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طرح استانی ش��دن انتخابات مجلس شورای 
اس��امی در سوم اردیبهشت از تصویب نمایندگان 
مجلس گذشت و در هشتم اردیبهشت برای اظهار 
نظر ش��ورای نگهبان قانون اساس��ی ب��ه این نهاد 

نظارتی ارسال شد. 
با توجه به ایراداتی که کارشناس��ان حقوقی - 
سیاس��ی و نخبگان فکری و اجرایی از نظر مغایرت 
مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسام 
وارد می دانند، تائید آن را از طرف شورای نگهبان 
و حتی مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام بعید می 
دانند. اگر هر آئینه بعد از رفت و برگشت های زیاد 
این مصوبه، بین مجلس ش��ورای اسامی و شورای 
نگهب��ان و ارجاع آن به مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام با تغییراتی ب��ه تصویب این مجمع برس��د، 
یقینا از لحاظ فرج��ه زمانی این قانون به این دوره 
از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسامی – که 
برابر تقویم اعامی وزارت کشور در دوم اسفند ماه 
امس��ال برگزار خواهد شد- نخواهد رسید. بنابراین 
نمایندگان محترم بر سر قبری گریسته اند که مرده 

- حداقل برای آنها – در آن نیست. 
حال س��وال جدی افکارعمومی از نمایندگان 
مجلس یازدهم این اس��ت ک��ه اصوال چه ضرورتی 
در اس��تانی شدن انتخابات مجلس شورای اسامی 
وجود دارد؟ این در شرایطی است که ملت شریف 
ایران زیر ش��دیدترین تحریم های شیطان بزرگ، 
دولت تروریس��ت پرور امریکا با صابت ایستادگی 
می کنند. اما نظرسنجی های مراکز معتبر داخلی 
نش��ان می دهد که بالغ بر هشتاد درصد مشکات 
روز مردم، اقتصادی و معیشتی است. جمع کثیری 
از هموطنانمان هم در چندین اس��تان کشور دچار 
س��یل شده و همه هستی خود را از دست داده اند. 
در چنین ش��رایطی، به راس��تی اس��تانی ش��دن 
انتخابات مجلس ش��ورای اسامی کدام درد مردم 
را درم��ان می کند که نماین��دگان آنها در مجلس 
احس��اس تکلیف کرده و طرح دو فوریتی اس��تانی 

کردن انتخابات مجلس را داده اند؟ 
ظاه��را طراحان، نماین��دگان فعلی مجلس را 
ک��ه با قانون فعلی انتخاب ش��ده ان��د در حد تراز 
مل��ی  نمی دانند چرا که یک��ی از دالیل توجیهی 
طرح استانی شدن انتخابات را انتخاب نمایندگان 
سرش��ناس در س��طح تراز ملی دانس��ته اند و این 
عملی نمی ش��ود مگر آن که مردم به لیس��تی در 

سطح استان رأی دهند. 
حال س��وال این جاست برای مثال نمایندگان 
کانشهر تهران که همگی از یک لیست رای آورده 
اند جملگی از افراد سرشناس و شناخته شده تراز 
ملی هستند. اگر این عزیزان برای شورایاری محلی 
و یا هیأت امناء مس��جد محل سکونتشان داوطلب 

می شدند، آیا رأی می آوردند؟ 
یکی دیگ��ر از دالیل ط��رح، جایگزینی روش 
تلفیقی تناس��بی- اکثریتی به جای روش اکثریتی 
است. گفتنی است در حال حاضر هم روش برگزاری 
انتخابات مجلس در ایران تناسبی و اکثریتی است 
چرا که در کن��ار انتخاب نماین��دگان اقلیت های 
مذهبی، تناسب جغرافیائی)شهرستانی(در بیش از 
دویس��ت و بیست حوزه انتخابی انتخابات برگزار و 
مردم پای صندوقهای رأی رفته و نمایندگان خود 
در مجلس ش��ورای اس��امی را انتخاب می کنند. 
حال س��وال دیگر این که کدام یک از یکصد و پنج 
حزب��ی که با س��اماندهی معاونت سیاس��ی وزارت 
کش��ور مجاز به ادامه فعالیتهای حزبی ش��ده اند، 
صاحی��ت ارائه لیس��ت برای انتخ��اب نمایندگان 
مجلس در س��طح استان ها خواهند بود؟ شاه بیت 
این طرح که تصویب کنندگان آن را مناعت طبعی 
برای خود می دانند، محدود کردن دوره نمایندگی 
به س��ه دوره متوالی اس��ت. حال این سوال مطرح 
می ش��ود چرا سه دوره؟ چرا نباید این دوره کمتر 
یا بیشتر نباش��د؟ اگر این محدودیت برای گردش 
نخبگی در جامعه اس��ت و یا بر اس��اس مطالعات 
آسیب شناسانه به دست آمده است که به نظر می 
رس��د این یک دوره محدود شود بهتر خواهد بود 
چرا که بررس��ی های آسیب شناسانه نگارنده روی 
چال��ش های راهبردی انتخاب��ات مجلس در ایران 
نش��ان می دهد که سرمنش��اء و آغاز محافظه کار 
شدن برخی از نمایندگان مجلس از آنجایی شروع 
می شود که نماینده با قرار گرفتن در کرسی قانون 
گ��ذاری به فکر انتخاب مجدد خ��ود ولو با توجیه 
ادامه خدمت در مجلس اس��ت ل��ذا ناگزیر خواهد 
بود بجای انج��ام وظیفه قانون گذاری و نظارت بر 
اجرای قانون با دس��تگاه ها و اشخاص ذینفوذ وارد 

