
با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس 
وام ازدواج 100 میلیونی شد

ســخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: با 
مصوبه امروز کمیسیون اجتماعی درجریان بررسی 
الیحه بودجه 1400 وام ازدواج در سال آینده 100 

میلیون تومان خواهد شد.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس 
شورای اســامی ، با اشاره به نشســت امروز عصر 
کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: در این جلسه 
ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال 1400 در حوزه 
کاری کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. وی افزود: در این جلســه بند الف تبصره 16 
الیحه بودجه سال 1400مورد بحث و رسیدگی قرار 
گرفت. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار 
داشــت: در جریان این بررســی اعضای کمیسیون 
اجتماعی مصوب کردند وام ازدواج در ســال آینده 
از 50میلیون به 100 میلیــون افزایش پیدا کند و 
اقســاط آن از 5 ساله به 10 سال افزایش پیدا کند. 
بابایی خاطرنشان کرد: دولت در الیحه بودجه سال 
1400 آورده بود که وام ازدواج 50 میلیونی و زمان 

پرداخت اقساط آن 5 ساله باشد.  فارس

اخبار

رئیس جمهور گفت: گاهی مثا برخی نمایندگان می گویند 
باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشــت ناقص از قانون 
اساسی است؛ ما اصاً  نظارت بر کار دولت نداریم در قانون 

اساسی.
حســن روحانی  رئیس   جمهــور، روز دوشــنبه 1 دی در 
نشست حقوق اساسی و شــهروندی گفت: یکی از مسائل 
مهمی که قبل از پیروزی انقاب به آن فکر می شد این بود 
که اگر انقاب پیروز شد شکل حکومت چطور خواهد بود. 
سال 56 در جلســه ای در محضر شهید بهشتی و بعد هم 
در جلســه ای در محضر شهید مطهری این موضوع مطرح 
می شد. این دغدغه بعد از آن بود که مباحث امام در نجف 
راجــع به والیت فقیه در درس بیع مطرح شــده بود و به 

شکل جزوه ای هم چاپ شده بود.
وی ادامه داد: آن زمان سوال این بود که نقش مردم و رأی 
آن ها در نظام آینده چیست؟ و آیا نظام پارلمانی خواهد بود 
یا به شــکلی دیگر؟ امام هم در نوفل لوشاتو بود و برخی از 
این عزیزان مثل شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران 
به دیدار امام آمدنــد که نظام حکومتی ما چه خواهد بود. 
اگر یادتان باشد مردم می گفتند آزادی استقال یا استقال 
آزادی، حکومت اسامی. این شعار، از زمانی تغییر کرد و به 
»اســتقال، آزادی، جمهوری اسامی« تبدیل شد که امام 

در پاریس مطرح کرد که  نظام آینده ما جمهوری است.
روحانــی با بیان اینکه ایــن فکر مهمی بود کــه نظام ما 
به عنوان جمهوری اسامی مدنظر قرار گیرد،  اظهار داشت: 
نظــر من که تا حدی در زمینه امنیت ملی کار کرده ام این 
اســت که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات مبنا نبود، 

بعید می دانم تا امروز این نظام مانده بود.
وی خاطرنشــان کرد: جمهوریــت و انتخابات و آراء مردم 
به عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به خوبی حفظ 
کرده اســت. یعنی مردم اگر اشکالی هم در جمعی و یا در 
حکومت می بینند می گویند خب دوســال دیگر انتخابات 
اســت و فردی را انتخاب می کنیم که صالح تر و بهتر است 
و یا اگر در مجلس شــورای اســامی یا خبرگان اشکالی 
می بیننــد، می گویند می رویم نماینــدگان بهتری انتخاب 
می کنیم. این ها نســبت به نهادها و افرادی است که با آراء 

مستقیم مردم انتخاب می شوند.
وی ادامــه داد: وقتی در حکومتی تکیــه می کنید به آراء 
مردم، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت 
می شــود؛ با هو و جنجال و نزدیک انتخابات و شــعارهای 
مختلف، ممکن است کار هدایت مردم نسبت به اینکه چه 

کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت بشود.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر نظام حزبی بشود یک مقدار 
کار انتخابات راحت تر اســت، گفت: قانون اساســی ما هم 
حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است. در انتخابات، 

