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توزیع بسته های حمایتی، تبلیغاتی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام دولت 
در توزیع بس��ته های حمایتی تبلیغاتی است و تناسبی 

بین این اقدامات و نیازهای واقعی مردم وجود ندارد.
علی اکبر کریمی با انتقاد از رویه اعطای بسته های 
حمایتی گفت: متأسفانه رویه توزیع بسته های حمایتی 

از سوی دولت منطقی، منصفانه و عادالنه نیست.
وی افزود: مجلس طرح��ی دوفوریتی تهیه کرده 
ب��ود مبنی بر اینک��ه دولت ملزم ب��ه تأمین کاالهای 
اساس��ی و مورد نیاز مردم ش��ود و یک روال مشخص 
و ش��فافی برای تضمین رس��اندن این کاالها با قیمت 
مناسب به مردم داشته باشد اما در آن زمان نوبخت به 
مجلس آمد و با بیان اینکه دولت بسته های حمایتی را 

تهیه کرده است، مانع تصویب این طرح شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر، دولت صرفاً بس��ته های 
حمایتی را بین افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان 
بهزیستی و کارکنان و بازنشستگان دولت توزیع کرد که 

این نحوه تخصیص مناسب و کافی نیست.
کریمی تاکید کرد: جمعی��ت زیادی از مردم تحت 
فشارهای معیشتی ناشی از تورم افسارگسیخته هستند 
اما بسته های حمایتی صرفاً به افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی، کارکنان و بازنشس��تگان دولت داده می شود و 
این توزیع ناعادالنه حاکی از نادیده گرفتن افراد خارج از 

این چرخه و کسانی است که کار آزاد دارند.
وی تأکید ک��رد: اقدامات دول��ت در زمینه توزیع 
بسته های حمایتی بیش از آنکه واقعیت باشد و نیازهای 
واقعی آحاد ملت را پوشش دهد، صرفاً یک کار تبلیغاتی 
و شعار است و هیچ تناسبی بین این اقدامات حمایتی و 
نیازهای واقعی مردم وجود ندارد. دولتمردان باید بدانند 
که بس��یاری از مردم، جز نیروهای دولتی نیستند و با 
حداقل حقوق و تحت فشارهای شدید اقتصادی زندگی 
می کنند و باید برای حمایت از آنان و بهبود معیشتشان 

تمهیدات اساسی بیندیشند.  مهر

 چرا الحاق ایران به اف.ای.تی.اف
موجب بهتر شدن اوضاع نمی شود؟

عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس معتقد است که الحاق ایران به اف.ای.تی.اف موجب 
بهترشدن اوضاع فعلی کشور در شرایط تحریمی نمی شود.

ابوالفضل حس��ن بیگی با اش��اره به بررس��ی لوایح 
"پالرمو" و "س��ی.اف.تی" در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام، گفت: هنوز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره پیوس��تن ایران به کنوانس��یون های سی.اف.تی و 
پالرمو به جمع بندی نرسیده اند که این نشان  از حساسیت 
ماج��را دارد. وی با تأکید بر اینکه مزایای الحاق ایران به 
کنوانس��یون های پالرمو و سی.اف.تی کمتر از معایب آن 
اس��ت، اظهار داشت: تاکنون هیچ کدام از موافقان الحاق 
ایران به این دو کنوانس��یون نتوانسته اند مخالفان را بری 
پیوستن ایران به پالرمو و سی.اف.تی متقاعد کنند، زیرا 
خودشان هم می دانند که پیوستن به این کنوانسیون ها 

جز خسران و ضرر، حاصلی برای کشور ندارد.
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اش��اره به 
اظهارات وزیر امور خارجه که گفته "با الحاق ایران به 
کنوانسیون های اف.ای.تی.اف شرایط بدتر نمی شود،" 
اظهار داش��ت: باید گفت که نه تنه��ا با الحاق ایران به 
این کنوانس��یون  ها مش��کلی از کش��ور حل نمی شود، 
بلکه ما دیگر قادر به دور زدن تحریم ها نیز نیس��تیم، 
زی��را به راحتی متهم به پولش��ویی می ش��ویم و تحت 

شدیدترین تحریم ها قرار خواهیم گرفت.
حس��ن بیگی تصریح کرد: در ح��ال حاضر که هیچ 
تعهدی به اف.ای.تی.اف نداریم، پاسخ گوی آنها نیستیم، 
اما به مح��ض پذیرش مفاد کنوانس��یون های س��ی.اف.

