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توئیتر صفحه محسن 
رضایی را تعلیق کرد

توئیتر صفحه رسمی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را تعلیق 
کرد. دفتر دبیر مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام اع��ام کرد: پس از 
ایجاد محدودیت و تعلیق چندباره 
حس��اب اینس��تاگرامی محس��ن 
رضای��ی دبی��ر مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام این ب��ار توئیتر در 
اقدامی مناف��ی آزادی بیان، بدون 
هرگونه توضیح��ی )نقض قوانین 
ش��بکه توئیتر( حس��اب شخصی 
محس��ن رضای��ی را ب��ا 144هزار 
عضو، مس��دود ک��رد! این دفتر در 
ادام��ه ی��ادآور ش��د پیگیری ها و 
مکاتبات با توئیتر تاکنون منجر به 
دریافت پاسخ قانع کننده ای نشده 
است. با این حساب؛ در صورتی که 
طی روزهای آینده مسئوالن توئیتر 
صفحه ایش��ان را از حالت تعلیق 
خ��ارج نکنن��د، صفح��ه جدیدی 
به عنوان جایگاه نشر مطالب ایشان 
خواهیم  اطاع رس��انی  توئیتر  در 

کرد.  تسنیم

پاسخ واعظی به ادعای 
تمایل دولت به

 گرانی ارز
رئیس دفتر رئیس جمهور 
در واکن��ش ب��ه برخ��ی 
خص��وص  در  ادعاه��ا 
تمای��ل دولت به افزایش 
ن��رخ ارز تاکی��د کرد که 
دولت به دنبال گرانی ارز 
نیس��ت. در پی شایعه س��ازی برخی محافل و 
رس��انه ها مبنی بر مانع تراشی دولت در مسیر 
کاه��ش نرخ ارز، محمود واعظ��ی این ادعا را 
کاما غلط خواند و گفت: این ادعایی است که 
هر چند وقت یک بار از س��وی برخی محافل 
علی��ه دولت مطرح می ش��ود در حالی که هم 
طراحان و هم منتش��رکنندگان آن می دانند 
چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی اساس 
اس��ت. واعظی ب��ا بیان اینک��ه از زمان خروج 
آمریکا از برجام، دولت مس��تمرا در دو جبهه 
جنگیده است، خاطرنشان کرد: دولت از یک 
طرف ب��ا تحریم های بی س��ابقه آمریکا مقابله 
کرده ت��ا جنگ اقتصادی تمام عیاری که علیه 
ایران آغاز کردند، خنثی شود، و از طرف دیگر 
در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که 
از ش��رایط تحریمی ارتزاق می کنند، در نبرد 

بوده است.
وی افزود: این س��وداگران تحت هر شرایطی 
ب��ه دنبال مطام��ع خود هس��تند و برای این 
کار ابای��ی از بی ثبات س��ازی اقتص��اد و ایجاد 
تنش و نوس��ان در بازاراه��ای مختلف ندارند. 

به همین منظور همیش��ه در راس��تای موفق 
نشدن سیاست های ثبات ساز و کنترلی دولت 
حرکت می کنند. رئیس دفت��ر رئیس جمهور 
تامی��ن کاالهای اساس��ی مورد نی��از مردم و 
تامین مواد اولیه کارخانجات را دو سیاس��ت 
مبنایی دولت در س��الهای تحریم دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: دولت هم��واره تاش کرده 
کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم اوال به وفور 
و ثانیا با قیمت منطقی به دس��ت آنها برسد، 
از س��وی دیگر به دنبال این بوده که با تامین 
مواد اولیه کارخانجات، چرخ تولید در کش��ور 
متوقف نش��ود. این عضو کابینه تدبیر و امید 
اف��زود: ادعای تمایل دولت ب��ه گرانی ارز در 
درون خ��ود دارای تناقض اس��ت. دولتی که 
تمام هم وغم خود را بر کنترل قیمت کاالهای 
اساس��ی و تامین مواد اولیه کارخانه جات قرار 
داده، چطور ممکن اس��ت متمایل به افزایش 
نرخ ارز باش��د. دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ 
نفع��ی نمی برد، بلکه بارها ک��رده که که نرخ 