ما به فرد رأی می دهیم نه حزب؛ می خواهد مجلس باشــد 
یا ریاست  جمهوری یا خبرگان. اینطور نیست که ما بگوییم 
این ســه حزب و دو حزب افرادشــان چه کسانی هستند. 
فیلتر حزبی هم نداریم. در هر کشــوری فیلتر هست ولی 
مــا نداریم. این فیلتر از طریق شــورای نگهبان یا هرجای 

دیگری هست ولی حزبی نیست. باید به این  ها فکر کنیم.
روحانی با اشاره به موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: 
البته معموالً قانون اساسی دیر به دیر اصاح می شود ضمن 
اینکه االن سی سال اســت که قانون اساسی تغییر نکرده 
اســت. قبًا 10 ســاله بود این اصاح و در پایان عمر امام 
اصاحاتی انجام شد، ممکن است یک زمانی این تغییر نیاز 
باشــد. یکی از جاهایی که خوب است این اصاحات انجام 
شــود این است که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما 

وارد شود یا نه.
رئیس جمهور ادامــه داد: در عین همه این حرف ها، قانون 
اساســی ما یکی از قانون های اساسی قابل توجه در سطح 

جهان است و می توانیم به آن ببالیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه فهم ما از قانون اساسی یکسان 
نیست، درست است که قانون مشخص کرده که چه نهادی 
قانون را تفسیر کند اّما تا قبل از آن، برداشت و فهم از قانون 
مهم است. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه 
قضائیه، فهم شان مشــترک نیست؛ مثل هم نمی اندیشند. 
گاهی حتی در مسائل مهم ممکن است اختاف نظر باشد.

روحانی توضیح داد: گاهی مثًا برخی نمایندگان می گویند 
باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشــت ناقص از قانون 
اساسی است؛ ما اصاً  نظارت بر کار دولت نداریم در قانون 
اساســی. نظارت به مفهوم سوال و مواردی نظیر آن داریم 

ولی کلمه ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی 
که در قانون اساســی آمده، این اســت که نظارت بر وزیر 
وظیفه رئیس جمهور اســت. حل اختــاف بین دو وزیر و 
هماهنگی بین آن ها را رئیس جمهور انجام می دهد. جایی 
نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ ســؤال، اســتیضاح و 
تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می توانند استفاده کنند، اگر 
این موارد را نظارت تلقی کنیم می شود گفت نظارت است، 

اّما کلمه ای به   نام نظارت نداریم.
روحانی با بیان اینکه فهم و اســتنباط ما از قانون اساسی، 
عین هم نیست، گفت: اینکه برنامه را چه کسی برای دولت 
بنویســد، حاال در زمان رژیم گذشــته در قانون اساســی 
آن رژیم، برنامه پنج ساله می نوشــتند. بعد که این قانون 
اساســی آمد، طبق این قانون، برنامه به عهده رئیس جمهور 
اســت. در اصل 1۳4 قانون اساســی به صراحت آمده که 
برنامه و خط مشــی به عهده رئیس جمهور اســت. ما چند 
مرتبــه برنامه تعییــن می کنیم. یک دفعــه رئیس جمهور 
برنامه تعیین می کند موقع انتخابات؛ در مصاحبه می گوید، 
منتشر می کند و مردم هم می خوانند و بر مبنای آن برنامه 

رأی می دهند.
وی ادامه داد: یک بار هــم وقتی رئیس جمهور به مجلس 
مــی رود و برای وزرا رأی می گیــرد، برنامه ها را به مجلس 
می دهــد و آنجا مجلس به برنامه رئیــس جمهور و دولت 
و وزرا رأی می دهد. بار ســوم هــم که اصل 1۳4 می گوید 
برنامه و خط مشــی به عهده رئیس جمهور است، این سه 
بار. یک بار هم که مجلس برنامه پنج ساله تصویب و اباغ 
می کند. اصًا درک و فهم اینکه این مســائل را چطور باید 

تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهم است.