ت��ی و پالرمو، باید تمام��ی اقدامات و معامالت اقتصادی 
خود را به آنها گزارش دهی��م، بنابراین الحاق به اف.ای.
تی.اف موجب بهتر ش��دن اوضاع فعلی کشور در شرایط 
تحریمی نمی ش��ود. وی با تأکید بر اینکه پذیرش مفاد 
کنوانس��یون های اف.ای.ت��ی.اف موج��ب خودتحریمی 
می شود، گفت: نمی دانم موافقان الحاق به سی.اف.تی و 
پالرمو در آینده چه پاسخی برای نسل  های بعدی از قَِبل 
خسارات الحاق به اف.ای.تی.اف خواهند داشت. امیدوارم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اسیر حواشی ایجادشده 
برای بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون  های پالرمو و 
سی.اف.تی نشود و آنچه را مصلحت است در نظر بگیرد.

 وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
تشکیل می شود

مع��اون پارلمانی رئیس جمهور از تش��کیل وزارت 
تجارت و خدمات بازرگانی خبر داد و گفت: امیدواریم 
طرح تش��کیل این وزارتخانه هرچه سریع تر در دستور 
کار مجلس قرار گیرد و نمایندگان مجلس قبل از سال 

جدید به تشکیل این وزارتخانه رأی دهند.
حس��ینعلی امیری عنوان کرد: ما معتقد هس��تیم 
که بخش��ی از مشکالتی که در ماه های اخیر در توزیع 
برخ��ی اقالم در کش��ور رخ داد به خاط��ر این بوده که 
بازرگانی ما مدیریت واحدی ندارد. بخشی از بازرگانی 
در وزارت صنعت، بخش��ی در وزارت جهاد کشاورزی و 
بخشی در وزارتخانه های دیگر بوده که این پراکندگی 
مش��کالتی را ایجاد کرده، بنابراین نمایندگان مجلس 

طرحی را در این زمینه تهیه کرده اند.

اخبار

منتظر عملیات قاطع پاکستان علیه تروریست ها هستیم
رئیس جمهور کش��ورمان در تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه 
منتظر عملیات قاطع پاکس��تان علیه تروریست ها هستیم، گفت: نیروهای ایرانی 

آماده پاسخی قاطع به تروریست ها هستند.
حجت االس��الم حس��ن روحان��ی خواه��ان عملی��ات قاطع پاکس��تان علیه 
تروریس��ت های ضد ایرانی ش��د و تاکید کرد: ما نباید بگذاریم دهه ها دوس��تی و 
برادری بین دو کشور، تحت تاثیر اقدام گروهک های تروریستی قرار گیرد که ما و شما 
می دانیم از کجا تامین مالی و تسلیحاتی می شوند. وی حادثه تروریستی در جاده خاش 
زاهدان را بس��یار تاثرانگیز خواند و افزود: ادامه فعالیت این تروریست ها از خاک پاکستان 

می تواند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
عمران خان نیز ضمن ابراز تسلیت گفت: بزودی اخبار خوشحال کننده ای درباره این 

تروریست ها و اقدامات آنها در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

نظرگاه
دولت سوءاستفاده کنندگان را تحت فشار قرار دهد

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس گفت: وقتی رئیس جمهور می گوید 
»ارز م��ا را می برن��د و نمی آورن��د و هم کاالهای اساس��ی را بین م��ردم توزیع 
نمی کنند« نشان می دهد که دانه درشت ها را می شناسند پس الزم است آنها را 

تحت فشار قرار دهند تا کاالهای اساسی وارد شده را بین مردم توزیع کنند.
رستمیان گفت: دولت خودش می داند دانه درشت ها و عوامل اصلی گرانی و 
بی ثباتی در بازار و عوامل اصلی فساد در کشور چه کسانی هستند و می داند که باید 
با چه کس��ی برخورد کند و روی چه مس��ائلی نظارت داشته باشد اما متاسفانه نمی دانم 

چرا با هدف اصلی برخورد نمی کند و با خرده فروش ها برخورد می شود. 
وی افزود: باید امنیت را از سوء استفاده کنندگان از بیت المال سلب کرد تا این افراد 
بدانند ارزی را که دریافت کردند برای کاالهای اساس��ی اس��ت که باید آن را وارد و بین 

مردم توزیع کنند.  فارس

دست به نقد
دولت موظف به اجراست

س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس اظهار داشت: موضوع افزایش 
حق��وق و مزای��ای از نظر مجلس ب��ا تصویب آن و همچنین عدم ایراد ش��ورای 

نگهبان به آن تمام شده و دولت موظف به اجرای آن است.
علی اصغر یوسف نژاد گفت: شورای نگهبان 19 مورد ایراد و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم 3 مورد ایراد به الیحه بودجه سال 9۸ داشته است اما از لحاظ 
ش��کلی نمی توانیم موضوعاتی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته ورود کنیم. 
قرار اس��ت )یکشنبه( در جلسه علنی مصوبات کمیسیون تلفیق درخصوص رفع ایرادات 
گرفته شده شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی و مصوب کنیم.

