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پايانجنگيمنبدونفروپاشيآلسعود!

مهدي محمدي كارشناس و تحليلگر مسائل سياسي 
در تازه ترين پست توئيتري خود درباره جنگ يمن و 
فروپاشي آل سعود نوشت: در امريكا مي دانند جنگ 
يمن بايد تمام شود. سؤالشان اين است كه اين جنگ بايد چگونه تمام 

شود كه حكومت آل سعود فرو نپاشد. 
........................................................................................................................
واكنشظريفبهتشكيلائتالفدرياييامريكادرخليجفارس

»محمد جواد ظريف« وزير خارجه كشورمان جمعه در حساب كاربري 
خود در توئيتر تأكيد كرد، ايران در حراست از منافع خود در خليج فارس 

ترديد به خود راه نخواهد داد. 
ظريف نوش��ت: »خليج فارس يك شاهرگ حياتي اس��ت و به همين 
دليل براي ايران كه از ديرباز تضمين كننده امنيت دريايي بوده اولويت  
امنيت ملي به شمار مي رود. با در نظر گرفتن اين واقعيت و صرف نظر از 
هجمه هاي تبليغاتي، هر گونه حضور برون منطقه اي طبق تعريف، منشأ 

ناامني است. ايران براي حراست از امنيت خود ترديد نخواهد كرد.«
........................................................................................................................

توئيتسرلشكرسليماني
بهمناسبتسالروزشهادتحججي

به مناسبت سالگرد شهادت شهيد حججي، توئيتي كه صفحه منتسب 
به سرلشكر حاج قاسم س��ليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه منتشر 
كرده اس��ت در اين باره مي گويد: »خداوند بعضي وقت ها براي تبليغ 
يك چيزي، براي بزرگ نشان دادن عظمت يك موضوعي، يك حادثه 
را مي آفريند. شهيد حججي براي عظمت بخشيدن به همه عظمت هاي 
دفاع از حرم بود. به اين دليل بايد بزرگ شود كه آن بزرگ هاي مغفول 

مانده را همه متوجه بشوند.«
........................................................................................................................

شباهتشرايطامروزبايكسالاولجنگ
صفحه توئيتر منتسب به سرلشكر عزيز جعفري درباره شباهت شرايط 
امروز با يك سال اول جنگ نوشت: هر چند تا آزاد سازي خرمشهر فاصله 
داريم ولي راه رسيدن به آن آغاز شده است. فعاليت شما جوانان در اين 
عرصه ها به مثابه عمليات هاي محدود يك سال اوليه جنگ با محوريت 
جوانان است. بچه هاي انقالب بايد جمع بشوند و روي حل مسائل عمده 

و اولويت دار مردم منطقه خودشان متمركز شوند و آنها را حل كنند. 
........................................................................................................................

هشداراميرعبداللهيانبهرژيمصهيونيستي
حسين اميرعبداللهيان در پيامي در صفحه ش��خصي خود در فضاي 
مجازي نوشت: »جمهوري اسالمي ايران مهم ترين نقش را در تأمين 
امنيت تنگه هرمز دارد. نتيجه هرگون��ه ائتالف نظامي امريكا در تنگه 
هرمز، تكرار داستان تلخ اشغال عراق و افغانستان و سبب تشديد ناامني 
در منطقه است. اسرائيل غاصب، پايش را به تنگه هرمز بكشاند در آتش 

خشم منطقه سوخته و دودش از تل آويو بلند خواهد شد. 
........................................................................................................................

