و کوشش فراوان ماست.
به نظر ش��ما باید به خاطر اینهمه تالش و کوش��ش
فراوان چه پاداشی به ایشان اهدا کرد؟
الف) اس��تخدام یک اس��فند دودکن تمام وقت برای
ایشان تا از چشم بد در امان بمانند.
ب) اهدای جایزه صلح نوبل به ایشان بایت برقراری
صلح و سفا تا بیخ! (همان تا سقف)
ج) اعزام ایش��ان به چین و هندوس��تان در راستای
صادرات غیر نفتی
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
وزیر نفت :کم فروشی در پمپ های بنزین ،جرائمی
از جمله قطع سوخت دارد اما تا جایی که امکان دارد
این کار را انجام نمی دهیم چرا که برای مردم مشکل
ایجاد می شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) وزیر نفت اگر قاطی کند بدجور قاطی می کند.
ب) جایگاه داران متخلف از ترس تنبیه سخت آقای
وزیر شب ها خوابشان نمی برد.
ج) حاال برخوردهای تا این حد سفت و سخت هم در
روانشناس��ی توصیه نمی شود و بهتر است یک اتاق
تاریک حبس شوند تا به کار زشت خود فکر کنند.
د) بیچاره مردم که مثل مرغ در عروسی و عزا سرشان
را می برند.
خواهر الهام امین زاده – معاون سابق رییس جمهور-
 :مردم دیگر آن مردم سابق نیستند.
عبارت فوق به زبان فارسی اصیل چه معنایی دارد؟
الف) مردم دیگر حاضر نیستند به سادگی سواری بدهند.
ب) مردم مثل قبل چشم و گوش بسته رای نمی دهند.
ج) مردم کم کم ش��ما را ش��ناختند و راحت فریب
نمی خورند.
د) هر سه گزینه باال صحیح است.

حقوق کارکنان به تناسب تورم افزایش یابد

نماینده مردم سمنان در مجلس گفت :بسیاری از قوانین مانند همسانسازی
حقوق بازنشس��تگان ،رتبه بندی معلمان ،افزایش حقوق کارکنان به تناسب
تورم ،بهکارگیری معلمان حقالتدریس و  ...از جمله قوانین درست اجرا نشده
هس��تند که باید در شرایط کنونی به آنها توجه شود .احمد همتی با اشاره به
اینکه افزایش اعتماد عمومی موجب مش��ارکت حداکثری مردم خواهد ش��د،
گفت :در ش��رایط کنونی که تورم معیشت مردم را دچار چالش کرده اجرای صحیح
قوانین تسکیندهنده مردم خواهد بود .نماینده مردم سمنان در مجلس گفت :اجرای
درس��ت قوانین و شفافیت میتواند سبب تحقق عدالت و پاسخگویی به مطالبه مردم
ش��ود .نماینده مردم سمنان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد :رهبر معظم انقالب
فرمودند تخریب ارکان نظام ،انقالبیگری نیست ،بلکه ویرانگری است ،لذا با توجه به
این سخنان نباید وارد چالشهای جدید شویم .تسنیم

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

دوشنبه  7بهمن  1398شماره 5230

رئیسقوهقضاییهدردیدارجمعیازفعاالنتبلیغیوفرهنگیکشور:

هر جا مشکل داشتهایم روحیه لیبرال مسلکی حاکم بوده است
آیت اهلل رئیس��ی بر ض��رورت تبیین اهداف و
آرمانه��ای انقالب اس��المی در ایام اهلل دهه
فج��ر تاکید کرد و گفت :به اذعان دوس��ت و
دشمن ،شخصیتی مانند حاج قاسم سلیمانی
فراتر از یک فرمانده نظامی ،یک استراتژیست
و دیپلمات بسیار قوی بود.
رئی��س قوه قضاییه در دیدار جمعی از فعاالن
تبلیغی و فرهنگی کشور ،از تالشهای شورای
هماهنگ��ی تبلیغ��ات اس��المی و در راس آن
آیتاهلل جنتی قدردانی کرد و گفت :دهه فجر،
یادآور پایان ستمگری طواغیت ،آغاز حاکمیت
دین در زندگی مردم و شکلگیری مدنیتی به
نام دی��ن و نظامی تحت زعامت ،ولی فقیه به
عنوان نایب امام زمان (عج) است.
وی ادامه داد :جمهوریت و اس��المیت در کنار
هم یعنی خواس��ت مردم مبتنی بر آنچه خدا
میپسندد ،تعیینکننده و سرنوشتساز است
و امروز این جمهوریت ،خود را در عرصههای
گوناگون نش��ان میدهد؛ چنانک��ه همه دنیا
ش��اهد بود در حماسه تش��ییع میلیونی پیکر
س��ردار مقاومت ،مردم ما با حضور خود ،رای
و نظرش��ان را در عمل ابالغ و اعالم کردند و
به ایس��تادگی و پافش��اری بر آرمانهای فجر
انقالب رای دادند.
رئیس��ی ،تبیین اه��داف انق��الب در این ایام
را بس��یار ضروری دانس��ت و ادامه داد :نسل
فعلی و آینده کشور باید بدانند که چه رسالت
سنگین و سترگی بر عهده دارند و اهداف بلند

سردار شریف ادعای مطرح شده توسط فردی
در خصوص" ش��یوه تامین بودجه س��پاه " را
دیدگاه و برداش��ت های ش��خصی وی وفاقد
وجاه��ت قانونی دانس��ت و تاکید کرد :منطق
س��ازمان اطالعات س��پاه در برخورد با عوامل
نف��وذی و جاس��وس ه��ای س��رویس ه��ای
اطالعاتی دشمن در چارچوب وظایف مصرح
و قانونی و یکی از تاثیرگذارترین عملکرد های
سپاه است.
در پی انتش��ار ویدئویی در فضای مجازی که
در آن کارشناسی به بیان مطالب در خصوص"
ش��یوه تامین بودجه سپاه " میپردازد؛ سردار
س��رتیپ دوم پاس��دار رمضان شریف سخنگو
و مس��ئول رواب��ط عموم��ی کل س��پاه در
گفتوگویی ،ب��ا رد ادعاهای این فرد ،گفت:
ماموریت ها و عملکرد س��پاه در پاس��داری از
انقالب اس��المی و صیانت از امنیت و آسایش
ال در چارچ��وب قوانین و
مل��ت ای��ران کام�� ً
مقررات کش��ور و مبتنی بر عقالنیت ،درایت
ومنطقی قوی اس��ت و طرح این گونه ادعاها

انقالب یعنی حاکمیت توحید و اجرای عدالت
را باید بشناسند و آن را پاس بدارند.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به مجاهدتهای
ام��ام راح��ل ب��رای حاکمی��ت دی��ن و نفی
طواغیت ،اجرای عدالت و مبارزه با فساد را در
ذات جمهوری اس��المی دانست و اظهار کرد:
هاضمه این نظام و انقالب ،فسادپذیر نیست و
تبیین اهداف انقالب ،این واقعیت را به خوبی
برای همگان روشن میسازد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود ،مکتب
سیاسی امام را متفاوت از سایر مکاتب سیاسی
جهان دانست و خاطرنشان کرد :انسان امروز
از سیاس��ت منهای معنوی��ت در رنج و عذاب
اس��ت .دس��تاورد ای��ن اندیش��ه چی��زی جز
سالحهای کشنده ،ظلم و ستم علیه ملتهای
مظلوم در نقاط مختلف جهان و نقض آش��کار
حقوق انسانها نبوده است ،اما مکتب سیاسی
امام ،مکتب عدالت اجتماعی ،توجه به دیگران
در پرتو خدا خواهی است که موجب میشود
همه مس��تضعفان ،محرومان و س��تمدیدگان
عالم به سوی آن جذب شوند.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به سخنان گهربار
مق��ام معظم رهبری که ش��هید حاج قاس��م
سلیمانی را از برجس��تهترین دانشآموختگان
مکتب سیاس��ی امام راحل دانس��ت و تصریح
ک��رد :آنچه ش��خصیتی همچون حاج قاس��م
سلیمانی را شکوفا ساخت و الگو قرار داد ،دست
توانای معلم فرزانه او یعنی مقام معظم رهبری

(حفظه اهلل تعالی) بود که توانست مجموعهای
از عرفان ،ایستادگی ،اخالص ،دشمن شناسی،
دشمن ستیزی و  ...به نام سردار قاسم سلیمانی
را به این عالم عرضه کند.
رئیسی با اش��اره به مجاهدتهای الهامبخش
ش��هید س��لیمانی در جریان مبارزه با جریان
اس��تکبار در منطق��ه ،ای��ام اهلل ده��ه فجر را
فرصت��ی ب��رای تبیی��ن ای��ن مجاهدتها و
دس��تاوردها دانس��ت و افزود :ام��روز فضای
ش��بهه افکنی گس��تردهای دل و جان جوانان
را تهدید میکند و دشمن مدام در صدد ارائه
یک قرائت بد از انقالب اسالمی است؛ چنانکه
هم��ه دیدیم ای��ن بزرگتری��ن ناقضان حقوق
انس��ان در جای جای جه��ان ،چگونه تالش
داشتند با ژست دلس��وزی برای جانباختگان
حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که حقیقتا
دل هم��ه مردم ایران را ب��ه درد آورد ،دو قله
تش��ییع میلیون��ی پیکر حاج قاس��م و تحقیر
هیمن��ه نظام��ی آمریکا ب��ا حمله ب��ه پایگاه
عیناالسد را تحتالشعاع قرار دهند.
وی ب��ا تأکید بر لزوم نهادینه س��ازی فرهنگ
انقالبی گری با اس��تفاده از هم��ه ظرفیتها
در ای��ام اهلل دهه فج��ر ،اظهار کرد :دش��من
نمیخواه��د نس��بت به اه��داف و آرمانهای
انق��الب ،کار تبیین��ی صورت گی��رد و تالش
دارد بزرگداشت این حادثه عظیم ،در حد یک
مراسم و تشریفات شکلی و صوری باقی بماند،
ام��ا همه باید تالش کنی��م در این ایام اعالم

کنیم که امروز پنجاه و هفتی بودن یک ارزش
و افتخار است و مکتب فجر ،دستپروردگانی
همچون قاس��م سلیمانی دارد که منطقه را از
شر استکبار نجات میدهد.
رئیس��ی با بی��ان اینکه هر جا تفک��ر انقالبی
باش��د ،کارها پیش میرود و هر جا مش��کل
داش��تهایم روحیه لیبرال مسلکی حاکم بوده
اس��ت ،تاکید ک��رد :تفکر انقالب��ی به معنای
ب��ی برنامگ��ی و دوری از عقالنی��ت نیس��ت.
برنامهری��زی ،مس��ئولیتپذیری ،عقالنیت و
آین��ده نگری از مهمترین مولفههای اندیش��ه
انقالبی اس��ت ،چنانک��ه به اذعان دوس��ت و
دشمن ،شخصیتی مانند حاج قاسم سلیمانی

سخنگویسپاهدرواکنشبهادعایمطرحشدهدرخصوصشیوهتامینبودجهایننهاد:

منطق اطالعات سپاه در برخورد با عوامل نفوذی در چارچوب وظایف قانونی است
فاقد وجاهت قانونی می باشد.
سردار شریف عملکرد سپاه نزد افکار عمومی
را واض��ح ،روش��ن و ب��ی نی��از از حمایت با
مستمس��ک قرار دادن موضوعات غیر واقعی
توصی��ف و تصریح ک��رد :هرچند بیان برخی
مطال��ب و تحلیل های غیر منطقی توس��ط
کارش��ناس مذکور مس��بوق به سابقه بوده و
س��پاه در مرداد ماه س��ال  ۹۵نیز بر اصالح
این روی��ه تاکید کرده اس��ت ؛ اما اعالم می
کنیم این ف��رد در برخی محافل دیدگاهها و
برداش��ت های شخصی و بی پایه و اساس را
مطرح کرده _ک��ه در مواردی از جمله آنچه
اخیرا مطرح شده توسط بدخواهان دستاویز
قرار گرفته و هجمه به س��پاه را س��بب شده
اس��ت_ در حالیکه صحت و واقعیت نداشته
ت
اس�� .

مسئول روابط عمومی کل سپاه قانون مداری
و عمل انقالبی را محور اقدامات سپاه توصیف
و تصریح کرد :سپاه پاسداران انقالب اسالمی
تمام��ی عرصه های ماموریتی از جمله ارتقای
توان و قدرت بازدارندگ��ی  ،صیانت از اقتدار
نظام و امنیت مردم  ،خدمت رس��انی وکمک
به توس��عه  ،پیش��رفت و آبادانی کشور و نیز
مقابل��ه ب��ا توطئههای دش��منان را تکلیف و
رس��الت ذاتی و آرمانی خود دانس��ته و آحاد
پاس��داران هم در این مسیر مقدس مجاهدانه
،صادقانه و ایثارگرانه تالش می کنند.
س��خنگوی س��پاه ادبیات این نه��اد مردمی
را مبتنی بر صداقت و درس��تی و برخاس��ته
از نظام ارزش��ی حاکم بر فرهنگ و س��ازمان
خود عنوان و خاطرنش��ان کرد :امروز سپاه به
واس��طه همراهی و همدلی با مردم و تالش

در خدمت به آنان درچالش ها و مش��کالت و
همچنین نق��ش آفرینی فعال و تعیین کننده
درشکست توطئه های دشمنان امت اسالمی
و مل��ت ایران بیش از هر زمان می درخش��د
و کس��انی ک��ه از این نهاد مردم��ی و انقالبی
حمایت می کنند می بایست صداقت و نجابت
در بیان و گفتار را که الزمه پذیرش کالم نزد
مخاطب و افکار عمومی اس��ت را مورد همت
و توجه قرار دهند.
سردار ش��ریف با رد ادعای واهی مطرح شده
پس از ش��هادت سردار س��لیمانی تاکید کرد:
خون بهای فرمانده دالور و سردار سرافراز سپاه
اسالم س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که
توسط اشغالگران آمریکایی به شهادت رسید،
به فرم��وده مقام معظم رهب��ری و فرماندهی
کل قوا(مدظل��ه العال��ی) خروج اش��غالگران

گزیدهایازجلسهروزگذشتهخانهملت

منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس تعیین شد

بررسی جزییات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین
مالی فعالیت ه��ای انتخاباتی در انتخابات مجلس
ش��ورای اس��المی ،اعالم وصول تقاضای استعفای
نماینده سروس��تان ،رفع ایرادات ش��ورای نگهبان
در الیح��ه درآم��د پایدار و هزینه ش��هرداریها و
دهیاریه��ا از مهمتری��ن اخبار جلس��ه علنی روز
گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس شورای اس��المی به ریاست
علی الریجانی برگزار ش��د و بررسی جزییات طرح
ش��فافیت و نظ��ارت بر تأمین مال��ی فعالیت های
انتخابات��ی در انتخاب��ات مجلس در دس��تور کار
نمایندگان قرار گرفت.
در جلس��ه علنی روز گذش��ته و در جریان بررسی
جزییات طرح ش��فافیت و نظ��ارت بر تأمین مالی
فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای
اس��المی ،در مصوبه ای امکان��ات و منابع قانونی
تامی��ن مالی تبلیغ��ات و فعالیته��ای نامزدهای
انتخابات مجلس تعیین شد.
همچنی��ن نمایندگان مجلس س��از و کار دریافت
و پرداخ��ت کمک مالی نقدی ی��ا غیر نقدی برای
تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی را شفاف
کردند.
با تصویب ماده  ۵طرح شفافیت و نظارت بر تامین

مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس نیز
مقرر ش��د که از این پس حداکثر هزینه هر نامزد
انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیش��نهاد وزارت
کشور به تایید هیات مرکزی نظارت برسد.
در ادامه این جلسه نمایندگان چارچوب هزینههای
انتخاباتی هر داوطلب را هم تعیین کردند.
مجل��س با تصویب ماده  ۷این طرح در مصوبه ای
داوطلبان نمایندگی مجلس را موظف کرد حسابی
را جه��ت نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط
به هزینههای انتخاباتی تعیین کنند.
نمایندگان مجل��س در مصوبه ای دیگر در همین
رابط��ه مق��رر کردند کمکه��ای مال��ی دریافتی
داوطلب��ان نمایندگ��ی مجل��س در س��امانه مالی
انتخابات ثبت شود.
با تصویب ماده  ۱۰این طرح مقرر شدد در صورت
انجام هرگونه هزین��ه تبلیغاتی و انتخاباتی خالف
قانون از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس ،آنها از
نامزدی در همه انتخاباتها محروم میشوند.
در جلس��ه علنی ،امیر حس��ین قاض��ی زاده عضو
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نامه استعفای
داریوش اسماعیلی از نمایندگی مجلس را قرائت و
اعالم وصول کرد.
نماین��دگان مجل��س در ادامه کار خ��ود ایرادات

ش��ورای نگهبان در الیحه درآم��د پایدار و هزینه
شهرداریها و دهیاریها را رفع کردند.
جهت تامین نظر شورای نگهبان همچنین با ۱۳۰
رای مواف��ق ۱۰ ،رای مخال��ف و  ۴رای ممتنع از
مجم��وع  ۱۹۶نماینده حاض��ر در مجلس ،الیحه
قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد
دائمی شد.
در پی قرائت گزارش کمیس��یون آموزش مجلس
در گزارشی درخصوص مسائل مرتبط با فرهنگیان
و مدارس خارج از کشور هم ،مجلس با ارجاع این
گزارش به قوه قضاییه برای رس��یدگی به تخلفات
مربوطه موافقت کرد.
ب��ا  ۱۵۰رای مواف��ق ۱۹ ،رای مخال��ف و  ۷رای
ممتن��ع از مجموع  ۱۹۹نماینده حاضر در مجلس
نیز طرح استفس��اریه بند «ج» م��اده  ۱۱۲قانون
برنامه شش��م توسعه تصویب شد که بر اساس آن
بازنشس��تگان ش��اغل در مناطق جنگی از مزایای
ایثار برخوردار خواهند شد.
نمایندگان همچنین به بررس��ی با اولویت طرحی
رای دادن��د ک��ه در ص��ورت تصوی��ب نهایی آن
کارمن��دان دولت ذی��ل قانون خدمات کش��وری
میتوانند بیش��تر از یک بار مدرک تحصیلی برای
اعمال در حقوقشان ارائه کنند.
ایسنا

فراتر از یک فرمانده نظامی ،یک استراتژیست
و دیپلمات بسیار قوی بود.
رئیس قوه قضاییه ،بهرهگیری از همه ظرفیتها
برای تبیین اه��داف و دس��تاوردهای انقالب
اس��المی بویژه ظرفیتهای فضای مجازی در
ای��ام اهلل دهه فج��ر را ضروری دانس��ت و در
پایان یادآور ش��د :روزی که آیتاهلل بهشتی به
شهادت رسید ،بر همه ما بسیار سخت گذشت،
اما هیچ خونی مثل خون بهشتی نمیتوانست
ب��ه جریان نفاق و بنیصدر خاتمه دهد .تردید
نکنید که خون حاج قاس��م نیز قطعا آغازی بر
پایان حضور مستکبرین در منطقه خواهد بود.
روابط عمومی قضاییه

تروریست آمریکایی از منطقه است و به فضل
الهی ای��ن مهم تحقق یافتنی اس��ت و هیچ
مع��ادل مادی نخواهد داش��ت و امریکایی ها
طعم س��یلی سپاه در هدف قرار گرفتن پایگاه
راهبردی خود در منطقه و ویرانی بخشهای
مهمی از آن را بعنوان ش��روع ماجرای انتقام
سخت  ،چشیده اند.
وی در پایان منطق س��ازمان اطالعات س��پاه
در برخورد با عوامل نفوذی و جاس��وس های
س��رویس ه��ای اطالعاتی دش��من را نیز در
چارچ��وب وظایف مص��رح و قانونی و یکی از
تاثیرگذارترین عملکرد های س��پاه توصیف و
تاکی��د کرد :اظهارات خالف واقع و نادرس��ت
ای��ن چنینی که ثمره ای جز س��وء اس��تفاده
دش��منان ملت ایران و ریختن آب در آسیاب
آنان ندارد  ،هیچگاه مورد تایید س��پاه نبوده
و دس��تگاههای متولی امر اظهارات و ادبیات
بکارگرفته ش��ده توسط وی که خارج از روال
منطقی اس��ت رادر چارچوب قانون و مقررات
سپاه نیوز
مورد رسیدگی قرار می دهند.