وی اف��زود: نمایندگان دولت و ش��خص نوبخت رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه و 
نماینده شورای نگهبان در جلسه کمیسیون تلفیق حضور داشتند که در نهایت هم نظر 

شورای نگهبان در این خصوص تامین شد.  شبکه خبر

سخنگو

روحانی در پیامی به مناسبت انتصاب رئیسی:
دولت تدبیر و امید برای همکاری با قوه قضاییه آماده است

رئیس جمهور در پیامی با تبریک انتصاب حجت االس��الم والمسلمین رئیسی  از س��وی رهبر معظم انقالب اس��المی به سمت ریاس��ت قوه قضاییه، تاکید خیابان پاستور
ک��رد که دولت تدبی��ر و امید برای همکاری و تعامل با آن ق��وه در جهت تحقق آرمان های بلند 

نظام اسالمی و اجرای دقیق قانون اساسی آماده است.
متن پیام تبریک حس��ن روحانی به این شرح اس��ت: انتصاب جنابعالی از سوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی به سمت ریاست قوه قضاییه را که نشان اعتماد معظم له و مدیریت شایسته شما 

در مسئولیت های پیشین در آن قوه است، تبریک می گویم.
دس��تگاه قضایی جمهوری اس��المی ایران، مهمترین نماد اراده نظام اسالمی برای احقاق حقوق 
مردم و اجرای عدالت و تامین امنیت اجتماعی اس��ت. بی تردید انجام این رس��الت خطیر در س��ایه 
استقالل دستگاه قضایی و به دور از مالحظات حزبی و جناحی و بی اعتنا به فشار برخی از قدرت های 

رسانه ای و تبلیغی امکان پذیر خواهد بود، که در این راستا قدم هاِی برداشته شده، باید تکمیل گردد.
در این مقطع حساس بخش بزرگی از بار مسئولیِت تقویِت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم 
به نظام بر دوش آن قوه محترم اس��ت، که با پیروی از سیره و منش شهید آیت اهلل دکتر بهشتی 
بنیانگذار دس��تگاه قضاء اسالمی در کشور و اجرای دقیق قوانین و فرامین امام راحل )ره( به ویژه 
فرمان ۸ ماده ای س��ال 1361 ایش��ان و ارش��ادات مقام معظم رهبری مدظله، می توانیم ش��اهد 

شکوفایی و پویایی بیشتر ارزش های اسالمی و انقالبی باشیم.
اینجان��ب ضمن اعالم آمادگی دولت تدبیر و امید برای همکاری و تعامل با آن قوه در جهت 
تحقق آرمان های بلند نظام اس��المی و اجرای دقیق قانون اساس��ی، امیدوارم با حضور جنابعالی 
در راس دس��تگاه قضایی کش��ور، شاهد تحوالت مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعی، 
احقاق حقوق عمومی و ش��هروندی، مبارزه جدی و همه جانبه با فس��اد و تحکیم امنیت در همه 
ابعاد آن از جمله امنیت سرمایه گذاری و صیانت از فعالیت های سالم اقتصادی در کشور باشیم.

همچنین الزم می دانم از خدمات و تالش های ریاس��ت پیش��ین ق��وه قضاییه آیت اهلل آملی 
الریجانی، تقدیر نموده و توفیقات ایش��ان را در خدمت به مردم و نظام اسالمی از خداوند بزرگ 

مسالت  نمایم.

سرلشکر موسوی:
 دفاع از آسمان ایران هدف 

و هویت پدافند هوایی است
فرمانده کل ارتش با بیان  اسلام اینکه دفاع از آسمان ایران ارتش 
اسالمی هدف، هویت و کارت شناسایی قرارگاه 
پدافند هوایی است، گفت: این کارت شناسایی 
را باید سر دست بگیریم و از دشمنی نهراسیم.

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در همایش 
فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
ارتش ضمن تش��کر و قدردانی از همه کارکنان 
این نیرو، گفت: در این یکسال گذشته توانستیم 
با موفقیت از جنگ پییچیده اقتصادی دشمن که 

در سال 9۷ به اوج خود رسید، عبور کنیم.
وی اف��زود: به اعتقاد م��ن جنگ اقتصادی 
اخیر که توأمان با عملیات های روانی و سیاسی 
است، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین جنگ ها 

حتی سخت تر از دوران دفاع مقدس است.
امیر موس��وی خاطرنش��ان ک��رد: ما یک 
سال از جنگ اقتصادی را پشت سر گذاشته و 
دش��من را ناکام کردیم و حداقل یکسال دیگر 
را پیش رو داری��م و باید با مدیریت، تحمل و 