اطالعاتسّرينفتراچهكسانيفروختند؟
محم��د ايماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي در كانال 
تلگرامي خود نوشت: روزنامه امريكايي نيويورك تايمز 
نوشت »كساني كه اخيراً در ايران به جرم جاسوسي 
براي سيا بازداشت شدند، تالش داشته اند اطالعاتي 
در مورد فروش نفت اين كشور جمع آوري كنند. محافل جاسوسي در 
غرب، براي اين اطالعات حاضرند از 100هزار ت��ا يك ميليون دالر به 
كاركنان بخش فروش نفت ايران پرداخت كنند.« جاسوسان مذكور، به 
كدام كاركنان ارش��د و مديران در وزارت نفت دسترس��ي داشتند كه 
مي توانس��تند اطالعات ب��ا ارزش را جم��ع آوري كنند؟ ب��راي برخي 

جاسوسان دستگير شده حكم اعدام در نظر گرفته شده است. 
به عبارت ديگر، اطالعات سّري از اين طريق به دست دشمن رسانده شده 
و سؤال اين است كه واگذاركنندگان اطالعات س��ّري در وزارت نفت چه 
كساني هس��تند؟ اين موضوع از آن جهت مهم اس��ت كه ماه گذشته هم، 
اخباري مبني بر ارتباط يك خانم ) النا- و( با برخي مديران و كاركنان وزارت 
نفت و جاسوسي از اين طريق منتشر شده بود. لو دادن برخي مجاري دور 
زدن تحريم هاي نفتي طي چند ماه اخير، طبعاً مي توانسته در كاهش فروش 
نفت كشورمان مؤثر باشد، بنابراين برای مجرمان اين حوزه بايد مجازات 
خيانتكاران جنگي را در نظر گرفت. در عين حال مردم حق دارند بدانند چه 
كساني به آنها خيانت كرده اند؟ و اين افراد چه نسبتي با متهمان فساد و زد و 

بند در پرونده هاي خسارت بار كرسنت، توتال و استات اويل دارند؟
شركت توتال آخرين بار، اطالعات سّري مربوط به حوزه پارس جنوبي 

)مشترك با قطر( را به واسطه فريب طرف ايراني، به سرقت برد. 
........................................................................................................................

نظررهبرانقالبدربارهخبرنگارها
پايگاه اطالع رساني KHAMENEI. IR وابسته به 
دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آي��ت اهلل خامنه اي 
همزمان با 1۷مردادماه سالروز شهادت شهيد محمود 
صارمي خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران 
در مزار شريف افغانستان و روز خبرنگار، پوستر »بدون خبرنگار لحظه ها 
ماندگار نمي شود« را بر اساس بيانات رهبر انقالب در سال 1۳۸0درباره 
اهميت حرفه خبرنگاري منتش��ر ك��رد. رهبر معظم انق��الب در اين 
خصوص فرموده اند: »اگر زحمات شما ]خبرنگارها[ نباشد، اين لحظه ها 
هرگز ماندگار نمي شود... ش��ما آن را حفظ مي كنيد و در اختيار افكار 
مردم قرار مي دهيد. بدون اين دوربين ها، قلم ها و دلس��وزي هاي شما 
براي تهيه و تنظيم اخبار و مطالب، اين كارهاي ما مثل يك چيزهاي 

تثبيت نشده است. 1۳۸0/۸/۲۳«

عضوكميسيونامنيتمليمجلس:
 ائتالف امنيتي خليج فارس 

براي ناامن كردن منطقه است
ائتالفامنيتيخليجف�ارسبرايناامنك�ردنمنطقهراهاندازي
ميشودومنطقآندوشيدنبيشتركشورهايوابستهمنطقهاست.
كمال دهقان��ي فيروزآبادي عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس در گفت وگو با خانه ملت، تصريح كرد: ائتالف ساختگي 
امريكايي ها براي ايج��اد امنيت در خليج فارس يك س��ناريوی نخ نما 
براي هدايت دالر هاي نفتي كش��ور هاي منطقه به حساب فدرال رزرو 
امريكاست. امريكا و متحدانش خود امنيت منطقه را به مخاطره انداختند 
تا بهانه اي براي فروش سالح بيشتر و حضور پررنگ تر در منطقه داشته 
باشند. وي افزود: اين ائتالف امنيت پايدار و راهبردي براي خليج فارس 
به ارمغان نخواهد آورد بلكه فضاي منطقه را امنيتي و تنش زا مي كند و 
هرگز در مسير مصلحت و خواست ملت هاي منطقه حركت نخواهد كرد 