رئیسهیئتتحقیقوتفحصازهدفمندییارانهها:

اجازه قرائت گزارش تحقیق و تفحص از
هدفمندی یارانهها را نمیدهند

رئی��س هیئ��ت تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمن��دی یارانهها گفت:
گزارش تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمن��دی یارانهها از خیلی وقت
پیش به پایان رسیده اما متأسفانه طرفداران دولت با فشار بر کمیسیون
اقتص��ادی اج��ازه نمیدهند این گزارش در صح��ن علنی مجلس قرائت
شود .جبار کوچکینژاد با اشاره به سرنوشت «تحقیق و تفحص از سازمان
هدفمن��دی یارانهه��ا» و ارائه گزارش آن به صح��ن علنی مجلس گفت:
گزارش تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمن��دی یارانهها از خیلی وقت
پیش به اتمام رس��یده اس��ت اما متأس��فانه طرفداران دولت با فش��ار بر
کمیسیون اقتصادی اجازه نمیدهند این گزارش در صحن علنی مجلس
قرائت شود.
وی تصریح کرد :گزارش این تحقیق و تفحص بسیار مهم و بسیار اثرگذار
خواهد بود .پیرو این گزارش مش��خص شد که منابعی پیرو ماده  ۸قانون
فوق به هدر رفته و بسیاری رانتخواری ایجاد شده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمندی یارانهها در مجلس
بیان داشت :امیدوارم کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه همکاری
الزم را داش��ته باشد .بنده یک نوبت به این کمیسیون به دلیل تاخیر در
ارائه گزارش فوق اخطار دادهام و اگر الزم باش��د اخطار دیگری در صحن
علنی مجلس در این رابطه خواهم داشت.
کوچکینژاد بیان داش��ت :بر ارائ��ه و قرائت گزارش «تحقیق و تفحص از
س��ازمان هدفمندی یارانهها» در صحن علنی پافشاری خواهیم داشت تا
میزان
باالخره این گزارش در صحن مجلس قرائت شود.

دولت در اجرای توافق پاریس تخلف کرده است
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت :دولت بدون مصوبه مجلس
شورای اسالمی ،توافق پاریس را اجرا کرده است که باید با آنان برخورد شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت :دولت مدتی است که توافق پاریس را
بدون آنکه در مجلس به تصویب رسیده باشد ،اجرا می کند .وی افزود :اجرای
توافق پاریس از سوی دولت ،تأثیرات منفی در کشور داشته از جمله آنکه باعث
کاهش نرخ ظرفیت نیروگاههای کش��ور شده است .عضو فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :این موضوع باید به تصویب مجلس میرسید در
حالی که به تصویب مجلس نرسیده است و دولت بدون مصوبه مجلس ،توافق پاریس
را اجرا کرده اس��ت .وی با اشاره به اینکه این موضوع برخالف اصل  ۷۷قانون اساسی
است ،خاطرنشان کرد :هیئت رئیسه باید با این اقدام دولت برخورد کند چراکه دولت
نباید بدون اجازه مجلس تعهداتی را به خارجیها بدهد .فارس
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افتتاح  ۶هزار پروژه عمرانی در دهه فجر
زهرای��ی گف��ت :از  ۱۱هزار پروژه عمران��ی حدود  ۶هزار پ��روژه به صورت
استانی ،در دهه فجر در برخی از استانها افتتاح خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج س��ازندگی کشور گفت :سازمان بسیج مستضعفین به
منظ��ور خدمت بی منت به مردم ایران اس��المی به ویژه در مناطق محروم،
روستاها و حاش��یه شهرها با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانهها ،سپاه
پاس��داران اقدامی تحت عنوان خدمت رس��انی همزمان  ۴۰هزار پروژه عمرانی زود
ب��ازده عام المنفعه تعریف کرد .او تصریح کرد ۱۷ :هزار پروژه از این  ۴۰هزار پروژه
در اس��تانهای خراسان جنوبی و کردس��تان افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است.
اکنون  ۱۱هزار پروژه عمرانی دارای پیشرفت فیزیکی حدود  ۹۰درصد است که از
این تعداد ،حدود  ۶هزار پروژه عمرانی به صورت اس��تانی ،در دهه فجر در برخی از
استانها افتتاح خواهد شد .باشگاه خبرنگاران

کنترل نفوذ مفسدان به مجلس قابل استقبال است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :اگر کار انتخابات شفاف باشد یک
گام رو به جلو اس��ت و باید از آن اس��تقبال کرد .احمد توکلی ،با اش��اره به
انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :مسئله شفاف کردن منابع مالی
داوطلبان انتخابات و قانونمند کردن آن قدم مثبت بزرگی است که برداشته
میش��ود .او ادامه داد :ممکن اس��ت به دلیل کمبود وقت و همچنین ابتدایی
بودن این مس��ئله (شفافسازی منابع مالی انتخاباتی) در کشور اشکاالتی هم وجود
داشته باشد ،اما نفس اینکه مجلس به این موضوع پرداخت و میخواهد هزینه های
انتخاباتی را ش��فاف و نفوذ مفس��دین به مجلس را کنترل کند قابل استقبال است.
وی افزود :اینکه هیچ شخصیت حقوقی نمیتواند کمک مالی انتخاباتی دهد ممکن
اس��ت عملی نشود ،اما اگر کار انتخابات شفاف باشد یک گام رو به جلو است و باید
از آن استقبال کرد .باشگاه خبرنگاران
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گزارش
آیا آمریکا در انتشار ویروس کرونا نقش دارد؟

کرونا ویروسی برای جنگ بیولوژیک
گروه رویکرد آمریکا سابقه اقدامات تروریستی میکروبی
و بیولوژی��ک را در کارنام��ه خود دارد ،نگاه��ی به کارنامه
سازمان سیا این ادعا را ثابت میکند.
رژی��م آمریکا هرجا که توانایی رویارویی مس��تقیم با طرف
مقابل را نداشته باشد ،دست به ترور میزند ،یک نمونه تازه
از رفتار غیر قانونی و تروریس��تی آمریکا ،ترور سردار شهید
س��لیمانی و اب��و مهدی المهندس بود ک��ه در یک عملیات
تروریستی در بغداد ،سردار دالور ایران اسالمی را به شهادت
رساند.
در ماهیت تروریست بودن رژیم ایاالت متحده هیچ تردیدی
وجود ندارد .ترورهای ترکیبی در دس��تور کار سازمانهای
تروریس��تی این رژیم گنجانده ش��ده و هر جا که نیاز باشد
عم��ل میکند .فیدل کاس��ترو رهب��ر فقید کوب��ا ،از گزند
ترورهای سازمان سیا در امان نبود اما هیچیک از ترورهایی
که س��ازمان س��یا برای از بین بردن او به کار برد ،به نتیجه
نرس��ید .کاسترو در زمان حیات خود بارها از سوی سازمان
سیا با تهدید ترور میکروبی و شیمیایی روبرو شد.
در یکی از عملیاتهای ترور میکروبی و ش��یمیایی ،در یکی
از س��فرهای او واکسی را در مجموعه هیئت همراه کاسترو
نفوذ داده بودند که در صورت استفاده فیدل کاسترو از آن،
ریش و موهای او میریخت و قرار بر این بود که این واکس
هنگام سخنرانی او به کار گرفته شود.
توجه ب��ه این نکته حائز اهمیت اس��ت که نوع جنگهایی
ک��ه آمریکاییها در دنیا ب��ه راه میانداختند تغییر کرده و
از جنگ س��خت به جنگهای ظاهرا ً نرم تغییر ماهیت داده
اما نتیجه جنگهای ترکیبی آمریکا در دنیا همان کشتار و
جنایتی است که از جنگ سخت حاصل میشود.
اگر تا پیش از این آمریکاییها برای رسیدن به اهداف خود
در منطقه و کشوری جنگ راه میانداختند ،اکنون با هزینه
کمت��ر برای خود و هزینه باال برای کش��ور و جامعه هدف،

جنگهایی را ندارک دیدهان��د که به آنها جنگ میکروبی و
بیولوژیکی گفته میشود .مراکز تحقیقاتی پنتاگون و سازمان
س��یا در بخش پزش��کی ،با تولید میکروبها و ویروسهای
بیماری زا ،کش��ورهایی که از نظر آمریکا در محور دشمنان
رژیم ایاالت متحده قرار دارند ،هدف این جنگ هستند.
حتی آمریکا برای این که دنیا را هر چه بیش��تر درگیر کند،
وی��روس بیماریهایی را تولید میکند تا ضمن آن که مردم
دنیا را در یک هراس همیشگی قرار دهند ،مردم و دولتها را
به خود وابسته کند .سازمانهای مرتبط با این مسئله پیش از
آن که ویروس را منتشر کنند ،واکسن آن را تولید میکنند،
تا ضمن جلوگیری از انتش��ار آن در کشور خود ،کشورهای
درگیر آن بیماری واگیردار و کشنده را وادار به خریداری آن
واکسن کنند .طبیعی است که چنین واکسنهایی با قیمت
گزاف در اختیار کشورهای نیازمند قرار میگیرد و البته همه
نیاز آنها بر طرف نمیش��ود .اکنون که چین درگیر ویروس
«کرونا» شده است ،دور از ذهن نیست که به خاطر دشمنی
آمریکا با چین ،این ویروس در این کشور پخش شده باشد.
چین اکنون در جایگاه یک کشور بزرگ با جمعیت و وسعت
زیاد که سومین کشور دنیا از نظر وسعت است ،از کشورهایی
است که مقابل سیاستهای امریکا قرار دارد.
جنگ تج��اری آمریکا با چین ،جنگ اقتصادی ،تحریمهایی
که علیه این کشور اعمال کرده ،جنگ تعرفهها و تقابلی که
میان این دو کشور وجود دارد ،میتواند دلیل محکمی برای
اقدام آمریکا علیه چین در یک جنگ بیولوژیکی باشد.
ش��رایط چین پس از انتش��ار ویروس کرونا بر اس��اس آنچه
که رئیس جمهور این کشور هشدار داده بسیار وخیم است،
دهها نفر جان باختهاند و هزاران نفر نیز به این ویروس مبتال
گش��تهاند .میلیونها چینی در معرض خطر ابتال به ویروس
کرونا هس��تند که اگر اقدامات پیشگیرانه مؤثر انجام نشود،
ع��الوه بر مرگ تعداد زیادی از مردم این کش��ور ،ویروس به

کارنامه
از بیسوادی اکثریت مردم تا ارتقای
سطح علمی جامعه

دیگر کشورها سرایت خواهد کرد.
البته وزیر بهداشت چین اعالم کرده است که واکسن ویروس
کرونا در این کش��ور تولید ش��ده که البته نش��ان از قابلیت
پزشکی این کشور دارد اما هر کشوری قادر نخواهد بود برای
مقابله با چنین حمالت ویروس��ی بتواند واکسن آن را تولید
کند .آمریکا در تولید ویروسهای بیماری زا قابلیت ویژهای
ندارد ،هر کشوری میتواند در مراکز بیولوژیک خود دست به
چنین کاری بزند ،اما چنین رفتارهای جنایتکارانهای تنها از
سوی رژیمی چون آمریکا بر میآید ،چرا که ماهیت این رژیم
بر اساس ترور و تروریسم بنا نهاده شده است.
آمریکاییها برای آن که در میان مردم جهان رعب و وحشت
ایج��اد کنند حتی در هالیوود دس��ت ب��ه تولید فیلمهای با
مضم��ون جنگ بیولوژیک��ی میزنند ،فیلمهایی که ش��اید
در برخ��ی از صحنههای آن انتقاداتی هم به سیاس��تهای
حاکمان خود دیده ش��ود ،اما اصل داستان چنین فیلمهایی
بر اساس ایجاد یک فضای ابرقدرتی دذر دنیا است تا جهان را
در رعب وحشت از حاکمیت آمریکا در دنیا نشان دهد.
اکن��ون که رژیم آمریکا دش��منیهای خ��ود را با جمهوری

اسالمی ایران پس از ترور سردار سلحشور حاج قاسم سلیمانی
به اوج خود رس��انده است ،س��ازمانها و نهادهای مرتبط با
موضوع جنگ میکروبی و بیولوژیکی همچون سازمان پدافند
غیر عاملریال وزارت بهداش��ت و یگانهای پزشکی نیروهای
مسلح کش��ورمان باید در این زمینه هوش��یارتر باشند تا از
تکرار ویروس کرونا در کش��ور جلوگیری شود که قطعاً این
نهاده��ای مرتبط تاکنون تدابیر الزم را اندیش��یدهاند .رژیم
آمری��کا که نش��ان داده به قوانین و پیمانه��ای بینالمللی
پایبند نیس��ت و تاکنون از چندین پیمان بینالمللی بیرون
آمده اس��ت ،از معدود کشورهایی است که تاکنون از امضای
پروتکل بازدارندگی حقوقی کاربرد جنگافزارهای بیولوژیکی
س��ر ب��از زده و اکنون که ب��ه دانش این نوع از س��الحهای
بیولوئژیکی دس��ت یافته سعی دارد تا از آنها برای آزمایش و
تهدید جوامع دیگر بهره ببرد .چنین اقداماتی از سوی رژیم
آمریکا قطعاً باعث خواهد ش��د که کش��ورهای دنیا نه تنها
مرعوب نشوند بلکه خشم بیشتری نسبت به ایاالت متحده
پیدا کنند و حتی مردم این کشور نیز در آینده نزدیک علیه
سیاستهای حکام خود قیام خواهند کرد.

یادداشت

دالل گوشت و قاچاقچی سیگار باید برای ورود به مجلس تائید صالحیت شوند؟

عباسعلی کدخدایی

بررس��ی صالحیت نمایندگان محترم مجلس ،در رسانهها حساسیتهایی ایجاد
کرد .برخی از رس��انهها از ش��ورای نگهبان تمجید کردن��د و برخی دیگر آن را
سیاسیکاری و جناحیبازی خواندند.
در این خصوص چند نکته قابل توجه است:
نخس��ت .مجلس شورای اس��المی خانه ملت و رکن اساسی قانونگذاری و پیوند
مردم با مسئوالن و دستگاههای مختلف است .جایگاه مجلس به هیچ وجه نباید
تضعیف ش��ود و حس��اب معدود افراد متخلف با نمایندگان س��الم و خدمتگزار
نبای��د یکی ش��ود .عملکرد مجلس دهم در طول چهار س��ال اخیر از جنبههای
مختلفی قابل تقدیر و تشکر است و مورد حمایت مردم و اعضای شورای نگهبان
بوده اس��ت .از جمله طرح اصالح قانون اقدام متقاب��ل در برابر آمریکا که اخیرا ً
به تصویب رس��ید و ش��ورای نگهب��ان نیز فورا ً آن را تأیید ک��رد و مورد تمجید
 Â//À¬« d»Ô// Õ´//{³ ½Z³|//ÀËÂa d¯// cY//ÌÌ¤e Ö//Æ³M
Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ¼//Ä]ZyÖ»ZÆ//d¯//½Z//Yy

]  wÂ»Ã{Z ·Y©Â§Ö»Â¼¼n»Ä¸neÂ{ZÀfYÄ
ÃY{Y  wÂ//»  ÃZ¼//Ä»Z¿//]Y]Á
»ÕÂ½Z//Yy¶¯ÃY{YÖf//{ËZÀÁÕ´//{³,Ö´ÀÅ§gYÌ
 {MÄ]|Æ»Öf^i|uYÁ{d¯//¶v»|//}ZzeY¶Ë}cZ¼Ì¼e
Ôa½Z¼¸//Y| ]ÄqÂ¯ÖËZ¼ÀÅY½Z]ZÌy|Æ//»Æ//|Ë|m
¯©Â§s//Ä]ÄÂ]»Ã{Z»Ád§ZË//ÌÌ¤eÖf//a|//
Ã|Ì¯Yd»Ô//Õ´//{³½Z³|ÀËÂaÄ//]d¯//¹Z¿ |Ë{³sÔ//Y
ÂÂ»Ä]|Ë{³sÔYÄ»ZÀZY{ÄÂ]»Ã{Z»Ád§ZËÌÌ¤e|Ì¨//
§ ºÌÀe,|Ë{YÁ~yYÄÀÌ»{dÌ·Z §|Ë{³©Zv·Y¶Ë}{YÂ»dÌ·Z
cZ»|yÄ¿Â³ÅÁ½Z°»Ã//Ìy},ÖmZyÁÖ¸yY{ÖÅÁ³c§Z//»¹Zn¿YÁ
gYÌ»½Z»Z//cY¬»Á¾//Ì¿YÂ«dËZZ//]ÁÕ{//´¿ZÆmÁÕ{//´¿YËY
§d^iÁ¹ÓÕZÅÂn»~yYYaÕ´{³ÁÖf{ËZÀ,Ö´ÀÅ
»Á|//Z^Ì¼¿dÌ·Z §Ä¿YÁaÁ|Á~yYÄ·À»Ä]Â¯~»dÌ·Z §ÂÂ
» |Ë{³sÔYÄ»ZÀZY{ÄÂ]»Ã{Z
d^iÃY{YÕÂ½ZYy½ZfYÔ»YÁ{ZÀYd^i¶¯ÃY{Y
¯|Æ»ÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅd

Ì£Ä//Â»ZÅÄ¨ZZ//]MÄËÌyÄ//Â»cYÌÌ¤eÖ//Æ³M
Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ¼Ä]ÕZne
]wÂ»Ã{Z// ·Y©Â//§Ö»Â¼//¼n»Ä//¸neÂ{ZÀf//YÄ//
    wÂ»ÃZ¼Ä»Z¿Á
{ZÌÀ]"Ä]ÄÂ»¹Z¿ |}ZzeY¶Ë}cZ¼Ì¼eÂ¯cYÁ
Ä»ZÀZY{ÄÂ]»Ã{Z»Ád§ZËÌÌ¤e"ZÅÄ¨ZZ]MÄËÌy
 |Ë{³sÔY
ÃY{YÕÂ½ZYy½ZfYÔ»YÁ{ZÀYd^i¶¯ÃY{Y
|Æ»ÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅd¯d^i

رهبر معظم انقالب واقع ش��د .دوم .یک مجلس خوب ،مجلس ش��جاع ،متعهد،
متدین ،س��الم و خدمتگزار است .مجلسی که مشکالت مردم را پیگیری نماید،
رف��ع تبعیض و نابرابری را دنبال کند ،هوش��مندانه قانونگ��ذاری کند ،در برابر
مسائل بینالمللی حس��اس و بیدار باشد ،در نظارت بر عملکرد دستگاهها فعال
باشد و لحظهای را برای شنیدن دغدغههای مردم و پیگیری آن از دست ندهد.
چنین مجلس��ی در رأس امور است .آنچه قانون در شرایط داوطلبان نمایندگی
مجلس بیان کرده ،برای تش��کیل چنین مجلس��ی کافی نیست و حداقلهاست.
بخش اصلی در انتخاب شایستهترین افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب
نمایندگان از س��وی مردم نیز باید نظارت کارآمد و دقیقی بر رفتار آنان صورت
گیرد تا عملکرد مجلس مخدوش نگردد.
س��وم .در این دوره بررس��ی صالحیت نمایندگان محترم با حساسیت ویژهتری
انجام ش��د .پروندههای آنان جداگانه در هیئت مرکزی نظارت بررس��ی ش��د و
گزارشه��ا به همراه مس��تندات مربوطه مالحظه ش��د .مطالب غیرمس��تند یا
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غیرمعتب��ر در پروندهها کنار گذاش��ته ش��د و در مواردی پی��ش از اعالم نتایج،
مطالب مبهم از خود آنان س��ؤال شد و ضمیمه پرونده قرار گرفت .پس از اعالم
نتایج نیز بس��یاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در مالقات با اعضای شورا
در جری��ان دالی��ل رد صالحیت خویش قرار گرفتند .برخ��ی آن دالیل را قبول
کردند و رفتند و برخی دیگر توضیحات و پاس��خهایی داش��تند .توضیحاتش��ان
ش��نیده ش��د و اگر مس��تنداتی در این خصوص داش��تند به محتوای پروندهها
اضافه ش��د .برخی دیگر نیز منکر گزارشهای دریافتی از مراجع قانونی ش��دند.
از مراجع قانونی خواسته ش��د ،جزئیات الزم را برای مطرح کردن با نمایندگان
مذکور ارسال نمایند و تصمیم نهایی را اعضای شورای نگهبان اعالم نمایند؛ لذا
ش��ورای نگهبان در مقام یک داور بیطرف به ش��کایات رسیدگی میکند و اگر
توسط هیئتهای نظارت اس��تانی جایی خطا و اشتباهی صورت گرفته باشد یا
مستندات جدیدی دریافت شود ،اعمال میگردد.
چهارم .عدم تأیید صالحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست .برخی
از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داش��تهاند که صالحیت نمایندگی را
برای دوره بعد از دست دادهاند.
ش��اید این خطاها مس��اوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد
نش��ود ،ولی برای اثبات عدم شایس��تگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت
ال فردی که روس��ای آموزش و پرورش و ارش��اد و مدیر چند
کفای��ت کن��د .مث ً
مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب
کرده ،شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد ،اما چنین فردی شایسته نمایندگی
است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مالاندوزی حرام شدهاند
که اینها نیز رد صالحیت شدهاند.
ال فردی ک��ه  ۲۷۰میلیارد تومان در یک پروژه س��اختمانی در یک ش��هر
مث�� ً
سرمایهگذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال
نفوذ برای برادر کوچکش که زیر س��ی سال سن دارد گرفته ،چنین فردی باید
تأیید ش��ود؟ فردی که در پوشش موسسه عامالمنفعه با ارز دولتی گوشت وارد
ک��رده و ب��ا قیمت آزاد در ب��ازار عرضه کرده و مخارج انتخابات��ی خود را از این
طریق بهدس��ت آورده ،باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوههای
کالن پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده س��وابق او موجود است ،باید
تأیید ش��ود؟ اینها بخشی از واقعیتهایی است که شورای نگهبان در رسیدگی
به پروندهها و سوابق داوطلبان با آن روبهرو شده است.
طبیعت��اً قانون و مردم اجازه تأیید صالحیت چنین اف��رادی را نمیدهند .البته
برخی دیگر نیز در محاکم قضایی اتهاماتی دارند که هنوز رسیدگی نشده یا در
حال رسیدگی است و به زودی عدالت درخصوص آنان اجرا میگردد.
پنج��م .مش��ارکت در انتخاب��ات امری ض��روری و بدیهی اس��ت و دغدغه همه
مس��ئوالن از جمله اعضای ش��ورای نگهبان است .دایره انتخاب مردم نیز هرچه
متنوعتر باش��د مفید اس��ت ،اما آیا وجود افراد «فاقد ش��رایط قانونی» در میان
داوطلبان نمایندگی مجلس ،کمکی به پرش��ورتر ش��دن تنور انتخابات میکند؟
افرادی که ش��رایط قانونی نمایندگی را نداشته باش��ند آیا قادر به وضع قوانین
عادالنه و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی خواهند بود؟
پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان

رشد بیست و پنج برابری دانشجویان
رش��د کمّ ��ی دانش��جویان کش��ور یک��ی دیگ��ر از
ش��اخصهای توس��عه علم��ی در س��الهای پ��س
از انق��الب اس��ت .در حال��ی که تعداد دانش��جویان
دانش��گاههای کش��ور پیش از انقالب حداکثر از مرز
۱55ه��زار نفر تجاوز نمیکرد ،امروز افزون بر چهار
میلیون و دویس��ت هزار نفر میباش��د .در بسیاری
ال فارغ التحصیل
از زمین��ه های علوم تخصّ ص��ی اص ً
نداشتیم .شاغلین به تحصیل در سال  5۷در مقطع
کارشناسی ۹8هزار دانش��جو ،امروز  ۲8۱۹۶۶۲نفر
و در مقطع ارش��د(فوق لیس��انس) در سال پنجاه و
هفت  ۶3۴۰نفر دانش��جو داش��تیم و ام��روزه ۷۲۰
هزار ساالنه فارغ التحصیل داریم؛ در مقطع دکترای
حرف��ه ای  ۷۲هزار و در گروه تخصصی  ۱۲55فارغ
التحصیل داش��تیم و اکنون س��االنه  ۹۴هزار ،یعنی
نزدیک به صد هزار نفر ساالنه فارغ التحصیل داریم.
اکنون تعداد اعضای هیأتهای علمی دانش��گاههای
ای��ران از چهار هزار نف��ر در ابتدای انقالب به حدود
 ۹۰هزار پژوهشگر و محقق رسیده است .همچنین
تعداد دانشآموزان کش��ور نیز که تا قبل از پیروزی
انقالب اسالمی ،یعنی سال تحصیلی  ،5۷�5۶حدود
هفت میلیون و هفتصد هزار بود ،هماکنون به بیش
از  ۱5میلیون نفر رسیده است.
مقام معظم رهبری دربارۀ رش��د تعداد دانش��جویان
نس��بت به قبل از انقالب فرمودند« :در زمینۀ علم و
فنّاوری ،از اوّل انقالب تاکنون  ،تعداد دانشجویان ۲5
برابر شده است؛ اوّل انقالب ،همۀ دانشجویان کشور
دویس��توخردهای هزار نفر ب��ود ،امروز نزدیک پنج
میلیون دانشجو در کشور مشغول تحصیل هستند؛
مق��االت علمی ش��انزده برابر ش��ده ؛ و فعالیتهای
علمی و فنّاوری فراوان دیگر».
دانشمندان ایرانی برتر جهان
امروزه حدود  ۲درصد از تولید علم جهان به کشورمان
تعلق دارد و بیش از  ۲۰۰دانش��مند ایرانی در سطح
دانشمندان برتر جهان هستند و این نشان از شکوفایی
استعداد ملی کشور در پرتوی انقالب اسالمی است.

پژوهش و تحقیق

همچنین مخبر دزفولی گفت :پژوهش و تحقیق مایه
تحکیم استقالل کشور است و سال گذشته بیش از
 ۴۰فرآورده علمی(پتن��ت) در جهان ثبت کردهایم.
وی افزود :در س��ال جاری( )۹۷هم تا امروز بیش از
 ۱۱5فرآورده علمی (پتنت) ثبت کردهایم و این روند
پرافتخار ادامه دارد .به طور کلی باید گفت که تعداد
پژوهشگران ،حجم سرمایه گذاری کشور در پژوهش،
تعداد مقاالت علمی جهانی و مقاالت علمی داخلی و
تع��داد ثبت اختراع به عنوان عوامل مؤثر بر پژوهش
رشد روزافزون و قابل مالحظه داشته و در عرصه های
داخلی و خارجی شاهد درخشش دانشمندان علمی
ایرانی خصوصاً در المپیادهای جهانی هستیم.
رتب�ۀ ایران در تعداد مقاالت و ارجاعات علمی
(تولید علم)
آم��اری که پایگاه تامس��ون رویت��رز ( )ISIاز میزان
تولی��دات علمی ای��ران در دوره پیش از انقالب ارائه
میدهد ،بسیار ناچیز است؛ حال آنکه اکنون ایران
رتب��ۀ اول علمی (تعداد مق��االت) در منطقه و رتبۀ
ش��انزدهم را در جهان حائز گردیده است .بنابراین،
س��هم ایران در تولید علم جهانی از یک صدم درصد
در س��ال  ،۱35۷در س��ال  ۱3۹5ب��ه ۱/8۱درصد
رس��یده اس��ت .افزایش  ۱8۰برابری سهم ایران در
تولی��د علم دنیا و رش��د  55برابری آمار تولید مقاله
توس��ط محققان ایرانی طی س��الیان بعد از پیروزی
انقالب ،نشاندهنده رشد چشمگیر این درخت تناور
اس��ت .بر همین اس��اس ،طبق آمار ۲۰۱۷م ایران
دارای بیش��ترین ارجاعات علمی با رتبۀ هفدهمین
کشور محسوب شده اس��ت .همین رشد چشمگیر
تولیدات علمی است که نشریۀ نیوساینتیست در سال
۲۰۱۰م گزارش داه اس��ت :ایران دارای س��ریعترین
نرخ رش��د علمی و از پیش��روترین کشورهای جهان
در تولیدات علمی اس��ت .نرخ رش��د علمی در ایران
 ۱۱برابر میانگین جهانی است .نشریۀ نیوساینتیست
ب��رای اینکه اعتبار الزم ب��رای این گزارش را حفظ
کرده باش��د ،همچون گذشته به آمار و ارقام مستند
موجود در پایگاه اطالعاتی وبس��ایت علم (Web
 )Of Scienceاستناد کرده است.
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برخورد مرزبانی آمریکا با ایرانیان ،نژادپرستی محض است
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران برخورد مقامات امنیت مرزی آمریکا با
ایرانیان را نژادپرس��تی محض و در تناقض با قواعد حقوق بشری و شاهدی
بر خصومت عمیق دولت واشنگتن با ایرانیان خواند.
سید عباس موسوی در توئیتی درباره اقدام مرزبانی آمریکا در قبال اتباع یا
متولدین ایران نوشت« :طبق گزارشات ،مقامات امنیت مرزی آمریکا ایرانیها
را به خاطر ملیتش��ان آزار میدهند .این یک نژادپرس��تی مح��ض و در تناقض با
هنجارها و قوانین بینالمللی حقوق بشری است .وی این برخوردها را شاهدی دیگر
بر عقده ش��رورانه این دولت (آمریکا) نس��بت به ایران و خصومت عمیق با ایرانیان
خواند .پایگاه کانادایی سی.بی.س��ی روز پنجش��نبه خبر داد :به مرزبانان آمریکا که
در گذرگاههای مرزی آمریکا-کانادا مشغول کارند دستور داده شده مسافران متولد
ایران را بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار دهند .فارس
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ترور قاسم سلیمانی جنایت جنگی بود
یکی از نمایندگان سابق پارلمان اروپا ترور سردار سلیمانی را جنایت جنگی
خواند و گفت ،امپریالیس��م با این اقدام دنبال نابودی کامل مقاومت بود نه
اینکه صرفا ضربهای به ایران بزند .خاوییر کووسو که یک ماه پیش عضویت
او در پارلمان اروپا به پایان رس��ید ،گفت :ادامه داد :آنچه اتفاق افتاد حمله
علن��ی به یک فرمانده نظامی رس��می بود ک��ه او را خیانتکارانه در عراق ترور
کردند .آنها میدانس��تند با پشت سر گذاش��تن خطوط قرمز میتوانند این اقدام را
در عراق اجرایی کنند؛ آنها ش��خصی را ترور کردند که به ش��کلی پررنگ در نابودی
تروریس��م نقش داشت .وی تصریح کرد ،سردار س��لیمانی برای ملتهایی که دچار
[معضل] تروریسم هستند ،شخصیتی عزیز است و او اولین کسی بود که از ساعات
اولیه حضور تروریس��م در س��وریه از این کشور حمایت کرد .این عضو پارلمان اروپا
تسنیم
در ادامه گفت :ما در آستانه جنگ بزرگی بودیم.

ابراز تمایل ولیعهد انگلیس برای سفر به ایران
ولیعه��د انگلیس در گفتوگویی به نقش مه��م و چندجانبه ایران در جهان
اشاره کرد و گفت که مایل است سفری رسمی به ایران داشته باشد.
چارلز شاهزاده ولز در این باره گفت :بله معلوم است که دوست دارم به ایران
ب��روم .میدانم که ایران قرنها بخش مهمی از جهان بوده و کمک ش��ایانی
به دانش بش��ری ،فرهنگ ،شعر و هنر کرده است .منظورم این است که واقعا
ملت چشمگیری هستند.
س��خنگوی چارلز درباره رخ دادن چنین سفری در آینده گفت :هیچ برنامهای برای
سفر رسمی شاهزاده ولز به ایران وجود ندارد.
ولیعهد انگلیس در ادامه اظهار کرد که س��عی دارد میانجی باش��د و برای صلح در
خاورمیانه دعا کرده اس��ت.او ادامه داد :من فکر میکنم که مهمترین چیز ،صلحی
باشگاه خبرنگاران
عادالنه و ماندگار است.
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اخبار

گزارش

تجمع مردم ونزوئال در حمایت از ایران

پاسخ ترامپ به ظریف :نه ممنون!

نتیجهبیتوجهیبه
دیپلماسیانقالبی

م��ردم ونزوئ��ال با اعالم همبس��تگی با م��ردم ایران
ب��رای حفظ صلح ،به تهدیدهای جنگطلبانه آمریکا
اعتراض کردند.
نمایندگان جنبشهای اجتماعی و سیاس��ی ونزوئال
و هیئتهای سیاس��ی جهان که پیشتر در همایش
جهانی مبارزه با امپریالیسم شرکت کرده بودند ،روز
ش��نبه (پنجم بهمنماه) در میدان ونزوئالنا گرد هم
آمدند و با اعالم همبستگی با مردم ایران برای حفظ
صلح ،ب��ه تهدیدهای جنگطلبان��ه آمریکا اعتراض
کردن��د .این تجم��ع بخش��ی از روز جهانی اعتراض
علیه جنگ احتمالی جدید در خاورمیانه است که در
پایتخت همه کشورهای جهان برگزار میشود.
بهدنبال شهادت سردار س��لیمانی فرمانده نیروهای
قدس س��پاه پاسداران انقالب اس��المی در سیزدهم
دیماه بهدس��تور دونالد ترامپ ،تنشها میان ایران
و آمری��کا افزایش یافت« .کارلوس رون» معاون وزیر
امور خارجه ونزوئال در امور آمریکای ش��مالی در این
رابطه اظهار داشت :معتقدیم فراخواندن همه جهان
برای مقابله با جنگ و اقدامات زورمدارانه امپریالیسم
آمریکا علیه مردم ایران ،بسیار اهمیت دارد .از مردم
ای��االت متحده نیز میخواهیم علی��ه این اقدامهای
خودسرانه اعتراض کنند .هیچکس جنگ دیگری را
در جهان نمیخواهد .صداوسیما