صبر از یکسال باقی مانده نیز عبور کنیم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با تاکید بر اینکه دش��منان ب��ه دنبال نابودی 
کش��ور بوده و هس��تند، گفت: رس��می ترین 

مقامات دش��منان ما رس��ماً اع��الم کردند که 
ایران اس��المی چهل س��الگی انقالب خود را 
نخواه��د دید و ب��رای آن برنامه ریزی ها کرده 
بودند، و هنوز هم در حال برنامه ریزی هستند 

و میلیاردها دالر نیز هزینه می کنند.
امیر موسوی ادامه داد: دشمن در راستای 
ش��عار خود مبنی بر اینکه انقالب ایران چهل 
س��الگی خود را نخواهد دید اقدامات سنگینی 
را در س��طح بین الملل��ی و در س��طح منطقه 
انجام داده و صد درصد مطمئن بود که موفق 
می ش��وند، ام��ا اراده خداوند ب��زرگ به برکت 
رهب��ری داهیان��ه فرماندهی معظ��م کل قوا، 
اس��تقامت و ایستادگی ملت ایران، این بود که 
دش��منان از همان جایی که حسابش را نکرده 

بودند، ضربه خورده و ناکام بمانند.
وی ب��ا بیان اینکه ارتش بخش��ی از ملت 
ایران و رکنی مهم از نظام جمهوری اس��المی 
ایران اس��ت، گفت: با وجود همه س��ختی ها و 
مشکالت کارها خوب پیش رفته است اما این 
پیشرفت ها شاید رضایت ما را به دنبال نداشته 
باش��د چراکه انتظار، آرزو و مطلوب ما ممکن 
است چیز دیگری بوده باشد، اما وقتی در یک 
معادله جنگی ق��رار بر نابودی بوده اما نه تنها 
این خواسته باطل دشمنان محقق نشده بلکه 
در همین معادله رش��د و پیشرفت داشته ایم و 
به همین دلیل است که تاکید دارم ما در طول 

این یکسال موفق بوده ایم.

فرمان��ده کل ارت��ش جمهوری اس��المی 
ایران خاطرنش��ان کرد: ش��ما موفق شدید که 
به خواس��ت خداوند علی رغم همه سختی ها، 
مش��کالت و دش��منی ها کارهای بزرگی را به 
پی��ش ببرید و رمز و ادامه این این موفقیت از 
ن��گاه فرمانده معظم کل قوا »انگیزه، تحرک و 

خواستن« است.
امیر موسوی با اش��اره به اقدامات صورت 
گرفت��ه در ارت��ش جمه��وری اس��المی ایران 
علی رغم محدودیت ها، گفت: در مورد خیلی ها 
می گفتند پروژه چیتگر اصاًل ش��دنی نیس��ت 
و اما ما توانس��تیم هرچند هن��وز خیلی عقب 
هس��تیم اما سعی بر این داش��تیم که انگیزه، 

تحرک و خواستن محقق ایجاد شود.
وی به فرمای��ش فرماندهی معظم کل قوا 
در 13 بهمن م��اه و در دی��دار کارکنان نیروی 
هوایی ارتش اشاره و تصریح کرد: مقام معظم 
رهب��ری در این دیدار فرمودند: من احس��اس 
می کن��م که این نوزدهم بهمن یک احس��اس 
وظیفه ی تسلّط بر نفس و احساس قدرت را به 
ما می دهد. روز نوزدهم بهمن ]آن س��ال[ هم 
همین جور بود؛ نوزدهم بهمن آن جوان هایی 
ک��ه از نیروی هوایی پا ش��دند آمدن��د با امام 
بیعت کردند -خب تهدید می شدند دیگر؛ آن 
روز، تهدید بود؛ آن روز، هنوز رژیم طاغوت سِر 
پا بود- اینها بر ترس خودش��ان غلبه کردند و 
به خدا امیدوار شدند و از شیطان نترسیدند. 

رهب��ر انق��الب در بیانیه گام  دوم، از نابودی و همچنین رو گلللزارش دو
ب��ه احتضار ب��ودن کانونهای دش��منی علیه ایران 
سخن گفتند. این گزارش نگاهی به سرنوشت این 

کانون های دشمنی کرده است.
بیانی��ه »گام دوم انقالب اس��المی« که بعد از 
22 بهمن امس��ال و از س��وی رهبر معظم انقالب 
اس��المی منتشر ش��د، س��رآغاز فصل جدیدی در 
جمهوری اسالمی است، فصلی که از این پس باید 
با امید و تکیه بر جوانان بر مش��کالت گذش��ته و 
ناکامی ها غلبه کرد و این کار جز با ش��ناخت نقاط 