وی ادامه داد: یکی از مســائل بســیار مهم قانون اساسی 
که به شکل یکســان تلقی نمی کنیم این است که مجری 
قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل 
11۳ قانون اساســی چند مســئله دارد؛ یک اینکه جایگاه 
رئیس جمهــور را تعیین می کند. می گویــد رئیس جمهور 
دومین مقام کشــور اســت؛ عالی ترین مقام رسمی کشور 
بعد از رهبری است. بافاصله بعد از این است که می گوید 
»و مسئول اجرای قانون اساسی است«. یعنی کسی که بعد 
از رهبری باالترین مقام کشــور است او مسئولیت اجرای 
قانون اساسی و مســئولیت قوه اجرایی جز مواردی که به 
عهده رهبری اســت، به عهده دارد، چون یک جزئی از اجرا 

به عهده مقام معظم رهبری است.
وی افزود: این موضوع را هم که مسئله بسیار مهمی است 
حقوقدانان باید بررســی کنند. شورای نگهبان هم همیشه 
تفسیرش یکی نیست؛ »ُکَلّ یَْوٍم ُهَو فِی َشْأٍن«. در هر دوره 
یکجور تفســیر می کنــد. باز حقوقدان ها بحث و بررســی 
کنند ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر 
دیگری بکند. این تفســیر که همیشه نمی ماند، کما اینکه 
راجع به اصل 11۳ تفسیرهای مختلفی در مقاطع مختلف 

شده است. این هم بخش بسیار مهمی است.
رئیس جمهور با اشــاره به یکی از وعده های انتخاباتی خود 
مبنــی بر حقوق شــهروندی، گفت: گفتم منشــور حقوق 
شــهروندی را بــه مردم اعــام کنیم. چند بار دوســتان 
پیش نویس هایــی را تهیه کردند تــا آنکه من با تعدادی از 
حقوقدانان دیدار کردم. آنها سوال کردند مبنای شما برای 
نوشتن منشور حقوق شهروندی چیست و در چه جایگاهی 

می خواهی بنویسی؟ این الیحه است یا آیین نامه؟  
روحانی افزود: گفتم مبنای من اصل 1۳4 قانون اساســی 
است و بعد هم می تواند به شکل الیحه تبدیل شود. بعد از 
آن جلسات زیادی برگزار شد تا منشور منقحی تدوین شود 

و افرادی مسئولیت آن را برعهده داشتند.  
روحانی با بیان اینکه گزارش مفصلی توسط معاونت اداری 
و اســتخدامی به ما داده شده که خیلی خوب بود که این 
منشور در ادارات مختلف در حال اجرایی شدن است، ابراز 
کرد: به اینکه حقوق شــهروندی تدوین و منتشر شود اتکا 
نکردیم. تاش کردیم حقوق شهروندی را اجرا کنیم. مردم 
بتوانند نظرات خود را اظهار کرده و آرای خود را نسبت به 

افراد در صندوق بیندازند.  
روحانی با بیان اینکه دولــت یازدهم و دوازدهم در فضای 
مجــازی کار بزرگی کرد، یادآور شــد: اگر این دولت نبود 
فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی 
زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنار 
آن هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم و کار 

زیادی در این باره انجام شده است.  فارس

اردیبهشــت ماه ســال 1۳96 بــود که آقای 
روحانــی رئیس جمهور از پاینــدی دولت به 

اجرای سند 20۳0 یونسکو خبر داد.
ســند 20۳0 که از ســوی نهاد زیر مجموعه 
ســازمان ملل »یونسکو« تهیه شده چند وجه دارد که یک 
وجــه آن در باره موزش و پرورش اســت و در این ســند 
سعی شده است فرهنگ، سنن و تاریخ و تمدن کشورهای 
کنار گذاشــته شــده و آنچه که در 20۳0 قید شده است 
در روش های آموزشــی از مهد کودک، پیش دبستان و تا 
دانشگاه اجرا شــود. دولت تدبیر و امید بدون آن که سند 
20۳0 را برای بررســی و تصویب بــه مجلس بدهد، آن را 

امضا کرده و اجرای آن را هم از سال گذشته آغاز کرد.
همزمان با آغاز اجرای سند 20۳0 در ایران که در سکوت 
بــود، گزارش هایی از واکنش هــای والدین دانش آموزان و 

