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 چگونه مجلس »در رأس امور«

قرار مي گيرد؟
سعداهلل زارعي در بخش��ي از يادداشت روز 
دي��روز روزنامه كيه��ان با عن��وان چگونه 
مجل��س »در رأس امور« ق��رار مي گيرد، 
نوشت: شناخت درست وضعيت كشور و تشخيص اولويت ها چگونه 
صورت مي گيرد؟ مجلس شوراي اسالمي مسلماً ظرفيت كارشناسي 
 بااليي دارد، ولي به هر حال در عدد ۲۹۰ نفر محدود است و ۲۹۰ نفر 
نمي توانند در همه امور كشور به تشخيص دقيق كارشناسي  برسند، 
پ��س نيازمند ب��ه كارگيري ظرفيت بزرگ كارشناس��ي كش��ور و 
به خصوص دانشگاه ها و مراكز پژوهشي است. اين موضوع  مي تواند 
در جنبه ش��كلي- يعني اينكه ه��ر از چندي عده اي از اس��اتيد و 
پژوهشگران را به اين يا آن كميسيون دعوت كرده و  حرف هاي آنان 
را بش��نوند- محدود بماند كه در اين صورت هي��چ فايده اي بر آن 
مترتب نخواهد بود. مجل��س براي به كارگي��ري  ظرفيت علمي و 
تخصصي كشور نيازمند سازوكار هايي است كه نمايندگان بايد در 

همين آغاز راه به آن دست يافته و به اجرا  بگذارند.  
يكي ديگر از راه ه��ا حضور فعال، هر روزه و منظم در كميس��يون هاي 
مجلس و تبديل واقعي اين كميس��يون ها به مي��دان مباحثه جدي، 
 علمي و نتيجه بخش است. مجلس در مورد برگزاري صحن علني بايد 
به حداقل ها بسنده كرده، ولي در برگزاري كميسيون ها به حداكثري 
عمل كند. نكته مهم ديگر اين اس��ت كه مجلس يازدهم لزوماً بايد در 
»پاكدستي و امانتداري« مثال زدني باش��د. همانگونه كه مي دانيم با 
دستمال  كثيف نمي توان هيچ شيئي را تميز كرد. اگر نمايندگان چه 
براي زندگي شخصي خود و چه براي رفع و رجوع نيازهاي مراجعين به 
 خود، گرفتار آلودگي مالي شوند، هرگز نمي توانند هيچ كدام از وظايف 
قانوني خود كه با عمل به آنها مجلس در راس امور كشور قرار مي گيرد 

را محقق كنند. 
........................................................................................................................

مجلس دهم کارآمد نبود
احمد غالمي سردبير شرق در بخشي از 
سرمقاله ديروز اين روزنامه با عنوان راه 
دشوار مجلس نوشت: چيزي كه در ۸۸ 
تا حد بسياري پوشيده ماند، يك دهه بعد به  طرز آشكاري سر باز 
كرد. آباِن ۹۸ زماني به وقوع پيوس��ت كه  سازوكار هاي نمايندگي 
مانند دولت و مجل��س عماًل قادر به رفع مش��كالت معيش��تي و 
اقتصادي مردم نبودند. حوادث آبان ۹۸ همه را  در بهت و حيرت فرو 
برد، در صورتي  كه مسئله چندان پيچيده نبود، همه نهاد هايي كه 
مي توانس��تند از حوادث جلوگي��ري كنند، اتوريته  و توانش��ان تا 
حدودي كاهش يافته بود. نهاد رياست جمهوري و مجلس، عماًل در 
اين وضعيت كارآمد نبودند و ضعِف آنان باعث شد  كشور با هزينه 
آبان ۹۸ را پشت َسر بگذارد. ديري نپاييد و دور از انتظار هم نبود كه 
حوادث دي ماِه ۹۶ رخ داد. اين حوادث ناشي  از مشكالت و مصائب 
اقتصادي بود، اما عدم درهم تنيدگي مسائل اقتصادي و سياسي اين 
اعتراض��ات را خاموش كرد، البت��ه در اين  حوادث خواس��ته هاي 
سياسي متكثر و مواجي مطرح مي شد كه هيچ كدام نتوانست صداي 
غالب باشد و هژمونيك شود و اگر اين  اتفاقات ادامه پيدا مي كرد، در 
غي��اِب جامعه مدن��ي و ناكارآم��دي دولت و مجلس، خس��ارت و 

هزينه هاي بيشتري به وجود مي آمد. 
........................................................................................................................