ضعف و قوت 40ساله انقالب میسر نمی شود. 
رهب��ر معظم انق��الب در بن��دی از بیانیه گام 
دوم انقالب با اش��اره به س��قوط بلوک های شرق و 
غرب نوش��ته اند: »چپ و راسِت مدرنیته، از تظاهر 
به نش��نیدن این صدای جدید و متفاوت، تا تالش 
گس��ترده و گونه گون برای خفه کردن آن، هرچه 
کردند به اجِل محتوم خود نزدیک تر شدند. اکنون 
با گذش��ت چهل جش��ن س��االنه  انق��الب و چهل 
ده��ه ی فجر، یکی از آن دو کانون دش��منی نابود 
ش��ده و دیگری با مش��کالتی که خب��ر از نزدیکی 
احتض��ار می دهن��د، دس��ت وپنجه ن��رم میکند! و 
انقالب اس��المی با حفظ و پایبندی به ش��عارهای 

خود همچنان به پیش می رود.«
منظور از دو کانون دشمنی، کمونیسم و بلوک 

ش��رق به رهبری اتحاد جماهیر ش��وروی و جبهه 
غرب و س��رمایه داری به رهبری آمری��کا و اروپای 

غربی بود. 
با وقوع انقالب اکتبر روسیه در 191۷ به رهبری 
بلش��ویک ها و والدیمی��ر لنی��ن، اولی��ن حکوم��ت 
کمونیس��تی دنیا روی کار آمد و توانس��ت با متحد 
کردن ملت های خاک روسیه، اتحاد جماهیر شوروی 
را برپا کند. این انقالب سرآغاز قیام های کمونیستی 
در س��ایر کش��ورهای دنیا بود که در برخی از آنها به 
پیروزی انجامید. برای مث��ال، انقالب چین و کوبا و 
برخی کشورهای آفریقایی و تحرک گروه های چپ گرا 

در کشورهای اسالمی در همین راستا انجام می شد.
با این حال پس از گذش��ت ۷0 س��ال، کشور 
ش��وروی ک��ه براس��اس از بی��ن ب��ردن مالکیت 
خصوصی و فضای بس��ته سیاسی شکل گرفته بود 
دچار مشکالت فراوانی شد. از جمله مشکالت این 
کش��ور، به بن بست رس��یدن اقتصاد تمام دولتی و 
بوروکراسی اداری بود که در این کشور حاکم بود. 
س��ال 1990 و یکس��ال پس از فرو ریختن دیوار 

برلین، اقتصاد اتحاد جماهیر ش��وروی در وضعیت 
اسفناکی به سر می برد.

همچنین جمهوری های خاک شوروی یک به 
یک اعالم اس��تقالل می کردند و برای حفظ هویت 
خود تالش می کردند تا مس��یر خود را از شوروی 
جدا کنند. س��ال 19۸9، کمونیست ها در لهستان 
قدرت را از دس��ت می دهند و جنبش همبستگی، 
دولت جدید را تش��کیل می دهد. همان سال یکی 
دیگر از کانون های کمونیسم در اروپا دچار بحران 
ش��د و تظاه��رات در پراگ منجر به س��قوط رژیم 

کمونیستی چکسلواکی شد.
میخائی��ل گورباچ��ف آخری��ن رئیس جمهور 
ش��وروی که نسبتاً جوان به ش��مار می آمد و بعد از 
روی کارآمدن شوروی به دنیا آمده بود، تالش کرد 
تا با دادن آزادی های سیاسی و همچنین اصالحات 
اقتصادی تاحدودی بار سنگین مشکالت را از دوش 
خود بردارد. همچنین مذاکرات وی با رونالد ریگان 
رئیس جمهور آمریکا، موجب شده بود تا تندروهای 
حزب کمونیست علیه وی دس��ت به کودتا بزنند. 

آنها می خواستند اصالحات را متوقف و از فروپاشی 
اتحاد ش��وروی جلوگیری کنن��د. با این حال کودتا 
با مقاومت مردمی و سرس��ختی "بوریس یلتسین" 

روبه رو می شود. 
گورباچف که در منزلش در کریمه تحت کنترل 
نظامیان قرار گرفته بود بیرون می آید و چندماه دیگر 
همچنان رئیس جمهور باقی می ماند اما مسیری که 
وی و پیش��ینیانش رفته بودند به سراشیبی سقوط 
منتهی ش��د. دس��امبر 1991، بوریس یلتسین در 
شهر مینس��ک با همراهی روسای جمهور اوکراین 
و بالروس کش��ورهای مستقل مش��ترک المنافع را 
تش��کیل می دهند و پیم��ان 1922 میالدی را که 
منجر به تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سابق شده 