معامله برد-برد شود. 
بنابراین به نظر می رس��د که این محدویت به 
یک دوره کاهش یابد کارآیی بیشتری خواهد داشت. 
اگر چه طبق قانون موجود هم داوطلب شدن برای 
انتخابات مجلس ش��ورای اسامی در ایران اجباری 
نیست. کما اینکه هس��تند نمایندگانی که بیش از 
ی��ک دوره نماینده نبوده و برای دوره های بعد خود 

کاندیدا نشده اند نه اینکه رأی نیاورده باشند. 
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Le
ad

er
.ir

صفحه 3

صفحه 5
صفحه 2

 نخستین نیروگاه خورشیدی شمال غرب کشور
در اردبیل آغاز به کار کرد
با حضور مس��ئوالن استانی نخس��تین و بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 
شمال غرب کش��ور به مساحت ۳هکتار در شهرس��تان اردبیل با هدف تحقق 

شعار »رونق تولید« آغاز به کار کرد.
مدیر عامل توزیع برق اس��تان اردبیل، ظهر امروز در آیین بهره برداری از 
این پروژه به س��رمایه گذاری 10میلیارد تومانی بخش خصوصی اشاره کرد و 
اظهار داش��ت: این مجموعه بدون دریافت تس��هیات بانکی و به همت بخش 

خصوصی احداث شده است.
حس��ن محمدی با بیان اینکه این پروژه در تمامی مراحل اخذ مجوز تا 
بهره برداری حمایت ش��ده اس��ت، افزود: مجوز احداث در مرداد ماه 97 اخذ 
شده و در اسفند ماه 97 نیز برق نیروگاه تولید شده است که  میزان تولید 5 

هزار کیلووات ساعت است و می تواند برق 650 خانوار را تأمین کند.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید به یک مگاوات برق در نیروگاه الکا 
اظهار کرد: ش��رکت توزیع برق خرید تضمینی برق تولیدی به مدت 20 سال 
را متعهد شده است و برق تولیدی به هر میزان باشد، خریداری خواهد شد.
مدیر عامل توزیع برق استان تصریح کرد: با هدف صیانت از محیط زیست، 
تولید انرژی های پاک مورد حمایت است و در تولید انرژی خورشیدی و بادی 

از طرح های پیشنهادی بخش خصوصی حمایت می شود.  تسنیم

 فقط کشورهای حامی سوریه
باید در بازسازی این کشور شرکت کنند

مش��اور سیاس��ی و رس��انه ای ریاس��ت جمهوری س��وریه گفت، »فقط 
کش��ورهایی اجازه مش��ارکت در بازسازی سوریه را دارند که به این کشور در 

شرایط بحران کمک کرده بودند«.
»بثینه شعبان« خواستار حضور ایران، روسیه و چین در بازسازی سوریه 
ش��د. وی گفت: تنها کشورهایی که به سوریه در شرایط بحرانی کمک کرده 

بودند، می توانند در بازسازی سوریه مشارکت داشته باشند.
بثینه ش��عبان تصریح کرد:»بشار اسد اعام کرد که فقط باید کشورهایی 
که در طول جنگ به س��وریه کمک کرده بودند و روابط دوس��تانه ای با این 

کشور دارند، در بازسازی سوریه حضور داشته باشند«.
مشاور سیاسی اسد با اشاره به اینکه »رئیس جمهور گفته کشورهایی که 
علیه ما جنگیده اند، در بازس��ازی س��وریه جایی نخواهند داشت« تاکید کرد: 
»قبل از آغاز تاش های کامل برای بازسازی سوریه باید آن بخش از خاک این 