حتی آموزگاران به اجرای این سند دیده شد.
مخالفت هــای خانواده هــا با این تصمیم دولــت کار را به 
رســانه ها کشــاند و البته رهبر معظم انقاب در زمانی که 
در جریان اجرای این ســند در نظام آموزشــی کشور قرار 
گرفتند به انتقاد کردند و دستور توقف اجرای سند 20۳0 

را صادر کردند.
تذکرات و هشدارهای رهبری در چند سال گذشته نسبت 
به این ســند که یک ســند وادادگی فرهنگــی در میان 
کودکان و نوجوانان و جوانان کشــور است، با حمایت افکار 
عمومــی همراه بود اما دولت به خاطر امضای آن و تعهدی 

که داده است خود را ملزم به اجرای این سند می داند.
تصمیم دولت در حالی است که در نظام جمهوری اسامی 
ایران ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه شده و 
ســال ها است که از تهیه و تصویب و تأیید آن می گذرد اما 

هنوز اجرایی نشده است. دولتمردان پس از مواضع رهبری، 
مردم و کارشناسان که نسبت به عواقب اجرای سند 20۳0 
هشدار داده بودند، بارها اعام کردند که اجرای آن متوقف 
خواهد شــد. اما با این وجود همواره گزارش هایی منتشــر 
می شود که نشان از ادامه اجرای سند 20۳0 در آموزش و 
پرورش دارد. ســید محمد بطحایی وزیر پیشین آموزش و 
پرورش در نشست خبری خود به تاریخ 16 اردیبهشت ماه 
98 که به مناسبت هفته گرامیداشت روز معلم برگزار شد 
در پاسخ به اینکه اجرای کدام بند 1۷گانه سند 20۳0 جرم 
است؟ گفت: حساسیت روی سند فقط به خاطر محتوای آن 
نیســت، بلکه هدف اصلی آن تغییر هویت ایرانیـ  اسامی 
است و حساسیت ما از این منظر است. اجرای سند 20۳0 
در آمــوزش و پرورش کاما باید متوقف شــود چه به نام 
سند باشــد و چه بخواهد منویات آن را بدون نام بردن از 

سند اجرا کند.
اما با وجود مخالفت های وزاری آموزش و پرورش با اجرای 
ســند 20۳0 اما باز هم شاهد اجرای آن در نظام آموزشی 
کشور بودیم. پس بطحایی، حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پرورش شد و او نیز بر توقف اجرای سند 20۳0 تأکید کرد.
اما اکنون در بودجه ســال 1400 ردیفی برای این ســند 
گنجانده شده که نشان می دهد دولت قصد ندارد از اجرای 
این ســند که با مخالفت مردم، رهبری و کارشناسان روبرو 
شده دست بردارد. در همین زمینه، عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه سال 1400 مجلس گفت: قطعا اعتبار اجرای 20۳0 

را در کمیسیون تلفیق حذف می کنیم.
محمدمهدی با اشــاره به اختصاص اعتبار به اجرای ســند 
20۳0 در الیحــه بودجه ســال آینده از ســوی دولت،به 
تســنیم گفت: نمایندگان مجلس از این اقــدام دولت به 

شــدت متعجب شــده اند. وی با بیان اینکه 20۳0 سندی 
بود که در مجلس دهم زیر ســوال رفت، ادامه داد: درباره 
اجرایی نشــدن این ســند مقام معظم رهبری چندین بار 
تذکرات الزم را ارائه کرده انــد. نماینده کرمان در مجلس 
تصریح کرد: حتی در آغاز ســال تحصیلی که رهبر معظم 
انقاب جلسه ای را به صورت مجازی با فرهنگیان داشتند 
اشــاره فرمودند که به صورت نقطــه ای در برخی از جاها 
این ســند در حال اجرا شدن است و باز هم تذکرات الزم 

را ارائه کردند.
وی با تاکید بر اینکه علیرغم تذکرات مجلس و رهبر معظم 
انقاب، بار دیگر دولت اعتباری را برای اجرایی این سند در 
الیحه بودجه ذکر کرده اســت، افزود:در الیحه بودجه سال 
1400 بندی ذکر شــده مبنی بــر اینکه اختصاص بودجه 
برای انجام تعهدات بین المللی ســند 20۳0 که نمایندگان 