فعلی ارز را غیرواقعی و زیان بار می داند.
واعظ��ی طرح چنی��ن ادعایی علی��ه دولت را 
کاما مغرضانه دانس��ت و اذعان داش��ت: این 
تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و 
س��وداگرانی است که به دنبال متاطم کردن 
جو بازاره��ای مختلف و انحراف افکار عمومی 
هس��تند. رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان 
خاطرنشان کرد: دولت همواره به دنبال ثبات 
در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فش��ارهای 
معیش��تی به م��ردم و رونق تولید ب��وده و از 
همین منظر، همیشه تاش کرده از نرخ های 
غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به س��وی قیمت 
واقع��ی و همخوان با واقعیت ه��ای اقتصادی 

کشور حرکت کنیم.  ایسنا 

پژمانفر:

واداده های داخلی 
حیثیت کشور را فدای 

آمریکا نکنند
رئی��س کمیس��یون اصل نود 
مجلس گفت: در داخل کشور 
ما تعدادی اف��راد واداده وجود 
دارن��د ک��ه می خواهند همه 
حیثیت کشور را  قربانی آمریکا 

و خواسته هایش کنند.
حجت االس��ام نص��راهلل پژمانفر ، درب��اره انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، اظهار داشت: تاریخ دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا نش��ان می دهد 
که آنها دو لبه قیچی هس��تند و برای اینکه بتوانند به 
اهداف پلید و استعماری خودشان برسند هر اقدامی هر 
چند غیرانسانی انجام می دهند. وی با اشاره به اینکه از 
زمان پیروزی انقاب اس��امی، سیاست های خصمانه 
دموکرات ها و جمهوری خواهان نس��بت به کشورمان 
هیچ تغییری نکرده و همواره پابرجا بوده است، تصریح 
کرد: انتخ��اب بایدن به عن��وان رئیس جمهور جدید 
آمریکا صرفاً مصرف داخلی برای خودشان دارد و آنان 
ب��ا راه انداختن بازی پلیس خوب و پلیس بد، س��عی 
کردند که در انتخابات کشورش��ان مش��ارکت ایجاد 
کنند. پژمانفر با بیان اینکه سگ زرد برادر شغال است 
و برای ما فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهور 
آمریکا باش��د، تصریح کرد: دموکرات و جمهوری خواه 
سر و ته یک کرباس هستند. در دوره ریاست جمهوری 
باراک اوباما بیشترین تحریم ها علیه کشورمان اعمال 
ش��د و در دوران ترامپ نیز بیش��ترین پرخاشگری ها 

علیه کشورمان صورت گرفت. رئیس کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس ش��ورای اسامی با بیان اینکه مطمئناً در 
این چهار سال پیش رو هم آمریکایی ها به دنبال اعمال 
فشار به کشورمان خواهند بود، گفت: جای تاسف دارد 
که در داخل کشور ما تعدادی افراد واداده وجود دارد 
که می خواهند همه حیثیت کشور را قربانی آمریکا و 
خواس��ته هایش کنند و همواره دنبال آن هستند که 
رضایت آمریکا را کسب کنند اما باید به هوش باشند و 
این نگاه را کنار بگذارند. وی بیان کرد: مطمئناً ما باید 
همواره روی مبانی و اصول اساسی جمهوری اسامی 
اس��تقامت داشته باشیم و پافشاری کنیم و بدانیم که 
باید در مقابل زورگویی های همه کشورهای مستکبر و 
در راس آن آمریکا بایس��تیم. پژمانفر با اشاره به اینکه 
برای حل مشکات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی 
باید به ظرفیت های داخلی خودمان توجه کنیم، اظهار 
داش��ت: ما باید به ظرفیت ها و پتانس��یل هایی که در 
داخل کش��ور خودمان داریم توجه کنیم تا مشکات 
اقتصادی و معیشتی حل و فصل شود. نماینده مردم 
مشهد در مجلس ش��ورای اسامی گفت: ما چندین 
میلیون جوان تحصیلک��رده داریم که دولتمردان باید 
به آنان توجه کنند و بدانند که این نیروهای انس��انی 
تهدید برای کشور نیس��تند بلکه یک فرصت طایی 
برای کشور هس��تند و باید زمینه مشغول شدن این 
افراد در عرصه تولید را جهت و پاسخ دادن به نیازهای 