سرهاي بي کاله کوخ نشينان
علي اصغر سميعي طي يادداشتي با عنوان 
س��رهاي بي كاله كوخ نش��ينان در شماره 
ديروز آرمان ملي نوشت: زخم هاي كهنه اي 
در بدن  اقتصاد كشورمان وجود داشته كه 
تاكنون به عل��ت بنيه بااليي كه اي��ن اقتصاد با اس��تفاده از دوپينگ 
درآمدهاي نفتي داشته ناديده  انگاشته شده، ولي به خواست خداوند 
عدو سبب خير شده و درآمدهاي نفتي كشور به شدت افت داشته و به 

سمت صفر ميل كرده  است. 
در اين ش��رايط خواه ناخواه اجبار حاصل مي شود كه به زخم هايي كه 
تاكنون ناديده گرفته شده، توجه و البته براي درمان آن  كوشش شود. 
مهم ترين زخمي كه به اعتقاد نگارنده بر پيكر اقتصاد كشور مشاهده 
مي شود همانا تورم بسيار باالست كه به نوعي  مي شود آن را ام الفساد 

دانست. 
تورم يعن��ي اخذ ماليات پنه��ان و غيرعادالنه، يعني برداش��ت از 
ثروت مردم بدون توجه به درآمد مازاد  آنها و بدون توجه به ثروت 
آنها، تورم يعني كم ش��دن ارزش پول مردم به طور مس��اوي چه 
فقير باشند، چه ثروتمند، بدين ش��كل كه  ارزش پول نقد آنها كم 
مي شود. طبيعي است كه طبقه ضعيف جامعه كه دارايي و ثروت 
ديگري غير از پول نقد كه حاصل حقوق  ماهانه ناچيز آنهاس��ت، 
آسيب بيشتري از افزايش تورم ببينند. اين طبقه نه ملكي دارد و نه 
سهامي در بورس. اين طبقه نه ارزي در  گاوصندوق دارد و نه طاليي 
در گنجينه خود، پس طبيعي است كه آنها را آسيب پذيرترين افراد 

در مقابل تورم معرفي كنيم. 
........................................................................................................................

اعزام نفتكش به ونزوئال، تابوشكني بود 
محمدعلي خطيبي، نماينده پيشين 
ايران در اوپك در يادداشتي در روزنامه 
جام جم نوشت: بار كشتي هاي ايراني 
كه به س��مت ونزوئال حركت كرد، محموله هاي فروخته شده ايران به 
ونزوئالست كه متعلق به اين كشور است و هر كشوري مي تواند بار خود 
را اسكورت كند ولي نبايد فراموش كرد كه نفتكش هاي ايراني بيشتر 
اين مس��ير را بدون اس��كورت طي كردن��د و بع��د از ورود به آب هاي 
سرزميني ونزوئال اسكورت شدند. در حقيقت ايران بخش اعظم مسير 
را با اقتدار خود پيش رفت. اين اقتدار بايد در ابعاد مختلفي خود را نشان 
بدهد و امروز مي بينيم كه در بخش اقتصادي و در حوزه صادرات خود 

را نشان داده است. 
وقتي فرمانده هوافضاي سپاه اعالم مي كند كه در صورت هر اقدام 
شيطنت آميزي از سوي امريكا ما كش��تي ها، ناوها و تمام امكانات 
امريكا تا ش��عاع ۲هزار كيلومتري را هدف قرار مي دهيم، به معني 
اقتدار و توانايي نظام است كه مي تواند به دخالت امريكا پاسخ بدهد. 
اين اقتدار امروز خود را در همه ابعاد نشان مي دهد. امريكا مي داند 
كه در صورت هر عكس العمل��ي با اقدامات متقاب��ل ايران روبه رو 
خواهد ش��د و ايران چه در خليج فارس و چه خ��ارج از اين حوزه 

توانايي پاسخگويي دارد. 
با توجه به اين اقدام خيلي ها منتظر يك جو نامناس��ب بودند ولي 
شاهد هس��تيم كه جو رواني مثبت در اين زمينه البته تا به امروز 
حاكم اس��ت و نش��ان مي دهد ايران عالوه ب��ر تحريم هاي امريكا 
مي تواند به صادرات خود ادامه بدهد. اين آزموني بود كه نشان داد 
مي توان تحريم امريكا را شكست و با پرچم ايران و به شكل چراغ 

روشن به صادرات ادامه داد. 
گتاثير اين حركت كاماًل مثبت است و نشان مي دهد ما مي توانيم 
روند مثبت و رو به رشدي در مسير صادرات نفت داشته باشيم، 
البته به ش��رطي كه اين روند تداوم داشته باش��د و ما بتوانيم با 
كش��ورهاي ديگر به توافق برس��يم و با اقتدار به صادرات خود 

ادامه دهيم.