بلكه به روش جديدي براي اعمال نفوذ وسلطه خواهد بود. 
نماينده مردم تفت در مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: امنيت خليج 
فارس در گرو همراهي و همكاري كشور هاي همسايه خليج فارس است 
و اين كشور ها بايد به اين بلوغ برسند كه در كنار هم به تفاهمي برسند كه 
منافع امنيتي و اقتصادي منطقه را تأمين كنند و اجازه ندهند ديگراني 
كه هرگز خير خواه نبوده اند كارناوال مرگ راه بيندازند. وي با اشاره به 
تشكيل ائتالف يمن گفت: تجربه ائتالف نظامي در يمن نشان مي دهد 
هرگز هيچ امنيتي با اين سازوكار ها ايجاد نمي شود بلكه با اين اقدامات 
فضايي ايجاد مي شود كه امريكايي ها س��الح بيشتري بفروشند. تخم 
كينه اي كه عربستان و متحدانش در يمن كاشته اند سال ها باقي مي ماند 

و آورده اي جز مرگ و بيماري و ناامني به همراه نخواهد داشت.

بعدازگذشت2سالازمشكالتاقتصادیمردمهمچنانمنتظربهبودعملكردمديرانهستند

نارضایتی عمومی، ریشه در ناكارآمدی مدیران اجرایی دارد
قريبدوسالاستكهمش�كالتاقتصاديو
معيش�تيجامعهرادچارنگرانيودلهرهكرده
اس�تكهتداوماي�نوضعي�تدرعرصههاي
مختلفبهچهسرانجاميخواهدرسيد،آنهم
درحاليكهبهنظرميرس�دبرخ�يازمديران
اجرايياساس�ًاتالش�يدرخورب�رايمرتفع
كردنمش�كالتمردمدرحوزههاياقتصادي
وغيراقتصاديندارندياآنكهتواناييالزمبراي
بهبوداوضاعراندارندوفاقدكاراييالزمهستند.
منتخبان ملت در مجلس ش��وراي اسالمي عمال 
بس��ياري از اهرم هاي قانوني پيش بيني ش��ده در 
قانون اساسي را براي فش��ارهاي الزم به دولت در 
نظر نگرفته ان��د تا وزراي دولت تحت فش��ار براي 
تغيير رويكرد در وزارتخانه متبوع خود قرار گرفته 
و گام هاي اساسي و اجرايي در جهت بهبود شرايط 

اقتصادي و معيشتي مردم بردارند. 
در عين ح��ال برخ��ي از نماين��دگان ملت عامل 
اصلي مش��كالت كنوني را عملكرد دولتمردان در 
عرصه هاي مختلف كشور عنوان كرده و معتقدند 
با تزريق روحيه جهادي در دولت مي توان شرايط 
كشور را به ش��كل محسوس��ي تغيير داد. اين در 
شرايطي اس��ت كه طيف نش��انه داري كه تاكنون 
عامل اصلي مش��كالت كش��ور را در عناصر به كار 
گرفته ش��ده در عرصه سياس��ت خارج��ه عنوان 
كرده اند و بهبود روابط مس��تقيم با امريكا را عامل 
قطعي براي حل مشكالت كشور دانسته اند، امروز 
در تالش هستند با فرافكني مشكالت كشور را بر 
گردن حاكميت بيندازند و به اين وسيله مردم را از 

آينده نظام و انقالب دلسرد كنند. 
اين در شرايطي است كه دولت بيشترين اختيارات 
و گس��ترده ترين ابزاره��اي مال��ي و اقتص��ادي و 
زيربنايي را براي تغيير ش��رايط به نفع مردم دارد 
اما تاكنون اقدام قابل توجهي در اين جهت صورت 