جامعه فراهم کنیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ما باید موان��ع را از جلوی پای 
جوانان که بسیار باانگیزه هستند برداریم، تصریح کرد: 
این جوانان همواره نش��ان داده ان��د که بدون تکیه بر 
عوامل خارجی اقدامات معجزه آسایی با تکیه بر توان 
داخلی کشور انجام می دهند و توانایی های خود را در 
عرصه ه��ای گوناگون از جمله اقتصاد، صنعت و تولید 
نش��ان داده اند و دغدغه اصلی آنان، خودکفایی کشور 

است.  مهر

با پایان انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا ، بایدن به جای 
ترامپ بر صندلی کاخ سفید تکیه زد البته او هنوز منتحب 
است و کار به شکایت کشده و رسما از سوی مراجع رسمی 
اعام نش��ده اس��ت، اما معلوم نیس��ت چرا وضعیت داخلی 
کشورمان در پی انتخابات امریکا متأثر شده و هنوز چیزی 
نش��ده فضای دوقطبی مذاکره کنیم یا نه میان سیاس��یون 
کش��ور به راه افتاده اس��ت. گویی که قرار اس��ت سرنوشت 

کشورمان بازهم توسط مذاکرات مشخص شود. 
ج��دای از تحوالت اقتصادی در بازارهای کش��ورمان ، حاال 
ش��اهد باال گرفتن بحث های سیاسی در این زمینه هستیم 
. ای��ن درحالی اس��ت که امریکا مدتهاس��ت ک��ه از برجام 
خارج ش��ده و تحریمهای مختلف این کشور در قالب فشار 
حداکثری اثر خود را از دس��ت داده اس��ت. به گونه ای که 
اکثر کارشناس��اس و صاحبنظران ب��ر این باورند که امریکا 
دیگ��ر تحریمی ندارد که علیه ایران ب��ه کار ببرد و هر چه 
در چنته داش��ته خرج کرده است و دیگر معلوم نیست که 
چ��ه تحریمی را می خواهد علیه کش��ورمان وضع کند که 
برخی در کش��ور برای  جلوگیری از این مسئله به این فکر 
افتاده اند که از حاال روی خوش به بایدن نشان دهند و به 
اس��تقبال ادامه مذاکراتی بروند که جز دردسر هیچ عایدی 

برای مردم کشورمان نداشت.
حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین المل��ل در این زمینه گفته؛ پایبندی یک طرفه ایران به 
برجام قابل دوام و پذیرش نیس��ت. ته��ران همواره مذاکره 
دیپلماتیک را روشی مفید می داند اما مذاکره برای مذاکره 

یک بازی تکراری و بی حاصل است.
 دمیدن روح در کالبد برجام

جالب آنجاست که برخی سیاسیون در ایران متأثر از چنین 
شرایطی و طبق روال همیشگی به استقبال پیروزی بایدن 
رفت��ه و رس��یدن نامزد ح��زب دموکرات به کاخ س��فید را 

به مثابه دمیدن روح در کالبد برجام دانستند. 
آنها حتی به مذاکرات نیز بس��نده نکرده و تاش می کنند 
ت��ا از این انتخابات و پیروزی بایدن و دمکراتها، برای پیش 

افتادن در انتخابات 14۰۰ استفاده کنند. 
اظه��ارات این افراد آنقدر تعجب آور اس��ت ک��ه گویا فکر 
می کنن��د ک��ه بایدن غ��ول چراغ جادو اس��ت ک��ه بتواند 
ناکارآمدی و مش��کات اقتصادی که تنه��ا بخش ناچیزی 
از آن به سیاس��ت های تحریم��ی باز می گردد، جبران کند 
و ب��ه این ترتیب بتوانند مردم را قان��ع کنند که با کلیدی 
که قبًا در برجام را باز کرده، حاال می توانند قفل تحریمها 
را بش��کنند. در این میان اصاح طلب��ان جایگاه ویژه ای را 
ب��رای خود باز کرده اند، آنها که تا چند روز گذش��ته از قهر 
ب��ا انتخابات و نبود امید برای دس��تیابی ب��ه رأی مردم در 
انتخابات 14۰۰ س��خن می گفتند حاال از برنامه های خود 
برای آینده کش��ور س��خن می گوین��د و کاندیداهای مورد 