88498443سرويس  سياسي

 اذعان اندیشكده های امریكایی 
به شكست سياست فشار حداکثري ترامپ عليه ایران

نشریه فارین پالیسي: مقاومت ایران، اعتبار امریکا را نزد متحدان سنتی اش به چالش کشیده است

منتخ�ب م�ردم اراك در مجل�س یازده�م 
ب�ه  منتخ�ب  س�ه  تاکن�ون  ک�رد  اع�ام 
اعتبارنام�ه تاجگ�ردون اعت�راض کرده ان�د. 
علي اكبر كريمي منتخب م��ردم اراك در مجلس 
يازدهم در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه تاكنون 
س��ه منتخب به اعتبارنامه غالمرض��ا تاجگردون 
منتخب مردم گچس��اران اعتراض كرده اند، اظهار 
داشت: »بنده و آقايان نجابت و زاكاني، نمايندگان 
شيراز و قم به اعتبارنامه آقاي تاجگردون اعتراض 
كرده ايم.« وي درباره داليل اين اعتراض افزود: »امام 
خميني)ره( در وصيتنامه خود تصريح كردند كه اگر 
افرادي به مجلس راه پيدا كردند كه صالحيت هاي 
الزم را نداشتند، نمايندگان بايد از تصويب اعتبارنامه 
وي جلوگي��ري و با اس��تفاده از ابزاره��اي قانوني 

اعتبارنامه آن شخص را رد كنند.«
كريمي با بيان اينكه »اگر يك نفر هم به اعتبارنامه 
يك منتخب اعتراض كند فرآين��د قانوني آن طي 
خواهد ش��د و نيازي ب��ه افزايش تع��داد امضاها و 
درخواس��ت اعتراض به يك اعتبارنامه نيس��ت«، 
گفت: »در مجموع تعداد زيادي از منتخبان هستند 
كه براي اعتراض به اعتبارنامه آقاي تاجگردون اعالم 
آمادگي كرده اند و احتمال افزاي��ش امضاها براي 
اعتراض به اعتبارنامه آقاي تاجگردون وجود دارد.«

در اي��ن نامه خطاب به حجت االس��الم موس��وي 
الرگاني، رياست شعبه 1۲ بررس��ي اعتبارنامه ها 
آمده است: »احتراماً به استناد ماده ۲۸ آيين نامه 
داخلي مجلس شوراي اس��المي، اعتراض خود را 
نس��بت به اعتبارنامه آقاي غالمرض��ا تاجگردون، 
منتخب مردم شريف گچس��اران و باشت به دليل 
رانتخواري و كس��ب منافع اقتصادي و اعمال نفوذ 
شبكه اي از طرق مختلف در دستگاه هاي دولتي و 
شركت هاي تابعه و بخش عمومي اعالم مي داريم.«

گفتني  است تاجگردون كه در انتخابات دوره هفتم 

مجلس شوراي اسالمي ردصالحيت شده بود در 
انتخابات دوره هش��تم تأييد شد اما در انتخابات 
پيروز نشد، در دوره های نهم و دهم او توانست به 
مجلس را پيدا كند. تاجگردون پيش از آن هم در 
دولت اصالحات معاونت پارلماني سازمان برنامه 
و بودجه را عه��ده دار بود. كارنام��ه فعاليت هاي 
تاجگردون در سال هاي گذشته مملو از مواردي 
است كه رس��انه ها با عنوان تخلف و سوءاستفاده 
وي به صورت مستند در ماه هاي گذشته مطرح 
كرده اند، از جمله اين موارد مي توان به باقي ماندن 
يا نفوذ خانوادگي در برخي ش��ركت هاي بزرگ 
اش��اره كرد. كارناوال هاي تشريفاتي تاجگردون 
كه با عنوان تبليغات انتخاباتي پيش از انتخابات 
مجلس يازدهم برگزار شد و حواشي بسياري ايجاد 
كرد، از ديگر مسائل پيرامون اوست كه مواردي 

حتي تخلف آشكار بود. 

نفوذ در انتصابات از ديگر مواردي بود كه رس��انه ها 
با انتشار اسنادي به آن اشاره داشتند، مواردي كه 
حكايت از فاميل گرايي او احتماالً با سوءاس��تفاده 

داشت از جايگاه نمايندگي انجام شده است. 
برخي از مواردي كه ب��ه عنوان تخلف در كارنامه 
كاري اين نماينده مجلس دهم و منتخب مجلس 
يازدهم مطرح مي ش��ود به حوزه ش��ركت هايي 
برمي گردد كه به نوعي وي مسئوليتي در آنها بر 

عهده داشته است. 
1- تاجگ��ردون عض��و هيئت مديره پتروش��يمي 
گچساران بوده كه بعد از خودش نيز برادرزاده اش به 
نام محسن تاجگردون عضو هيئت مديره آن شد تا 

همچنان سهيم و داراي نفوذ باشد. 
۲- تاجگردون همچنين به استناد آگهي روزنامه 
۹۰/11/۲5 كه در تاري��خ ۹1/1/۲3 )يعني بعد از 
انتخ��اب وي به عنوان نماينده مجل��س( به اتفاق 

