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هدف پنهان سعودي از اهانت به مرجعيت

روزنامه وطن امروز در مورد انتش��ار 
كاريكاتوري توهين آميز نس��بت به 
آي��ت اهلل سيس��تاني در رس��انه اي 
سعودي نوشت: از آنجا كه مرجعيت شيعه عراق همواره در مسير ايجاد 
ثبات و وحدت بين نيروهاي عراقي اقدام كرده است و همچنين ثبات 
در عراق منجر به افزايش قدرت مقاومت مي شود، سعودي ها با حمله 
رسانه اي به جايگاه مرجعيت درصدد اين هستند تا مرجعيت عراق را 
تضعيف كنند و در پي آن مقاومت عراق و حشدالشعبي تحت تاثير قرار 
گيرد. بدون شك اين اختالف افكني ها همزمان با مذاكرات استراتژيك 
بغداد- واش��نگتن با شدت بيش��تري ادامه پيدا خواهد كرد تا با ايجاد 
برخي تنش ها امنيت در ش��هرهاي مختلف عراق را كاهش دهند و به 
نوعي يكي  از بهانه هاي تداوم حضور امريكا در عراق را فراهم كنند، از 
اين رو بايد توجه داشت كه دامن زدن به هرگونه اقدام تفرقه افكنانه در 
جريان مقاومت و شيعه منجر به افزايش نفوذ امريكايي ها خواهد شد. 
بسيج مردمي عراق و شيعيان اين كشور تاكنون هر توفيقي كه داشته اند 
را در پي وحدت به دست آورده اند، از اين رو الزم است با جديت از نهاد 

مرجعيت به عنوان نماد وحدت در عراق حمايت شود. 
........................................................................................................................

دوپينگ نكنيم
روزنام��ه صبح نو در س��رمقاله خود نوش��ت: حضور 
محمدجواد ظريف در مجلس به  دليل جو س��نگين 
انتقادهاي نمايندگان، نه فقط رسانه ها بلكه احتماال 
خود وزير خارجه را هم غافلگير كرد. فارغ از آنكه سخنان ظريف در پاسخ به 
نقدها چقدر درست يا نادرست بود اما نبايد از ايراِد روش وزير امور خارجه در 
پاسخ به منتقدان گذشت. در حالي كه اكثر نمايندگان به صورت مشخص و 
مصداقي، به عملكرد وزارت خارجه نقد داشتند و مسائل مشخصي را ليست 
كرده بودند اما ظريف ترجيح داد به جاي پاسخگويي شفاف درباره نقدهاي 
ارائه شده به تعاريف رهبر معظم انقالب از ش��خص وي و همراهي با شهيد 
سليماني بحث را به حاشيه ببرد. سيره بزرگاني مانند رهبر انقالب و شاگردان 
مخلص و بااخالق ايشان مانند شهيد قاسم سليماني همواره كمال همراهي 
و مددرساني براي باز كردن گره هاي اجرايي كشور بوده و است، دولت هم از 
اين قاعده مستثني نيست. اين سيره ربطي به اين موضوع يا دولت نداشته و 
همواره در همه دولت ها برقرار بوده اس��ت. ايشان در اين مسير حتي سعي 
دارند كه جانب انصاف نگه داشته شده و بعضاً انتقادها به عملكرد يك شخص 
موجب زير سؤال رفتن ش��خصيت او نشود. اينجاس��ت كه بعضي عبارات 
تمجيدآميز رهبر انقالب از ش��خصيت افراد معنادار مي شود. سيره رهبري 
درباره برجام به خوبي مؤيد اين ادعاست. اينها منافي آن نيست كه مسئوالن 
و مديران دولتي از پاسخگويي درباره عملكرد خود طفره رفته و با دوپينگ 
سعي داشته باشند ارزيابي از عملكرد خود را در حاشيه امن قراردهند. كار 

وزير خارجه، دوپينگ نادرست است حتي براي شما آقاي ظريف!
........................................................................................................................

