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عربستان به دنبال فرافکنی و جو سازی علیه ایران است
رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی گفت: عربستان به دنبال فرافکنی 

و جو سازی علیه ایران است و به نوعی نقش آمریکا را در خاورمیانه ایفا می کند.
حشم��ت اهلل فالحت پیشه تاکید کرد: عادل الجبیر بیشترین نقش را در ایجاد 
اختالف بین ایران و عربستان داشت و حاال به عنوان وزیر مشاور در امورخارجی این 

سیاست را دنبال می کند و باید در مقابل این رفتارش به جهان اسالم پاسخگو باشد. 
البته که حکومت سعودی هم مقاومت خاصی در مقابل این رفتار ها از خود نشان نداد. 

وی افزود: اینکه سپاه فرماندهی حوثی ها را برعهده دارند فرافکنی است و حوثی ها بخشی 
از واقعیت یمن هستند واقعیتی که سعودی ها تالش کردند آن را جور دیگری جلوه دهند 

همانطور که در بحرین این سیاست را اتخاذ کردند.
وی تصریح کرد: برای حل بحران یمن باید راهکار یمنی اتخاذ شود و عربستان مانع 

این کار است، در شرایط کنونی منطقه جنگ نه جز منافع ایران است و نه آمریکا.

نظرگاه
جایگاه ملت ایران اجازه نمی دهد تحت تاثیر تهدید قرار بگیرد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مذاکره تحت تهدید معنای 
اثربخشی تهدید را دارد و به معنای تسلیم شدن است، گفت: جایگاه نظام و مردم بزرگ 

ایران اجازه نمی دهد که تحت تاثیر تهدید قرار گیرد و اینگونه حاضر به مذاکره شود.
محمدعل��ی پورمختار با اشاره بیانات اخی��ر مقام معظم رهبری درباره مفهوم 

مذاکره با آمریکایی ها در شرایط فعلی گفت: آمریکا به هیچ کدام از تعهداتش پایبند 
نیس��ت، تجربه مذاکرات در موضوع برجام یک تجربه بسیار روشن است و دلیلی است 

که اثبات می کند آمریکا به دنبال حل مسائل نبوده و به دنبال منفعت خود است.
وی افزود: به قول مقام معظم رهبری مذاکره یک بده بستان است و توقع این است 
که طرف چیزی را که می خواهد بگیرد و در مقابل چیزی بدهد، آمریکا چنین روحیه ای 
ندارد، آمریکا دارای روحیه ای کامال استکباری است و خود را کدخدای جهان می داند و 

فقط و فقط به طور دستوری از موضع باال با کشورهای دیگر رفتار می کند. 

دیدگاه
آماده رویارویی با هرگونه ماجراجویی دشمن هستیم

فرمان��ده نیروی هوایی ارتش در بازدی��د از زیرمجموعه های این نیرو با تاکید بر 
آمادگ��ی نیروی هوای برای مقابله با تهدیدات دشمنان، گف��ت: ما برای رویارویی با 

هرگونه ماجراجویی دشمن الگوهای عملی همانند شهید بابایی، شهید دوران داریم.
امیر عزیز نصیرزاده گفت: نیروی هوایی در همه صحنه ها در دفاع و حراست از مردم 

و مناف��ع ملی حضور فعال داشته و همواره از آمادگی مطلوب روحی و رزمی برخوردار 
است. وی ضمن تقدیر از آمادگی مطلوب رزمی و روحیه خلبانان این پایگاه ها بر آمادگی 

نیروی هوای برای مقابله با دشمن و حفظ و تقویت هوشیاری در مقابل دشمن تاکید کرد
وی با اشاره به برخورداری نیروی هوایی از جوانان مس��تعد، باانگیزه، خوش فکر و ورزیده در 
تخصص ه��ای مختلف به ویژه تخصص های پروازی و فنی گفت: شما ب��رای رویارویی با هرگونه 
ماجراجویی دشمن الگوهای عملی همانند شهید بابایی، شهید دوران و از قهرمانانی همچون امیر 
برات پور بهره مند هستید که بدون واهمه از استعداد رزمی دشمن خالق حماسه های بی بدیل بودند.