بود، ملغی اعالم می کنند.
از جمل��ه اف��رادی که س��قوط کمونیس��م را 
پیش بینی ک��رده بودن��د، امام خمین��ی)ره( بود. 
یازده��م دی ماه 136۷، رهب��ر بزرگترین انقالب 
دین��ی جهان برای »میخائی��ل گورباچف« نامه ای 
محرمانه نوش��ت و تاکی��د کرد ک��ه »از این پس 
کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان 

جست وجو کرد«.
گورباچ��ف از این نامه اس��تقبال و چند هفته 
بعد ب��ا اعزام »ش��وارد نادزه« وزی��ر خارجه وقت 
خود به تهران به نامه امام پاس��خ گفت اما پاسخ او 
نشان داد که از درک پیام امام عاجز است. هرچند 

آن زمان بس��یاری از تحلیلگ��ران معتقد بودند که 
فروپاش��ی شوروی غیرممکن اس��ت اما چهارسال 

بعد پیش بینی امام محقق شد. 
بعد از فروپاش��ی ش��وروی و به پایان رسیدن 
نسخه اقتصاد کمونیستی، نظام سرمایه داری نفس 
راحتی کش��ید ک��ه دیگر بظاهر رقیب��ی در جهان 
ندارد اما مشکالت اقتصادی که هرچند سال یک بار 
در این کش��ورها آغاز می ش��ود نش��ان می دهد که 

سرنوشت روشنی در انتظار این کشورها نیست.
برای مثال، با روی کارآمدن ترامپ در آمریکا، 
فرانسیس فوکویاما که از بزرگترین تئوریسین های 
لیبرالیسم در دنیا است و بعد از فروپاشی شوروی، 
پی��روزی نهایی لیبرال دموکراس��ی را اعالم کرده 
بود، اخیرا گفته اس��ت "جنبش های هویتگرا نظام 
لیبرال دموکراس��ی در جهان را ب��ا تهدید مواجه 
کرده اند." وی بر سر کارآمدن ترامپ را نیز خطری 

بزرگ برای آمریکا توصیف کرده بود.
جنبش جلیقه زردها در فرانسه که دامنه آن به 
بلژیک و هلند هم کشیده شد نیز نشان از بحران ها 
و ش��کاف های عمیق در اروپای غربی دارد. نسجه 
جنگ افروزی از طریق مداخله نظامی مستقیم در 
افغانستان و عراق و یا بحران سوریه نیز تاکنون به 
شکست مواجه شده و نتوانسته است آمریکا را در 
برابر رقیب 40 س��اله خود یعنی انقالب اس��المی، 

پیروز میدان کند.تسنیم

تعل��ل در ارائ��ه الیحه جامع  مجلس درحلللاشیه نمایندگان  انتخابات، 
و اعض��ای کمیس��یون »ش��وراها و ام��ور داخلی 
کش��ور« مجلس را بر آن داش��ت تا با توجه به در 
پیش بودن انتخابات مجلس یازدهم، خود دس��ت 
به کار ش��وند و بررس��ی طرح »اص��الح موادی از 

قانون انتخابات مجلس« را پیش ببرند.
یکی از افتخارات پرشمار نظام جمهوری اسالمی 
در چارچ��وب الگ��وی متعالی مردم س��االری دینی، 
برگ��زاری انتخابات به صورت س��االنه و یا در هر دو 
سال یکبار است. در این نظام الهی و مترقی، برگزاری 

انتخابات حتی یک روز هم به تعویق نیفتاده است.
بر همین اس��اس، در تاریخ دوم اس��فند سال 
139۸، یازدهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی و اولین انتخابات می��ان دوره ای پنجمین 

دوره مجلس خبرگان رهبری، برگزار خواهد شد.
آنطور که س��خنگوی وزارت کشور گفته است، 
تاریخ دوم اس��فند برای برگ��زاری انتخابات مجلس 
یازدهم، از س��وی وزارت کشور پیش��نهاد شده بود 
که ای��ن تاریخ مورد تایید ش��ورای نگهبان نیز واقع 
ش��د. سیدسلمان س��امانی این را هم گفته است که 
برنامه های آموزشی وزارت کش��ور برای بخشداران، 
فرمانداران و سایر دست اندرکاران برگزاری انتخابات 
آغاز شده و طبق جدول زمانبندی انجام خواهد شد.

از س��ویی دیگر، در مجلس ش��ورای اسالمی، 
طرح »اصالح م��وادی از قانون انتخابات مجلس«، 

در دست رسیدگی و تصویب است.

ابالغ سیاست های کالن انتخاباتی
24 مهر سال 9۵، مقام معظم رهبری در اجرای 
بند یک اصل 110 قانون اساس��ی، سیاس��ت های 
کل��ی »انتخابات« را که پس از مش��ورت با مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام تعیین ش��ده بود، ابالغ 
کردند. این سیاس��ت  های ابالغی مش��تمل بر 1۸ 
بند اس��ت و در آن مهم ترین نکات و سرفصل های 
انتخاباتی درج ش��ده است. ابالغ این سیاست های 
کالن، چارچوب مناس��ب و متقنی را برای تدوین 

الیحه جامع انتخابات فراهم آورد.