نظرشان را دعوت به حضور می کنند. 
در حقیق��ت آنها در این دوره تاش می کنند برای کس��ب 
قدرت، مردم را بین دوقطبی سازش و مقاومت قرار دهند 
تجرب��ه نش��ان داده که گم��ان اینکه با مذاکره با دش��من 
می توان به نتیجه ای دس��ت یافت، سخت ناشیانه و اشتباه 
بوده اس��ت.در ای��ن زمینه الزم نیس��ت، خیل��ی به عقب 
برگردی��م . مروری بر اظهارات بایدن در تبلیغات انتخاباتی 
اش نش��ان می دهد که او هم نقشه های پلیدی برای مردم 
کشورمان در سر دارد . بنابراین باید به این گروه که از حاال 
از چنیین ش��رایطی ذوق زده ش��ده و به استقبال پیروزی 
بایدن رفتند و رسیدن نامزد حزب دموکرات به کاخ سفید 
را به مثاب��ه دمی��دن روح در کالبد برجام دانس��ته و حتی 

فرات��ر از آن معتقدند پیرو انتخاب��ات آمریکا، صورت بندی 
رقابت های انتخابات 14۰۰ دچار تغییر و تحول خواهد شد 
که معموالً راهبردها و سیاس��ت خارجی کان یک سیستم 
سیاس��ی به ندرت طی دوره های زمانی کوتاه دچار تغییرات 
ماهوی و محتوایی جدی می شود که آمریکایی ها نیز از این 

قاعده مستثنی نیستند.
ش��اید بایدن در تش��ریح برنامه خود از بازگشت به برجام 
س��خن گفته باش��د، اما او هموار بافاصله قیود دیگری را 
نیز اضاف��ه می کند که از آن جمله بای��د به لزوم مذاکرات 
موشکی و منطقه ای اشاره داشت. همچنین دموکرات ها به 
 صراح��ت اعام می کنند گزین��ه تحریم و جنگ را هرگز از 

روی میز برنخواهند داشت.
بای��دن در س��خنان خود باره��ا به همگرایی در دو س��وی 
آتانتیک برای فشار به ایران اشاره کرده و بازگشت مجدد 
ب��ه میز مذاکره تنها برای ایران قی��ود جدیدی را به دنبال 

خواهد داشت. 
در این میان س��ّید مصطفی میرس��لیم، نماینده تهران در 
مجلس ش��ورای اس��امی امید بس��تن مجدد به آمریکا را 

خطایی نابخشودنی دانست و نسبت به آن هشدار داد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در یاداشتی توییتری 
نوش��ت: » کوچکتری��ن امی��د بس��تن به دول��ت آدمکش، 
نژادپرست، حامی صهیونیس��ت و مستکبر آمریکا، خطایی 
نابخش��ودنی و ادامه فرصت س��وزیهای هفت سال گذشته 
اس��ت«. نباید فراموش کرد که هرگاه س��خن از بازگش��ت 
به برجام ش��ده در امریکا همه اح��زاب و گروهها آن را رد 
کرده و حتی بازگشت به برجام را منوط به شرایطی جدید 
دانس��تند. اما جای سوال است چرا در چنین شرایطی باید 
بازهم برخی با آغوش باز به استقبال مذاکره با امریکا بروند 
؟ آی��ا همی��ن روش پهن کردن فرش قرم��ز نبود که باعث 
ش��د امریکا تحریمها و فشارهای اقتصادی خود را بر ایران 
کارآمد دانس��ته و تحلیل گران سیاسی این کشور از موفق 