ارتش اسالم

اقتصاد اسالمی
ممکن است فقها و فضالی ما تالش کنند و فقهی 
را که در اختیار ماست و ضعفها و کمبودهای فراوانی هم 
دارد، پاالی��ش کنند. این بحث دیگری است؛ این کار را 
بکنن��د؛ اما چیزی که باید مطرح باشد و نظر امام قطعاً 
ای��ن بود این است که ِم��ل ء فضای جامعه، با شریعت و 
فق��ه و احکام و عمل اسالمی پُر شود. ایشان غیر از این 
را در هیچ موردی قبول نداشتند. من یک وقت در باره ی 
والی��ت فقیه با ایشان صحبت می ک��ردم؛ گفتم قبل از 
انق��الب، ما با بعضی از فض��ال و دوستان بحث داشتیم؛ 
بعضیها می گفتند اسالم شیوه ی خاّصی در باب اقتصاد 
ن��دارد. هر شیوه ای که بتوان��د آرمان های اسالمی مثاًل 
عدال��ت را تأمین کند، اسالمی اس��ت؛ ولی عقیده ی ما 
این بود که نه، اس��الم خطوطی معّین کرده و شیوه ای 
بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسالمی درست کرده 
و ای��ن چارچوب باید تبعّیت شود. ایش��ان گفتند: بله، 
این درست اس��ت. من نمی خواهم به این قضیه استناد 
کنم که این حرف درست است؛ می خواهم استناد کنم 
ک��ه نظر امام این بود؛ یعنی ایشان به کمتر از این اصاًل 
قانع نمی شدند. آنجای��ی هم که بحث سِر احکام ثانوی 
بود، ایشان به عن��وان یک حکم اسالمی و فقهی بر آن 
تأکی��د می کردند. ایشان تا آخر ه��م همین طور بودند. 
در خصوص غن��ا موسیقی ایشان حرف جدیدی مطرح 
کردند. مبنای فقهی  ایشان این طور بود. برای این قضیه، 
ایش��ان استناد فقهی داشتند. البته چیزی که در کتاب 
مکاسب گفتند، در جهاتی با این تفاوت دارد؛ اما براساس 
مبنای فقهی می گفتند؛ ب��ر اساس ضرورت و مصلحت 
و پس��ند دنیا نبود. البته ممکن است کسی با کلّیات و 
جزئّی��اِت این نظر موافقت نداشت��ه باشد؛ خیلی خوب، 
نظر خودش است؛ لیکن نظ��ر امام تحریف نشود. شما 
باید خیلی مراقبت کنید ک��ه نظر امام واقعاً به گونه ای 
درآی��د که در کلمات و کتابه��ا و حرفها و منش ایشان 
معلوم است. این نکته خیلی مهّم است و به نظر من یک 

مسئولیت تاریخی و امانتی بر دوش شماست

بیانات در دیدار اعضای هیأت علمی کنگره 
امام خمینی)ره(
4 بهمن 78

مخاطب شمایید

روزهای خوب و پرثمری را در مجلس 
می گذرانیم

فاطم��ه سعی��دی نماین��ده ف��والد مبارکه در 
مجل��س نوشت: روزهای خوب و پرثمری را در 
مجلس می گذرانیم. پس از تصویب طرح انتقال تابعیت 
از مادر به فرزند امروز نمایندگان با کلیات طرح تشدید 

مجازات اسیدپاشی نیز موافقت کردند.

پیشنهاد قربانیان اسیدپاشی
طیب��ه سیاوش��ی نماینده ته��ران در مجلس 

شورای اسالمی نوشت:
 یکی از پیشنهاده��ای قربانیان اسیدپاشی، به جای 
تشدید مجازات، بر پیشگیری و محدودیت در دسترسی 
به اسید متمرکز بود. متأسفانه پیگیری های قبلی ام برای 
ارائه آن در کمیس��یون مربوطه به جایی نرسید. حضور 
امروز قربانیان در مجلس، پیشنهاد مذکور را دوباره در 

دستور کار نمایندگان پیگیر طرح قرار داد.

توضیح درباره حساب های قوه قضاییه 
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی نوشت:  رویکرد رییس قوه قضاییه برای 
شفافیت و مبارزه با فس��اد قابل تقدیر است. امید است 
شاهد اقدامات عملی نیز باشیم؛ با توجه به این رویکرد، 
از رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس درخواست کردم 
درباره حس��اب های سپ��رده، از رییس جدی��د قوه نیز 
توضیح بخواهد. رئیس سابق نامه های کمیس��یون را بی 

پاسخ گذاشته بود.

خبر خوب جدید وزیر ارتباطات: تصویب 
طرحی برای کمک به استارت آپ های نوپا

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت: 
 باز هم  خبر خوب! طرح  نوآفرین امشب در دولت 
تصوی��ب شد. یادتونه تو هر جلس��ه از مشکالت بیمه و 
مالیات و جذب سرمایه گذاری برای استارت آپ هایی که 
در مراحل اول رشد هستند، می گفتید و پاسخ می دادم: 
پیگی��رم. دیگه حل شد. تشکر از امیر ناظمی و تیمش و 

دوستان جوانمان در سایر دستگاه ها که یاری کردند.

پاسخ سعید جلیلی به تهدید ترامپ
سعید جلیل��ی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصوی��ری از کتاب دونالد ترامپ با عنوان 
"آمریک��ا فلج شده اس��ت" را در پاسخ به ترامپ منتشر 
کرده و نوشته است: ترامپ که )در تبلیغات انتخاباتی( 
گفت��ه بود آمریکا فلج ش��ده است؛ باید بداند که با یک 

بدن فلج هیچ کاری علیه ایران نمی تواند انجام دهد.