استرداد پیش نویس الیحه انتخاباتی دولت 
برای انطباق با سیاست های کالن

ام��ا بعد از ابالغ سیاس��ت های کلی انتخابات، 
پیش نوی��س الیح��ه جامع نظ��ام انتخاباتی که در 
ش��هریور 9۵ به دولت ارائه ش��ده ب��ود، به وزارت 
کش��ور مس��ترد ش��د، تا آن الیحه با سیاست های 

کلی انتخابات تطبیق داده شود.
ای��ن تطبیق حدوداً س��ه ماه طول کش��ید و 
حوالی زمس��تان 9۵ پیش نویس تهیه شده دوباره 

برای بررسی به دولت ارسال شد.

معطل ماندن یک الیحه
اگر چه در همان زمان، دس��ت اندرکاران امر، 
رسیدن الیحه جامع به انتخابات اردیبهشت 96 را 
تقریبا غیرممکن می دانس��تند، اما اظهار امیدواری 
می کردند که الیحه مزبور نهایتا تا پایان سال 96، 
مراح��ل مختلف خود از جمله بررس��ی و تصویب 
در »کمسیون سیاس��ی و دفاعی دولت«، »هیئت 
وزیران«، »کمیسیون شورا های مجلس«، »صحن 
مجلس« و »شورای نگهبان« را پشت سر بگذارد و 

به قانون تبدیل شود.

ارسال الیحه توسط دولت با ۲۸ ماه تاخیر
سال 96 هم تمام شد و خبری از الیحه جامع 
انتخاباتی نش��د؛ س��رانجام روز یکش��نبه ۵ اسفند 
139۷ پس از حدود 2۸ ماه، خبر رسید که دولت، 
الیحه جامع انتخابات را برای طی تشریفات قانونی 

به مجلس شورای اسالمی ارسال کرده است.
ارس��ال الیحه جامع انتخابات از س��وی دولت 
به مجلس در تاریخ ۵ اس��فند یعن��ی در بحبوحه 
تصوی��ب بودج��ه 9۸، موجب اعت��راض برخی از 
صاحبنظران ش��د؛ آن ها معتقد بودند ارس��ال این 
الیح��ه ب��ا این همه تاخی��ر آن ه��م در زمانی که 

مجلس مش��غول بررسی و تصویب بوجه 9۸ است، 
به مثابه ارسال نکردن الیحه مزبور است.

طرح »اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس«
اما همانطور که اش��اره شد، تعلل بیش از حد 
دولت در ارائه الیحه جام��ع انتخابات، نمایندگان 
مجلس و اعضای کمیسیون »شورا ها و امور داخلی 
کش��ور« مجلس را بر آن داش��ت تا با توجه به در 
پیش بودن انتخابات مجلس یازدهم، خود دس��ت 
به کار ش��وند و بررس��ی طرح »اص��الح موادی از 

قانون انتخابات مجلس« را پیش ببرند.
کمیس��یون  رئی��س  کولیون��د  محمدج��واد 
شورا های مجلس اوایل سال جاری گفته بود »دولت 
اگر الیحه جامع انتخاب��ات را تا تاریخ 30 تیر 9۷ 
به مجلس ارائه نکند کمیسیون طرح های خود در 
زمین��ه اصالح قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
اصالح قانون انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی و 

شورا ها را به صحن ارائه خواهد کرد«.
ب��ه هر ترتی��ب، پس از آنکه در روز ش��نبه 11 
اسفند 9۷، کار بررسی بودجه 9۸ در مجلس به پایان 
رس��ید، از صبح روز یکشنبه 12 اسفند 9۷، بررسی 
طرح »اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس« در 

دستور کار بهارستان نشینان قرار گرفت.

تغییرات عمده در قانون انتخابات مجلس
مصوب��ات نماین��دگان مجل��س درب��اره طرح 
»اص��الح موادی از قانون انتخابات مجلس« نش��ان 
از تغیی��رات عمده در قان��ون انتخابات مجلس دارد. 
یکی از محوری ترین مصوبات در این زمینه »استانی 
شدن انتخابات مجلس« است. مصوبه ای که شکل و 
ماهیت انتخابات مجلس را به صورت تناسبی می کند 
و مشارکت احزاب معتبر و شناسنامه دار را در فرایند 
انتخابات پررنگ تر می کند. بالطبع با اتخاذ این شیوه، 

اح��زاب و فهرس��ت های حزبی پی��روز در انتخابات 
مجلس باید پاسخگوی عملکرد اعضای خود باشند.