کشور که هنوز در دست تروریست ها است از جمله شهر ادلب را آزاد کرد«.
وی بر ضرورت آزادس��ازی همه اراضی س��وریه از چنگ تروریسم قبل از 
آغاز عملیات بازس��ازی تاکید کرد و گفت که »ما به تحقق پیروزی در برابر 

تروریسم در شمال شرقی سوریه و ادلب امیدواریم«.
چندی پیش همزمان با مطرح ش��دن مس��اله بازسازی س��وریه پس از 
س��رکوب داعش و گروه های تروریس��تی، »ولید المعلم« وزیرخارجه سوریه 
گفته بود که س��وریه در جنگ با تروریست ها از دوستان خود ایران و روسیه 
کمک خواس��ت، بنابراین در روند بازسازی نیز طبیعتا اولویت به این کشورها 

داده خواهد شد.  فارس

آمریکا در جایگاهی نیست اخوان المسلمین را تروریستی بخواند
وزیر امور خارجه ایران از تصمیم آمریکا برای تروریس��تی خواندن اخوان 

المسلمین مصر به شدت انتقاد کرد.
ب��ه گزارش رویت��رز، محمد جواد ظریف که به قطر س��فر کرده از اقدام 

آمریکا برای تروریستی خواندن اخوان المسلمین مصر انتقاد کرد.
ظری��ف در جمع خبرن��گاران در این رابطه گفت: آمری��کا در جایگاهی 
نیست که شروع به قرار دادن نام دیگران در لیست گروه های تروریستی کند 

و ما هر گونه اقدام آمریکا در این رابطه را رد می کنیم.
وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران در ادامه اف��زود: آمریکا در ح��ال حمایت از 

بزرگترین تروریست در منطقه یعنی اسرائیل است.  مهر

اخبار یک

قدم نو رسیده مبارک !!!
فرهاد مالامینی

همانگونه که عقل س��لیم گواهی می دهد وجود 
قانون ب��رای اداره ی زندگی بش��ر ضروری اس��ت 
هرچند این قانون ضعیف و یا ناعادالنه باش��د. پس 
انس��ان نمی تواند خود را از قانون و همچنین وضع 
و اج��رای آن بی نیاز بداند. واضح اس��ت که یکی از 
کارکردهای اساس��ی قانون تنظیم روابط بین انسان 
ها ب��ا یکدیگر و نیز تنظیم روابط بین انس��ان ها و 

محیطی است که در آن زندگی می کنند. 
یکی از آس��یب های موجود در حوزه ی قوانین 
این است که عده ای برای نیل به اغراض سیاسی یا 
اقتصادی و... خویش و یا از س��ر نا آگاهی، قوانین را 
ناقص و ی��ا غلط وضع می کنند و یا قوانین صحیح 
را ب��ه دالیل و یا انگیزه هایی ک��ه قبا به برخی از 
آنها اشاره شد به صورت ناقص در اختیار عموم قرار 
می دهند و فق��ط بخش هایی را ک��ه موافق منافع 

حزبی و جناحی ایشان است برجسته می نمایند.
حق��وق زنان یک��ی از همی��ن مباحث اس��ت، 
موضوعی چالشی که دستاویزی شد تا با آن بسیاری 
از التهابات اجتماعی ایجاد ش��ود و بنیاد مادر جوامع 

که همان خانواده است با خطر جدی مواجه شود. 
عده ای برای اینکه خود را مدافع حقوق زن نشان 
دهند و از آن بدتر به خیال خام خود دامن اسام عزیز 

را از زن س��تیزی مبری کنند!!! بجای تبلیغ مجموعه 
ی قوانین اس��ام و نگاه واالی مکتب اهل بیت علیهم 
الس��ام به موض��وع نظام خانواده، به بیان بخش��ی از 
حقوق زنان پرداختند که متاس��فانه موجب کنش از 
سوی دشمنان اسام و قوانین روح بخش آن گردید. 