بودن تحریمها سخن به میان آورند ؟

 دوستی دیرینه با دشمنان
در ای��ن می��ان اگ��ر ب��ه واکنش ه��ای رس��انه های رژیم 
صهیونیستی نگاه کنیم و اظهارات بایدن را در مورد روابط 
امریکا با اس��رائیل م��ورد ماحظه قرار دهی��م، دیگر از او 
انتظ��ار نخواهیم داش��ت که راه مدارا ب��ه ایران را در پیش 
بگی��رد. روزنامه صهیونیس��تی معاری��و در مطالب خود در 

مورد بایدن نوش��ت:»بایدن یکی از دوستان نزدیک، وفادار، 
ثابت قدم و عزیز برای اس��رائیل اس��ت. او بارها خودش را 
یک صهیونیس��ت دانسته، عاشق اس��رائیل است و خودش 
را پایبند به اس��رائیل می داند. اس��رائیل را بر حق می داند، 
به ما دس��ت یاری می دهد و س��ایه خودش را بر س��رمان 
می گستراند. بایدن هرچیزی که بخواهیم و امنیت و آینده 

ما را تضمین کند فراهم خواهد کرد.« 
این روزنامه با اشاره به اینکه همه رؤسای جمهوری پیشین 
آمری��کا چه جمهوری خواه و چه دموکرات س��خاوتمندانه 
به اس��رائیل کمک کردند و همپیم��ان نظامی و اقتصادی 
م��ا بودند، افزود: بایدن  از گذش��ته دوس��ت نتانیاهو بوده 
و اس��رائیل را خیلی خوب می شناس��د. دوستش دارد و به 

اسرائیل کمک می کند.
یک حساب سرانگش��تی از  چنین اظهاراتی نشان می دهد 
که نمی توان چش��م امیدی داشت که بایدن با ایران مجدداً 
مذاک��ره کند و در م��واردی که امریکا را نگ��ران می کند، 
نرمش��ی از خود نش��ان ده��د، بنابراین چنی��ن مذاکراتی 
جز ات��اف وقت برای ایران و قوی ت��ر کردن طرف مقابل 

نتیجه ای نخواهد داشت. 
 به مردم آدرس غلط ندهیم

در ای��ن میان بس��یاری بر ای��ن باورند که طرف��داران ایده 
مذاک��ره با بای��دن در حقیقت به دنبال خری��د وقت برای 
بازگش��ت به قدرت و تغییر نگاه مردم به خود هستند. آنها 
م��ی خواهند عاج تحریم را مذاک��ره با امریکا عنوان کنند 
تا در این ش��رایط خود را پیشگام برای حل مشکات مردم 
نشان دهند و با ایجاد  دوقطبی در این میان برای انتخابات 

14۰۰ برای خود رای جمع کنند . 
می ش��ود چنین روندی را درجریان های مختلف کش��ور 
مش��اهده کرده و به نظر می رسد پروژه سفید نمایی بایدن 
اکنون به شرط اساس��ی برای پیروزی طرفداران نظریه دو 
قطبی تبدیل ش��ده اس��ت. آنها می کوش��ند کاهش قیمت 
برخ��ی از کااله��ا و دالر را به پیروزی بایدن نس��بت دهند 
و اینگون��ه وانمود کنند که از حاال حضور وی برای کش��ور 
ثمراتی را داش��ته است چه برس��د به مذاکره با امریکا که 

مشکات را حل کند. 
مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقاب اسامی 
درب��اره رویکرد جریان اصاحات بع��د از پیروزی بایدن در 
انتخابات آمریکا گفت: چرا باید سرنوش��ت ملت و کش��ور 
را ب��ه رئیس جمهور آمریکا گره بزنیم؟ م��ا هم باید چنین 

گفتمان ه��ای کاذبی ک��ه اصاح طلبان ایج��اد می کنند را 
تش��ریح کنی��م تا مردم بدانن��د با چ��ه پدیده هایی روبه رو 