عليرضا حيدرآبادي پور مته��م متواري رديف اول 
بانك س��رمايه عض��و هيئت مديره ش��ركت پترو 
اميد آس��يا بود. به عالوه به اس��تناد همين آگهي 
نماينده ش��ركت س��يمان هرمزگان نيز بوده اند و 
بعد از خودش نيز كوروش پرويزيان از دوس��تان و 

نزديكانش را جايگزين كرده است. 
نكته مهم اين اس��ت كه تاجگردون مدعي استعفا 
از ش��ركت ها بعد از نمايندگي اس��ت اما عالوه بر 
اين مستندات، براي خروج از هيئت مديره ادعاي 
دادن اس��تعفا يا حتي ارائه استعفاي كتبي مالك 
نيس��ت بلكه بايد مصوبه مجمع عمومي شركت و 
آگهي تغييرات روزنامه رسمي ارائه شود كه چنين 

مستندي قبل از نمايندگي او وجود ندارد. 
3- وي همچني��ن عضو هيئت مديره مؤسس��ه 
غير تج��اري مش��ك و مالر ب��وده ك��ه در تاريخ 
۹۸/4/۲3 در دوران نمايندگي او تشكيل شده است 
كه گفته مي شود هزينه ميتينگ هاي تبليغاتي و 
انتخاباتي خصوصاً هزينه گزاف جشنواره مشك و 

مالر را از اين محل تأمين مي كنند. 
4- غالمرض��ا تاجگردون تا پي��ش از نمايندگي 
حداقل در 1۲ شركت مدير عامل يا عضو هيئت 
مديره بوده كه پ��س از نماينده ش��دن، با هدف 
اس��تفاده از رانت بس��تگانش اقدام به تاس��يس 
تعدادي ش��ركت در همه زمينه ه��ا مي كند و بر 
همين اس��اس در وزارتخانه هاي مختلف و نقاط 

مختلف با رانت به آنها پروژه واگذار مي گردد.
در آخرين خبر، س��ايت خبری دنا مدعی ش��د 
تاجگردون به اعتبار نامه آقايان قاليباف، ميرسليم، 
آقاتهرانی، كريمی و زاكانی اعتراض كرده است. 
تاجگردون پيش��تر تهديد كرده ب��ود در صورت 
اعت��راض ب��ه اعتبار نام��ه وی او ني��ز در اقدامی 
تالفی جويانه به اعتبارنامه چهره های ش��اخص 

مجلس اعتراض خواهد كرد.

اعتراض 3 نماینده به اعتبارنامه تاجگردون

سیاس�ت فش�ار حداکثري امریکا که طي س�ه 
س�ال اخیر به واس�طه مت�ن برج�ام- قطعنامه 
2231 گس�تره قابل توجهي به خود گرفته بود، 
طي هفته هاي اخیر روند نزولي مش�هودي را به 
خود گرفته اس�ت، به طوري که سیاس�تمداران 
ارش�د کاخ س�فید نس�بت به اثرگذاري چنین 
رون�دي بس�یار مأی�وس و عصب�ي هس�تند. 
امريكا كماكان در تالش است كه حلقه هاي تحريم 
و تحديد عليه جمهوري اس��المي ايران را با استناد 
به متن برج��ام- قطعنامه ۲۲31 ب��ه صورت روزانه 
افزايش دهد و در مقابل عالقه من��دان به مذاكره و 
غرب در تالش  هستند تا سند مورد توافق ميان ايران 
و 1+5 را به هر ش��كل ممكن زنده نگه دارند آن هم 
در حالي كه دور جديدي از گستاخي هاي برجامي 
را اياالت متحده امريكا به نمايش گذاش��ته اس��ت؛ 
گستاخي هايي كه علت اصلي آن عدم نتيجه بخشي 
سياس��ت فش��ار حداكثري در مواجهه با جمهوري 

اسالمي ايران طي ماه هاي گذشته بوده است. 
در حالي كه برايان هوك در جديدترين موضع گيري 
ضدايراني خود مي گويد: »رژي��م ]ايران[ با بدترين 
بح��ران اقتص��ادي در تاريخ خ��ود مواجه اس��ت، 
تحريم هاي دولت ترام��پ بزرگ ترين تحريم ها در 
تاريخ جمهوري اسالمي هستند. اين تحريم ها فراتر 
از تحريم هاي چندجانبه اي هس��تند ك��ه پيش از 
آمدن ما بر سر كار اعمال شده بودند و ما سابقه قابل 
توجهي در تحريم سيس��تم مالي ايران داش��ته ايم. 
سياس��ت ما اين اس��ت كه از هر راه كه شده تحريم 
تسليحاتي ايران را تمديد كنيم. اخيراً حدود 4۰۰ 
عضو مجلس نمايندگان از ديپلماس��ي پمپئو براي 
تمديد تحريم تس��ليحاتي حمايت كردند.« وي در 
ادامه بيان مي كند: »راهبرد جديد ما در قبال ايران 
تركيبي از فش��ار اقتصادي، ان��زواي ديپلماتيك و 
بازدارندگي نظامي اس��ت كه هر س��ه براي داشتن 
راهبردي موفق در خصوص ايران الزمند. هر كدام 