درخواس�ت معترض�ان کانادایی برای
پایان تحریمهای ضد ایرانی

درحال��ی رئیس جمهور آمری��کا در توییتی قابل تامل به اظه��ارات وزیر خارجه
کش��ورمان مبنی بر امکان مذاکره با کاخ س��فید؛ نوش��ته ،نه ممنون! که به باور
ناظران سیاسی این بازخورد توییت نداشتن دیپلماسی مقتدرانه و انقالبی است و
مماشات کردن بیش از اندازه با سیاستهای جنگ افروزانه آمریکا است؛ ناظران
سیاس��ی معتقدن��د؛ اصرار و پایبن��دی دولت به مذاکره با غربیه��ا به حد افراط
رسیده است و این با اصل عزت ایران اسالمی مغایر است.
رئیسجمهور آمریکا در واکنش به اظهارات ظریف برای مذاکره با کاخ س��فید در
صورت رفع تحریمها پاسخ منفی داد.
دونالد ترامپ در پیامی در توئیتر به سخنان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
ایران درباره مذاکره با آمریکا واکنش نش��ان داد.وی در این خصوص نوشت :وزیر
امور خارجه ایران گفته که ایران خواس��تار مذاکره با آمریکا اس��ت اما خواس��تار
برداش��ته شدن تحریمهاس��ت .ترامپ در ادامه پیام توئیتری خود در جواب این
سخنان ظریف نوشت :نه ممنون!
ظریف در مصاحبه با نش��ریه آلمانی اشپیگل درباره احتمال مذاکره با آمریکا در
پی ترور س��پهبد س��لیمانی گفت :خیر ،من هرگز این احتمال را رد نمیکنم که
افراد ،رویکردهای خود را تغییر دهند و حقایق را درک کنند .برای ما مهم نیست
که چه کس��ی در کاخ سفید نشسته باشد .آنچه مهم است ،نوع رفتار آنها است.
دولت ترامپ میتواند ،گذش��ته خود را اصالح کند ،تحریمها را لغو کند و به میز
مذاکره بازگردد .ما همچنان در میز مذاکره هستیم.
آنه��ا میز مذاکره را ترک کردند .آمریکا خس��ارت عظیم��ی به مردم ایران وارد
آورده است .روزی خواهد رسید که آنها مجبور میشوند ،این خسارات را جبران
کنند .ما صبر زیادی داریم.
بالفاصله بعد از توییت قابل تامل ترامپ ،وزیر خارجه کشورمان خطاب به رئیس
جمهور آمریکا نوشت :اظهارات و تصمیمات خود در سیاست خارجی را بر اساس
واقعیات بنا کن نه اخبار فاکس نیوز و مترجمین فارسی تان!
ظریف خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در توئیتی نوشته بود وزیر
امور خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با آمریکا است اما میخواهد که
تحریمها برداش��ته شود .نه ،مرسی!" در توئیتی نوشت" :برای دونالد ترامپ بهتر
است که اظهارات و تصمیمات سیاست خارجی خود را بر اساس واقعیات بنا کند
و نه بر اساس عناوین اخبار فاکس نیوز و یا مترجمین فارسی خود.
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نکته قابل تامب اینکه در دفاع از اظهارات آقای ظریف؛ معاون اطالع رسانی دفتر
ریی��س جمهور در واکنش به خبرس��ازی برخی در ش��بکههای مجازی در مورد
مصاحبه ظریف با اش��پیگل نوشت :ش��باهت رفتار ترامپ و دلواپسان شگفت آور
و نگران کننده است.
علیرضا معزی در واکنش به خبرس��ازی در مورد مصاحبه ظریف با اش��پیگل در
حس��اب توییتری خود نوشت :ش��باهت رفتار ترامپ و دلواپس��ان شگفت آور و
نگران کننده اس��ت .به قول ظریف اگر عادت به خواندن متن کامل یک مصاحبه
ندارن��د حداقل میتوانن��د همان یک پاراگراف مورد بح��ث از گفتو گو را کمی
دقیقتر بخوانند.
طی روزهای اخیر و در پی انتشار مصاحبهای از وزیر امور خارجه با اشپیگل برخی
فعاالن دلواپس اقدام به حاشیه سازی در خصوص این مصاحبه داشته اند.
طرح مذاکره مجدد با آمریکا ذل ّت برای شخص ظریف است
نماین��ده مالیر در مجلس با بیان اینکه بح��ث مذاکره مجدد با آمریکا ذلت برای
ش��خص ظریف است ،گفت :هر کس��ی این مسیر را طی کند قطعا ساقط خواهد
شد .حجتاالسالم احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی
در گفتوگ��و با فارس ،با اش��اره به اظهارات اخیر محمدج��واد ظریف وزیر امور
خارج��ه درباره مذاکره مجدد با آمریکا گفت :اصرار و پایبندی دولت به مذاکره با
غربیها به حد افراط رسیده است.
وی افزود :اگر دنیا صدای مذاکره جدید با آمریکا را شنید بنا را بر آن بگذارد که
این حرفها مربوط به حسن روحانی است نه رئیسجمهور اسالمی ایران.
نماین��ده مردم مالیر در مجلس تصریح ک��رد :ملت ایران در روزهای پس از ترور
س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نش��ان دادند که چه میزان از ایاالت متحده
آمریکا منفور هستند.
آزادیخواه با بی��ان اینکه آمریکاییها به هیچ وجه اهل مذاکره نبوده و منطق آن
را هم نمیدانند ،اظهار داش��ت:در مذاکرات برجام به همه دنیا ثابت شد که نیت
آنها عقب نگه داش��تن جمهوری اس��المی ایران از توس��عه و پیشرفت و تضعیف
سیستمهای دفاعی و هستهای کشورمان است.
وی گفت :بارها مقام معظم رهبری در طول سالهای اخیر درباره خدعه و نیرنگ
آمریکاییها و غربیها در مذاکرات هش��دار دادند اما متاس��فانه اصرار بیمعنای
دولت آقای روحانی بر مبنای مذاکره عجیب است.
نماین��ده مردم مالیر در مجلس تصریح کرد :اگر جمهوری اس��المی به توس��عه
و پیش��رفت در دانش صلحآمیز هس��تهای ادامه میداد اقتدار کشورمان بیش از
وضعیت فعلی بود.
آزادیخواه گفت :متاس��فانه آقای ظریف در حالی بحث مذاکره مجدد با آمریکا را
مطرح میکند که خود توسط ایاالت متحده تحریم شده و ایاالت متحده بارها او
را تحقیر کرده اس��ت که البته این موضوعات بعد از هزاران بار روی خوش نشان
دادن او به آنها بوده است.
وی گفت :وقتی عاقبت برجام تحریم وزیر خارجه کشورمان و از دست رفتن زمان
و سرمایههای جمهوری اسالمی و عقب ماندن از قطار توسعه و پیشرفت بوده چه
معنایی دارد که دولتمردان بحث مذاکره مجدد را مطرح کنند؟
نماینده مردم مالیر در مجلس خاطرنشان کرد :بحث مذاکره مجدد با آمریکا ذلت
است؛ نه برای ملت ایران بلکه برای شخص ظریف.
آزادیخ��واه گفت :ظریف باید بداند منطقی که او برای مذاکره با غربیها با توصیه
حس��ن روحانی پیش برده است ،منطق مدنظر جمهوری اسالمی نبوده است؛ ما
اهل مذاکره هستیم اما نه با آمریکا.
وی تصریح کرد :بعد از آنکه آمریکا رس��ما ترور حاج قاس��م سلیمانی را بر عهده
گرفته و ایاالت متحده یک خونریز سفاک است نشان داد که آخر عاقبت مذاکره
آن است و بحث حضور مجدد در میز مذاکره بیمعناست.
نماین��ده مردم مالیر در مجلس با تاکید بر اینکه مس��یر مذاکره مجدد با آمریکا
مسدود است ،گفت :هر کسی این مسیر را طی کند قطعا ساقط خواهد شد.
مذاکره مجدد با آمریکا خالف ضوابط راهبردی تعیین شده رهبر انقالب است
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت :بس��یاری از کشورها تابع آمریکاییها
هستند و مذاکره مجدد با آمریکا خالف چارچوب و ضوابطی است که مقام معظم
رهبری برای جمهوری اسالمی ترسیم کرده است.
سیدقاس��م جاس��می درباره اظهارات اخیر محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه

مبنی بر مذاکره مجدد با آمریکاییها گفت :ای کاش دستگاه دیپلماسی و وزارت
امور خارجه به جای مذاکره با آمریکا و اروپا به فکر توسعه مناسبات با همسایگان
کشورمان بودند.
وی اف��زود :بارها در کمیس��یون امنیت ملی به وزیر خارج��ه تذکر دادهایم که به
جای تمرکز انرژی و وقت زیاد برای مذاکره درباره برجام و شکس��ت آن و فرجام
عبث آن ،انرژی خود را صرف  17-16کش��ور همس��ایه میکردید نتایج بیشتری
به دست میآمد.
عضو کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس تصریح کرد :طب��ق آموزههای دینی به ما
متذکر ش��دهاند نباید مومن از یک س��وراخ چند بار گزیده شود لذا نمیدانم چرا
دولت و دولتمردان بحث مذاکره با آمریکا را پیش کشیدهاند در حالی که ایاالت
متحده به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
جاس��می اظهار داشت :بس��یاری از کش��ورها تابع آمریکاییها هستند و مذاکره
مجدد با آمریکا خالف چارچوب و ضوابطی اس��ت ک��ه مقام معظم رهبری برای
جمهوری اسالمی ترسیم کرده است.
وی گفت :به نظرم اگر فرمان و تدبیر مقام معظم رهبری در تمرکز به توان داخلی
و توس��عه روابط با همس��ایگان وعدم مذاکره با آمریکا را دولت در دستور کارش
قرار میداد وضعیت کشورمان بهبود بیشتری پیدا میکرد.
عضو کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس با بی��ان اینکه اگر آمری��کا تضمین کتبی
میده��د و سیاس��ت گذاران آنها هم ای��ن موضوع را قبول دارن��د امکان مذاکره
شاید محتمل باشد.
ولی وقتی آنها بنای لغو کلیه تحریمها بدون هیچ گونه پیش شرطی را نپذیرفتهاند
مذاکره مجدد که وزیر خارجه کشورمان از آن دم میزند ،معنایی ندارد.
طرح مذاکره با آمریکا فروش عزت و شرف ایران به اجنبیهاست
نماینده اراک در مجلس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره مذاکره
با آمریکا گفت :طرح مذاکره با آمریکا به صورت مش��روط فروش عزت و ش��رف
ملت بزرگ ایران به اجنبیهاست.
علیاکبر کریمی با اش��اره به اظهارات اخیر ظریف درباره مذاکره مجدد با آمریکا
گفت :در ش��رایطی ک��ه همه ملت ایران به این باور رس��یدهاند ک��ه آمریکا یک
رژیم جنایتکار و تروریس��م اس��ت و در طول  41سال پس از پیروزی شکوهمند
انقالب اس��المی همواره کینه ورزی و دشمنیاش را در قبال ملت ایران به اثبات
رساندهاند مذاکره مجدد با این رژیم و اعتماد به وعدههای آن عاقالنه نیست.
وی اف��زود :مذاک��ره با آمریکا ب��ه هیچ وجه به نفع و مصال��ح ملت بزرگ ایران و
انقالب اسالمی نبوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس گفت :بعد از آنکه آمریکاییها در اقدامی جنایتکارانه
و تروریستی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش را ترور کردند و منجر
ب��ه واکنش عظیم ملت ایران و آزادیخواهان دنیا ش��د اما متاس��فانه برخی افراد
همچنان بر رویکرد قبلی خود مبنی بر مذاکره با آمریکا اصرار دارند.
کریم��ی اف��زود :هر مدیر ،مس��ئول و دولتمردی که بر رویک��رد مذاکره مجدد با
آمریکا پس از ترور حاج قاس��م سلیمانی اصرار کند باید بداند این حرف برخالف
عزت و اقتدار کشورمان بوده و پیامهای غلط وانحرافی به دشمن میدهد.
وی خاطرنش��ان کرد :نباید مذاکره مجدد با آمریکا بعد از حجم زیادی فش��ار و
تهدید علیه کشورمان از زبان برخی افراد به ویژه دولتمردان تکرار شود.
نماینده مردم اراک در مجلس گفت :افرادی که بحث مذاکره مجدد با آمریکا را به
عنوان مواضعشان اعالم میکنند باید پاسخگوی ملت بزرگ ایران باشند.
کریمی گفت :اگر مذاکره پیامد خاصی داشت که تاکنون مشخص بود و مذاکرات
برجام این موضوع را نش��ان داد که هیچ منافعی در پس مذاکره با ایاالت متحده
وجود ندارد.
وی تاکید کرد:طرح مذاکره با آمریکا به صورت مشروط فروش عزت و شرف ملت
بزرگ ایران به اجنبیهاست.
نماینده مردم اراک در مجلس افزود :آمریکا به میز مذاکره به ایران باز نمیگردد
ولی اینکه برخی دولتمردان مذاکره مجدد با ایاالت متحده را مطرح میکنند این
اقدام آنها خالف عزت و شرف ملت بزرگ ایران است.
کریمی تصریح کرد :مذاکره مجدد با آمریکا خالف عزت ،شرف و مصالح و منافع
ملت و انقالب ساس��المی است و باید دولتمردان در این رویه تجدید نظر اساسی
کنند.

گروهی از معترضان و فعاالن مدنی کانادایی با تجمع
در مقابل س��اختمان کنس��ولگری آمریکا در ش��هر
تورنتو ضمن مخالفت با سیاس��تهای واشنگتن در
قبال تهران ،خواستار پایان یافتن تحریمها و رویکرد
تجاوزکارانه ایاالت متحده در برابر ایران شدند.
بر اس��اس این گ��زارش ،فعاالن ضد جن��گ در این
تجمع شعار میدادند :خواستار جنگ با ایران نیستیم
و تحریمها علیه ایران را همین االن پایان دهید .یکی
از برگزارکنن��دگان این تجمع در اظهاراتی گفت :در
حالی که از اولویتهای سیاست خارجی دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا ناامید و مأیوس شدهام ،ولی این
مساله جای تعجب و شگفتی نداشته است .اظهارات
و لفاظیه��ای تند و منزوی کننده ترامپ در جریان
رقابتهای انتخاباتی نتوانست من را گول بزند.
وی افزود :مقامهای آمریکایی از نگرانیهای مشروع
شهروندان عادی ایران درباره دولت شان برای تغییر
رژیم سیاس��ی تهران سوء اس��تفاده میکند.شرکت
کنندگان در این تجمع خواستار احترام به حاکمیت
و تمامیت ارضی ایران شدند .ایسنا

از نگاه دیگران
نق�ش دولت پنه�ان آمری�کا در حذف
تصاویر سردار سلیمانی از اینستاگرام

یک رس��انه آمریکای��ی در تحلیلی ضمن تش��ریح
همراه��ی ش��رکتهای ب��زرگ فناوری ب��ا جنگ
رس��انهای دولت آمریکا علیه ای��ران به نقش دولت
س��ایه آمریکا در حذف تصاویر س��ردار سلیمانی از
اینستاگرام اشاره کرده است.
پایگاه «مینتپرس» در تحلیلی در همین خصوص
این اقدام فیسبوک و اینستاگرام را به منزله همراهی
آنها با «جن��گ تمامعیار دونالد ترامپ» علیه ایران
توصی��ف کرده و به نقش «دولت پنهان» آمریکا در
پیگیری چنین سیاستهایی اشاره کرده است.
مینتپرس نوشته اس��ت :فیسبوک ،از شرکتهای
غول فناوری "س��یلیکون ولی" اعالم کرده که همه
پس��تهای مثبت درباره فرمانده اخیرا ً ترور ش��ده
ایران ،سردار قاسم سلیمانی را در پلتفورمهای خود
و شرکت تابعش ،اینستاگرام حذف خواهد کرد.
این پایگاه خبری پس از اشاره به اقدام سال گذشته
ترامپ در قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در فهرس��ت س��ازمانهای اصطالحاً تروریستی به
اشتیاق شرکتهای بزرگ آمریکایی برای همراهی
با این قواعد اشاره کرده و نوشته «پیپال» به عنوان
مثال از ارائه کمکهای خیریه به رس��انهای به نام
« »Grayzoneبه دلیل استفاده این رسانه از کلمه
ایران در تیت��ر یکی از مطالب خود جلوگیری کرد.
مینتپرس در بخش دیگری از این مقاله به میزان
حمایت گس��ترده مردم ایران از س��ردار س��لیمانی
اش��اره کرده است .در این مقاله آمده است :با آنکه
حمایت از سردار سلیمانی یا حتی شناخت او ممکن
اس��ت در آمریکا اندک باشد ،نتایج یک نظرسنجی
دانشگاه مریلند در س��ال  2019نشان میدهد که
ایش��ان محبوبترین ش��خصیت ایران است .در آن
نظرس��نجی  59درصد ایرانیها دیدگاهشان درباره
س��ردار سلیمانی را بس��یار مطلوب عنوان کرد ،در
حالی که از هر  5نفر  4نفر گفتند نظرش��ان درباره
ایشان مثبت است .مهر

سقوط محبوبیت ماکرون

نتایج نظرس��نجیهای انجام ش��ده از نارضایتی  ۶۸درصدی فرانس��ویها از
عملکرد دولت فرانس��ه حکایت دارد .براس��اس نظرس��نجی که نتایج آن در
روزنامه لو ژورنال دو دیمانش منتش��ر شد محبوبیت امانوئل ماکرون و ادوار
فیلیپ به ترتیب چهار و س��ه درصد کاهش یافت .نتایج نظرسنجی موسسه
ایفوپ نشان میدهد محبوبیت رئیس جمهور فرانسه ماه ژانویه با کاهش چهار
درصدی به  ۳۰درصد و محبوبیت فیلیپ با کاهش سه درصدی به  ۳۳درصد رسید.
نتای��ج این تحقیق همچنین از نارضایتی  ۶۸درصدی فرانس��ویها از عملکرد دولت
فرانسه حکایت دارد .امانوئل مکرون از چند ماه قبل با اعتراضات اجتماعی مرتبط با
اصاح نظام بازنشستگی رو به رو است .جنبش ضد نظام سرمایه داری نیز در فرانسه
ادامه دارد و روز ش��نبه ش��صت و س��ومین هفته متوالی را سپری کرد گفتنی است
اعتراضات جلیقه زردها از نوامبر ( ۲۰۱۸آذر ماه سال گذشته) آغاز شد.

سوریه سزاوار صلح است

ریی��س جمهوری ونزوئ��ا در دیدار هیأتی از مقامات دولت س��وریه و عضو
هیأت مرکزی حزب حاکم این کشور گفت :سوریهای که بر تروریسم پیروز
شد ،سزاوار صلح است.
«نیکاس مادورو» که در حاشیه کنفرانس بینالمللی «مبارزه با امپریالیسم در
راستای صلح ،زندگی و حق حاکمیت» با «محسن بال» از مقامات دولت سوریه
و عضو هیأت مرکزی حزب حاکم این کشور دیدار کرد ،از ملت و رییس جمهوری سوریه
قدردانی و با این کشور به دلیل مقابله با تروریسم ابراز همبستگی کرد .وی افزود :ملت
سوریه که با رهبری و ارتش خود توانست بر تروریسم پیروز شود ،سزاوار صلح و آرامش
است .از سوی دیگر محسن بال در این همایش که با حضور بیش از  ۱5۰۰شخصیت
بین المللی برگزار شد ،تأکید کرد که سوریه در کنار ونزوئا و مردم این کشور در برابر
محاصره اقتصادی ،تجاری و مالی تحمیل شده توسط امپریالیسم ایستاده است.