هستند. 
وی اف��زود؛ هم��ه باید با بصیرت کامل مانع خس��ارت های 
بیش��تر به کش��ور ش��ویم. به هیچ وجه پذیرفتنی نیس��ت 
کس��انی که هن��وز در مع��رض اتهام ناکارآم��دی مدیریت 
هشت س��اله هس��تند، یک بار دیگر بخواهند با نعل وارونه 
دستگاه محاسباتی مردم را دچار اختال کنند و دونگانگی 
ایستادگی« و وادادگی را جایگزین واژه های تقلبی کنند تا 
بوسه زدن بر پنجه گرگ را مقبول نشان دهند و برجام های 

2، 3 و 4 را به پای قدم های بایدن بریزند«.
از س��وی دیگر محمد رض��ا بادامچی از نمایندگان س��ابق 
مجل��س نیز در این باره گفت : چرا مردم باید امروز به این 
فکر کنند که فانی در آمریکا بیاید ارز گران می ش��ود، آن 

یکی بیاید جنس گران می شود! 
وی ادامه داد: متاسفانه با برخی از رفتارها کشور را کوچک 

کردند و به سمت یک تحقیر ملی کشاندند.
 در نهایت 

بای��د گفت همانگونه که مق��ام معظم رهبری بارها بر تکیه 
بر ظرفیت های داخلی تاکید کرده اند، حال تمام مشکات 
کشور اراده ملی، افزایش قدرت و وابستگی نداشتن است.

هم��ه م��ی دانیم که ای��ران و امریکا مانن��د دوخط موازی 
هس��تند که هیچگاه به یکدیگر نمی رسند و مبنای انقاب 
اس��امی با رویکرد و برنامه های دولت امریکا در دوس��وی 
متف��اوت قرار دارند. ام��ا حتی اگر به ف��رض محال بایدن 
سرش به جایی بخورد و بخواهد تحریمهای ایران را کاهش 
دهد، شرایط بین المللی برای رهایی کشورمان از مشکات 
فعلی اش، تسهیل کننده است نه تعیین کنند. هیچ سیب و 
گابی از برجام حاصل نش��د و تنها برایند آن افزایش فشار 
اقتصادی بر مردمی بود که کمر آنها زیر بار فشار مشکات 

خم شده است اما مقاومت می کنند. 
اکنون که افکارعمومی متقاعد شده است که سوء مدیریت 
و ناکارآمدی قفلی اس��ت که به اقتصاد کش��ور زده ش��ده، 
مردم محوری اصلی تری��ن روش برای مقابله با تحریمها و 
قوی تر شدن اقتصاد کشور است. اگر چه سیاست خارجی 
جای��گاه خود را دارد اما نبای��د وزن آن را آنقدر باال برد که 
حل همه مش��کات کشور را تنها در قبال مذاکره با امریکا 
دید. بایدن نیز می تواند مانند ترامپ یک دوره ای باش��د و 
اگر حتی اگر مانند اوباما توافقی را با ایران به نتیجه برساند 
معلوم نیس��ت تیم بعدی ریاست جمهوری در این کشور بر 
این قولها پایبند خواهد بود یا مانند ترامپ عمل می کند.

دولتمردان  نباید حافظه تاریخی مردم ایران را دس��ت کم 
بگیرن��د ، مردم فراموش نکرده اند که با همین ش��عارهای 
مذاکره بود که 7 س��ال متمادی مشکات بسیار زیادی بر 
آنها تحمیل ش��د و برای چند دهه تولید و صنعت کش��ور 
به عقب افتاد . مردم دیگر بهانه  کس��انی که دیروز  به نام 
اصاح��ات و حمایت از مردم قیمت ارز را ۸ برابر کردند باز 
هم آدرس آمریکا را می دهند و چش��م امیدش��ان هنوز به 

دست های پلید کدخداست را نمی پذیرند 
رونق بازار مس��کن ، آرامش بازار ارز و دالر و شوک قیمتی 
ک��ه این روزها دیده می ش��ود همه حکای��ت دالر 35۰۰ 
تومانی دیروز است که در روز های اخیر به 3۰ هزار تومان 
رس��ید . حاال چرا مردم باور کنند که ش��وک قیمتی دالر 
و کاه��ش آن به مرز 2۰ هزار تومان هدیه ای اس��ت که با 
پیروزی بایدن نصیب آنها ش��ده است . مردم می دانند که 
این روش��ی است که در گذش��ته آزموده شده و آزموده را 

آزمودن خطاست. 