كه نباشند با قواعد ايران بازي مي كنيم.« 

   فعال کردن یکي دیگر از مین هاي جاگذاري 
در برجام 

در يكي از آخرين موضع گيري ها، وزير خارجه امريكا 
در توئيتی مي نويسد: »امروز به معافيت هاي تحريمي 
پروژه هاي مرتبط با برجام در ايران پايان مي دهم كه 
در مدت ۶۰ روز اجرايي خواهد ش��د. ادامه تشديد 
فعاليت هاي هسته اي ايران ايجاب مي كند كه اين 
همكاري پايان يابد... دانشمندان ايراني بايد انتخاب 
كنند: يا خارج از حوزه اشاعه به صورت صلح آميز كار 
كنند يا با خطر تحريم مواجه مي شوند.« در حالي كه 
منظور پمپئو آن است كه فعاليت ها براي بازطراحي 
رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك، تأمين اورانيوم 
غني ش��ده براي رآكتور تحقيقاتي ته��ران و انتقال 
س��وخت مصرف ش��ده رآكتور تحقيقاتي به خارج 
از ايران تمديد نمي ش��ود كه امريكا يك��ي ديگر از 
مين هاي جاگذاري در برجام را فعال مي كند تا قدرت 
اثرگذاري »سياست فش��ار حداكثري بر جمهوري 
اس��المي ايران« را با »هدف كشاندن ايران پاي ميز 

مذاكرات جديد« افزايش دهد. 
     سایه شوم »سیاست فشار حداکثري«

 بر فراز کاخ سفید 
در همي��ن ب��اره انديش��كده امريكايي »دف��اع از 
دموكراس��ي ها« در مقاله اي به كاوش درباره ميزان 
اثرگذاري سياست »فشار حداكثري اياالت متحده« 
عليه كش��ورمان طي دو س��ال كنون��ي پرداخته و 
افزايش نرخ ارز و ت��ورم و كاهش ص��ادرات نفت و 
توليد ناخالص داخلي را از اثرات چنين سياس��تي 
مي داند. در اين مقاله اضافه ش��دن حزب اهلل لبنان 
به گروه هاي به اصطالح تروريس��تي توسط بريتانيا 
و آلمان و همچنين ترور سردار سليماني را از نتايج 
فش��ارهاي امريكا بر برنامه منطقه اي ايران و جبهه 
مقاومت و همچني��ن تحريم رهبر انق��الب و وزير 
امور خارجه را تابوش��كني دولت ترامپ نس��بت به 
عرف هاي بين المللي عنوان مي كند. اين انديشكده 
همچنان كه نقش مهمي در ش��كل گيري سياست 

خارجي واشنگتن در قبال ايران دارد، ادعا مي كند 
كه در نشس��ت آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گزارش��ي درباره فعاليت هاي هس��ته اي كشورمان 
منتشر خواهد شد كه مبناي آن بر دو مؤلفه طراحي 
خواهد شد: نخس��ت، ادعاي عدم همكاري ايران با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي و ممانعت از بازرسي ها 
كه از سوي ايران انجام ش��ده است و ديگر، ديتاها و 
اطالعاتي )اطالعات مضحكي مانند تورقوز آباد( كه 
رژيم صهيونيستي در اختيار آژانس قرار داده است. بر 
همين اساس اين انديشكده امريكايي احتماالً مقامات 
اياالت متحده طي هفته هاي آتي آژانس بين المللي 
را تحت فشار قرار خواهند داد تا از ايران درخواست 
»اجازه دسترسي بازرسان آژانس ]جاسوسان غربي- 
عبري[ را به تمامی پايگاه ها، اطالعات، منابع و افراد 
مرتبط با برنامه  هس��ته اي ايران كه از ابتداي مسير 

تاكنون با آن مرتبط بوده اند« بدهد. 
اين انديشكده همچنين در ادامه مي نويسد: چنانچه 
جمهوري اسالمي ايران از چنين پيشنهادي استقبال 
نكند، بايد ائتالفي ش��كل بگيرد كه بر اساس آن به 
ايران اين هشدار گفته ش��ود كه نمي تواند گذشته 
هسته اي اش را پنهان كند و اگر اطالعات مورد نياز 
آژانس ]جاسوس��ان غربي- عبري[ را در اختيار آن 
نگذارد، با واكنش س��ريع جامعه جهاني و مجازات  

]تحريم[ هاي بين المللي مواجه خواهد شد. 
اين موسس��ه امريكايي علت اصلي سودمند بودن 
چنين پيشنهادي را مدل موفق گذشته آن طي سال 
۲۰11 توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي مي داند 