سیاست مجازی

ت��الش  ده��ه  دو  از  پ��س  نمایندگ��ان مجل��س شورای پرسمــــان
اسالمی در جهت تغییر قان��ون انتخابات، ایرادات 
ش��ورای نگهبان به ای��ن طرح اعالم ش��ده است. 
اظه��ارات سخنگوی شورای نگهبان نشان از تکرار 
همان اشکاالتی دارد که به طرح های قبلی مجلس 

گرفته شده است.
موض��وع استان��ی - تناسبی ش��دن انتخابات 
مجل��س شورای اسالم��ی بارها ذه��ن نمایندگان 
مجل��س را ب��ه خود مشغ��ول کرده اس��ت. اولین 
زمزمه های استانی شدن انتخابات در مجلس پنجم 
در سال ۱۳۷۰ مطرح شد. در طرح مصوب مجلس 
شش��م، مجم��وع آرا ه��ر داوطلب در ک��ل استان 
م��الک راهیابی وی به مجلس محس��وب می شد. 
تعل��ق محلی در طرح مجل��س ششم نیز از طریق 
تول��د در شهرستان محل ثبت نام یا سابقه حداقل 
دو س��ال سکون��ت در آن منطق��ه تأمین می شد. 
همچنی��ن اقلیت های دین��ی از طرح های استانی 

شدن انتخابات مجلس مستثنی بودند.
ش��ورای نگهبان اما ب��ه دلیل ای��راد مغایرت 
ب��ا موازین ش��رع و قانون اساسی نخس��تین طرح 
مص��وب مجل��س شش��م را ب��ه مجلس ش��ورای 
اسالمی برگرداند. ایرادات ش��ورای نگهبان عمدتاً 
بر چهار محور تشدی��د اختالف های محلی، قومی 
و قبیل��ه ای، کاهش مشارکت م��ردم در انتخابات، 
افزایش هزینه عمومی و ایجاد تبعیض ناروا مبتنی 
بود. شورای نگهبان معتقد بود که برگزاری استانی 
انتخابات موجب بروز و ازدیاد اختالف های محلی، 
قوم��ی، قبیله ای و مذهبی می ش��ود و این خالف 
همبستگی و وحدت ملی است. بنابراین این طرح 
خ��الف موازین شرع و مغای��ر با بند ۱۵ اصل سوم 
قانون اساسی تشخیص داده شد. کاهش مشارکت 
عامه مردم در تعیین سرنوشت خود از دیگر دالیل 
ش��ورای نگهبان بود. شورای نگهب��ان این مشکل 
را مغای��ر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی می دانس��ت. 
از نظ��ر شورای نگهبان این ط��رح موجب افزایش 
هزینه عمومی انتخاب��ات می شد که مغایر با اصل 

۷۵ قانون اساسی بوده است.
مجلس هفتم در تاری��خ ۸6/2/2 طرح استانی 

شدن حوزه های انتخابیه مجلس به تصویب رساند. 
ط��رح ارائه شده در مجلس هفتم تفاوت چندانی با 
ط��رح مجلس ششم نداشت. یک��ی از موارد تفاوت 
تعلق محلی به حوزه انتخابیه بود. در این طرح سابقه 
حداقل سه سال سکونت در محدوده حوزه انتخابیه 
- به جای دو سال سابقه طرح مجلس ششم - درج 
شده بود. همچنین کس��ب اکثریت نسبی در سطح 
است��ان در انتخابات یک مرحل��ه ای مالک راهیابی 
به مجلس محس��وب می ش��د. استان سیس��تان و 
بلوچس��تان و حوزه های انتخابیه تربت جام، تایباد، 
خواف، رشتخوار در استان خراسان رضوی، کردکوی 
و ترکم��ن، گنبد ک��اووس، کالل��ه و مینودشت در 
استان گلستان، مهاباد، بوکان، پیرانشهر و سردشت 
در استان آذربایجان غربی، پاوه در استان کرمانشاه 
و بیجار و قروه در استان کردستان از استانی شدن 
انتخابات مجلس مستثنی بودند. این طرح همچنین 
حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی را نیز از استانی 

شدن مستثنی می دانست. 
پیرو اع��الم مغایرت مصوبه مجل��س هفتم با 
ش��رع و قانون اساسی، برخی از نمایندگان مجلس 
هفت��م با انج��ام تغییراتی در ط��رح مصوب قبلی، 
طرح جدیدی را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم 
کردند. فوریت طرح مذکور در صحن علنی تصویب 
نشد و چند روز بعد این طرح در جلس��ه تخصصی 
کمیسیون با اکثریت آرا رد شد. در واقع کمیسیون 
امنی��ت ملی و سیاست خارج��ی ایرادهای شورای 
نگهب��ان را ماهوی تشخی��ص داد و برطرف کردن 
آنها را غیرممکن دانس��ت. ظاهراً ایرادهای شورای 
نگهبان مبتنی بر گزارش های کارشناسی بوده است 