پیامبر اکرم )ص(: خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.

ادامه از صفحه اول
 فرمودن��د که در تعیین فهرس��ت انتخاباتی رفیق بازی 
نکنید. اینکه این تأکید تا چه میزان از س��وی جناح های 
سیاس��ی اجرا شده است را  با بررسی گرایشات باندبازانه 
جریان ه��ای سیاس��ی ب��ه نحله های سیاس��ی می توان 

دریافت.
3/2 � در طول 4۰ سال گذشته، انتخابات مجلس ایران 
نش��ان داد ک��ه در هر دوره حداقل دو س��وم نمایندگان 
مجلس عوض می شوند و چهره های جدید وارد پارلمان 
می شوند. این مطلب یعنی اینکه تجربیات قانون گذاری 
عمده آنان از بین می رود و در  هر دوره ش��اهد هستیم 
که نمایندگان فعال در صحنه مجلس بین 2۰ تا حداکثر 
سی نفر هستند. اکثریت نمایندگان منفعل یا سرگرم راه 
اندازی کارهای حوزه انتخابیه هستند، یا فرصت مطالبه 
طرح و لوایح را ندارند. بارها شاهد بوده ایم که یک طرح یا 
الیحه ای را باالی 2۰۰ نفر امضا می کنند یا در یک مرحله 
رای می دهند ولی در مرحله بعد تعداد رأی دهندگان به 
5 نفر هم نمی رسد، این رفتار به شدت زیگزاگی را چگونه 
می توان تحلیل کرد! آن هم در جایگاهی که می بایستی 

رأس امور کشور را مدیریت کند.
4� نتیجه چهل سال قانون گذاری؛

بطور قط��ع قوانین کارشناس��ی زی��ادی در مجلس به 
تصویب رس��یده اس��ت. قوانین مربوط به ارتش، سپاه، 
وزارت اطاع��ات، نیروی انتظامی از این دس��ت قوانین 
است اما در ابعاد دیگر با انباشته قوانین متضاد و فاقد اثر 

و دست و پا گیر مواجه هستیم.
 بی��ش از یکصد و ده س��ال از اکتش��اف نف��ت در ایران 
می گذرد، هنوز در پی صادرات نفت خام هستیم. به چه 
علت هنوز پاالیش��گاهها دولتی هس��تند؟ تولید فراورده 
دولتی، نظارت بر فرآورده هم دولتی، که نتیجه آن پایین 

بودن کیفیت فراورده و آلودگی شهرهای بزرگ است.
بیش از چهل سال کشور فاقد یک طرح آمایش سرزمین 
است و استانها به صورت روزمره اداره می شوند و توسعه 
ناهمگون که آثار آن در سراسر کشور به چشم می خورد. 
چرا مجلس در هیچ دوره ای، انگیزه ای برای تصویب طرح 
آمایش س��رزمین ندارد.؟ خودروس��ازی بعد از 7۰ سال 
هنوز یک صنعت مونتاژ کار اس��ت. هر چند وقت یک باز 
هم یک خودرو خارجی را می گیرند با عوض کردن طول 
و ع��رض آن به خورد مردم بیچاره می دهند. آیا تنها راه 
اداره خودرو کش��ور، دولتی بودن آن است یا مانند سایر 
کشورها خودروس��ازی ما هم می تواند با رقابت، بهترین 

خودروها را تولید کند؟.
بان��ک مرک��زی در طول چهل س��ال گذش��ته در اکثر 
بحرانهای اقتصادی متاس��فانه به وظایف قانونی خویش 
عمل ننموده اس��ت که بحران ارزی سالهای اخیر نمونه 
بارز آن می باشد. در سال ۹1 ، دالر هزار تومان، ناگهان به 
4۰۰۰ تومان تغییر قیمت داده شد. بیش از سه میلیارد 
دالر از اموال بیت المال غارت شد. در بهار ۹7 دالر از 3 
هزار تومان به 42۰۰ تومان تغییر قیمت داده شد بیش 
از 1۸ میلیارد دالر اموال بیت المال غارت شد. با توجه به 
این حقایق، آیا مجلس نباید نسبت به اصاح ساختارهای 