كه نهايتاً ايران را پاي ميز مذاكره كشاند. 
آنچه مبرهن است اينكه همه سياست هاي فشارهاي 
حداكث��ري دولت دونال��د ترامپ علي��ه جمهوري 
اس��المي ايران مؤثر واقع نش��ده و انديشكده هايی 
مثل »دفاع از دموكراس��ي« براي جبران شكس��ت 
»سياست فشار حداكثري« اياالت متحده امريكا عليه 
كشورمان اقدام به رونمايي از پيشنهاداتي مي كنند 
كه از گسترش يأس و نااميدي در ميان مقامات كاخ 

س��فيد جلوگيري كند، البته در اين ميان هس��تند 
انديشكده هايی كه به صراحت به شكست سياست 
فش��ار حداكثري اي��االت متحده عليه كش��ورمان 
اذعان دارند، به عنوان نمونه انديشكده كوينسي با 
انتخاب تيتر »هر كسي وارد خاورميانه شده در آن 
گرفتار شده است«، با يادآوري سخنان دونالد ترامپ 
در جري��ان تبليغ��ات انتخابات رياس��ت جمهوري 
۲۰1۶ امريكا، تناقض سياست هاي او به ويژه »فشار 
حداكثري« با اين شعار را يادآور مي شود. نويسنده 
در مقاله خود توقف ديپلماس��ي منطقه اي از سوي 
متحدان غرب، افزاي��ش هزينه هاي نظامي امريكا و 
در نتيجه كمبود بودجه الزم براي مقابله اين كشور 
با كرونا را از جمله آس��يب هاي سياست منطقه اي 
ترامپ در غرب آس��يا عنوان مي كند. همچنين اين 
انديشكده تأكيد مي كند كه فشارهاي امريكا در سه 
حوزه هسته اي، موشكي و منطقه اي نتيجه معكوس 
داده و س��بب افزايش فعاليت هاي ايران در هر سه 
حوزه شده است. نويسنده همچنين ضمن اشاره به 
اينكه نتيجه منطقي جنگ اقتصادي، جنگ نظامي 
خواهد بود، دولت ترامپ را خطاب قرار مي دهد كه 
وقتي با طالبان توانس��ته توافق كند چرا به س��مت 
ديپلماسي با ايران حركت نمي كند، ايران از طالبان 
خطرناك تر نيست. اين انديشكده همچنين با اشاره 
به س��خن رابرت گيتس، وزير دفاع پيشين امريكا 
كه »عربس��تان مي خواهد امريكا ت��ا آخرين نفر با 
ايران بجنگد«، به ترام��پ توصيه مي كند نبردهاي 
منطقه اي كه سودي براي اين كشور ندارد را به حال 
خود واگذارد زيرا نمي تواند هم در منطقه بماند و هم 

از جنگ با ايران اجتناب كند. 
   بازي در پازل امریکا- اروپا!

فعال كردن مين هاي جاگذاري در برجام توس��ط 
امريكا براي جبران خس��ارت هاي ناش��ي از عدم 
نتيجه بخش��ي سياست هاي فش��ار حداكثري بر 
جمهوري اسالمی ايران است، اين در حالي است كه 
كماكان جماعتي در داخل كشور تالش مي كنند 
برجام را به عنوان يك سند ملي و افتخار بين المللي 
حفظ كنند و كمافي السابق كجدار و مريز با روند 
نقض برجام توس��ط اروپا و امري��كا و مهم تر از آن 
توسعه تحريم هاي ضدايراني غرب كنار بيايند. در 
همين زمينه نش��ريه فارين پاليسي طي گزارشي 
مدعي اس��ت كاهش تعهدات برجامي از س��وي 
ايران اعم از افزايش غني سازي و ذخيره سوخت در 
كنار از سرگيري تحقيق  و توسعه سانتريفيوژهاي 
پيشرفته، زمان دستيابي ايران به سالح هسته اي را 
به نصف كاهش داده است. مقاله نويس همچنين 
تأكيد مي كند، مقاومت ايران عالوه بر زير س��ؤال 
بردن سياست »فش��ار حداكثري«، اعتبار امريكا 
در ميان متح��دان س��نتي اش را نيز ب��ه چالش 
كشيده است. چنانچه س��ه كشور اروپايي با وجود 
اش��تراك نظر با امريكا در تهديدنماي��ي از برنامه 
موش��كي و منطقه اي ايران، تمايلي به همكاري با 
ترامپ جهت فعال س��ازي مكانيس��م ماشه نشان 
نمي دهند. نويس��نده اش��اره اي هم ب��ه انتخابات 
رياست جمهوري امريكا مي كند و معتقد است هر 
چه شانس پيروزي جو بايدن افزايش يابد، آلمان و 
فرانسه اميد بيشتري جهت اتالف وقت تا انتخابات 
مي يابند ولي در عين حال نگرانند كه امريكا پس 
از ناكامي در فروپاشي برجام، بريتانيا را تحريك به 

فعال سازي مكانيسم ماشه نمايد.