نگرفته است. 
مشكالتاقتصاديكشور
ناشيازسوءمديريتهاست

محمدحس��ن فرهنگي عضو كميس��يون صنايع 
و مع��ادن مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به 
مشكالت اقتصادي و معيشتي ايجاد شده در كشور 
اظهار داشت: سياس��ت هاي ناكارآمد دولت تأثير 
مستقيمي در مشكالت فعلي در حوزه معيشت و 

اقتصاد كشور داشته است. 
وي با اش��اره به اينكه ما يك كشور چهار فصل، 
ثروتمند و غني داري��م و از نظر ذخاير نفتي، گاز 
و معادني كه در كش��ور وجود دارد بس��يار غني 
هس��تيم، گفت: س��وء مديريت ها باعث شده كه 
از اين ثروت ها به نحو احسن استفاده نشود و به 
تبع آن، مشكالت اقتصادي و معيشتي نيز براي 

مردم ايجاد شود. 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس تصريح 
كرد: اگر مس��ئوالن م��ا در دوره ه��اي مختلف به 
دغدغه ه��اي مقام معظ��م رهب��ري، به خصوص 
هشدارهايي كه در رابطه با مس��ائل اقتصادي در 
دولت هاي دهم، يازده��م و دوازدهم دادند، توجه 

كرده بودند، ما مشكالت كنوني را نداشتيم. 
فرهنگي با تأكيد بر اينكه بيشتر مشكالت كشور 

منش��أ داخلي دارد و ارتباطي به تحريم ها ندارد، 
اظهار داشت: متأسفانه، مسئوالن همواره مشكالت 
را به گردن ديگران مي اندازن��د و از تأثير ترامپ و 
نتانياهو و آل سعود سخن مي گوييم و آنها را مسبب 
شرايط فعلي كشور مي دانيم، در صورتي كه داليل 
اصلي مش��كالت ما داخلي اس��ت؛ اگر ثروتي كه 
كشور ما دارد درست استفاده شود، نه تنها كشور 
خودمان بلكه 10 كشور ديگر را هم مي توانيم اداره 
كنيم. وي با تأكيد بر اينكه تحريم ها نمي تواند نقش 
مؤثري در شرايط امروز كشور از لحاظ اقتصادي و 
معيشتي ايفا كند، گفت: مديريت جهادي مسئوالن 
اقتصادي كش��ور و اس��تفاده از مديران جهادي و 
اهل عمل، راهكار اصل��ي برون رفت از وضع فعلي 

اقتصادي كشور است. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان 

خاطرنش��ان كرد: توجه به سياس��ت هاي اقتصاد 
مق�اومتي، م�ي توان�د در بهبود وض�ع معيشتي و 
اقتص�ادي كش�ور مؤث��ر باشد كه باي�د مدنظ�ر 

قرار گي�رد. 
بيش�ترمدي�راندولتيب�هوظايفخود

متعهدنيستند
همچنين حجت االسالم مجيد ناصري نژاد نماينده 
مردم شادگان در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به مش��كالت معيش��تي مردم گف��ت: هيچ گونه 
كنترلي از س��وي دولت روي قيمت كاالها و بازار 
مشاهده نمي شود و دولت با عوامل گران فروشي و 

احتكار در بازار كاري ندارد. 
وي افزود: ما شاهد هس��تيم كه هرازچندگاهي 
يك كاال كمياب مي شود و قيمت آن باال مي رود 
و كنترل جدي كه بتواند جلوي اين اقدامات را 

بگيرد و مردم هم ببينند كه با متخلفان برخورد 
مي ش��ود را ش��اهد نيس��تيم. عضو فراكسيون 
روحانيت مجلس اظهار داشت: انگيزه كار كردن 
در بسياري از مديران دولتي وجود ندارد و نسبت 
به وظايفشان متعهد نيس��تند و اين مديران در 
حد جن��گ اقتصادي ك��ه ما ام��روز در آن قرار 