که اثرات احتمالی استانی شدن را بیان کرده بود.
اص��الح قان��ون انتخاب��ات از اواس��ط آذر ماه 
نمایندگان دوره دهم مجلس را نیز به خود مشغول 
کرد. علی رغم رد ش��دن این طرح در ادوار قبلی، 
بهارستانی ها برای چهارمین بار این طرح را بررسی 
کردند. در این طرح، ه��ر داوطلب نمایندگی باید 
متولد مح��دوده جغرافیایی ح��وزه انتخابیه محل 
ثبت نام بوده یا سابق��ه حداقل ۵ سال سکونت در 
آن مح��دوده و یا سابقه نمایندگی مجلس شورای 
اسالم��ی در آن حوزه را داشته باشد. در این طرح 

جدی��د، اقلیت های دین��ی و حوزه ه��ای انتخابیه 
خاص نیز از این سبک انتخاباتی مستثنی نیستند. 
ممنوعیت کاندیدات��وری نمایندگانی که سه دوره 
متوال��ی در مجلس حض��ور دارن��د، تعیین سقف 
سنی برای کاندیداه��ا و تعیین و تعریف جرم های 
انتخاباتی و... هم جز مسائلی بوده است که چندین 

جلسه وقت مجلس را به خود اختصاص داد.
بعض��ی نمایندگان از ابتدا مخالف طرح جدید 
بوده و انتخابات استانی را به فال نیک نمی گرفتند. 
برخ��ی دیگر اما با تاکی��د بر تالش های مجلس در 
ای��ن راست��ا اصرار داشتن��د تا این قان��ون هر چه 

سریع تر تصویب شود.
نماینده مردم شوش در مجلس اظهار داشت: 
»فعالی��ت احزاب نیازمند زیرساخت هایی است که 
ما آنه��ا را نداریم. اگر به مس��ائل حزبی انقالب از 
اول ت��ا به امروز دقت کنی��د، متوجه می شوید که 
اکث��ر احزاب م��ا در چارچوبی ک��ه نظام مشخص 
کرده فعالیت نکرده اند. حزب باید پروبالی باشد که 
خدمت رسانی دولت و حاکمیت را به مردم تشدید 
کن��د. تا به امروز چنین وظیفه ای از احزاب در این 
حد دیده نشده است. احزاب ما مقطعی هس��تند. 
مدت��ی جمنا می آی��د و مدتی دیگ��ر حزبی دیگر. 
احزاب واقع��ی اینگونه فعالی��ت نمی کنند احزاب 

مرام نامه دارند و طبق اصول رفتار است.«
در مقاب��ل علی ابراهیمی نماینده مردم شازند 
در مجل��س با بی��ان اینکه »اح��زاب در انتخابات 
تعیین کنن��ده نیس��تند« گف��ت: »هر چ��ه قدر از 
است��ان و پایتخ��ت ب��ه سمت شهره��ای کوچک 
می روی��م وعده ه��ای انتخابات��ی جنب��ه اجرایی و 
عمران��ی بیشتری پیدا می کند. به غیر از شهرهای 
بزرگ که تبلیغات براساس لیست صورت می گیرد، 
در بقیه شهرها م��ردم براساس خصوصیات فردی 
و شعارهای کاندیداه��ا رأی می دهند. متأسفانه از 
مجلس اول به بعد، کاندیداها روی به برطرف کردن 
نیازه��ای کوچک مردم آوردند. در چنین وضعیتی 

مجلس��ی شکل می گیرد که اکث��ر نمایندگانش با 
وعده های اجرایی و عمرانی وارد کار شده اند. تمام 
وقت این طیف از نمایندگان صرف عمل به همان 

وعده ها می شود.«
تصور غالب بر این بود ک��ه با وجود تغییراتی 
که در این طرح اعمال شده است، شورای نگهبان 
ای��ن مصوبه را تأیید کرده و انتخابات اسفند ماه به 
صورت استانی برگ��زار می شود. سخنگوی شورای 
نگهب��ان اما در روز )شنبه 2۸ اردیبهشت( ایرادات 
ش��ورای نگهبان به قانون انتخاب��ات را اعالم کرد. 
عباسعلی کدخدایی می گوید: طبق روال همیشگی 
و مانن��د مصوبات قبلی، به این الیحه نیز اشکاالت 
و ایرادات��ی از نظر شرع و قانون اساسی وارد است. 
بیش از ۱۰ مورد ابهام، حدود ۴ مورد خالف شرع 
و مواردی ه��م در الیحه اصالح قان��ون انتخابات، 

خالف قانون اساسی بود.
کدخدایی ضمن تشریح اشکاالت عمده شورای 
نگهبان به این طرح گفت: شورای نگهبان در رابطه 
با نفس استان��ی شدن ایرادی ندارد اما روش هایی 
که ب��رای استانی شدن ارائه ش��ده است به نوعی 
ناقض حقوق نامزده��ا و شهروندان بوده و کاهش 
مشارکت م��ردم - ب��ه دلیل ع��دم تفکیک میان 