فرادید
ذرهبین
یمن« :راجح بادی» دولت مستعفی یمن سخنگوی
دولت مس��تعفی یم��ن در گفتوگویی ب��ا روزنامه
«الش��رق االوسط» مرگ توافق «اس��تکهلم» امضا
ش��ده میان این دولت و صنعا در س��امبر  ۲۰۱۸را
اع��ام کرد .همچنین مناط��ق خبری در یمن خبر
دادن��د که دیروز جنگندههای ائتاف س��عودی ۱
دهها مرتبه مناطق واقع در ش��مال شرق صنعاء را
بمباران کردهاند.
ترکیه :همزمان با تشدید تحرکات ترکیه در لیبی،
دفتر ارتباطات ریاس��ت جمهوری ترکیه اعام کرد
که س��فر  ۳روزه رجب طیب اردوغان به  ۳کش��ور
آفریقایی الجزایر ،گامبیا و س��نگال آغاز ش��د .این
سفرها در حالی صورت میگیرد که ترکیه به دنبال
جلب رضایت کشورهای آفریقایی برای مشارکت با
ترکیه در آنچه صلح در لیبی مینامد ،است.
اس�ترالیا :هزاران معترض عمدتا بومی اس��ترالیا
دیروز در اعتراضات در شهرهای سراسر این کشور
به مناس��بت سالگرد آغاز اس��تعمار انگلیس بر این
قاره بزرگ که تحت عنوان اعتراضات "روز تهاجم"
برگزار شد به خیابانها آمدند .آنها کسانی بودند که
ت��ا قبل از آغاز اس��تعمار بریتانیا ب��ر این قاره دهها
هزار سال در آن سکونت داشتهاند و ورود مهاجران
انگلیسی به آنجا در سال  ۱7۸۸را آغاز دو قرن رنج
و درد خود میدانند.
تون�س :حزب "قانون اساسی آزاد" تونس که اعام
کرده ب��ود در دولت جدید این کش��ور مش��ارکت
نداش��ته و به آن رأی نخواهد داد ،علیه خش��ونت
سیاسی دس��ت به تجمع زد .دهها تن از طرفداران
این حزب و فعاالن تونس در این تجمع اعتراضآمیز
در مقابل مقر پارلمان تونس شرکت داشتند .آنها
ش��عارهایی مانند "نه به خشونت سیاسی" و "علیه
تروریسم متحد و پیروز هستیم" سر دادند.

دیدگاه
مردم عراق علیه فتنه
مهسا شاه محمدی

بعد از ترور ناجوانمردانه سرداران مقاومت و تشییع
باش��کوه پیکر ش��هید س��پهبد س��لیمانی و شهید
ابومهدی مهندس و همرزمانشان ،گزینه های زیادی
چون وحدت ایران و عراق ،انتقام سرداران شهید و
وحدت پارلمان و دولت عراق جهت اخراج نیروهای
آمریکایی کانون تحوالت عراق را به خود اختصاص
داد ک��ه همگی موجبات خس��ران آمریکا را فراهم
می آورد .نکته قابل توجه آن است که آمریکاییها
تحرکات بسیاری برای مقابله با این شرایط صورت
دادند چنانکه آمریکا خ��روج نیروهایش از عراق را
به دریافت حدودا  ۳5میلیارد دالر جهت خسارت
و هزین��ه ه��ای جن��گ از دول��ت عراق مش��روط
کرده اس��ت .در همین ح��ال آمریکاییها از اجرای
تحریمهای گس��ترده علیه عراق س��خن گفته و بر
آن شدهاند تا از حربه اقتصادی برای فشار بر بغداد
بهره گیرند .البته رویکرد به اقلیم کردس��تان عراق
ب��رای ایجاد پایگاه جدی��دی نظامی در این منطقه
بخش دیگر تحرکات آمریکا را تشکیل میدهد.
در ای��ن می��ان تحریک برخ��ی گروه ه��ای نظیر
بازماندگان حزب بعث و داعشی ها و برخی طوایف
و گروهها که منافع خ��ود را در گرو حیات آمریکا
در خ��اک عراق م��ی دانن��د از عملکردهای آمریکا
بوده اس��ت چنانک��ه طی چند روز اخیر ش��ورش
های خش��ونت آمی��ز در نقاط مختل��ف عراق رقم
خورده اس��ت .هدف نهایی آمریکا ماندن در خاک
عراق است و بر این تصور است که این گونه آشوب
های خیابانی و خشونتها موجب می شود که ملت
عراق برای حفظ امنیت خود خواستار ادامه حیات
و بقای آمریکا در خاک عراق باشند .البته این مهم
نیز باید توجه داشت که یکی از دالیل مهم دیگر در
خصوص به وجود آمدن ناآرامی های خشونت آمیز
در عراق لغو توافقات نظام��ی و اقتصادی آمریکا با
چین است .آمریکا به دلیل اینکه درآمدهای حاصل
از این توافق به بانک ف��درال آمریکا نخواهد رفت،
خواس��تار لغو این توافق شد که عادل عبدالمهدی
این در خواس��ت آمریکا رد ک��رد .به رغم تمام این
اقدامات ملت عراق با برگ��زاری تظاهرات میلیونی
جمع��ه اخ��راج آمری��کا و جمع ک��ردن چادرهای
اعتراض��ی در بغداد این سیاس��ت آمری��کا را ناکام
س��اخته و نش��ان داد ک��ه ارادهای خل��ل ناپذی��ر
برای اخراج اش��غالگران از کشورش��ان را در پیش
گرفتهاند.

سیلیهای عراق و لبنان به آمریکا

عضو شورای مرکزی حزباهلل ،تظاهرات میلیونی در عراق به همراه تشکیل
دولت جدید لبنان را سیلیهای محکم به دولت آمریکا خواند.
«نبیل قاووق» اعام کرد ،دش��من اس��رائیلی و دولت آمریکا بر روی تحریم،
فشار ،تحریک و تهدید برای تغییر معادالت در لبنان حساب باز کرده بودند اما
تاش بیفایده بود و لبنان تنها میدان شکست دشمن اسرائیلی و دولت آمریکا
خواهد بود .وی ادامه داد :در این هفته از بیروت تا بغداد س��یلیهای محکمی نصیب
دول��ت آمریکا ش��د؛ ملت عراق حرف خود را زدن��د و میلیونی به تظاهرات پرداختند
تا تأکید کنند خون حاج قاس��م س��لیمانی و حاج ابومهدی المهندس (حکم) خروج
نیروهای آمریکایی از عراق برای همیشه را نوشته است .در لبنان تشکیل دولت جدید
ی سیلی به دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و تمام مقامات دولت آمریکا بود که بر
روی آشوب ،محاصره مقاومت و به زانو در آوردن لبنانیها حساب کرده بودند.
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معامله قرن ،اهداف و راهکارها
قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

معامل��ه قرن واژهای اس��ت که از زمان ریاس��ت جمهوری
ترامپ ب��ر آمریکا بر رون��د آنچه صل��ح خاورمیانه نامیده
ان��د قرار گرفته اس��ت .در همی��ن چارچوب نی��ز آمریکا
تحرکات بس��یاری صورت داده که انتقال س��فارت آمریکا
از تل آویو به قدس ،به رس��میت ش��ناختن شهرکسازی
صهیونیس��تها،حذف کمکهای آمریکا به آنروا به عنوان
نهاد امدادرسان به آوارگان فلسطینی ،واداشتن کشورهای
عربی به برقراری روابط با رژیم صهیونیستی بویژه در قالب

اقتصادی که نمود آن را در نشست منامه میتوان مشاهده
کرد و ....از بخشهای طراحی آمریکا برای تحمیل معامله
قرن به فلسطینیهاست.
نکته قابل توجه آنکه اخیرا آمریکا از آغاز اجرای این طرح
س��خن گفته است و نتانیاهو نخس��ت وزیر صهیونیستها
را ب��رای رونمایی از ط��رح به آمریکا دعوت کرده اس��ت.
حال این س��وال مطرح است که اهداف آمریکا از اعا این
در مقط��ع کنونی چیس��ت؟ رفتارهای ترام��پ و نتانیاهو
نش��ان میدهد که آنها نوعی همپوشانی انتخاباتی را اجرا
میس��ازند .در شرایطی که هر دو در بحران سیاسی به سر
میبرند این سناریو مطرح است که آنها را اعام این طرح
برآنند تا از یک س��و موقعیت نتانیاهو در عرصه سیاس��ی

فلسطینیها با انتفاضه به طرح آمریکا برای نابودی سرزمینشان پاسخ میدهند

فلسطین آماده در هم شکستن معامله قرن

همزمان با تش��دید تحرکات آمری��کا برای نابودی
کامل فلسطین ،گروهها و شخصیتهای مختلف
فلسطینی وغیرفلسطینی در واکنش به موضع
آمریکا مبنی بر نزدیک بودن زمان رونمایی از
طرح موس��وم به«معامله قرن» اعام کردند،
هر چه از جانب آمریکا رسیده فقط شر است.
پس از آنکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
از آمادگ��ی ب��رای رونمایی نزدیک از طرح موس��وم به
«معامل��ه قرن» خبر داد ،گمانهزنیه��ا درباره این طرح
ب��ار دیگر به صدر اخبار بازگش��ته اس��ت .ترامپ گفته،
احتم��اال قبل از س��فر هفته آینده «بنیامی��ن نتانیاهو»
نخس��توزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن از این طرح
رونمایی میش��ود« .محمد الهندی» عضو دفتر سیاسی
جهاد اس��امی اعام کرد ،س��خن گفتن از معامله قرن
در ای��ن برهه زمانی را با هدف نابودی «آنچه از مس��أله
فلس��طین باقی مانده» دانست و گفت ،احتماال وضعیت
به س��مت تنش پیش خواهد رف��ت« .خالد البطش» از
اعضای ارش��د جهاد اسامی فلسطین خواستار تحرکات
مردمی گس��ترده در کرانه فاخت��ری ،قدس ،غزه ،اراضی
اش��غالی  ۱۹۴۸و فلسطینیهای س��اکن در خارج برای
مقابله با معامله قرن شد .او از کشورهای عربی و اسامی
خواس��ت هرگونه هماهنگسازی سیاس��تها با آمریکا
را متوق��ف کنند« .نافذ عزام» دیگر عضو دفتر سیاس��ی
جهاد اسامی هم ضمن تأکید بر آنکه این طرح اجرایی
نخواهد ش��د ،افزود ،قدس و مس��جداالقصی به صاحبان
حقیقی آن باز خواهد گش��ت« .فوزی برهوم» سخنگوی
جنبش حماس اعام ک��رد ،تمام این اقدامات آمریکایی
و اسرائیلی ،موجودیت فلسطینی و هویت قدس اشغالی

گزارش
*دکتر معصومه رشاد

قریب به چهل س��ال اس��ت که مردم عراق ش��اهد فجایع
خونب��ار ناش��ی از تنشه��ای نظامی داخل��ی و خارجی
هستند که نقطه آغازین آن را میتوان جنگ تحمیلی (۲۲
س��پتامبر ) ۱۹۸۰دانست .حمله صدام حسین به کویت در
، ۹۹۰عملی��ات موس��وم به توفان صح��را در  ،۱۹۹۱ورود
داعش به موصل و در ادامه نزدیک شدن داعش به فرودگاه
بغ��داد در  ۲۰۱۴و در نهایت اعتراضات خونین اخیر فقط
گوش��های از تاریخ کابوس وار مردم عراق اس��ت؛ به طوری
که بخشهایی از جمعیت جوان و تحصیل کرده عراقی در
حال حاضر دس��تیابی به آرامش را در افق نزدیک غبارآلود
دانسته و شاید به این جهت است که در فقدان یک رهبری
کاریزما ،نوعی س��ردرگمی در فعالیت ه��ای اعتراضی آنها
دیده می ش��ود و به نظر میرسد تظلم خواهی مردمی به
جهت ارسال صدای آرامش خواهی خود به گوش جهانیان
و نهادهای مسئول بینالمللی باشد.
مردم عراق انتظار دارند ک��ه نهادهای بینالمللی به کمک
آنها بشتابند چراکه در هراس یک سوریه و یمن جدید بوده
و محتما ندای لبیک شان به تجمع میلیونی اخیر از طرف
روحانی متنفذ یعنی مقتدی صدر هم ،در این راستا باشد؛
یعنی وحدت برای ساخت عراقی برپایه تمامیت ارضی و به
دور از حضور نیروهای خارجی.
تحوالت اخیر عراق را میتوان از منظر حوزههای مختلف
و یا محورهای مهم بررس��ی کرد که در مجال کنونی فقط
به دو مورد که حایز اهمیت بیش��تری اس��ت پرداخته می
شود..
همگرایی و واگرایی نیروها

گروههای زیادی در عراق حضور دارند ،کشور عراق از نظر
ا متفاوت قابل
ساختار اجتماعی ،فرهنگی به سه حوزه کام ً
تقسیم است .در حوزه مرکزی عراق اعراب سنی ،در شمال

و رابطه امت اس��ام به فلس��طین و مسجداالقصی
را ه��دف گرفت��ه اس��ت« .نبی��ل ابوردین��ه»
سخنگوی تش��کیات خودگردان در واکنش
به اظه��ارات رئیسجمهور آمری��کا که گفته
بود با فلس��طینیها درباره این طرح صحبت
کرده ،اعام کرد ،وی ن��ه به صورت خاصه و
نه به صورت مفصل درباره این طرح با تشکیات
خودگردان صحبتی نداش��ته است و راماهلل این با این
طرح موافق نیست.
«رون بن یش��ای» تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی
«یدیعوت آحارونوت» درباره تنش نظامی با فلسطینیها
در ص��ورت رونمای��ی از «معامل��ه ق��رن» هش��دار داد.
«جبه��ه مردمی برای آزادی فلس��طین» هم اعام کرد:
ملت فلس��طین نیاز به این ندارد ک��ه در انتظار رونمایی
معامله قرن از سوی آمریکا باشد ،هر آنچه برای ما از این
دشمن آمریکایی رس��یده فقط ویرانی ،مواضع خصمانه
و کار مدارک برای نابودی مس��أله ملی فلس��طین بوده
اس��ت« .مصطفی البرغوثی» دبیرکل جنبش ابتکار ملی
فلس��طین اعام کرد :معامله قرن پروژهای اس��رائیلی و
نژادپرس��تانه اس��ت که نتانیاهو آن را درس��ت کرده و با
پوشش آمریکایی پوشانده شده است« .اسامه القواسمی»
س��خنگوی جنبش فتح اعام ک��رد ،ترامپ قصد دارد از
این طرح در زمان فعلی رونمایی کند تا کمکی انتخاباتی
ب��رای نتانیاهو باش��د«.واصل ابویوس��ف» عض��و کمیته
اجرایی ساف اعام کرد ،فلس��طین قاطعانه این طرح را
م��ردود میداند زیرا طرح مذکور حق بازگش��ت را خط
میزند ،شهرکس��ازی را قانونی میکن��د و حق تعیین
سرنوشت را از بین میبرد.

صهیونیس��تها تقویت ش��ود و از س��وی دیگ��ر ترامپ از
حمایت البی صهیونیس��تی برخوردار و از استیضاح رهایی
یابد .نکته مهم دیگر آن اس��ت که ترور سرداران مقاومت
سردار س��لیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانشان که
نمود تروریسم دولتی آمریکاس��ت در کنار خروش بزرگ
ملت ایران و عراق در برگزاری مراس��م تش��ییع پیکر این
شهیدان و در نهایت انتقام گیری مقتردانه ایران با موشک
باران پایگاه عین االس��د و راهپیمایی بزرگ ملت عراق با
محور اخ��راج آمریکا ،هزینههای بس��یاری را برای آمریکا
رقم زده است.
بی��داری جهانی از ماهیت جنای��ت کار آمریکا و حمایت
جهانیان از سرداران مقاومت و اصرار عراق مبنی بر اخراج

آمریکا به یک رس��وایی برای واش��نگتن مبدل شده است.
با این ش��رایط میت��وان گفت که ترامپ ب��ا اعام معامله
قرن به دنبال انحراف افکار عمومی از این نابس��امانیها و
البته گرفتار سازی منطقه در بحرانی جدید است .آمریکا
ب��ا ایجاد بحران جدید در منطقه به دنبال حاش��یه کردن
مطالب��ه جهانی مج��ازات آمریکا به جرم ترور س��رداران
مقاومت و نیز تاکید ملتهای منطقه به اخراج آمریکاست.
حال این سوال مطرح است که راهکار مقابله با این تحرک
آمریکا چیس��ت؟ با توجه به تجربه خسارتهای گسترده
مذاکره با صهیونیس��تها ،بی کفایت س��ازمان ملل و نیز
سازشکاری ارتجاع عربی تنها راهکار مقابله با طرح معامله
ق��رن یا همان نابودی فلس��طین ،تکیه بر انتفاضه و جبهه
مقاومت اس��ت .مقاومتی که غزه را آزاد و پیروزی غزه در
جنگه��ای  ۲۲،۸و  5۱روزه را رق��م زده میتوان��د عامل
تحقق حقوق ملت فلس��طین یعنی تشکیل کشور مستقل
فلسطین به پایتختی قدس شریف باشد.

مبارزه حشدالشعبی با تروریسم به رغم تهدیدات آمریکا ادامه دارد

پاکسازی کمربند بغداد تا المثنی

هر چند آمریکاییها با تحرکات سیاس��ی و امنیتی
به دنب��ال مقابله ب��ا مبارزه عراق با تروریس��م
هس��تند ،فرمانده عملیات «الفرات األوس��ط»
س��ازمان الحش��د الش��عبی عراقی از استمرار
عملیات پاکس��ازی مناطق کمربن��د بغداد تا
صحرای المثنی از تروریس��تهای داعش خبر
داد.
س��رتیپ «علی الحمدانی» فرمان��ده عملیات «الفرات
األوسط» و فرمانده تیپ  ۱۱سازمان الحشد الشعبی گفت
که عملیات پاکس��ازی مناطق گرداگرد پایتخت موسوم
ب��ه «کمربند بغداد» تا صحرای المثنی از تروریس��تها
ادام��ه دارد .الحمدانی افزود ک��ه تاشهای داعش برای
برهم زدن ثبات استانهای الفرات األوسط (فرات میانه)
و اس��تانهای زیارت��ی و مقدس همچن��ان ادامه دارد و
برای این منظور از گذرگاه الصحراء اس��تفاده میکند اما
نیروهای ما در سراس��ر این اماکن مس��تقر هستند و به
همه اهالی دو شهر مقدس کربا و نجف اشرف اطمینان
میدهی��م که در آرامش و اطمینانخاطر به زندگی خود
ادام��ه دهند .طبق گزارش وبگاه «الس��ومریة نیوز» ،این
فرمانده الحش��د الش��عبی افزود که امکان��ات و فنآوری
الحش��د الش��عبی و سیس��تمهای اطاعاتی آن به طور
منظم در حال فعالیت است و در نهایت مسئولیتپذیری
با دستگاههای امنیتی به منظور تأمین امنیت ،هماهنگی
مستمر داریم.
خبر دیگر از عراق آنکه در حوزه سیاس��ی برای مقابله با
آمریکا ،ائتاف سائرون در پارلمان عراق نقشه راه مهمی
برای اجرای اصول مربوط به صیانت از حاکمیت عراق و
پایان دادن به اشغالگری نیروهای خارجی در این کشور

مطرح کرد.ریاست ائتاف «سائرون» پارلمان عراق
روز ش��نبه به منظور بررس��ی بیانیه «مقتدی
الصدر» رهبر این ائتاف و جریان صدر عراق
درباره تظاهرات میلیونی ضد اش��غالگری روز
جمعه نشس��تی برگزار ک��رد و چهار موضوع
را برای تحقق ضروری خواند .ائتاف س��ائرون
در بیانیهای اعام کرد« :ریاس��ت ائتاف سائرون
نشستی گسترده را برای بررسی بیانیه مقتدی الصدر
مرب��وط به تظاه��رات میلیونی دف��اع از حاکمیت عراق
در روز جمع��ه  ۲۴ژانوی��ه  ۲۰۲۰برگزار ک��رد .در این
نشست راه حلهای مطلوب برای تحقق حاکمیت عراق
و ممانع��ت از هر گونه تجاوزگری بر اس��اس چارچوب و
کانالهای سیاس��ی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت».
در ادامه این بیانیه آمده است« :ائتاف سائرون نقشه راه
را برای دس��تیابی به این مهم تصویب کرد از این طریق
که برای تصویب یک طرح قانونی به منظور جلوگیری از
وجود هر پایگاه و نیروهای خارجی در خاک عراق تاش
ش��ود و به کار ش��رکتهای امنیتی آمریکایی در عراق
پایان داده ش��ود و کار سایر شرکتهای امنیتی خارجی
در عراق سازماندهی شود».
در همین حال «احمد الکنانی» عضو ائتاف «الفتح» به
رهبری هادی العام��ری در پارلمان عراق تاکید کرد که
تظاهرات میلیونی روز جمعه بغداد ،موضع فراکسیونهای
سیاسی این کشور را متحد کرد و تأثیر مثبتی بر فرآیند
تش��کیل دولت آتی خواهد داشت .خبر دیگر آنکه ارتش
آلمان خبر داد که آموزش نیروهای پیش��مرگه در عراق
که از زمان شهادت سردار سلیمانی به تعویق افتاده بود،
از سر گرفته شده است.