داريم نيستند. 
ناصري نژاد خاطرنش��ان ك��رد: ما ام��روز در يك 
جنگ تمام عي��ار اقتصادي قرار داري��م كه  امريكا 
و البي صهيونيس��م عليه م��ا ب��ه راه انداخته اند و 
ما هم بايد با تمام قوا در مقابل آنها بايس��تيم و از 
همه امكانات به رونق تولي��د بپردازيم و از توليد و 
صنعت داخلي حمايت كنيم كه متأسفانه چنين 

خبرهايي نيست. 
وي افزود: مس��ئوالن به ق��دري آرام با موضوعات 
برخورد مي كنند كه انگار اتفاقي نيفتاده و انگار نه 
انگار كه مردم گرفتارند و بيكاري بيداد مي كند و 
انگار نه انگار كه فقر مردم را اذيت كرده است و انگار 
نه انگار كه رهبر معظم انقالب بارها تأكيد كرده اند 

به فكر معيشت مردم باشيد. 
عضو فراكس��يون روحانيت مجل��س در پايان 
گفت: از سه سال قبل بنده و مسئول دفتر بنده 
و آقاي اس��تاندار پيگير هس��تيم تا يك پروژه 
فوالد در ش��ادگان فعال و راه اندازي شود و با 
وجود همه اين پيگيري ها هنوز مجوزي براي 
اين منظور صادر نشده و اين در حالي است كه 
ما بايد قدردان س��رمايه گذاران باشيم و از آنها 
بخواهيم كه با سرمايه گذاري به ايجاد اشتغال 
كمك كنند نه اينك��ه آنها را تا ب��ه اين اندازه 

معطل بگذاريم. 
نبايد فراموش كرد كه بر اس��اس قانون اساس��ي 
جمهوري اس��المي ايران رئيس جمهور و وزراي 
هر دولتي بيش��ترين اختي��ارات را در حوزه هاي 
مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
دارند و چنانچه مجموعه يك دولت اراده كافي و 
دغدغه الزم را براي بهبود اوضاع كشور داشته باشد 
مي تواند در بازه زماني چهار يا هشت سال عملكرد 
محس��وس و راهبردي را براي كاهش مش��كالت 
كشور از خود به جاي بگذارد، كمااينكه در برخي 
از دوره ها جامعه طعم خدمت خالصانه كارگزاران 

نظام به خود را لمس كرده است.

   گزارش   یک

نخواه�د ق�رار فش�ار تح�ت نگهب�ان ش�وراي
گرف�توم�الكومعي�ارم�اقان�ونوش�رايطو
قوانين�ياس�تك�هدرقان�ونتعري�فش�دهاس�ت.
به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان 
صبح ش��نبه در نشس��ت خبري ضمن تبري��ك روز خبرنگار 
از پوستر همايش 40سال قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
رونمايي كرد و اظهار داشت: اين همايش آذرماه ۹۸ به همت 

پژوهشكده شوراي نگهبان برگزار مي شود. 
تأييدطرحتشكيلوزارتميراثفرهنگي

وگردشگري
وي در ادامه با اش��اره ب��ه مصوباتي كه در ش��وراي نگهبان به 
تصويب رسيده است، گفت: طرح تش��كيل وزارتخانه ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دس��تي كه چندين نوبت بين 
شوراي نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود، در يكي از جلسات 
شوراي نگهبان مورد بررس��ي قرار گرفت و عدم مغايرت آن با 
شرع مقدس و قانون اساسي تشخيص داده شد. ابتدا ايرادات بار 
مالي مطرح شد اما طي اصالحيه اي كه انجام گرفت، مشكل بار 
مالي حل شد. تشكيل اين وزارتخانه در حد تغيير عنوان است 
زيرا هم اكنون اين سازمان در حد معاونت است و همان ساختار 
و تشكيالت وجود خواهد داشت و فقط يك تغيير عنوان است 