چرا از خودتان مايه نمي گذاريد؟!
حسين شريعتمداري در سرمقاله كيهان در 
مورد حضور ظريف در مجلس نوشت: نگارنده 
با اهانت برخي از نمايندگان به جناب ظريف و 
دروغگو ناميدن ايشان موافق نيست ولي تأكيد حضرت آقا بر صادق و 
شجاع بودن ايشان نيز نمي تواند نشانه عملكرد قابل  قبول وزارت خارجه 
باشد، چراكه يك انسان مي تواند مؤمن و راستگو و حتي شجاع باشد ولي 
در مسئوليتي كه بر عهده گرفته كارآمد نباشد و مثاًل به راحتي سرش را 
كاله گذاشته و فريبش بدهند، يعني همان ترفندي كه امريكا در مقابل 
تيم مذاكره كننده كش��ورمان به كار گرفت و برجام سراسر خسارت و 
فاجعه را به آنان تحميل كرد. به عنوان مثال- و فقط يكي از ده ها نمونه 
ديگر- حضرت آقا در آغاز سال ۹۴ تأكيد فرمودند: لغو تحريم ها پس از 
اجراي توافق، خدعه امريكايي است ولي آقايان همه امتيازها را دادند و 
درمقابل وعده نس��يه لغو تحريم ه��ا را گرفتند و نتيج��ه آنكه نه فقط 
تحريم ها لغو نشد بلكه ده ها تحريم ديگر هم به آن اضافه شد! و بي توجهي 
تيم مذاكره كننده كشورمان به هشدار حضرت آقا باعث شد امريكا كاله 
گشادي را كه تدارك ديده بود به آساني بر سر تيم مذاكره كننده مؤمن 
و شجاع و راستگوي كشورمان بگذارد! يا حضرت آقا ۱۱شرط براي توافق 
تعيين و ابالغ فرمودند، آقايان به كداميك از آنها عمل كرده اند كه حاال 
ناكامي و ناتواني خود را به حساب حضرت ايش��ان مي نويسند؟! آقاي 
ظريف! چرا نمي فرماييد كه حضرت آقا با صراحت اعالم كرده بودند به 
مذاكره با امريكا خوش بين نيستند و نگران خدعه و نيرنگ آنها هستند؟! 

و آقايان امضاي كري را تضمين مي دانستيد! 
آقاي ظريف فرموده اند: »من هيچ گاه مسائل داخلي را به خارج نبردم«!... 
متأسفانه ايشان در جريان سفر به نيويورك براي شركت در شصت و نهمين 
نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد )مهرماه ۹۳( در مصاحبه با شبكه 
تلويزيوني PBS امريكا كه در محل ش��وراي روابط خارجي امريكا صورت 
گرفته بود در پاسخ به اين سؤال خبرنگار )هاله اسفندياري جاسوس سيا( 
كه پرسيده بود »آيا شكست در مذاكرات هسته اي بر سياست خارجي ايران 
تأثيرگذار خواهد بود؟«، مي گويد: »بي ترديد، همين طور است زيرا ما روندي 
را شروع كرده ايم كه هدف از آن تغيير فضاي سياست خارجي كشور است. 
اگر با وجود تالش هاي ما براي تعامل، اين تالش ها بي نتيجه بماند، مردم 
ايران اين فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ماه ديگر كه انتخابات پارلماني در 

ايران برگزار مي شود، به اين عملكرد ما )با آراي خود( پاسخ دهند...«
آقاي ظريف! جناب عالي پيش از اين هم در آن هنگام كه آقاي  روحاني به 
عنوان دبير شوراي عالي امنيت  ملي در دولت اصالحات مشغول مذاكره با 
طرف غربي بود طي سخناني كه فيلمش سال ها بعد منتشر شد، خطاب به 
البرادعي دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي  فرموده بوديد: »بسياري از 

كانديداهاي رياست جمهوري از شكست مذاكرات ما سود مي برند.«! 
........................................................................................................................

ارز جهانگيري فقط رانت و تورم توليد كرد
روزنامه س��ازندگي در گزارشي نوش��ته: توزيع ارز 
۴هزارو200 تومان��ي به عن��وان هدي��ه اي ب��راي 
رانت خواران تمام شد. ارز ۴هزارو200 توماني، ارزي 
بود كه دولت در اوايل سال۹7 تصميم به توزيع آن 
گرفت و ب��ه خاطر تبيين و توجيه ماجرا توس��ط جهانگي��ري به »ارز 
جهانگيري« معروف شد. پس از اين اعالم، ۱8ميليارد دالر ارز در بازار 