نگاهی به تحوالت اخیر عراق (همگرایی و واگرایی نیروها)
و ش��رق کردها و در جنوب ش��یعیان س��کونت دارند و هر
کدام از این گروهها دارای شاخصههای فرهنگی و اجتماعی
خاص خود هستند.
البت��ه در کنار این س��ه گروه اصل��ی ،هویتهای فرهنگی
اجتماع��ی کوچکت��ری نظی��ر ترکمنه��ا ،آش��وریها و
یزیدیه��ا نیز وج��ود دارند ک��ه دارای فرهن��گ و عقاید
متمایزی میباش��ند .این تکثر فرهنگ و اقوام س��بب شده
که گروههای مختلفی در تقابل یا در کنار هم بر س��اختار
کشور اثر بخش باشند هنگامی که دولت مرکزی در چنین
محیط هایی دچار تضعیف کارآیی ش��ود این تعدد فرهنگ
ه��ا رخ م��ی نمایاند به عنوان نمونه عراق ش��اهد کارزار و
نبرد نیروهای س��لفی -جهادی است که این نیرو در طی
دوران حضور گس��ترده خود با بازماندگان حزب بعث عراق
که از قدرت حکومتی س��اقط ش��ده بودند به همگرایی در
فعالیتها و به یک وحدت رویه ای دست یافتند به طوری
که اصلیترین عامل همگرایی این دو جریان ناشی از تهدید
دولت های خارجی( ایران و آمریکا ) و حضور آنها در عراق
بوده اس��ت .یکی دیگ��ر از عوامل همگرایی دو جریان یاد
ش��ده بحث مبارزه با حاکمیت تش��یع در مناصب اصلی و
حکومتی و اعاده حکومت به اهل سنت می باشد.اما همین
دو جریان بر س��ر منصب خافت یا حکومت دچار واگرایی
هستند چراکه بعثی ها به دنبال حکومت دموکراتیک بوده
ولی سلفیهای جهادی داعیه خافت دارند.
ب��ا توجه به مقدمه ذکر ش��ده می توان انتظار داش��ت که
وج��ود یک رهبریا ی��ک نهاد به عن��وان هدایتگر جریانات
اعتراضی می تواند نوعی ائتاف در بین گروههای دلس��وز
و وطن پرس��ت از هر صنف و گ��روه و قوم ایجاد کند.لذا با
توجه به س��اختار مذهبی عراق ،انتظار میرود که نخبگان

دینی پیش��گام این ائتاف عمومی باش��ند و ش��اید حضور
مقت��دی صدر و درخواس��ت ایش��ان مبنی ب��ر راهپیمایی
عمومی نقطه آغازین و امیدوار کنندهای برای پایان کابوس
های  ۴۰ساله باشد.
خروج نیروهای نظامی از عراق

از بحث مهم راهپیمایی و اینکه این حرکت در آینده عراق
چه نقش��ی خواهد داش��ت گذر کرده و ب��ه موضوع خروج
نیروه��ای نظامی خارجی از عراق میرس��یم .خواس��ته و
مطالب��های که هنوز به یک تقری��ب ذهنی و فکری یا یک
س��اختار بین االذهانی مشترک نیازمند است چراکه برخی
گروهه��ای اهل س��نت و نیز نیچ��روان بارزان��ی از اقلیم
کردستان عراق معتقدند که خروج نیروهای ائتاف خارجی
از عراق زمینه تجزیه کشور را فراهم می سازد و این امر را
یک تهدید مهم برای تمامیت ارضی عراق قلمداد میکنند.
آنها بر این نکته اذعان میکنند که بیثباتی در عراق منجر
ب��ه بی ثباتی در حوزههای مختلف منطقهای و حتی نظام
بینالمللی شده و منطق موازنه را قطعاً بر هم خواهد زد.
متأس��فانه تأخیر در اع��ام رئیس الوزرا ( نخس��ت وزیر )
س��بب ش��ده که برهم صالح رئیس جمهور ع��راق نیز در
جریان ماق��ات اخیر دونالد ترامپ رئی��س جمهور ایاالت
متحده بر این تهدید تاکید و خواس��تار حمایت بیش��تری
از جامعه بین الملل باش��د .در این میان همس��ایگان عراق
نی��ز هر یک به فراخور منافع مل��ی خویش در این مطالبه
دولت فعلی عراق ،در همگرایی و واگرایی به س��ر میبرند.
به عنوان مثال عربس��تان س��عودی همانن��د رئیس دولت
اقلیم کردس��تان عراق معتقد به حض��ور نیروهای خارجی
در عراق بوده و حتی پیش��نهادهایی برای کمک در هزینه
نگهداری این نیروها به گوش میرس��د؛ این در حالی است

که جمهوری اس��امی ایران یکی از منتقدان مطرح حضور
نیروهای آمریکایی و کش��ورهای منطقه آن میباشد و بعد
از ش��هادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی خروج این
نیروهای ائتاف از منطقه را تحت عنوان "انتقام س��خت "
مطرح کرده است.
ا میتوان در خصوص محورهای بحران جدید عراق،
محتم ً
س��اعتها نوشت به عنوان مثال بحثهایی چون مرجعیت،
منابع طبیعی ،بحث کنترل نفوذ شیعه ،منافع و تضاد منافع
دو کش��ور موثر بر تحوالت عراق ( ایران -آمریکا )  ،تاثیر و
نفوذ کش��ورهای ترکیه ،عربستان سعودی  ،چین  ،قطر در
س��اخت قدرت دولت فعلی و آینده و ...ولی آنچه که قابل
کتمان نیست این است که عراق در یک بزنگاه حساس قرار
دارد و آینده این کش��ور با قدمتی دیرین ولی با مرز بندی
جدید نزدیک به  ۱۰۰س��ال ،بس��ته به تصمیم نخبگان آن
دارد و این پرس��ش را به ذهن متبادر میسازد که آیا عراق
بعد از این همه رنج و تعب ،روی آرامش را خواهد دید؟

*

دکتری روابط بین الملل
و هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

حذف  ۴۲درصد ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن
نمای نزدیک
افزایش نرخ سود وام واحدهای مسکن
مهر به  ۱۸درصد
حبیباهلل طاهرخانی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی،
با اشاره به اینکه طرحی از سوی وزارت راه و
شهرسازی و بانک مسکن آماده شده است که
دارندگان مسکن مهر برای دریافت واحدهای خود
اقدام و واحدهای آنها تبدیل به فروش اقساطی
شود ،گفت :بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی
در حال آماده کردن طرحی هستند که بر اساس
آن نرخ سود وام مسکن مهر واحدهایی که
متقاضیان آنها برای دریافت واحد مسکونی خود
اقدام نمیکنند به  18درصد برسد.
طاهرخانی ادامه داد :این اقدام یا به این دلیل
است که آن واحد و یا آن فرد متقاضی درگیر
داللی است و میخواهد واحد مسکونی را فروخته
و سپس شخص جایگزین را برای فروش اقساطی
معرفی کند یا اینکه متقاضیان منتظر آغاز فصل
تغییر و تحوالت هستند این دو دلیل باعث شده تا
برخی واحدهای مسکن مهر که از افتتاح آن بلوکها
 4سال میگذرد هنوز برخی واحدها فروش
اقساطی نشده باشد .به گفته مدیرعامل شرکت
عمران شهرهای جدید ،در شهر پرند این موضوع
بیشتر است به طوری که مورد  59واحدی داشتیم
که  4سال پیش افتتاح شده و چند واحد آن هنوز
فروش اقساطی نشده است .طاهرخانی با اشاره به
اینکه  250هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای
جدید فروش اقساطی شده است ،گفت :تا قبل از
سال جدید  50هزار واحد مسکن مهر در شهرهای
جدید افتتاح خواهد شد .فارس

وزیر راه و شهرس��ازی گفت ۴2 :درصد ثبت نام کنندگان در
طرح ملی مسكن به دلیل نداشتن شرایط از این طرح حذف
شده و ثبت نام مجدد ،پیش از پایان سالجاری انجام میشود.
محمد اس��المی ،وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اتمام

مرحله غربالگری طرح ملی س��اختمان در فاز نخست ثبت
نامه��ا گفت 2۴0 :هزار نفر در طرح ملی مس��كن ثبت نام
کردند که  ۴2درصد واجد شرایط نبودند و  5۸درصدی که
واجد شرایط بودند شامل  ۱۴0هزار واحد مسكونی خواهد
ش��د .نظام مهندسی نیز در تهیه نقشه واحدهای این طرح
مدیریت بیشتری اعمال کند تا اقدام ملی مسكن به سرعت
اجرا ش��ود .به گفته وزیر راه و شهرسازی با توجه به اینكه
ای��ن وزارتخانه دیتابیس کامل��ی از اطالعات ملكی افراد به
دس��ت آورده ،قرار است فاز دوم ثبت نام طرح ملی مسكن
را قبل از اتمام سال جاری انجام دهد.
آغاز پروژههای جدید نوسازی بافتهای فرسوده

وی درباره بافت فرس��وده نیز تصریح کرد :دو روز گذش��ته
س��تاد ملی بازآفرینی شهری را برگزار کردیم و بهزودی در
سراسر کشور پروژههای جدید آغاز میشود.
ب��ه گفته اس��المی تاکن��ون  ۳0ه��زار نفر ب��رای دریافت
تسهیالت بافت فرسوده به بانکهای عامل معرفی شده اند
و  20هزارنفر دیگر معرفی خواهند ش��د تا از محل تبصره
 ۱۸قانون بودجه تس��هیالت نوسازی بافت فرسوده دریافت
کنند .علت تأخیر در روند نوس��ازی بافت فرسوده این بود
ک��ه به دنبال تملک اراضی در بافتهای فرس��وده بودیم تا
پروژههای بزرگ را آغاز کنیم .این تس��هیالت با س��ود ۱۸
درصد بوده که  ۹درصد آن را دولت و  ۹درصد را متقاضی
متقبل خواهد شد .صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده از
سوی شهرداری رایگان است.
لزوم وحدت رویه سازمان نظام مهندسی

اس��المی که در مراس��م تودیع و معارفه ف��رج اهلل رجبی و
احمد خرم رؤس��ای جدید و سابق شورای مرکزی سازمان
نظام مهندسی ساختمان کشور س��خن میگفت ،با تاکید
بر اینكه س��ازمانهای اس��تانی نظام مهندس��ی ساختمان
باید انس��جام داش��ته باشند و اعضای ش��ورای مرکزی نیز
از اخت��الف بپرهیزن��د ،گفت :وحدت رویه چه در ش��ورای
مرکزی و چه در س��ازمانهای اس��تانی باید اتخاذ ش��ده و
سالمت و ش��فافیت مالی و قاطعیت در برخورد با فساد در
دستور کار این سازمان قرار گیرد.
وی با اش��اره به اهمیت نقش س��ازمان نظام مهندس��ی در

وزیر کار خبر داد:

وزیر کار از تعیین دس��تمزد س��ال آینده بر مبنای تورم
انتظ��اری و همچنی��ن حداقل هزینه معیش��ت خبر داد
و گفت :همسانس��ازی حقوق بازنشس��تگان در صورت
تصویب مجلس ،از سال آینده اجرا میشود.
محمد ش��ریعتمداری دیروز در حاشیه مراسم رونمایی از
بنیاد ملی توسعه فناوریهای فرهنگی در جمع خبرنگاران
درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت:
تمام تالش ما این است که عیدی بازنشستگان تا اواسط
بهمن ماه پرداخت شود .وی درباره اقدامات صورت گرفته
برای جامعه بازنشس��ته و مس��تمری بگیر کش��ور گفت:
ت��الش میکنیم در حوزههای گوناگون قدمهای متنوعی
برای این قشر از جامعه برداریم که یكی از مهمترین آنها
صیانت از اموال و داراییهای بازنشس��تگان کشور است و
در یک س��ال گذشته نیز تالش کردیم از این داراییهای
با ارزش که عموماً در صندوق بازنشس��تگی کش��وری و
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) نگهداری
میشوند ،به درستی صیانت کنیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :بر اس��اس گزارش
پای��ان س��ال  ۹۷و همچنین بررس��ی صورتهای مالی 6
ماهه نخس��ت سال آینده شاهد رش��د بیش از سه برابری
منابع شرکت س��رمایهگذاری تأمین اجتماعی هستیم که
این موضوع نشان میدهد اقدامات خوبی در جهت صیانت
از اموال و داراییهای متعلق به بازنشستگان صورت گرفته
است .این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت :تالش ما این
است در سال آینده قدمهای خوبی در جهت توسعه خدمات
گردشگری بازنشستگان داش��ته باشیم همچنین در نظر

«حداقل هزینه معیشت» و «تورم انتظاری  »۹۹دو
مؤلفه تعیین دستمزد سال آینده کارگران

شریعتمداری همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری
جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت :تحوالت دستمزد
معموالً در روزهای پایانی س��ال ص��ورت میگیرد اما از
اکنون کارگروه دستمزد ش��ورای عالی کار فعال شده و
تالش میکنیم با یک روش سه جانبه گرایی با دو مؤلفه
حداقل هزینه معیش��ت خانوار و همچنین بررس��ی نرخ
تورم انتظاری س��ال آینده ،پیش��نهادات مناس��بی را در
حوزه دس��تمزد در ش��ورای عالی کار مطرح کنیم .وزیر
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی تاکید ک��رد :البته ما باید
مراق��ب مهار دوگانه در تعیین دس��تمزد باش��یم به این
نح��و که از یک ط��رف قیمت تمام ش��ده تولید افزایش
نیابد و س��هم دستمزد به میزانی نباشد که مجددا ً باعث
افزایش س��طح عمومی قیمتها و زیان کارگران باشد و
از سوی دیگر میزان دس��تمزد نباید به میزانی باشد که
حداقلهای مورد نیاز خانوادههای کارگری تأمین نشود
بنابراین باید در جلس��ات شورای عالی کار به صورت سه
جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان ،کارگران و
دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.
مهر

خ��ب��ر

ابالغ بسته حمایت از صادرات
غیرنفتی ۹۸

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران از
ابالغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال
 ۹۸توسط س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
خب��ر داد .حمید زادبوم با اعالم این خبر افزود:
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای
اجرای سیاس��تهای کلی اقتص��اد مقاومتی و
چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد و
به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی

ارتقا کیفیت س��اخت و س��از گفت :وقت��ی حادثه طبیعی یا
زلزل��های رخ میدهد و برای س��اختمانها در زلزله باالی 6
ریشتر اتفاقی نمیافتد نشان دهنده دستاوردهای مهندسی
ماست .وزیر راه و شهرس��ازی افزود :مقررات ملی ساختمان
باید با نظارت ویژه در س��اخت و سازها اعمال شود تا ابنیه و
ساختمانهای ما در حوادث و زلزلهها سالم بماند .وی با بیان
اینكه همه سازمانهای استانی نظام مهندسی مكلف به اجرای
دستورالعملها هستند ،گفت :ما به هیچ وجه نمیپذیریم یک
استان دستورالعملی را اجرا کند و استانی دیگر از آن تبعیت
نكند .با سازمانهای استانی که به دستورالعملها توجه نكنند
و رفتار سلیقهای داشته باشند برخورد میکنیم.
اسالمی یادآور شد :نبود سالمت و شفافیت مالی در گذشته
به س��ازمانهای نظام مهندس��ی لطمه زد و دوره راه اندازی
ش��رکتهایی که پروژههای بزرگ را برای خودشان از سوی
هیأت مدیره نظام مهندسیها راه اندازی میکردند سر آمده
است .اینكه برخی پروژههای بزرگ برای عدهای خاص باشد

و بقیه مهندسان سهمی نداشته باشند پذیرفتنی نیست.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تغییر رویكرد ساخت
و ساز از سنتی به صنعتی سازی و رعایت شناسنامه فنی-
ملك��ی س��اختمان گفت :چرا در س��اخت و س��ازها درصد
زیادی از فرآیند ساختمان س��ازی طبق نقشه نیست ،چه
معنی دارد که مجریان ساخت طبق برنامه عمل نمیکنند.
س��ازمان نظام مهندسی نباید تخلف کند و اجازه ندهد که
ه��رج و مرج در س��اختمان بیش از این ادام��ه یابد .وی با
تاکید بر لزوم حذف امضافروش��ی از سوی مهندسان اظهار
داشت :س��ازمانهای اس��تانی از ایجاد نارضایتی در مردم
پرهیز کنند .وی با اش��اره به اهمیت نقش نظام مهندس��ی
در طرح ملی مس��كن برای افزایش کیفیت س��اخت و ساز
به کاه��ش قیمت تمام ش��ده واحدهای مس��كونی گفت:
مهندسان ناظر باید در چارچوب پروانه و نقشه اقدام کرده
و سازمانهای نظام مهندسی مدیریت کنند تا امضافروشی
خاتمه یابد.
مهر

موافقت گمرک با واقعی شدن ارز مبنای کاالهای وارداتی

داریم پوشش بیمه تكمیلی بازنشستگان برای بهرهمندی
از خدمات مطلوبتر پزشكی توسعه دهیم .شریعتمداری
تاکید کرد :تالش ما این است که در جریان تصویب الیحه
بودجه  ۹۹کل کش��ور در صحن علنی مجلس همس��ان
سازی حقوق بازنشستگان را از سال آینده اجرا کنیم.