كه هزينه چنداني ندارد. 
وي اظهارداشت: همچنين اليحه اصالح قانون تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 
در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و به رغم اصالحات 
به عمل آمده، ايرادات سابق اين شورا به ويژه ايرادات امنيتي 

كماكان به قوت خود باقي است. 
آمادهنظارتبرانتخاباتالكترونيكيهستيم

وي در پاس��خ به س��ؤال ديگري در مورد برگزاري انتخابات 
شوراياري ها به صورت الكترونيكي گفت: همكاران ما در دفاتر 
تهران اين موضوع را بررسي كردند و گزارش هايي را به شوراي 
نگهبان ارائه دادند. ما بايد همكاري هاي مان را با وزارت كشور 

ادامه دهي�م. در هر موقعيتي دوس��تان ما در وزارت كش��ور 
بت�وانند از نظ�ر فني مقدمات برگزاري الكترونيكي انتخ�ابات 
را ف�راه�م كنند، ما آم�اده هستيم تا بر انتخ�ابات الكترونيك�ي 

نظارت داشته باشيم. 
قانوندرموردبيانعللردصالحيتها

بايددرمجلسبهتصويببرسد
س��خنگوي ش��وراي نگهبان در پاس��خ ب��ه س��ؤالي در مورد 
محدوديت هاي شوراي نگهبان در خصوص علل ردصالحيت 
نامزدهاي انتخابات و فشارهايي كه در اين خصوص به شوراي 
نگهبان وارد مي ش��ود، گف��ت: در اين زمينه ب��ه قانون عمل 
مي كنيم، اگر بخواهيم ه��ر كار ديگري در اي��ن زمينه انجام 
دهيم نيازمند قانون هستيم. قانون مربوط به اين مسئله بايد در 

مجلس شوراي اسالمي به تصويب برسد. 
وي ادامه داد: آماده هس��تيم به نامزدها هرگونه موانع قانوني 
را گزارش كني��م، هر هفته تع��دادي از افراد كه در گذش��ته 
ردصالحيت شده بودند تشريف مي آورند و ما موارد و علل را به 

آنها اعالم مي كنيم. 
وي در پاسخ به س��ؤال ديگري در مورد اظهاراتش مبني بر 
اينكه اعالم دالي��ل ردصالحيت به صورت عمومي اش��اعه 

فحشاس��ت، گفت: طبق قانون بايد داليل ردصالحيت را به 
افراد و نامزدها اعالم كنيم اما نكته مهم كه اش��اره شد اين 
اس��ت كه اگر مس��ئله خالف عفت عمومي باشد هيچ كس 
نمي تواند آن را در اف��كار عمومي مط��رح و حيثيت افراد را 

مخدوش كند. 
مجلسبهحقوقدانانشوراينگهبان

باالترينرأيراداد
كدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه افرادي كه به عنوان 
حقوقدان در شوراي نگهبان حضور يافتند داراي جهت گيري 
سياسي هستند، گفت: مجلس شوراي اسالمي به اين افراد كه 
تعبير مي شود داراي جهت گيري سياسي هستند، باالترين رأي 

را داد. شوراي نگهبان بي طرفي را حفظ خواهد كرد. 
شوراينگهباندرمورداحرازصالحيتها

مّرقانونرااجراميكند
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر شايعه وعده هايش به فراكسيون 
اميد براي كاهش ردصالحيت ها گفت: آنچه ما از گذشته تا به 
حال گفته ايم تأكيد بر اصالح قانون انتخابات بوده است، بحث 
ديگري در اين خصوص نداشته ايم. كدخدايي در پاسخ به سؤال 
ديگري مبني بر اقدامات اصالح طلبان براي گروگانگيري رأي 
مردم و امكان مصلحت انديشي شوراي نگهبان گفت: ان شاءاهلل 
كه اينگونه نخواهد شد، شوراي نگهبان اجراي مّر قانون را در 
دستور كار دارد. در مورد رايزني هاي فراوان با شوراي نگهبان 
براي تأييد صالحيت ها هم در ش��وراي نگهبان براي همه باز 
است و هر كسي حرفي براي گفتن دارد ما استقبال مي كنيم. 