توزيع شد كه ثمره آن، تورم بيشتر و رانت رانت خواران بود. 
نزديك دو س��ال و چند ماه از تولد دالر ۴هزارو200 توماني گذشته و با 
انتقاد سرپرست وزير صمت از اين نرخ ارز و اعالم و عدم نياز اقتصاد به 
دالر ۴هزارو200 توماني، حلقه منتقدان اين سياس��ت در حال تكميل 
شدن است. دولتي كه قرار بود از سال ۹۳ فضا را براي تك نرخي كردن 
ارز فراهم كند، در نهايت تن به نرخ ۴هزارو200 توماني براي دالر داد و تا 
مدت ها آن را به  عنوان تنها نرخ دالر در بازار داخل به رسميت شناخت. 
اما اين به رسميت شناختن يك طرفه دوامي نداشت، چراكه چند ماه بعد 
ارز نه يك نرخ و دو نرخ، بلكه سه نرخ را به خود ديد كه هر سه هم از سوي 
دولت پذيرفته شده بود. اين روزها يك نرخ براي ارز در صرافي ها، يك 
نرخ براي ارز در بازار آزاد و يك نرخ ارز نيمايي مطرح است و اقتصاد ايران 
بار مصائب تحميلي از ارز ۴هزارو200 توماني را به دوش مي كشد. نقدها 
به سياست اختصاص ارز ۴هزارو200 توماني به واردات همچنان از سوي 
اقتصاددانان و فعاالن تجاري ادامه دارد، در حالي كه اين سياس��ت هم 
پابه پاي اين نقدها پيش مي رود. نكته جالب اينكه بررسي اظهارنظرهاي 
مس��ئوالن دولتي درباره ارز ۴هزارو200 توماني در س��ه سال گذشته 
گوياي مخالفت بس��ياري از دولتمردان حتي شخص رئيس جمهور با 

دالر ۴هزارو200 توماني است. 
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نگاهي به عملكرد قوه مقننه طي يك ماه اخير 

 انتظار از مجلس را با  امضای انواع طرح ها 
باال نبريد

تصویر سیاست

اولين نفتكش ايران كه محصوالت پتروشيمي به ونزوئال برده بود، روز گذشته 
وارد ايران شد و خدمه و مسئوالن نفتكش مورد تقدير مسئوالن كشور قرار 
گرفتند. حلقه هاي گلي كه ديروز بر گردن آنان انداخته شد، پيام تقدير و 
تشكر دو ملت ايران و ونزوئال بود از خدمه نفتكشي كه يك نفتكش عادي 
برگردد  و  برود  معمولي  در شرايط  نفتي  همه صادرات  روال  كه طبق  نبود 
بلكه امكان آن مي رفت اين نفتكش ها در مسير با مشكالتي از جمله توقيف 
وارد  يا حتي  بگيرند  قرار  امريكا  با  همپيمان  اروپايي هاي  يا  امريكا  توسط 
درگيري هاي نظامي شوند. اين پيش بيني ها از ابتدا هم وجود داشت و با اين 
حال، آنان پذيرفتند تا اين مسير پرخطر را براي ايستادن مقابل تحريم هاي 
ظالمانه امريكا عليه دو ملت ايران و ونزوئال پيش بروند و رفتند و ايستادگي 

و مقاومت جواب داد و كسي هم نتوانست مانع آنان شود. 

با گذش�ت بيش از يك ماه از تشكيل مجلس 
يازدهم مي ت�وان گفت موت�ور اي�ن دوره از 
مجلس شوراي اس�المي به طور كامل روشن 
شده اس�ت. عالوه بر فعاليت كليت مجلس و 
مشخص شدن مهم ترين پست هاي مديريتي 
مجل�س، نماين�دگان ني�ز از نظر رس�انه ای 
فعال ش�ده اند و مي توان پس�ت هاي آنان را 
در فضاي مجازي دي�د، با اين ح�ال واقعيت 
عرص�ه سياس�ت نش�ان داده ك�ه مؤثرين 
قدم ها در سكوت و به دور از جنجال و هياهو 
برداش�ته مي ش�ود، البت�ه اطالع رس�اني از 
اقدام�ات نمايندگان در مجلس بدون ش�ك 
انتخابي درس�ت اس�ت اما گاهي بي�ن اقدام 
درس�ت و جنجال فاصله باريكي وجود دارد. 
نگاهي به اكانت هاي توئيتري نمايندگان مجلس 
و نظ��رات آنها در س��اير ش��بكه هاي اجتماعي 
نش��ان دهنده جمع كردن امضا براي طرح هاي 
مختلف است؛ طرح هايي كه اغلب نيز در واكنش 
به مشكالت جدي اقتصادي اين روزهاي جامعه 
تهيه شده است. از جمله اين طرح ها مي توان به 
تعيين مكانيسمي براي ساماندهي هر چه بهتر 
اجاره خانه ها يا ساماندهي بازار مسكن اشاره كرد 
كه اين روزها عماًل ش��رايط را براي مردم بسيار 