حوزه های اصلی و فرعی - را به دنبال می آورد.
سخنگ��وی ش��ورای نگهب��ان با بی��ان اینکه 
اصالح��ات اشاره شده بای��د تشریفات خاص خود 
را ط��ی کند گفت: اگر اصالحی��ه الزم االجرا نشود 
طبیعتاً قانون فعلی حاک��م خواهد بود و ما انتظار 
داریم مجلس بتواند قانون انتخابات را اصالح کند 

و آن ابالغ و الزم االجرا شود.
غال��ب نمایندگان در راستای دغدغه تخصصی 
شدن کار نمایندگ��ان، می خواهند قانون انتخابات 
مجل��س را تغییر دهند. گوی��ی آنها اعتقاد دارند تا 
زمان��ی که نمایندگان م��ردم در مجلس در احزاب 
سیاسی سازم��ان نیافته باشن��د، مجلس مقننه از 
افرادی تشکیل خواهد شد که نمی توانند به وظایف 
خ��ود سنجیده عمل کنند. با وج��ود تغییراتی که 
مجلس در ط��رح جدید خود اعم��ال کرده است، 
ایرادات شورای نگهبان کماکان باقی است. با وجود 
دو دهه تالش نمایندگ��ان در جهت استانی شدن 

انتخابات، به نظر می رس��د که این طرح اشکاالتی 
دارد ک��ه مخالفت قانون اساسی و شرع را به همراه 
م��ی آورد. نکته اینجاست اه��م این اشکاالت به هر 
سه طرحی که به شورای نگهبان رفته است، گرفته 
شده است. حال ای��ن مصوبه به مجلس برگشته و 

باید منتظر اصالحات جدید مجلس بود.
مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم ساالری 
در جلس��ه علن��ی )یکشنب��ه ۹۸/2/۷( مجلس در 
تذکری خواستار در دستور کار قرار گرفتن ایرادات 
شورای نگهب��ان در طرح استانی ش��دن انتخابات 
مجلس شد. وی سابقا در صفحه رسمی توئیتر خود 
نوشته بود: »هرگونه تأخیر شورای نگهبان یا تعلل 
دولت برای تصوی��ب نهایی و اجرای مصوبه اصالح 
قانون انتخابات مجلس - که تحول اساسی در روند 
چهل سال مردم ساالری دینی محسوب می شود - 
غیرقابل توجیه است. نمایندگان مجلس دهم بیش 
از ۴ ماه وقت گذاشتند تا مردم برای مجلس یازدهم 
بتوانند اوالً ع��الوه بر اشخاص به فهرست احزاب و 
جبهه ها رأی بدهند؛ ثانیاً نمایندگان از امور جزئی 
به امور ک��الن ملی و استانی بپردازن��د، ثالثاً همه 
نامزدها غیر از لیست اکثریت هم به تناسب سهمی 

در پارلمان ملّی داشته باشند.
با مطالعه نظر شورای نگهبان، ایرادات عمده به 
این طرح را می ت��وان در چند عبارت خالصه کرد: 
احتمال کاهش مشارکت مردم در انتخابات، احتمال 
افزای��ش هزینه های انتخاباتی، ابهاماتی درخصوص 
اقلیت های دینی و احتمال تشدید اختالفات قومی، 
احتم��ال نقض حقوق شهرون��دی درخصوص عدم 
انتقاد از نمایندگ��ان، ابهامات متنی به این مصوبه 

و روشن نبودن مقصود قانون گذار و...
به هر حال دوره دهم قانون گزاری مجلس در 
خ��رداد ۱۳۹۹ به پایان می رسد و یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم اسفند ماه 
برگزار می شود. پ��س از دو دهه تالش نمایندگان 
در جه��ت استانی کردن انتخاب��ات مجلس، هنوز 
این پرسش باقی است که سرانجام قانون انتخابات 
مجلس چه می ش��ود؟ رسیدن دست قانون جدید 
به انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی بعید به نظر 

می رسد.  ایسنا

حجت االسالم سلیمی مطرح کرد
وحانی از پاسخگویی فرار ر

عضو کمیس��یون آموزش مجل��س گفت:  اظهارات اخیر آقای روحانی درخصوص کم دست بـه نقد
ب��ودن اختیارات��ش در کش��ور به منظ��ور ف��رار از پاسخگویی از 
عملک��ردش بیان شده و وی باید توضی��ح دهد اگر اختیار الزم را 
نداشته، چرا وعده حل مشکالت کشور را در ۱۰۰ روز داده است.