وي در پاس��خ به س��ؤال ديگري مبني بر اينكه اصالح طلبان 
معتقدند علت حضور افراد ضعيف در مجلس دهم ردصالحيت 
افراد قوي توسط شوراي نگهبان است، گفت: شوراي نگهبان 
ش��رايط حداقلي كه در قان��ون وجود دارد را لح��اظ مي كند. 
معرفي افراد شايسته به جناح ها و گروه ها و افرادي كه در اين 
حوزه نقش دارند برمي گردد، اين بحث را بايد در جاي ديگري 

جست وجو كنيم نه شوراي نگهبان. 

سخنگوي شوراي نگهبان در پاس��خ به سؤال ديگري مبني بر 
اينكه آيا براي بررس��ي صالحيت ها از ش��وراي عالي امنيت و 
اطالعات سپاه نيز استعالم مي شود، گفت: چهار مرجع در قانون 
براي استعالم اعالم شده است و منعي در مورد استفاده از ساير 
مراجع وجود ندارد، لذا ش��وراي نگهبان مي تواند از هر مرجع 

ديگري كه اطالعاتي داشته باشد استعالم انجام دهد. 
كدخدايي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص انتشار برخي 
موضوعات پيرامون فساد نمايندگان فعلي و نامزدهاي انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي گفت: همه اسناد و مطالب مختلفي كه 
منتشر مي شود نيازمند راستي آزمايي است، اگر صحت و سقم 
آنها هنگام بررس��ي صالحيت ها روشن ش��ود قطعاً تاثيرگذار 
است اما گاهي اوقات اخباري منتشر مي شود كه صحت ندارد. 
گزارشات متعددي در زمان بررس��ي صالحيت ها به دست ما 

مي رسد كه به همه موضوعات رسيدگي مي شود. 
وي در پاسخ به سؤال ديگري پيرامون فش��ار افراد و جناح ها 
تنها براي تأييد صالحيت نامزدهاي خود گفت: شوراي نگهبان 
تحت فشار قرار نخواهد گرفت و مالك و معيار ما قانون است و 

شرايط و قوانيني كه در قانون تعريف شده است. 
تعرفهانتخاباتمجلسبهتصويبرسيدهاست

سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر 
اينكه شوراي نگهبان از چه تعداد افراد براي نظارت ها استفاده 
مي كند، گفت: در ستاد ش��وراي نگهبان از 100نفر استفاده 
مي ش��ود و در نظارت بر انتخاب��ات نيز از مردم كوچ��ه و بازار 
استفاده مي كنيم كه سر صندوق ها حاضر هستند كه بستگي به 
تعداد شعب صندوق ها دارد. آمار روشني در اين خصوص وجود 
ندارد چون در هر دوره از انتخابات متفاوت است. كدخدايي در 
مورد هيئت مركزي نظارت بر انتخابات گفت: هيئت مركزي 
نظارت بر انتخابات تشكيل و بعدازظهر روز سه شنبه گذشته 
اولين جلسه آن برگزار شده اس��ت. در اين جلسه تعرفه هاي 
انتخابات مجلس و ميان دوره اي انتخابات مجلس خبرگان نيز 

مورد تأييد و تصويب قرار گرفت.