ام��روز از حلقوم ع��ده ای صدایی به گوش می 
رسد که آن حلقوم ها هرگز مدافع حقوق هیچ کس 
جز اربابان زر و زور و تزویر نبوده اند و آن صدای تازه 
متولد ش��ده چیزی جز ش��عار دفاع از حقوق مردان 
نیست. این شعار ها در راستای فعالیت های خانواده 
بر انداز فمنیست ها از دسته های مختلف ایشان است 
ک��ه بازی آنه��ا را تکمیل می کند و با ش��بکه های 

معلوم الحال ماهواره ای مصاحبه می کند. 
ایشان در مصاحبه های خود دم از حقوق برابر 
می زنند. مسائلی مانند ختنه شدن مردان، فراگیرتر 
بودن و نیز کشنده تر بودن سرطان پرستات نسبت 
به س��رطان پس��تان، و همچنین مسئله ی خدمت 
س��ربازی از جمله مباحثی است که مدافعان حقوق 

مردان از آن ها یاد می کنند. 
موضوع اخیر حتما به امنیت ملی بازگشت می 
کن��د. از طرفی این موضوع یک��ی از مصادیق جهاد 
اس��ت، امری که خداوند متع��ال آن را بر عهده ی 
مردان قرار داده و روی تافتن از آن را جایز ندانسته 
اس��ت .  امیر المومنین علی علیه السام آن را دری 
از دره��ای بهش��ت می داند که ب��ر روی خاصان از 
اولیای خدا گشوده شده است .پس از لحاظ اسامی 
جهاد و دفاع وظیفه ای اس��ت ب��ر عهده ی مردان و 

زنان از آن معاف هستند. 

این در حالی است که حقوقی برای مردان وجود 
دارد که زن ها از آنها محروم هس��تند اس��ام زن و 
مرد را مکمل یکدیگر می داند و در واقع وزن حقوق 
زن و مرد را برابر می داند ولی شکل آنها را نه. الزم 
به تذکر اس��ت که این نوشتار در پی شمردن حقوق 
زنان و مردان نیس��ت، بلکه درصدد است بیان دارد 
وقتی حقوق به صورت گزینش��ی و دلخواه معرفی و 
تبلیغ می ش��ود موالید ش��ومی پدید   می آورد که 
جنبش ه��ای در ظاهر دفاع از حقوق زنان و مردان 

از این دسته اند. 
ن��گاه غرب به ارتباط زن و مرد در قالب ازدواج  
به دور از هر گونه تعلقی به نام مهریه و نفقه و نحله 
و... است و در آن زن و مرد هر دو کار می کنند در 
واقع مرد تکلیفی خاص برای تامین نیازها مالی آن 
ه��م با وصف کیفری ندارد و در عین حال اجازه نیز 
ندارد مثا خ��ود را رئیس خانواده بداند و یا ازدواج 
مجدد کند و... اما در نظام حقوقی اسام مرد موظف 
به بس��یاری از تعهدات مالی اس��ت که دارای وصف 
کیفری می باشند اما در عوض حقوقی هم دارد ولی 
متاسفانه در جامعه ی ما تکالیف مرد محفوظ بوده 
اما حقوقش حذف شده است همین نگاه که پایه ی 
آن نیز سیاسی است  منجر گردید تا عده ی زیادی 
از م��ردان ازدواج را امری غیر ض��روری و زیان آور 
بدانند زیرا عقل انسان به وضوح درمی یابد که باید 

در مقابل تکلیفش حقوقی داشته باشد. 
همین تلقی منجر به پایی��ن آمدن آمار ازدواج و 
نیز خسته کننده شدن زندگی زناشویی و باالرفتن نرخ 

نارضایتی از زندگی و در نتیجه طاق شده است.

یادداشت یک

 طرفداران 2030 فراموش کردند که
همین نهادهای بین المللی طرفدار 
 تحریم هایی هستند که ورود دارو را

 برای بیماران ممنوع کرده است،
یادشان رفته که در پس چهره 

صلح طلبشان روح گرگ صفتی است 
که می مراند و منقرض می کند تا به جز 

خودشان، که صهیونیستی هستند و خود 
را برتر می بینند کسی را زنده نخواهند
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رئیس کمیته هسته ای مجلس:

خروج از برجام و ان.پی.تی 
گزینه های ماست

3

رئیس قوه قضاییه:

تنها راه حل مشکالت کشور 
اتکا به توان داخلی است

3

 تاکیدات رهبری
برای جلوگیری از یک نفوذ نرم؛

2030 سند اثیری 
یک ملت

معیشت کارگران زیر یوغ 
فضای نامطلوب کسب و کار

صفحه 7

 سوء مدیریت دولت بار فشارهای تحریمی را
بیشتر کرده است

 شکل دهی برجام موشکی
 و منطقه ای در سایه

مدیریت اعتراض داخلی؟!