رئی��س کل گم��رک ای��ران درب��اره تغیی��ر ارز مبنای
محاس��باتی کاالهای وارداتی گفت :پیشنهاد ما هم این
اس��ت که ارز مبنای کاالهای وارداتی به غیر از کاالهای
اساس��ی واقعی شود و س��ود بازرگانی کاهش پیدا کند
ک��ه این موضوع منجر به افزای��ش درآمدهای گمرکی و
شفافیت نیز میشود.
سید مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در نشست
خبری به مناسبت روز جهانی گمرک با اشاره به اینكه هر
س��اله سازمان جهانی گمرک برای سال جدید نامگذاری
انجام می دهد ،گفت :این نامگداری جدید گمرک تقویت
کننده ثبات مردم ،ش��كوفایی اقتصادی و محیط زیست
نام گرفته است .سال گذشته مرزهای هوشمند نامگذاری
ش��ده بود .رییس کل گمرک ایران اظهارداشت :گمرک
ایران در اجرای اقتصاد هوشمند همراستا با شعار سازمان
جهان��ی گم��رک اقداماتی انجام داد .گمرک از س��ازمان
های پیش��رو در الكترونیكی کردن عملیات است و کاغذ
از پروس��ه فعالی��ت ها حذف ش��د و در زمینه جلوگیری
از تبانی ،موضوع تكمیل فعالیت کارشناس��ان مجازی را
دنبال کرد .میراش��رفی تصریح کرد :بحث مجازی کردن
خدمات را نیز داریم که در سال جاری بخشی از خدمات
در قالب گمرک موبایلی ارایه ش��د .بحث هوشمندسازی
فعالیت ها نیز دنبال ش��د و در ادامه فعالیت های مجازی
گمرک ،پیگیری ش��د و در س��ال جاری در تولید پلمب
هوشمند عمل کردیم و در حال حاضر اماکن گمرکی به
پلمب های هوشمند مجهز شد .همچنین گمرکات مبدا و
مقصد مجهز به تراشه هایی شده که بتوان اطالعات کاال

را در اختیار داشت.
پیشنهاد ارز مبنای کاالهای وارداتی واقعی شود

میراش��رفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا گمرک
مواف��ق یا مخالف تغیی��ر ارز مبنای محاس��باتی حقوق
ورودی کاالهای وارداتی اس��ت و همچنین برای کاهش
ت��ورم ناش��ی از آن تعرف��ه کاالها کاهش یاب��د زیرا این
تجربه در س��الهای گذشته نیز وجود داشت تا درآمدها
و عملكرد ش��فاف باشد و ارزان فروشی ارز به واردکننده
که نفع آن به عموم جامعه نمی رس��د جلوگیری ش��ود
اظهار داش��ت :نظر دولت در مورد مبنای ارزش کاالهای
وارداتی در مورد کاالهای اساس��ی ب��رای آن که با تورم
بیش از این افزایش نیابد ارز  ۴200تومانی است و برای
س��ایر کاالها مبانی محاس��باتی با ارز نیمایی باشد ولی
دولت ب��رای اینكه آثار تورم افزایش ن��رخ ارز دولتی به
نیمایی کاهش یابد معتقد است سود بازرگانی به نحوی
تنظیم ش��ود که آثار تورمی به حداقل برسد و پیشنهاد
ما هم این است که ارز مبنای کاالهای وارداتی به غیر از
کاالهای اساسی واقعی شود و سود بازرگانی کاهش پیدا
کند که این موضوع منجر به افزایش درآمدهای گمرکی
و شفافیت نیز میشود.
میراشرفی با اشاره به روند تجارت در  ۱0ماه اخیر ،بیان
داشت :با وجود تحریم ها ۷2 ،میلیارد دالر حجم واردات
و ص��ادرات بود و صادرات با  ۳5.5میلیارد دالر و رش��د
وزنی  20.۷درصد به ثبت رسید ولی  ۳.2درصد کاهش
فارس
ارزش صادرات را داشتیم.

خ��ب��ر
سالجاری ،بسته حمایت از توسعه صادرات غیر
نفتی سال  ۱۳۹۸را مورد تصویب قرار داد .وی
اضافه کرد :بسته حمایت از صادرات غیر نفتی
سال  ۱۳۹۸توسط سازمان توسعه تجارت ایران
تدوین و ب��ا همكاری وزارت ام��ور اقتصادی و
دارایی ،سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه
ملی به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی ش��امل وزرای صنعت ،معدن
و تجارت ،امور اقتص��ادی و دارایی و همچنین
رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه رس��یده و در
نهایت توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابالغ
شد .وی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال
 ۱۳۹۸را به عنوان اس��ناد باالدستی حمایت و
تش��ویق صادرکنندگان توصیف کرد و گفت :با
توجه به میزان مشوقهای صادراتی تخصیصی،
نسبت به پرداخت مشوقهای صادراتی بر اساس
اولویتهای موجود در بسته حمایت از صادرات
غیر نفتی اقدام خواهد شد.
تسنیم

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس کل سازمان
توسعه تجارت ایران از ابالغ بسته حمایت از صادرات
غیر نفتی سال  ۱۳۹۸توسط ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومت��ی خبر داد.به گزارش روابطعمومی س��ازمان
توس��عه تجارت ایران ،زادبوم با اعالم این خبر اظهار
داشت :س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای
اجرای سیاس��تهای کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب
برنامه ملی پیش��برد برونگرایی اقتص��اد و به منظور
تحقق اهداف توس��عه صادرات غیر نفتی سالجاری،
بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸
را م��ورد تصویب قرار داد.وی افزود :بس��ته حمایت از
صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸توسط سازمان توسعه
تجارت ایران تدوین و با همكاري وزارت امور اقتصادي
و دارایي و س��ازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه
ملي به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ش��امل وزرای صنعت ،معدن و تجارت ،امور
اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و
بودجه رس��یده و در نهایت توسط معاون اول رئیس
جمهور و رئیس س��تاد فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی
تصویب و ابالغ گردید.

سیاستهای وصول مطالبات بانک توسعه
تعاون بازنگری و اصالح شد

رئیس کل گمرک عنوان کرد:

همسانسازی حقوق بازنشستگان از سال آینده

ابالغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی
سال ۱۳۹۸

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی ۹۸

مع��اون درآمده��ای مالیاتی س��ازمان امور
مالیاتی کش��ور ،ش��رایط پذیرش اظهارنامه
مالیاتی بابت عملكرد سال  ۱۳۹۸را اعالم کرد
و گفت :اش��خاص حقوقی و صاحبان مشاغل
ک��ه در مهلت مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی
خود را تس��لیم نكنند ،عالوه بر محرومیت از
کلیه معافیتهای قانونی ،مش��مول پرداخت
جرای��م غیر قابل بخش��ش مرب��وط به عدم
تسلیم اظهارنامه خواهند شد.

بانک توسعه تعاون درراستای مسئولیتهای اجتماعی
در جهت حمایت از تولید واشتغالزایی در بخش تعاون،
سیاس��تهای وصول مطالب��ات را بازنگری و اصالح
نمودبر اساس ابالغیه بانک توسعه تعاون برخی مفاد
" سیاستهای وصول مطالبات در سال  "۹۸در بخش
عقود مش��ارکتی و امهال تسهیالت عقود مبادلهای،
اختیار تغییر ضامنین و بخشش  6درصد وجه التزام
تأخیر تأدیه دین در تسهیالت اعطایی و  ۸درصد وجه
التزام تأخیر تأدیه دین در ضمانتنامههای ضبطشده
در جهت حمایت از تولید واش��تغالزایی بخش تعاون
مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت.در مورد مبلغ وجه
التزام تأخیر تأدیه دین در بازنگری عقود مش��ارکتی
در این ابالغیه مقرر گردید تقس��یط عقود مشارکتی
از سیاستهای وصول حذف گردد .همچنین تمدید
عقود مشارکتی منوط به انتقال مانده بدهی به طبقه
تسهیالتی گردید و واحدهای اجرایی مجاز به تغییر
طبقه تس��هیالت امهالی به طبقه جاری ،مادامیکه
حداقل  20درصد از بدهی تسهیالت گیرنده وصول
نگردیده اس��ت نمیباش��د.الزم به ذکر اس��ت پس
از وص��ول حداق��ل  20درصد از کل مبل��غ قرارداد
تس��هیالت امهالی و در صورت عدم هرگونه نكول در
ایفای تعهدات از جانب مشتریان بانک توسعه تعاون
واحدهای اجرایی میتوانند نسبت به انتقال تسهیالت
مذکور به طبقه تسهیالت جاری اقدام نمایند.گفتنی
اس��ت بر اساس این اصالحیه اختیار تغییر یک یا دو
ضام��ن در هنگام امهال تس��هیالت به رکن اعتباری
مدیریت شعب استانهای بانک توسعه تعاون تفویض
گردیده است.

اقدامات پستبانکایران برای کمک به
سیلزدگان سیستان و بلوچستان

پستبانکایران درراستای ایفای مسئولیتاجتماعی
و کمک به آسیبدیدگان سیل اخیر استان سیستان
و بلوچس��تان ،هم��گام ب��ا دولت و س��ایر نهادها و
س��ازمانهای مرتبط ،اقدامات ارزش��مندی اعم از
کمکه��ای نق��دی و غیرنقدی به ای��ن هموطنان
انجام داده است.
به گزارش روابطعمومی پس��تبانکایران :درهمین
راستا مبلغ  500میلیون ریال توسط این بانک برای
احیای زیرس��اختهای آسیبدیده مناطق زلزلهزده
و بازس��ازی شعب و باجههای بانكی اختصاص یافته
که با هماهنگی مسئوالن ذیربط تخصیص می یابد.
همچنین کارکنان و کارگزاران پس��تبانکایران در
سراسر کشور در حرکتی انساندوستانه و نوعدوستی
ب��رای کمک به س��یلزدگان اس��تان سیس��تان و
بلوچس��تان ،اقدام به جم��ع آوری و تهیه مایحتاج
ضروری ازجمله؛ پتو ،آب معدنی ،وسایل بهداشتی،
کنس��روهای خوراکی و غیره نم��وده و با هماهنگی
مسئوالن ذیربط در بین حادثه دیدگان توزیع کردند
که این اقدام آنها به صورت مستمر ادامه دارد.

خ��ب��ر
محمد مس��یحی با اش��اره به حذف ش��یوه
تش��خیص علی الراس از س��ال آینده ،تاکید
کرد :مبنای تش��خیص مالیات برای عملكرد
س��ال  ۱۳۹۸مؤدی��ان مالیات��ی ،اظهارنامه
ارائه ش��ده با رعایت مقررات از سوی مؤدی
خواهد بود .وی خاطرنش��ان کرد :از عملكرد
س��ال  ۱۳۹۸به بعد ،در صورتی که مؤدیان
اظهارنام��ه مالیاتی خود را ب��ا رعایت قوانین
و مق��ررات تنظی��م و در مهل��ت قانونی ارائه
کنند ،اظهارنامه آنان بدون رس��یدگی مورد
پذیرش قرار میگیرد .وی با تاکید بر اجرای
مفاد ماده  ۹۷قانون مالیات های مس��تقیم،
اضافه کرد :البت��ه پذیرش اظهارنامه مؤدیان
مش��روط بر تنظیم اظهارنامهه��ای مالیاتی
بوده و اظهارنامه ارائه ش��ده توس��ط مؤدیان
با بانکه��ای اطالعاتی مالیاتی که در اجرای
مقررات مواد  ۱6۹و  ۱6۹مكرر قانون مالیات
های مس��تقیم ایج��اد ش��ده ،مطابقت داده
خواهد شد .ایسنا

پیشبینی شرایط سال آینده
در تعیین مزد ۹۹

دبی��رکل کانون عال��ی انجمنه��ای صنفی
کارگران با بیان اینكه کمک هزینه مس��كن
کارگران پول اجاره یک اتاق هم نیس��ت ،از
ش��ورای عالی کار خواست دستمزد سال ۹۹
کارگران را با لحاظ کردن نوس��انات نرخ ارز،
تغییر نرخ بنزین ،ش��رایط اقتصاد و تعامالت
سیاس��ی تعیین کند و سبد معیشت خانوار،
خ��ط فقر و نرخ تورم را واق��ع بینانه و با هم

درنظر بگیرد.
ه��ادی اب��وی درب��اره ض��رورت افزایش بن
خواربار و حق مسكن کارگران در سال آینده
اظهار کرد :رقم کمک هزینه مسكن کارگران
 ۱00هزار تومان اس��ت که امروز پول اجاره
یک اتاق هم نمیش��ود ،ب��ن خواربار هم به
ق��دری ناچیز اس��ت که با آن ج��ز چند قلم
کاال نمیتوان خریداری کرد؛ لذا انتظار داریم
شورای عالی کار به طور جدیتر به مساله بن
خواربار و کمک هزینه مسكن کارگران ورود
کند و اگر امكان افزایش نیس��ت آن را حذف
کند .وی افزود :اگ��ر پایه حقوق کارگران به
ش��كل منطق��ی و واقعی افزای��ش پیدا کند
نیازی به تصویب بن خواربار در شورای عالی
کار یا حق مس��كن در هی��ات دولت نداریم.
ما باید برای کارگران که بدنه تولید مملكت
هس��تند ،زندگی توام با کرامت فراهم کنیم
و در ش��أن آنها نیس��ت که با چنین ارقام و
ایسنا
اعدادی زندگی کنند.
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پيامبراكرم(ص):

خطاب به حضرت فاطمه ( س) :ای فاطمه همانا خداوند با خشم تو
خشمگين و با رضايت و خشنودی تو خشنود میشود.

چالشقانون
سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی پرسشگری ) (14میکند:
دكترمحمدرضاناریابيانه

اش�اره:مبنایعملک�ردقوهمقننه،قانونآيي�ننامهداخلیمجلس
ش�ورایاسالمیاستكهساختار،تش�کيالتوگردشكاررادرآن
تعيينمیكند.اينقانوندارایفصولومباحثگوناگونیاس�تكه
اجرایآنوظيفههياترييس�همجلسش�ورایاسالمیبامشاركت
نمايندگانمردماس�ت.صرفنظرازاش�کاالتماهيتیوعملکردی
قانونآييننامهداخلیمجلسشورایاسالمیوضمناطالعرسانی
عمومیآن،ايننوش�تاربهپرسش�گریپيراموننحوهاجرایقانون
آييننامهداخلیمجلسش�ورایاس�المی(نحوهبررس�یوتصويب
برنامهتوس�عه،برنامهوبودجهس�اليانهكلكشورونظارتبراجرای
بودج�ه،اس�تيضاحوتقاض�ايهمهپرس�ي)م�یپردازدك�هازنظر
خوانندگانمیگذرد:
قانون آئيننامه داخلی مجلس شورای اسالمی
باب دوم -وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسالمي (ادامه)
فصل دوم – نظارت (ادامه)
مبحث پنجم – استيضاح
اول – استيضاح وزيران
ماده  – 228در استيضاح بايد موضوع به صورت صريح و با ذكر مورد يا موارد،
معين ش��ود و به صورت كتبی تنظيم و به هيأت رئيسه تسليم گردد .هيأت
رئيس��ه موظف است بالفاصله طرح اس��تيضاح را به كميسيون تخصصی ذی
ربط ارجاع نمايد .كميس��يون مكلف اس��ت حداكثر ظرف يك هفته با دعوت
از اس��تيضاح كنندگان و وزير مربوطه موارد اس��تيضاح را بررسی نمايد .پس
از م��دت مذك��ور در صورتی كه حداقل ده نفر از امضاء كنندگان اس��تيضاح
از طرح آن منصرف نش��وند اس��تيضاح در اولين جلسه علنی طرح می شود
و پس از طرح اس��تيضاح در جلس��ه علنی كاهش امضای نمايندگان تأثيری
در مطرح ش��دن استيضاح ندارد و وزير موظف است ظرف ده روز در مجلس
حاضر ش��ود هيأت رئيسه در همان روز متن استيضاح را برای وزير يا وزيران
مورد استيضاح ارسال و همزمان چاپ و بين نمايندگان توزيع كند( .اصالحی
مصوب )8/3/1392
تبصره �1عالوه بر امضاء كنندگان اس��تيضاح ،س��اير نمايندگان می توانند تا
قبل از طرح استيضاح در جلسه علنی استيضاح را امضاء نمايند.
تبصره �2هيأت رئيسه موظف است در روز برگزاری استيضاح ،متن استيضاح
و نام آخرين متقاضيان استيضاح را چاپ و توزيع نمايد.
تبصره �3پس از طرح اس��تيضاح در جلسه علنی ،فقط در صورتی استيضاح
از دس��تور كار مجلس خارج می شود كه تعداد متقاضيان استيضاح به كمتر
از ده نفر كاهش يابد .در اين صورت می توانند داليل خود را توسط نماينده
منتخ��ب خود ظرف پنج دقيقه در جلس��ه علنی مط��رح نمايند .پس از اين
مرحله چنانچه وزير درباره اس��تيضاح درخواست صحبت بنمايد ،با تقاضای
كتبی و موافقت رئيس مجلس می تواند حداكثر ده دقيقه در جلس��ه علنی
صحبت كند( .اصالحی مصوب ( )30/2/1391حذف ش��ده به موجب قانون
اصالح م��وادی از قانون آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی مصوب
)8/3/1392
م��اده  – 229تقاضای اس��تيضاح نمايندگان از وزير يا وزي��ران بايد كتباً در
جلسه علنی به رئيس مجلس داده شود و در آن ،موضوع استيضاح صريحاً وبا
ذكر مورد يا موارد معين شود .تقاضای مزبور در آن جلسه يا جلسه بعد قرائت
میش��ود .اين تقاضا بدون مباحثه و فورا ً برای وزير يا هيأت وزيرانفرس��تاده
میشود.
همچنين متن استيضاح چاپ و دراختيار نمايندگان قرار میگيرد.
ماده  -230چنانچه اس��تيضاح نماين��دگان مرتبط به حوزه فعاليت نهادهای
انقالب��ی باش��د كه از بودج��ه دولت اس��تفاده مینمايند و قانوناً وابس��ته به
قوهمجريه میباشند ،آن استيضاح خطاب به رئيس جمهور يا وزيری كه نهاد
موردبحث درحوزه مسؤوليت او قرار گرفته است ،خواهد بود.
ماده  -231وزير يا هيأت وزيران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استيضاح،
در مجلس حاضر ش��وند و توضيحات الزم را بدهند ،تعيين وقتاستيضاح در
مهلت مقرر با پيش��نهاد وزير يا هيأت وزيران و تصويب هيأت رئيسه مجلس
در دس��تور هفتگی ق��رار میگيرد .حضور وزير يا هي��أت وزيران دراين وقت
مقرر الزامی است.
م��اده  -232در جلس��ه اس��تيضاح ،پ��س از بيان��ات اس��تيضاح كنندگان،
رئي��س جمهور میتواند ب��ه دفاع از وزير يا وزيران مورد اس��تيضاح بپردازد،
همچنينوزير يا وزيران مورد استيضاح نيز میتوانند به دفاع از خود بپردازند.
حداكثر وقت دفاع از اس��تيضاح برای رئيس جمهور يا چند وزير پنج ساعت
وبرایيك وزير سه ساعت خواهد بود.
تبصره  – 1وزير يا وزيران مورد استيضاح میتوانند حداكثر يك ساعت ازوقت
دفاع خود را در اختيار يك يا دو نفر از نمايندگان موافق قرار دهند.
تبصره  – 2بيانات استيضاح كنندگان و پاسخ آنها در يك يا چند جلسه بايد
بهطور متوالی صورت گيرد.
تبص��ره  – 3اس��تيضاح كنندگان مجاز نخواهند ب��ود در ضمن ارائه دالئل و
توضيحات خود ،موضوعات ديگری را كه به مورد اس��تيضاح مربوط نيس��ت
موردبحث قرار دهند.
ماده  – 233پس از پاسخ وزير يا وزيران مورد استيضاح و يا پاسخ رئيسجمهور
از طرف هيأت وزيران مورد اس��تيضاح ،حداكثر دو نفر از نمايندگاناستيضاح
كننده حق دارند توضيحات تكميلی بدهند ،به شرطی كه صحبت هركدام از
ربع س��اعت تجاوز ننمايد .رئيس جمهور میتواند حداكثر يكساعت به دفاع
از هيأت وزيران بپردازد و وزير مورد استيضاح هم میتواند حداكثر نيم ساعت
مجددا ً از خود دفاع كند.
ماده  – 234پس از انجام اس��تيضاح  ،رئيس ع��دم اعتماد وزير يا وزيران را
به رأی میگذارد.
ماده  – 235درصورتی كه وزير يا هيأت وزيران مورد اس��تيضاح در مجلس
حاضر نش��وند ،استيضاحكنندگان مطالب خود را بيان میكنند و رئيساعالم
اخذ رأی عدم اعتماد میكند.
م��اده  – 236هنگامی كه اس��تيضاح در دس��تور مجلس اس��ت بههيچوجه
نمیتوان دستور را تغيير داد مگر در موارد طرحها و لوايح سه فوريتی.
دوم – استيضاح و عدم كفايت رئيس جمهور
ماده �237رئيسجمهور و هر يك از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال
براساس برنامههای ارائه شده در زمان تشكيل دولت و اخذ رأی اعتماد وزراء
اس��ناد و قوانين باالدستی و شاخصهای عملكردی متناسب با حوزه وظايف
خود ،كه هيأت رئيس��ه مجلس تعيين میكند ،گزارش عملكرد سال گذشته
و برنامه س��ال آينده خود را به صورت كمی و مقايس��های به مجلس شورای
اسالمی تقديم كنند( .الحاقی مصوب 5/4/1397