سخنگويشوراينگهباندرنشستخبري:

شوراي نگهبان تحت فشار قرار نخواهد گرفت

گزارش 2  

يكنمايندهمجلس:

اختيارات روحاني به اندازه 3 قوه و در 40 سال اخير بي سابقه است
اختياراتروحانيبهاندازهسهقوهودر40سالاخيربيسابقه
اس�تواگرايندولتبرايحلمش�كالتكش�ورگامهاي
اساسيبرندارد،بايدپاسخگویافكارعموميوتاريخباشد.
ضياءاهلل اعزازي ملكي نماينده بناب در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو ب��ا فارس، درب��اره اختيارات ف��راوان آقاي روحاني 
رئيس جمهور نسبت به رؤساي جمهور پيش��ين گفت: در حال 
حاضر به نظر مي رسد همه كشور در اختيار آقاي روحاني است، 
چراكه اختيارات فراواني كه وي دارد، رؤساي پيشين نداشته اند. 
وي افزود: در شرايط فعلي رئيس جلسه شوراي هماهنگي سران 
قوا هم آقاي روحاني به عنوان رئيس جمهور و رئيس قوه مجريه 
است. با توجه به اختياراتي كه هم اكنون آقاي روحاني دارد، مردم 

انتظار دارند مشكالت كشور حل ش��ود، چراكه كار و فعاليت در 
اختيار يك فرد است. 

اعزازي خاطرنشان كرد: افزايش اختيارات رئيس جمهور توسط 
مقام معظم رهبري در ش��رايط فعلي ب��راي تصميم گيري هاي 
بيش��تر و اختيارات فراوان تر صورت گرفته، اين در حالي اس��ت 
كه رئيس جمهور و اطرافيان در دولت های يازدهم و دوازدهم به 
جاي فعاليت بيشتر به دنبال بهانه جويي هستند ولي اين حجم از 

اختيارات رئيس جمهور در 40سال اخير بي سابقه است. 
نماينده بناب در مجلس تصريح كرد: مردم از كسي كه اختيارات 
فراواني دارد انتظار بيشتري دارند تا دغدغه ها و مشكالت كشور را 
سريع تر حل كند، اين در حالي است كه ما عمل خاصي را از سوي 

دولت براي برون رفت از مشكالت مشاهده نمي كنيم. 
نماينده بناب در مجلس تصريح كرد: گاهي اوقات در جلس��ات 
سران قوا موضوعاتي تصويب مي شود كه فراتر از اختيارات قوه 
مجريه اس��ت و آقاي روحان��ي گاه به موضوع��ات مرتبط با قوه 
مقننه و ق��وه قضائيه هم ورود كرده و مصوب��ه مي گيرند. برخي 
موضوعاتي كه مجلس شوراي اسالمي و ش��وراي نگهبان با آن 
مخالفت كرده اند هم توسط آقاي رئيس جمهور در جلسه شوراي 

هماهنگي سران قوا به تصويب مي رسد. 
اعزازي خاطرنش��ان كرد: دولت اگر بناي انج��ام كار و فعاليتي 
داشته باش��د، با اختيارات كمتر از شرايط فعلي هم مي توانست 
كارهايي را انجام دهد، اين در حالي اس��ت كه مردم كشورمان 

فعاليت هاي گسترده عمراني، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در 
دولت آقاي احمدي نژاد را كه اختياراتش بسيار كمتر از اختيارات 

دولت آقاي روحاني بود از خاطر نبرده اند. 
وي گفت: مقام معظم رهبري براي رفع مشكالت مردم، اختيارات 
دولت آقاي روحاني را افزايش چشمگيري داده اند و اگر اين دولت 
در اين زمينه گام هاي اساسي برندارد، بايد پاسخگو باشد. مقام 
معظم رهبري همواره نش��ان داده اند كه حامي دولت ها هستند 
و بر همين اس��اس هم به دولت ه��ا در برخي اوق��ات اختيارات 
بيشتري را داده اند، اين در حالي است كه هيچ خروجي خاصي 
از سوي دولت براي رفع مشكالت مردم با توجه به حجم فراوان 

اختياراتش در دستانشان نمي بينيم. 

   خبر
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