   گزارش 2

سخنگوي شوراي نگهبان:
الیحه حذف 4 صفر از پول ملي ابهام دارد

هنوز ابهاماتي درب�اره الیحه حذف چهار صف�ر از پول ملي وجود 
دارد که باید رفع ش�ود و پس از رفع ابهام�ات اعام نظر مي کنیم. 
به گزارش مهر، عباس��علي كدخدايي سخنگوي ش��وراي نگهبان روز 
شنبه در نشست خبري گزارشي از بررس��ي مصوبات مجلس شوراي 

اسالمي ارائه داد. 
   ایراد شوراي نگهبان به حذف ۴ صفر از پول ملي

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اش��اره به بررسي اليحه حذف 
چهار صفر در شوراي نگهبان، اعالم كرد: به دليل اهميت اين اليحه و 
پيگيري هاي دولت از رئيس كل بانك مركزي دعوت شد تا در جلسه 

شوراي نگهبان حضور يابد. 
او بيش از يك ساعت در خصوص ابهامات موجود توضيحاتي ارائه كرد 
اما بعد از اين گفت وگو همچنان ايرادات فني اعضاي ش��وراي نگهبان 

باقي بود. 
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بررسي اليحه ايجاد مناطق آزاد 
تجاري صنعتي سرخس، دوغارون و مازندران در شوراي نگهبان گفت: 
ايرادات زيادي به اين لوايح وارد است و نيازمند اخذ گزارشات بيشتري 

در اين خصوص هستيم. 
   سندي درباره غیرمعتبر بودن مدرك منتخبان 

به دست ما نرسیده است
كدخدايي در مورد ابهام در مدارك تحصيلي برخي نمايندگان مجلس 
اظهار داش��ت: بنده قباًل هم پاس��خ دادم كه آنچه تاكنون بر اس��اس 
گزارش هاي رسمي به ما واصل شده است، فقط درباره مدرك تحصيلي 
منتخب مردم تفرش ب��ود و ديگر مطالب صرفاً در فضاي رس��انه اي و 

مجازي مطرح شده است. 
وي با اشاره به اينكه البته شوراي نگهبان موضوع مذكور را بررسي كرد، 
گفت: گويا اين مطلب از س��وي يكي از منتخبان مجلس دهم درباره 
رقيب انتخاباتي اش مطرح شده است و مستنداتي در اين زمينه به ما 
ارائه نكرد. در شرايط فعلي هم اين مدارك بايد به كميسيون هاي بررسي 

اعتبارنامه منتخبان مجلس ارسال شود. 
   مذاکره با مجلس یازدهم براي اصاح قانون انتخابات

سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح دوفوريتي قانون اصالح انتخابات 
كه در روزهاي پاياني مجلس دهم مطرح شد، گفت: اين طرح ايرادات 
بسيار زيادي دارد. مذاكراتي با برخي از منتخبان مجلس يازدهم براي 
اصالح قانون انتخابات انجام شده است و پيش نويس هايي هم در اين باره 
آماده شده تا هر چه سريع تر اين كار مشترك صورت گيرد كه اميدواريم 
با استفاده از تجارب مجلس دهم، قانون انتخابات در مجلس جديد به 

يك ساماني برسد. 
   قتل دختر 13ساله اقدامی نابخشودني است

كدخدايي در پاسخ به س��ؤالي پيرامون ارتباط قتل نوجوان 13ساله با 
عدم اعالم نظر ش��وراي نگهبان در خصوص اليحه حمايت از اطفال و 
نوجوانان گفت: اين اقدام جنايتي نابخشودني است. اقدامي خالف شرع 
و قانون اساس��ي و قوانين جاري كش��ور و امري غيرانساني بود. ما هم 
انزجار خود را از اين گونه جنايت اعالم مي كنيم، البته اين گونه مسائل 
با قانونگذاري رفع نمي ش��ود. زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي دارد كه 
بايد براي رفع آن اقدام كرد. قتل دختر نوجوان، اقدام نابخش��ودني و 

غيرانساني است.
سخنگوي ش��وراي نگهبان گفت: اليحه حمايت از اطفال و نوجوانان، 
سال ۹۷ به شوراي نگهبان ارس��ال و 1۰روز بعد ايرادات آن به مجلس 
اعالم شد اما حدود ۹ ماه بعد، ايرادات شورا رفع و اليحه به شورا ارسال 
شد كه مجدداً مورد ايراد قرار گرفت و چندين ماه در كميسيون مربوطه 
معطل ماند. هيچ گونه قصوري از سوي شوراي نگهبان صورت نگرفته 
اس��ت، البته بنده معتقدم ارتباطي بين اين اليحه و جنايتي كه اتفاق 