فوق توجه بیشتری از خود نشان دهد؟
5� پیش��نهادات کاربردی واجرایی جهت حل مشکات 
فوق الذکر: احصاء صورت مش��کات کار خیلی سختی 
نیس��ت. مهمتر از هم��ه، ارائه پیش��نهادات کاربردی و 
اجرایی اس��ت که در س��طور آخر سعی ش��ده است دو 
پیشنهاد اصلی و کلیدی جهت کارآمد نمودن قوه مقننه 

ارائه شود.
5/ الف: با توجه به ترکیب مجلس یازدهم و وجود عناصر 
دلسوز و پیگیر حل مشکات کشور پیشنهاد اول اینست 
که در مرحله اول 15 الی بیست نفر از نمایندگان مطلع 
به امور اقتصادی یک هس��ته مرکزی تش��کیل دهند و 
1۰ مس��اله اصلی اقتصادی کش��ور را احساء و مشخص 
نمایند و س��پس با استفاده از کارشناسان، مهمترین راه 
حل ممکن را پیدا کنند. به عنوان نمونه مشکل بانک ها 
و اینکه بانک ها نباید بنگاه داری کنند، باید مجلس این 

ضعف کشور را با این فرآیند حل نماید. 
مرحله مهمتر برای مصوبه نمودن پیشنهادات گروههای 
کاری، نیاز به تش��کیل فراکس��یون اقتص��ادی مجلس 
می باش��د که باید باالی 2۰۰ عضو داش��ته باش��د و فرا 
جناحی و فرا فراکس��یونی باش��د که همه گرایش های 
مجل��س را در نظ��ر داش��ته باش��د. با توجی��ه اعضای 
فراکس��یون اقتصادی توسط هس��ته مرکزی، مصوبات 
کار گروهه��ای مختلف، زمانی که در فراکس��یون رای 
بیاورن��د، بطور قطع در صحن مجل��س نیز رای خواهد 
آورد، بدین وس��یله مجلس می تواند در صدر ریل گزاری 

برای حل مشکات کشور باشد.
5/ ب: پیش��نهاد اصلی برای حل دراز مدت ناکارآمدی 
قوه مقننه ارائه داده می شود. یکصد نماینده مجلس طی 
نامه ای از حضور مقام معظم رهبری درخواست نمایند، 
دستور بازنگری قانون اساسی را  صادر نمایند. مهمترین 
موارد بازنگری می تواند به صورت پیشنهادی، موارد ذیل 

باشد.
1� تش��کیل مجلس س��نا ی��ا علیا در قانون اساس��ی با 
اختیارات قانون گذاری وس��یع، مصوبات مجلس ش��ورا 
بدون مصوبات س��نا ارزش قانونی نداشته باشد، اعضای 
س��نا از کسانی تش��کیل خواهد ش��د که چندین دوره 
نماینده مجلس باشند، از وزرای سابق و خبرگان مشاغل 
حس��اس در کشور، دوره مجلس س��نا 6 سال می باشد 
و از هر اس��تان دو نفر نماینده عضو س��نا خواهند بود. 
الزم به ذکر است تمام کشورهایی که انتخابات پارلمانی 
دارند، دارای دو مجلس می باشند. مجلس نمایندگان به 
امور مردم رس��یدگی می کند و مجلس س��نا به مسائل 

راهبردی واصلی کشور ورود می کند.
2� در اصاحیه قانون اساسی می بایستی زمان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسامی در 
یک روز باشد. که در این روز تکلیف اعام کشور روشن 
شود و ا ین فاصله دولت و مجلس یکی شود که بهانه ها 
برای اداره کشور گرفته شود. در بازنگری قانون اساسی 
قطعا مواردی هست که توس��ط مقامات مسئول اضافه 

خواهد شد.
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آدرس غلط برای دستیابی به قدرت 
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