حجت االس��الم علیرضا سلیم��ی درباره می��زان اختیارات 
رئیس                                               جمه��ور                                    که آق��ای روحانی اخیرا اعالم ک��رده کم است، 
گفت: آقای روحانی اختی��ارات فوق العاده ای را در بین روسای 
جمهور در کشورمان داشته است. وی افزود: آقای روحانی تنها 
رئیس                                               جمهور                                   ی است که اختیار پیدا کرده است که در شورای 
عال��ی هماهنگی س��ران قوا که قانون گ��ذاری کند، درحالی که 
هیچک��دام از روسای جمهور قبلی چنین اختیاری را نداشتند. 
ضم��ن اینکه آق��ای روحانی تنها رئیس                                               جمه��ور                                   ی است که با 
اختی��ارات ویژه از صندوق توسع��ه ملی برداشت های متعددی 
را داشته است و اسما دولت می تواند 2۰ درصد از این صندوق 

برداشت کن��د، درحالی که این دولت با استف��اده از روش های 
مختل��ف، برداشت های متفاوت و زیادت��ر از حق خود را داشته 

است.
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح                                                                                                                                                                                                                             کرد                 :         
آقای روحانی اختی��ار انتشار اوراق قرضه را به نحو چشمگیر و 
بی سابقه ای در تاریخ ایران داشته است و او چندین سال آینده 
را پیش خور کرده است. این در حالی است که این اختیار بسیار 
عجیب و غریب است؛ چراکه او برای آیندگان هم تصمیم گیری 
ک��رده است. همچنین آقای روحانی اختیار مذاکره با آمریکا را 
ب��رای اولین بار با این بهانه ک��ه کدخدا حالل مشکالت است و 
باید مذاک��رات برد برد را داشت انج��ام داده است، درحالی که 

روسای جمهور قبلی چنین اختیاری را نداشته اند.
نماینده م��ردم محالت در مجلس ش��ورای اسالمی افزود                                                                                                                                                                                                                   : 
آق��ای روحانی اهرم قدرت کش��ور را در اختیار دیگران گذاشت 
تا اعتماد آمریکایی ه��ا را جلب کند، ضمن اینکه آقای روحانی 
کسی بود که با اختیار تمام کارت سوخت را حذف کرده و روزانه 
۱۰۰ میلی��ارد تومان به کشور ض��رر زد و بالی اخیر و افزایش 
قاچ��اق سوخت را بر سر کشور آورده است. وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  آقای 

روحانی این اختیار را داشت که با اتحادیه اروپا مذاکره کند و با 
آنها بر سر خرید هواپیما مذاکره کند.

سلیمی خاطرنشان کرد: مشخص نیست که آقای روحانی 
پ��س از 6 س��ال چرا ی��ادش آمده ک��ه اختیارات��ش کم است، 
درحالی ک��ه هیچ رئیس                                               جمهور                                   ی اختیاراتی ک��ه آقای روحانی 
دارد را نداشته است. این در حالی است که در تبلیغات ریاست 
جمهوری در سال ۹2 خبرنگاری از آقای روحانی پرسید که شما 
قانون اساسی و اختیارات رئیس                                               جمهور                                    را مطلع هس��تید که بر 
همین اساس قول و وع��ده و عید می دهید، و آقای روحانی در 
پاسخ به او گفت که بله من به همه این اختیارات واقف هستم.

وی ب��ا تاکید بر اینکه بهتر اس��ت آقای روحانی اختیارات 
خ��ود را استخراج کرده و روی کاغ��ذ آورد تا متوجه شود که 
نسبت به دیگران اختیارات بیشتری دارد، گفت: آقای روحانی 
اختی��ارات ویژه ای را براساس قانون ب��ه منظور استخدام افراد 
دارد، ضمن اینکه او می تواند افراد متعددی را از طریق سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور به کار گرفته و مس��ئولیت های 

متعددی را به دیگران واگذار کند.
وی با بیان اینکه آقای روحانی در افطاری ماه رمضان و در 

محضر مقام معظم رهبری گفتند که بس��یاری از ظرفیت های 
قانون اساسی را به خوبی نشناخته ایم و این اظهار این موضوع 
صحیح است؛ این در حالی است که اختیارات عجیب و غریبی 
طبق قانون اساسی به رئیس                                               جمهور                                    دادند؛ چراکه رئیس                                               جمهور                                    
اسالمی ایران باالترین اختیار را براساس قانون اساسی نسبت 

به روسای جمهور کشورهای دیگر دارد.
عض��و کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجل��س شورای 
اسالمی افزود                                                                                                                                                                                                                   : به نظر می رسد که اظهارات اخیر آقای روحانی 
درخص��وص کم بودن اختیاراتش در کشور ب��ه منظور فرار از 
پاسخگوی��ی از عملکردش بیان ش��ده است و وی باید توضیح 
دهد که اگر اختیار الزم را نداشته است، چرا وعده حل مشکالت 
کش��ور را در ۱۰۰ روز داده است و قس��م جالله خورده است 
که اگر من نمی توانستم مشکالت کشور را حل کنم کاندیدای 
ریاست جمهوری نمی شدم و اگر وی نتوانسته مشکالت کشور 

را حل کند باید کفاره این قسم دروغ را بپردازد.
سلیمی خاطرنشان کرد: اگر آقای روحانی قسم خورده که 
مش��کالت کشور را حل کند و به آن عمل نکرده است، باید به 

مردم و خداوند پاسخگو باشد؛ چراکه قسم خورده است.