افتاده است، وجود ندارد. 
   علت غیب�ت آیت اهلل جنت�ي در مراس�م افتتاحیه مجلس 

یازدهم
وي در پاس��خ به س��ؤالي در مورد علت عدم حضور آيت اهلل جنتي در 
مراسم افتتاحيه مجلس يازدهم، اظهار داشت: با توجه به شيوع بيماري 
كرونا، پروتكل هايي وجود داشت كه از ابتدا اعالم كردند تعداد مدعوين 
مجلس محدود است. از ش��وراي نگهبان، بنده و آيت اهلل جنتي براي 
حضور در اين مراس��م دعوت شديم. آقاي جنتي س��فر بودند. تالش 
كردند كه برگردند اما امكانپذير نبود به همين جهت بنده در جلس��ه 

افتتاحيه حضور يافتم. 
    به »روحاني« گزارش دقیق نمي رسد

كدخدايي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص اظهارات رئيس جمهور 
مبني بر ناهماهنگي وزارت كش��ور با ش��وراي نگهبان براي برگزاري 
انتخابات به صورت الكترونيكي گفت: وزير كش��ور اخي��راً اعالم كرد 
همكاري و هماهنگي ای كه بين ش��وراي نگهبان و وزارت كش��ور در 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي وجود داشت در هيچ دوره اي وجود 
نداشته است. شايد رئيس جمهور اطالعات دقيقي در اين خصوص ندارد 
يا گزارش دقيقي براي او ارسال نشده است. كدخدايي اظهار داشت: با 
وزير ارتباطات كه فردي متخصص در اين زمينه است مشورت كردم اما 

او هم اعالم كرد ترديد جدي در خصوص اين سازوكار وجود دارد.
........................................................................................................................

نماینده دماوند:
 روند پرداخت حقوق هاي نجومي

ادامه دارد
دی�وان محاس�بات ب�ه عن�وان ب�ازوي نظارت�ي مجل�س درباره 
حقوق ه�اي نجوم�ي گزارش�اتي را تهی�ه ک�رده اس�ت ام�ا این 
کفای�ت نمي کن�د بلک�ه بای�د موض�وع را ت�ا جای�ي پیگی�ري 
کند ک�ه منجر ب�ه توق�ف پرداخت حقوق ه�اي نامتعارف ش�ود. 
س��يداحمد رس��ولي نژاد نماينده مردم دماوند و فيروزكوه در مجلس 
يازدهم در گفت وگو با تس��نيم، ضمن تأكيد بر تقوي��ت بعد نظارتي 
قوه مقننه، اظهار داشت: در مجلس يازدهم به دنبال اين هستيم كه با 
اصالح آيين نامه داخلي و ساختار پارلمان بعد نظارتي را تقويت كنيم 
تا نمايندگان نظارت دقيق تر، بهتر و مؤثرت��ري بر موضوعات مختلف 

داشته باشند. 
وي با بيان اينكه متأس��فانه مجلس در چند دوره اخير در بعد نظارتي 
ضعيف عمل كرده و نظارت چندان قوي ای نداشته است، افزود: بنده 
معتقدم بسياري از مفاسد اقتصادي، اختالس ها و همچنين مواردي از 
غارت بيت المال كه به گوش ما مي رسد نتيجه عدم نظارت قوي مجلس 

و همچنين دستگاه هاي نظارتي است. 
منتخب مردم دماوند و فيروزك��وه در مجلس يازدهم با تأكيد بر اينكه 
متأسفانه روند پرداخت حقوق هاي نجومي نه تنها متوقف نشده بلكه 
گسترش بس��ياري يافته اس��ت، ادامه داد: ديوان محاسبات به عنوان 
بازوي نظارتي مجلس در اين باره گزارشاتي را تهيه كرده است اما صرف 
ارائه گزارش در اين زمينه كفايت نمي كند بلكه بايد موضوع را تا جايي 
پيگيري كند كه به نتيجه رسيده و منجر به توقف پرداخت حقوق هاي 
نامتعارف شود. رسولي نژاد تصريح كرد: اگر مجلس، ديوان محاسبات، 
كميسيون اصل ۹۰ پارلمان و همچنين سازمان بازرسي كل كشور به 
وظايف خود به درستي عمل مي كردند بسياري از مسائل مانند پرداخت 
حقوق هاي نجومي، مفاسد اقتصادي و اختالس ها اتفاق نمي افتاد. بايد 
بعد نظارتي و ديوان محاس��بات به عنوان ب��ازوي نظارتي در مجلس 
يازدهم تقويت شود و نبايد كوچك ترين ترحمي نسبت به افراد مفسد، 

چه مفسد سياسي و چه مفسد اقتصادي داشته باشد. 

اميرعباس رسولي
   گزارش  یک