تصویب برنامه های
ناکارآمد واستیضاح
ناکارآمدی!!؟
براساس اصل هشتاد و نهم ( )89قانون اساسی نمايندگان مجلس میتوانند
رئيس جمهور را درمقام اجرای وظايف مديريت قوه مجريهو اداره امور اجرائی
كش��ور مورد اس��تيضاح قرار دهند .اين اس��تيضاح وقتی قابل طرح است كه
حداقل به امضای يك سوم نمايندگان برسد.
ماده  – 238تقاضای اس��تيضاح رئيس جمهور كه بايد با ذكر موارد صريح و
روشن و مستدل باشد ،به رئيس مجلس داده میشود .اين تقاضا بايد دراولين
جلس��ه قرائت شود و ضمن چاپ و توزيع بين نمايندگان برای رئيس جمهور
ارس��ال گردد .دراين صورت ،رئيس جمهور بايد ظرف يكماه در مجلسحاضر
شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافی بدهد.
م��اده  – 239حداكثر وقت برای مذاكره موافقين و مخالفين اس��تيضاح پنج
ساعت است كه به تساوی و متناوباً انجام میشود .مدت صحبت برای هر يك
ازموافقين و مخالفين حداكثر نيمساعت خواهد بود كه با رأی مجلس تا يك
ساعت قابل تمديد میباشد(.اصالحی مصوب )30/2/1391
م��اده  – 240وقت برای توضيحات و پاس��خهای رئي��س جمهور جمعاً پنج
ساعت میباشد .رئيس جمهور میتواند قسمتی از وقت خود را بهنمايندگان
موافق واگذار كند .اين وقت اضافه بر فرصتی اس��ت كه به موجب ماده قبل
به آنان تعلق میگيرد.
ماده  – 241هيأت رئيسه مجلس موظف است پس از تصويب قوانين مربوط
به اصالح آيين نامه داخلی ،اقدام الزم را جهت اعمال مصوبات در متن آيين
نامه ،تعيين ش��ماره مواد و تبصره های الحاقی و اصالح ش��ماره آنها به عمل
آورد و با كسب نظر كميسيون تدوين آيين نامه داخلی چاپ و توزيع نمايد.
(اصالحی مصوب )8/3/1392
ماده  – 242زمان اجرای اين آييننامه از هفتم خرداد ماه  1378همزمان با
انتخابات هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه كميسيونها خواهد بود.
ماده  – 243كليه قوانين و مقررات ديگر درخصوص آييننامه داخلی مجلس
لغو میگردد.
قانون فوق مش��تمل بر دويس��ت و چهل و دو ماده و شصت و پنج تبصره در
جلس��ه علنی روز يكش��نبه مورخ هجدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد
وهش��ت مجلس شورای اسالمی تصويب و مواد ( )192و ( )198آن در تاريخ
 1379.1.20ب��ا اصالحاتی به تصويب نهائی مجمع تش��خيص مصلحتنظام
رسيده است.
علیاكبر ناطق نوری – رئيس مجلس شورای اسالمی
ماده الحاقی ( 1مصوب  � )26/9/1387هرگاه حداقل دهنفر از نمايندگان و يا
هركدام از كميسيونها ،عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون
يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههای
زيرمجموع��ه آن��ان را اعالم نمايند ،موضوع بالفاصله از طريق هيأت رئيس��ه
جهت رس��يدگی به كميس��يون ذیربط ارجاع میگردد .كميسيون حداكثر
ظ��رف مدت دهروز موضوع را رس��يدگی و درص��ورت وارد بودن با اظهارنظر
صريح ،گزارش خود را از طريق هيأترئيسه بهمجلس ارائه میدهد.
تبصره  -1چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگی
به قوه قضائيه و ساير مراجع ذیصالح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون
تشريفات دادرسی رسيدگی نمايند.
تبص��ره  -2درصورتی كه مجلس در م��ورد رئيسجمهور يا هريك از وزيران
س��ه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح اس��تيضاح درصورت رعايت
مفاد اصل هشتاد و نهم( )89قانون اساسی در دستوركار مجلس قرار خواهد
گرفت.
ماده الحاقی ( 2مصوب  � )26/9/1387هيأت رئيس��ه میتواند در چهارچوب
امكانات موجود و بودجه مصوب تش��كيالت مناسبی را جهت تدوين،نگارش،
ويراي��ش حقوقی و ادبی طرحها و لوايح ايجاد نمايد .نظرات اين تش��كيالت
قبل از تصويب نهايی طرح يا اليحه در مجلس ،با موافقت كميسيون ذیربط
انجام میشود.
ماده الحاقی ( 3مصوب  � )26/9/1387گزارش��های تحقيق و تفحص ،تفريغ
بودجه و كميس��يونها بهجز گزارش طرحها و لوايح ،خارج از نوبت در دستور
كار مجلس قرار میگيرد .اين گزارشها بايد حداقل ( )48ساعت قبل از طرح
در مجل��س چاپ و در اختيار نمايندگان قرار گي��رد وخالصه آن حداكثر به
مدت نيمس��اعت در جلس��ه قرائت و متن كامل گزارش در مشروح مذاكرات
چاپ شود.
ماده الحاقی ( 4مصوب  � )26/9/1387تعيين مصاديق و تهيه شرح وظايف و
اختيارات كميسيونها با رعايت كليت آئيننامه داخلی مجلس شورای اسالمی
توس��ط هيأت رئيسه مجلس يا هريك از كميسيونها و يا حداقل پنجاهنفر از
نمايندگان پيشنهاد میشود و پس از تصويب در جلسه مشترك هيأت رئيسه
مجلس ،اعضای كميس��يون تدوين آئيننامه داخلی و رؤسای كميسيونهای
تخصصی اجراء میشود.
تبصره – جلس��ه مشترك فوقالذكر به رياست رئيس يا يكی از نواب رئيس
مجلس و با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت میيابد و مصوبات آن با رأی
حداقل دوسوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطالع نمايندگان
خواهد رسيد.
ماده الحاق��ی ( 5مص��وب  – )26/9/1387كميس��يونها میتوانند گزارش
طرحها و لوايح مشابه يا با موضوع مشترك يا نزديك به هم را در يك گزارش
به مجلس ارائه نمايند.
ماده الحاقی (مصوب  � )26/9/1387كميس��يون شوراها و امورداخلی كشور
برای انجام وظايف محوله در محدوده سياست داخلی ،شوراها ،امور غيرعمرانی

شهرداريها و ثبت احوال مطابق ضوابط اين آئيننامه تشكيل میشود.
م��اده الحاقی (مص��وب  � )30/2/1391نحوه انتخ��اب نمايندگان ناظر برای
عضويت و شركت در جلسات مجامع ،هيأت ها و شوراهای مذكور در قوانين
و چگونگی اجرای وظايف نظارتی آنها به شرح زير است:
 �1برای انتخاب ناظران كميسيونهای تخصصی و يا مجلس شورای اسالمی،
كميس��يون ذی ربط موظف اس��ت حداقل به تع��داد دو برابر م��ورد نياز از
نمايندگان داوطلب واجد شرايط را به مجلس معرفی نمايد تا مجلس نسبت
به انتخاب تعداد مورد نياز اقدام كند.
 �2نمايندگان هر اس��تان ،نماينده منتخب خ��ود را از بين نمايندگان همان
استان برای شركت در مجامع و شوراهای استانی تعيين و به كميسيون ذی
ربط اعالم می نمايد تا به مجلس شورای اسالمی برای انتخاب معرفی شود.
 �3مدت عضويت نمايندگان ناظر تابع قانون ذی ربط است و در صورت عدم
تعيين زمان در قانون ،يك سال می باشد.
 �4دستگاههای ذی ربط مكلفند دعوتنامه و دستور جلسه را به همراه گزارش
توجيهی حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه به نماينده ناظر و همچنين
معاونت نظارت مجلس ارسال نمايند.
 � 5معاونت نظارت موظف است حداقل بيست و چهار ساعت قبل از تشكيل
جلس��ه ،گزارش توجيهی خود را درباره دستور جلس��ه به نماينده ناظر ارائه
نمايد.
 � 6نماينده ناظر ،عضو و تابع ضوابط مجمع يا هيأت يا ش��ورا و از نظر حق
رأی تابع قانون ذی ربط است.
 �7نماينده ناظر موظف اس��ت در كليه جلس��ات ذی ربط ش��ركت نمايد و
حداكثر ظرف يك هفته پس از تش��كيل جلس��ه ،گزارش كتبی خود درباره
موضوعات مطروحه در جلس��ه و تصميمات متخ��ذه و نيز رعايت آيين نامه
داخلی آن جلس��ه و همچنين ديگر نقطه نظرات خود را به كميس��يون ذی
ربط و معاونت نظارت ارائه نمايد .رؤس��ای كميس��يونها مكلفند گزارش ناظر
را بررسی و ارزيابی نظارتی خود را ظرف يك هفته برای پيگيری به معاونت
نظارت اعالم نمايند.
 � 8معاونت نظارت موظف است گزارش نماينده ناظر و كميسيون را بررسی
و نظ��رات خود را حس��ب مورد به رئيس مجلس ،دس��تگاه مرب��وط ،ديوان
محاسبات ،كميسيون ذی ربط و نماينده ناظر اعالم نمايد.
 �9معاونت نظارت موظف اس��ت عدم ش��ركت نماينده ناظر در جلسات را به
رئيس مجلس اعالم كند.
 �10حض��ور نماينده ناظر در جلس��ات موض��وع اين م��اده مأموريت اداری
محس��وب می گردد .نماينده ناظر به تش��خيص رئيس كميس��يون ذی ربط
با غيبت غيرموجه در س��ه جلس��ه متوالی يا پنج جلسه غيرمتوالی مستعفی
ش��ناخته می شود .كميسيون مكلف است نسبت به انتخاب فرد جديد طبق
اين آيين نامه اقدام نمايد.
م��اده الحاقی (مصوب  � )30/2/1391معاونت نظارت مجلس موظف اس��ت
حداكثر تا پايان ارديبهش��ت هر س��ال گزارش��ی از اقدامات نظارتی مجلس
ش��ورای اس��المی در س��ال قبل را تهيه و به هيأت رئيس��ه ارسال كند تا در
صورت صالحديد در جلسه علنی قرائت شود.
ماده الحاقی (مصوب  � )30/2/1391رئيس ديوان محاس��بات كشور موظف
به اجرای موارد زير است:
 �1گزارش تفريغ بودجه س��االنه كش��ور را حداكثر تا پايان دی ماه سال بعد
تهيه و برای رسيدگی به مجلس شورای اسالمی تسليم نمايد.

 �2پيش��نهاد بودجه س��االنه ديوان محاسبات را تا پايان شهريور ماه هر سال
و گزارش تفريغ بودجه س��االنه ديوان را تا پايان شهريور ماه سال بعد تهيه و
برای رسيدگی به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تسليم نمايد.
 �3در اجرای وظايف نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی پاسخ درخواستهای
رئيس مجلس ،رؤس��ای كميس��يون ها ،نمايندگان مجلس ،هيأتهای تحقيق
و تفح��ص و معاون��ت نظارت را كه به صورت مكت��وب دريافت می نمايد در
چهارچوب قانون ديوان محاس��بات كش��ور تهيه و به صورت رس��می تسليم
نمايد.
تبصره �1رئيس ديوان هنگام تقديم گزارش تفريغ بودجه ساالنه كشور حداكثر
به مدت يك س��اعت درباره آن در جلسه علنی توضيح می دهد .هيأت رئيسه
گزارش كامل تفريغ بودجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان
كميسيون اصلی و بخشهای مرتبط با كميسيونهای ديگر را به عنوان كميسيون
فرعی ارجاع می نمايد تا حداكثر ظرف يك ماه گزارش خود را به كميس��يون
اصلی تقديم نمايند .كميس��يون اصلی موظف اس��ت حداكثر ظرف سه ماه از
تاريخ تس��ليم گزارش به مجلس با توجه به گزارش كميسيونهای فرعی و اخذ
توضيحات از دستگاههای اجرائی ،گزارش بررسی نهائی خود را تهيه و به هيأت
رئيسه تسليم نمايد .اين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار
می گيرد و قرائت می شود.
تبصره �2كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است كليه گزارشهای
واصله از ديوان محاسبات را بررسی و نتيجه آن را به اطالع نمايندگان برساند.
تبصره �3رئيس ديوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفين و
پيگيری قانونی موارد تخلف را برای رئيس مجلس گزارش نمايد.
ماده الحاقی (مصوب  � )30/2/1391چنانچه اليحه بودجه س��االنه كشور تا
تاريخ تعيين شده در اين آيين نامه به مجلس تسليم نشود دولت موظف است
اليحه چند دوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم نمايد.
اي��ن اليحه پس از چاپ و توزيع در دس��تور كار مجلس قرار می گيرد .ابتدا
نماين��ده دولت و س��پس دو مخالف و دو موافق ب��ه ترتيب هر كدام به مدت
پنج دقيقه صحبت می كنند و سپس كليات اليحه به رأی گذاشته می شود.
در صورت تصويب ،رسيدگی به اليحه در رديف اول دستور جلسه علنی بعد
قرار می گيرد .در وقت رسيدگی ابتدا پيشنهاد نمايندگان در خصوص ميزان
چند دوازدهم مطرح و در صورت عدم تصويب نس��بت به عدد چند دوازدهم
پيشنهادی دولت رأی گيری می شود.
تبص��ره �1مجلس چند دوازده��م بودجه را بر مبنای آخري��ن قانون بودجه
ساالنه مصوب مجلس رسيدگی می نمايد.
تبص��ره �2حداكثر مدتی ك��ه مجلس می تواند برای بودج��ه چند دوازدهم
تصويب نمايد ،سه دوازدهم است.

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

 گزارش عملكرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد استيضاح موفقو ناموف��ق وزيران ب��ه تفكيك دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی
چيست؟
 گزارش عملكرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد موارد اس��ترداددرخواست استيضاح توس��ط امضاكنندگان آن به تفكيك دوره های ده گانه
مجلس شورای اسالمی چيست؟
 گزارش عملكرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد استيضاح و عدمكفايت رئيس جمهور به تفكيك دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اسالمی
چيست؟
 گزارش عملكرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون تعداد اعالم عدم رعايتشؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس
جمهور و يا وزير و يا مس��ؤولين دس��تگاه هاي زيرمجموعه به قوه قضاييه به
تفكيك دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
 از نظر رس��انه های گروهی عملكرد مجلس شورای اسالمی پيرامون نحوهبررس��ی و تصويب برنامه توسعه ،برنامه و بودجه ساليانه كل كشور و نظارت
بر اجرای بودجه و اس��تيضاح در ده دوره گذش��ته در راستای حل مشكالت
زندگی مردم چگونه بوده است؟
 نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پيرامون عملكرد عملكرد مجلس شورایاسالمی پيرامون نحوه بررسی و تصويب برنامه توسعه ،برنامه و بودجه ساليانه
كل كشور و نظارت بر اجرای بودجه و استيضاح به تفكيك دوره های مجلس
شورای اسالمی چيست؟
 به نظر نخبگان و انديش��مندان عملكرد عملكرد مجلس ش��ورای اسالمیپيرامون نحوه بررس��ی و تصويب برنامه توس��عه ،برنامه و بودجه ساليانه كل
كش��ور و نظارت بر اجرای بودجه و استيضاح در ده دوره گذشته در راستای
حل مشكالت زندگی مردم موفق بوده است؟
 از نظر سازمان های مردم نهاد آيا عملكرد عملكرد مجلس شورای اسالمیپيرامون نحوه بررس��ی و تصويب برنامه توس��عه ،برنامه و بودجه ساليانه كل
كش��ور و نظارت بر اجرای بودجه و استيضاح در ده دوره گذشته در راستای
حل مشكالت زندگی مردم بوده است؟
 گزارش دس��تگاه های نظارت��ی بر نحوه عملكرد عملكرد مجلس ش��ورایاسالمی پيرامون نحوه بررسی و تصويب برنامه توسعه ،برنامه و بودجه ساليانه
كل كش��ور و نظ��ارت بر اجرای بودجه و اس��تيضاح در ده دوره گذش��ته در
راستای حل مشكالت زندگی مردم چيست؟