سرانجام قانون انتخابات مجلس 
چه می شود؟

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

مدام بر طب��ل جنگ کوبند،  انقالب ناو هواپیمابر را راهی کرده و جـاده 
خب��ر از وجود نیروه��ای نظام��ی در خلیج فارس 
دادن��د، اما... اما وقتی مردان عمل آماده شدند و با 
صدای بلند گفتند که شروع کننده جنگی نیستند 
اما برای نب��رد دشمن آماده  ان��د، عطای دالرهای 
سعودی را به لقایش بخشیده و راه شان را گرفتند 
و رفتند، حاال که گردنکشی ترامپ در میدان نبرد 
تمام ش��ده دست را درس��ت روی نقاط ضعفمان 
گذاشته و با صراحت می گوید: »نبرد نظامی نه، با 

ایران در میدان اقتصاد می جنگیم!«
بع��د از دستوردهای نی��روی مقاومت یمنی و 
عراقی رئیس جمهوری ایاالت متحده در تازه ترین 
اظهارنظر درباره افزایش تنش با جمهوری اسالمی 

گفت که او قصد »جنگ با ایران« را ندارد.
ترامپ در گفت وگو با فاکس نیوز گفت:  » من کسی 
نیستم که بخواهد به جنگ دیگری برود. اقتصادمان 
آسیب می بیند و از آن مهمتر، مردم ما کشته می شوند. 
م��ن ترجیح می دهم اگر بخواه��م حمله ای هم کنم، 
اقتص��ادی باشد. ما کشوری قوی ت��ر از نظر اقتصادی 
ساخته ایم... ما از لحاظ اقتصادی قدرت فوق العاده ای 
داری��م، اگر بتوانم همه چیز را از لحاظ اقتصادی حل 

کنم، این همان راهی است که من می خواهم.«
این گفت وگوی فاکس نیوز با پرزیدنت ترامپ 
تنها چند ساعت بعد از توئیت هشدارآمیز ترامپ به 
جمهوری اسالمی ایران پخش شد. او در آن توئیت 
نوشت: »اگر ای��ران قصد جنگ دارد، رسما کارش 

تمام است. هیچ وقت آمریکا را تهدید نکن!«
گفته ترامپ نشان می دهد که تحرکات نظامی 
آمریک��ا در منطقه اعم از اعزام ناو هواپیمابر آبراهام 
لینکل��ن ب��ه خلیج ف��ارس و حض��ور جنگنده های 
آمریکایی در پایگاه های منطقه ای اش با هدف حمله 
نظامی نیست و به دنبال مانور نظامی و جنگ روانی 

و سرکیسه کردن آل سعود صورت گرفته است.

ترامپ گرچه گفته اس��ت که ترجیح می دهد 
حمله اش اقتصادی باشد، اما اقدامات وی همچون 
اعم��ال تحریم های نفت��ی و... نش��ان می دهد که 
آمریک��ا از چندی پیش حم��الت اقتصادی خود را 
علیه ایران آغاز کرده است. البته برخی از مسئوالن 
و کارشناس��ان ایرانی معتقدند که آمریکا از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی با تحریم هایی که علیه مردم 
ایران اعمال داشته، حمله اقتصادی را به ایران آغاز 
ک��رده، اما در دوره جدید و با روی کار آمدن دولت 

ترامپ این حمالت صریح تر و گسترده تر شده است 
که می توان آن را جنگ اقتصادی دانست.

آمریکا از چند سال پیش جنگ تعرفه ها را علیه 
چی��ن آغاز کرده که این نب��رد به یک نبرد تجاری 
تبدیل شده است. آمریکا هم با اعمال تحریم هایی 
علیه روسیه، نب��ردی را علیه این کشور آغاز کرده 
است که تحریم های آمریکا از سوی نخس��ت وزیر 
روسیه، جنگ تجاری تمام  عیار خوانده شده است. 
ای��ران هم البت��ه از چند سال پیش ب��ا دستور کار 
قرار دادن "اقتصاد مقاومتی" به مقابله با تحریم ها و 

فشارهای اقتصادی دشمنان پرداخته است.
نکته مهم توجه به پادزهرهای این موضوع است 
پادزهرهایی که می تواند باعث شود مردان اقتصادی 
نیز مانند مردان نظامی بتوانند پیروز نبرد با دشمنان 
کشور باشن��د. در این زمینه رهب��ر انقالب در سال 
۱۳۸۹ برای نخستین بار و در دیدار کارآفرینان موضوع 
اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و در بهمن ماه ۱۳۹2 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به مس��ئوالن 
ابالغ کردند. ایشان در ابت��دای سیاست های ابالغی 
عنوان فرموده اند که »پیروی از الگوی علمی و بومی 
برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی، عامل شکست و 
عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه 