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور:

 می خواهند
 با اجرای سند 2030

برای آمریکا و انگلیس 
سرباز درست کنند

 در مقابل آرایش جنگی دشمن
ایران هم باید آرایش جنگی بگیرد

ین گرفته نشده است تصمیمی برای بنز
دبیرخانه س��تاد اطاع رسانی و تبلیغات اقتصادي کشور به انتشار برخی 
اخبار نادرس��ت و شیوع شایعاتی مبنی بر س��همیه بندی بنزین از ساعت 2۴ 

روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه جاری واکنش نشان داد.
سید رمضان شجاعی کیاسری ضمن تکذیب اخبار و شایعات مبنی  بر افزایش 
قیمت و س��میه بندی بنزین، اعام کرد: تاکنون هیچ تصمیمی نسبت به مقدار 
سهمیه یا زمان سهمیه بندی بنزین گرفته نش��ده است و این موضوع در دست 
بررس��ی اس��ت. وی با اباغ تذکر به رسانه هایی که به طور غیر مسئوالنه به درج 
اخبار جعلی درخصوص افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین مبادرت نموده اند، 
تاکید کرد که رس��انه ها از هرگونه پیش گویی یا گمانه زنی در این باره خودداری 

نمایند.در غیر اینصورت برخورد حقوقی و قضایی الزم صورت خواهد گرفت.
وی همچنین از مردم خواس��ت به اخبار جعلی و شایعات ترتیب اثر نداده و 
اخبار درست را صرفا از مجاری رسمی و از طریق رسانه های معتبر دریافت کنند.

همچنین رئیس مجلس شورای اسامی درباره سهمیه بندی بنزین گفت: 
در نشس��ت سران قوا درباره این موضوع بحث و مقرر شد که به گونه ای اجرا 
شود که هم قانون رعایت شده و هم به مردم فشاری وارد نشود؛ از سوی دیگر 

قانون اجازه داده که این موضوع با شرایطی انجام شود.
علی الریجانی گفت: تلویزیون در این رابطه اعام کرد که موضوعات مطرح 
ش��ده در شبکه های مجازی درست نیس��ت و هنوز باید مباحث پخته تر مورد 
بررسی قرار گیرد البته در این رابطه در نشست سران قوا بحث و مقرر شد که این 
موضوع به گونه ای اجرا شود که هم قانون رعایت شده و هم به مردم فشاری وارد 

نشود از سوی دیگر قانون اجازه داده که این موضوع با شرایطی انجام شود.

ح  اشتغال زایی برکت در خوزستان افتتاح شد 1886 طر
رئی��س س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام)ره( یک ه��زار و 886 طرح  

اشتغال زایی برکت در استان خوزستان را افتتاح کرد.
در جریان سفر محمد مخبر به استان خوزستان و همزمان با اهدای 10 
هزار بس��ته لوازم خانگی به مردم ش��ریف س��یل زده ی این استان، یک هزار و 
886 طرح  اشتغال زایی برکت با حجم سرمایه گذاری 158۴ میلیارد ریال و با 

ظرفیت ایجاد 6 هزار فرصت شغلی افتتاح و به بهره برداری رسید.
این طرح های اش��تغال زایی در قالب مدل اقتصادی اجتماع محور سحاب 
)سرمایه گذاری حمایتی اش��تغال زایی برکت( و در روستاهای ۳2 شهرستان 
استان خوزس��تان، از جمله دشت آزادگان، حمیدیه، هویزه، باوی، خرمشهر، 
شادگان، هندیجان، شوش، شاوور، اندیمشک، شوشتر، گتوند، ایذه، آغاجاری، 
رامهرمز، میداوود، امیدیه، بهبهان، کارون و ... ایجاد ش��ده اس��ت. این تعداد 
طرح اش��تغال زایی در رش��ته هایی همچون پرورش دام س��بک و س��نگین، 
زنبورداری، صنایع دستی، کشاورزی، صنایع دستی و... راه اندازی شده است. 

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( همچنین در سفر خود به استان 
خوزستان ۴ هزار و 2۳7 پروژه  عمرانی بنیاد برکت در استان خوزستان را نیز با 
اعتباری بالغ بر 550 میلیارد ریال، افتتاح کرد. این پروژه ها شامل ساخت مسکن 
محرومی��ن، مرکز و کلینیک درمانی، خانه  بهداش��ت، مدرس��ه، مرکز فرهنگی 

مذهبی، کتاب خانه، آب رسانی، راه سازی، بهسازی روستا، و... می شود.
از جمله پروژه های عمرانی برکت که در این سفر افتتاح و به بهره برداری 
رس��ید، می توان به مشارکت در ساخت ۴ هزار واحد مسکن برای محرومین، 

با اعتبار 150 میلیارد ریال اشاره کرد. 