از دیگر مصوبات محوری مجلس در زمینه طرح 
»اصالح موادی از قان��ون انتخابات مجلس« تاکید 
بر ممنوعیت کاندیدات��وری نمایندگانی بود که در 
س��ه دوره متوالی اخیر در مجلس حضور داشته اند. 
همچنی��ن نمایندگان مجلس پی��رو طرح »اصالح 
موادی از قان��ون انتخابات مجل��س« مصوباتی در 
زمینه نظارت، اجرا و بازرسی و همچنین رسیدگی 

به تخلفات انتخاباتی را مدنظر قرار دادند.
طرح مزبور همچنان در بهارس��تان در دست 
رس��یدگی اس��ت و باید منتظر تصوی��ب جزئیات 
بیش��تری از آن بوی��ژه درب��اره س��ازوکار تدوین 
فهرس��ت های انتخاباتی و میزان سهمیه احزاب و 

گروه ها در این فهرست ها بود.

شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداها
از سویی دیگر به موازات بررسی طرح »اصالح 
م��وادی از قان��ون انتخاب��ات مجل��س« از وزارت 
کش��ور خبر رسیده اس��ت که ش��رایط عمومی و 
اختصاصی ب��رای ثبت نام داوطلب��ان در انتخابات 
»ریاست جمهوری«، »مجلس شورای اسالمی« و 
»شورا های اس��المی شهر و روستا« در مواد ۵۵ تا 

۵۸ الیحه جامع انتخابات، تدوین شده است.
بر این اساس، تمامی داوطلبانی که قصد دارند 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری، مجلس ش��ورای 
اسالمی و شورا های اسالمی شهر و روستا، ثبت نام 
کنند، باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف 

شده است برخوردار باشند که عبارت است از:
تابعی��ت ایرانی، تدین به دین اس��الم و عمل 
ب��ه اح��کام در حد انجام واجبات و ع��دم اصرار بر 
محرمات براساس خود اظهاری فردی، وفاداری به 
نظام جمهوری اس��المی ایران و پذیرش و تبعیت 

از قانون اساس��ی براس��اس خود اظه��اری فردی، 
عدم محجوریت و داش��تن سالمت جسمی در حد 
برخ��ورداری از ش��نوایی و بویای��ی در انتخابات ها 
و بینایی در انتخابات ریاس��ت جمهوری، داش��تن 
کارت پای��ان خدم��ت وظیف��ه عمومی ی��ا کارت 
معافیت دائمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد 
مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری 

و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی.
همچنین مطابق اعالم وزارت کشور، داوطلبان 
ش��رکت در دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و 
ش��وراهای شهر، عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی 
فوق الذکر بایستی حائز یک سری شرایط اختصاصی 
هم باشند؛ که عبارت است از: معرفی از طرف حزب 
دارای فعالی��ت معتبر یا ارائه امض��ای الکترونیکی 
قابل شناس��ایی 10 هزار نفر یا یک درصد واجدین 

شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه.
همچنی��ن در الیح��ه جام��ع انتخاب��ات برای 
پیش��گیری از مش��کل ثبت نام ه��ای بی ش��مار در 
انتخاب��ات که همواره مورد انتقاد مجریان، ناظران و 
عموم مردم در زمان نام نویس��ی و بررسی صالحیت 
افراد بوده اس��ت، تالش شده با تعیین شاخص های 
عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگی های هر یک 
از انتخابات، سازوکاری فراهم شود تا صرفاً داوطلبان 

متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.

انتشار مشخصات و اسامی احزاب شناسنامه دار
از س��ویی دیگر، مش��خصات و اسامی 9۸ حزب 
شناسنامه دار و دارای مجوز در جمهوری اسالمی ایران 
مطابق با قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه های 

سیاسی از سوی وزارت کشور منتشر شده است. 
جمیع شرایط نش��ان از آن است که تحرکات 
منظم و قاعده مند وفق قان��ون در زمینه برگزاری 
هرچ��ه باش��کوه تر انتخاب��ات مجل��س یازدهم و 
همچنین انتخاب��ات می��ان دوره ای پنجمین دوره 
مجل��س خبرگان رهب��ری، در تاریخ دوم اس��فند 
139۸ ش��کل گرفته اس��ت و طبق این وضعیت، 
نحوه انتخاب مس��تاجران مجلس دهم دیگر تکرار 

نخواهد شد.  میزان

 سرنوشت دشمنان جمهوری اسالمی
از فروپاشی تا احتضار

آغاز شمارش معکوس رقابت ۹۸ با شرایط جدید

 نحوه انتخابات مجلس دهم دیگر تکرار نمی شود