ملت ایران خواهد شد.« 
توسع��ه کارآفرین��ی، افزای��ش مشارک��ت آحاد 
جامعه در فعالیت های اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان، 
تقوی��ت عوامل تولی��د، ارتقای شاخص ه��ای عدالت 
اجتماع��ی، اصالح نظام مالی کش��ور و شفاف سازی 
اقتصاد و سالم سازی آن از جمله مهمترین محورهای 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. این سیاست ها 
از سوی کارشناسان اقتصادی مورد استقبال قرار گرفته 
است و تأکید کرده اند که در شرایط جنگ اقتصادی 

بهترین نسخه برای کشور، اقتصاد مقاومتی است.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز در آذرماه 
س��ال ۹۴ تأسیس شد. البته ای��ن ستاد پیش از آن 
ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی نام داشت که "مجید 
انصاری" معاون وقت پارلمانی رئیس جمهور از تغییر 
ن��ام این ستاد به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با 
تأکید رهبر انقالب خبر داد. ریاست این ستاد به عهده 
معاون اول رئیس جمهور است و بسیاری از اعضای 

هیئت دولت نیز از اعضای این ستاد هستند.
همچنین در خردادم��اه سال گذشته، شورای 
عال��ی هماهنگی اقتصادی ق��وای سه گانه تشکیل 
ش��د ت��ا ظرفیت های الزم ب��رای مقابل��ه با جنگ 

اقتصادی پای کار بیاید.
اما برای آنهایی که هنوز فکر 

می کنند باید چند ماه دیگر 
اراجیف و گردنکشی  های 
ترامپ را به امید روی 
کار آمدن دموکرات ها 

بای��د  ک��رد  تحم��ل 
بگوییم که وزی��ر خارجه 
اسب��ق امریک��ا در یکی 
از متع��دد مصاحبه های 
ای��ن روزهای��ش درباره 

با  تواف��ق هس��ته ای 
ای��ران از نقشه شوم 

دموکرات ها در مقایس��ه با دشمن��ی آشکار و کمتر 
پیچیده رویک��رد ترامپی در استفاده از اهرم خروج از 
برج��ام پرده برداشت و ب��ه این ترتیب معلوم شد که 
ه��دف و زمان بندی خروج از برج��ام اساس اختالف 
جمهوری خواهان و دموکرات ها را تشکیل می دهد و 
در اصل خروج از برجام و در عهدشکنی ایران ستیزانه 

میان آن ها تفاوتی وجود ندارد.
ج��ان کری در مصاحبه ای ب��ا رادیو آمریکایی 
سلم گف��ت: حصول توافق هس��ته ای موجب نشد 
که امریک��ا از اعمال تحریم ه��ای موشکی، حقوق 
بش��ری و منطقه ای کوتاه بیاید. او گفت: »ما حتی 
در حال��ی که درباره برجام در حال مذاکره با آن ها 

بودیم، ]تحریم ها را[افزایش دادیم.«
وزیر خارجه اسبق امریکا با تکرار اینکه واشنگتن 
باید توافق هس��ته ای با ایران را حفظ می کرد، گفت: 
»می ش��د این تواف��ق را به عنوان اه��رم فشاری برای 
وادار ک��ردن ایران به امتیازده��ی در موضوعات دیگر 
از جمله مس��ائل موشکی و منطق��ه ای مورد استفاده 
ق��رار داد. شما این توافق را نگه می دارید و به ایرانی ها 
می گویید ببینید، ما به شما گفته ایم که باید این چیزها 
]فعالیت های موشکی و منطقه ای[ را متوقف کنید. من 
به شما دو سال یا یک سال یا هر زمان دیگری، وقت 
می دهم. ما حاضریم درباره این چیزها مذاکره کنیم. اما 
اگر شما مذاکره نکنید، اگر تا آن زمان این کار 

را نکنید، من از این توافق خارج می شوم.« 
کری در انتها می گوید که در نهایت 
اگر ایران ب��ه خواسته ما تن نمی داد 
ما ه��م از برجام خ��ارج می شدیم و 
به نوعی این را ب��رای آنهایی که 
هنوز نفهمیدند تکرار می  کند 
ک��ه سیاست ه��ای امریک��ا 
برای ایران با دموکرات و 
جمهوری خواه تغییری 

پیدا نمی کند.

ترامپ عقب نشینی کرد؛

باخت در میدان نظامی و گردنکشی اقتصادی!

جان کری نیز برای آنهایی 
که هنوز نفهمیدند تکرار 
می  کند که سیاست های 

امریکا برای ایران با 
دموکرات و جمهوری خواه 

تغییری پیدا نمی کند