با دیدن این بند شگفت زده شده اند.
ســخنکوی کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس نیز 
گفت:قطعا مجلس و نمایندگان نخواهند گذاشــت ســند 
منحوس 20۳0 کــه رهبر انقاب بارها دربــاره آن تذکر 
داده اند اجرایی شــود.  احمدحســین فاحی با اشــاره به 
اختصاص ردیــف بودجه بــرای اجرای ســند 20۳0 در 
الیحه بودجه ســال 1400، گفت: در جلســه کمیسیون 
درباره این موضوع بحث و بررســی شد و این بند از بودجه 
سال آینده حذف شــد. وی با بیان اینکه در الیحه بودجه 
ســال 1400 بندهایی درباره »مشــارکت فعال در اجرای 
برنامه ها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توســعه پایدار و 
آموزش 20۳0« و »مشارکت فعال با سازمان های جهانی و 

منطقه ای« قید شده است، 
با تاکید بر اینکه اقدام دولت برای قرار دادن ردیف بودجه 

برای اجــرای 20۳0 خاف منویات رهبر انقاب اســت، 
عنوان کرد: ممکن اســت با توجه بــه اقداماتی که دولت 
انجام می دهد که خاف رویه های معمول کشورداری است 

نمایندگان به کلیات بودجه رأی مخالف دهند.
پس از آشــکار شــدن این موضوع وزیر آموزش و پرورش 
واکنش نشان داد. محســن حاجی میرزایی گفت: به دلیل 
خطا در نوشتن بودجه، سند 20۳0 در آن وارد شده است 
و در نســخه کاغــذی بودجه ایراد اصاح شــده و اثری از 
20۳0 وجود ندارد. محســن حاجی میرزایی اظهار داشت: 
من امروز از این موضوع مطلع شدم و هیچ دخالتی در این 
متن نداشــتم؛ آموزش و پرورش مکرر اعام کرده که هیچ 
نســبتی با سند 20۳0 ندارد. وزیر آموزش و پرورش گفت: 
به دلیل خطا در نوشــتن بودجه، سند 20۳0 در آن وارد 
شده است و در نســخه کاغذی بودجه ایراد اصاح شده و 

اثری از 20۳0 وجود ندارد.

گزارش

پذیرش FATF دست ما را در شرایط تحریم می بندد
عضو هیات رئیســه مجلس گفت: پذیرش FATF در شرایط تحریم باعث 

می شود تا دست ما در برابر دشمن بسته شود.
روح اهلل متفکــر آزاد نماینده تبریز در مجلس شــورای اســامی گفت: 
پیوســتن به FATF در این شرایط مثل این اســت که فردی را بخواهند 
داخل اســتخر بیندازند تا خدای ناکرده خفه شود و او بگوید ابتدا دستم را 

ببندید و بعد من را داخل استخر بیندازید. 
عضو هیات رئیســه مجلس اظهار داشت: پذیرش FATF در شرایط تحریمی که در آن 
قرار داریم، به هیچ وجه منطقی نیســت و هیچ تدبیر و منطقی در پذیرش آن مشاهده 

نمی شود.
وی افزود: پذیرش تعهدات FATF ما را با مشکات جدی تر در آینده مواجه خواهد کرد 

و برای دور زدن تحریم ها شرایط برای ما سخت تر می شود.  فارس

ارز ۴۲00 تومانی به نام مردم و به کام سوداگران شد
نائب رئیس مجلس گفت: هرچند ارز 4200 تومانی در ســال گذشــته 
برای تامین کاالهای اساســی پرداخت شــد اما به نــام مردم و به کام 
دیگران تمام شد. علی نیک زاد درباره خواسته وزیر صمت از نمایندگان 
مجلس مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه ســال 1400 گفت: 
براساس گزارش دیوان محاســبات در سال 98 حدود 8 میلیارد و 421 
میلیون دالر ارز دولتی برای تامین کاالهای اساســی تخصیص داده شــد اما 
در محل های پیش بینی شــده، مصرف نشد. وی افزود: مردم باید اثر تخصیص 
ارز 4200 تومانی را در زندگی خود لمس کنند.نماینده مردم اردبیل در مجلس 
با بیان اینکه وزیر صمت اگر پیشــنهادی مبنی بر حذف ارز 4200 دارد باید در 
دولت مطرح می کرد، اضافه کرد: آقای رزم حســینی باید بر نحوه اختصاص ارز 

دولتی نظارت کند.  تسنیم

بودجه 1۴00 قابل دفاع نیست
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی گفت: کلیات بودجه سال 
آینده قابل دفاع نیســت و بودجه در نظر گرفته شده برای بخش فرهنگ 
بسیار کم است. احمد راســتینه درباره الیحه بودجه سال 1400، با بیان 
اینکه منابع و مصارف دولت در این الیحه به صورت روشن مشخص نشده 
است، اظهار داشت: منابع و مصارف در الیحه بودجه واقع بینانه دیده نشده 
است و به منابعی پرداخته شده که تحقق آن امکان پذیر نیست. عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسامی در ارزیابی خود از بودجه بخش فرهنگ در الیحه بودجه 
ســال آینده، بیان کرد: متاسفانه آنچه در الیحه بودجه ســال 1400 در قالب اعتبارات 
فرهنگی پیش بینی شــده، پاســخگوی نیاز فرهنگی کشور نیست. وی تأکید کرد: البته 
مجلس شورای اســامی پیگیری های خود را انجام می دهد تا اصاحات جدی در حوزه 

اعتبارات فرهنگی انجام شود و امیدواریم که تاش های مجلس به نتیجه برسد.  مهر

روحانی: 

ما اصاًل در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

البتــه که در این میان نقــش و جایگاه رهبری به 
عنــوان باالترین مقام در نظام جمهوری اســامی 
ایران بر کسی پوشــیده نیست.وظایف و اختیارات 
رهبری را حتی اگر تنها در قانون اساســی در نظر 
بگیریم، عاوه بر نظارت بــر نهادهایی که انتصاب 
مسئولن آن مستقیماً بر عهده ایشان است، نظارت 
بــر عملکرد دولت نیــز جزو وظایــف و اختیارات 
رهبری اســت.اصل 110 قانون اساسی اختیارات و 

وظایف رهبری را مشخص کرده است.
وظایف و اختیارات رهبر:

1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی 
ایران پس از مشــورت با مجمع تشخیص مصلحت 

نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

۳- فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5- اعام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفای:

الف - فقهای شورای نگهبان.
ب - عالیترین مقام قوه قضائیه.

ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی 
ایران.

د - رئیس ستاد مشترک.
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی.
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8- حل معضات نظام که از طرق عادی قابل حل 
نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9- امضای حکم ریاســت جمهوری پس از انتخاب 
مردم.

10- عزل رئیــس جمهور با در نظر گرفتن مصالح 
کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی 
از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسامی به 

عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیــف مجازات محکومین در حدود 
موازین اسامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

جدای از این اختیاراتی که در قانون اساســی برای 
رهبری نظام اسامی در نظر گرفته شده، اختیاراتی 

بر اساس والیت امر در رهبری وجود دارد.
قدر مسلم، جناب آقای روحانی که ماه های پایانی 
دوران ریاست جمهوری خود را می گذراند، از طرح 
موضوعاتی این چنینی به نظر نمی رســد برای این 
چند ماه نتیجــه بخواهد بلکه پیش بینی ها بر این 
اســاس اســت که ایشــان برای انتخابات ریاست 
جمهــوری 1400 برنامه ریزی دارد، چرا که آمدن 
یک رئیس جمهور همســو و هم فکر با او در سال 
1400 می توانــد برنامه هــا و اهدافی که در این 8 

سال عملیاتی نشد، تحقق بخشد.
اکنون نیز مجلس شــورای اســامی در چارچوب 
وظایــف و اختیارات خود به مســائل ورود کرده و 
قصــد دارد دولت را وادار به کار و تمکین به قانون 
کند. شــاید در مجالس گذشــته، نماینــدگان با 
دولت ها زیادی مدارا می کردند و سایه نظارت خود 
را از سر دولت ها برداشته بودند و اکنون نیز دولت 

تدبیر و امید چنین انتظار و توقعی دارد.
اما با روی کار آمدن مجلس انقابی آن دوران ها به 
پایان رسیده است و از این پس هم مجلس شورای 
اســامی و هم قوه قضاییه مو را از ماســت بیرون 
می کشند، برای آنها تفاوتی هم نمی کند که دولت 

اصاح طلب باشد یا اصولگرا و یا معتدل.
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