سخت كرده است. 
ش��ايد در ابتداي امر به نظر برس��د مي توان در 
كوتاه مدت انتظار تصويب تم��ام اين طرح ها را 
داشت اما واقعيت اين است كه مسير بوروكراسي 
تصويب و تأييد يك طرح ممكن است تا ماه ها به 

طول بينجامد. 
به صورت متوس��ط مدت زمان بررسي هر طرح 
در كميس��يون هاي مربوطه در مجلس شوراي 
اسالمي نزديك ش��ش ماه به طول مي انجامد و 

از س��وي ديگر نهادهاي مختلف از جمله مراكز 
تحقيقاتي و همچنين نهادهاي دولتي و غيردولتي 

بايد در خصوص آن اظهار نظر كنند. 
به اي��ن ترتيب حت��ي اگر يك طرح ب��ا حداكثر 
زمان ممكن مورد بررس��ي قرار بگيرد با در نظر 
گرفتن اعالم وصول آن براي بررس��ي در صحن 
نزديك ش��ش تا ۹ ماه بايد وقت صرف آن شود. 
اين در حالي است كه يك قانون براي اجرا شدن 
بايد تش��ريفات ديگري را هم از سر بگذراند. اين 
تشريفات ش��امل بررسي در ش��وراي نگهبان، 
ابالغ آن از س��وي دولت و تهي��ه آيين نامه هاي 
احتمالي است، از اين رو به راحتي زمان مورد نياز 
مي تواند تا يك سال هم برس��د، بنابراين روشن 
اس��ت كه با جمع آوري امضا و تبليغ كردن براي 
يك طرح نمي توان انتظار معجزه داش��ت. نكته 
مهم تر هم اين است كه مجلس شوراي اسالمي 
نمي تواند طرح هايي را كه ب��ار مالي براي دولت 
دارد، تصويب كن��د، زيرا تصوي��ب اين طرح ها 
نيازمند ارائ��ه اصالحيه براي بودجه اس��ت كه 
آن هم مس��ير جداگانه اي براي خود مي طلبد. 
طبيعي است كه با چنين روندي تبليغات بيش 
از اندازه روي طرح هايي كه در مرحله جمع آوري 
امضا قرار دارد، تنها و تنها انتظارات را از مجلس 
شوراي اسالمي به طرز فزاينده اي افزايش خواهد 
داد بدون آنكه مجلس بتواند براي اجراي آنها قدم 

مؤثري بردارد. 
   ضرورت روش�ن شدن تكليف مصوبات 

سران قوا 
ش��ايد در وهله اول مجلس شوراي اسالمي بايد 
فكري براي مصوبات شوراي عالي اقتصادي سران 
قوا كند. اين شورا كه براي ايجاد يك فرماندهي 
واحد در حوزه اقتصاد مقاومتي تش��كيل ش��د، 

تبديل به مهم ترين نهاد برنامه ريز براي اقتصاد 
كشور شده است. 

برخي از مهم ترين تصميمات براي اداره اقتصاد 
كش��ور در اين نهاد تصويب و ابالغ ش��ده است. 
از جمله اي��ن موارد مي توان ب��ه تصويب بودجه 
سال ۹۹ اش��اره كرد كه عماًل با تصويب در اين 
شورا قابليت اجرايي پيدا كرده است. در كنار اين 
تصميم، صدور نزديك ۱50هزارميليارد تومان 
اوراق قرضه نيز از تصميمات سرنوشت ساز ديگر 
اين شورا محسوب مي شود. گرچه ممكن است 
گفته شود تشكيل اين ش��ورا ناشی از بی عملی 
مجلس از يك سو و اتخاذ تصميمات مهم و فوری 
فارغ از بوروكراس��ی اداری از س��وی ديگر بوده 
باشد اما بديهی است تداوم فعاليت اين شورا بر 
عملكرد دولت به عنوان تنها نهاد قانونگذار تأثير 

خواهد داشت. 
حضور مجلس شوراي اسالمي هم اكنون محدود 
به حضور رئي��س مجلس در جلس��ات اين نهاد 
و همچنين حضور رؤساي كميس��يون برنامه و 
بودجه و صنايع به عنوان اعضاي مشورتي است. 
روشن نيست كه پيشنهادات كليت مجلس تا چه 
اندازه در اين ستاد مطرح و قابليت اجرايي شدن 
دارد. بدون شك مجلس نيز بايد توانمندي الزم 
براي ارائه پيش��نهادات دقيق و اجرايي را نشان 
دهد، چراكه مجلس شوراي اسالمي همان گونه 
كه گفته شد با برخي مشكالت جدي به خصوص 
در ح��وزه تصميم گيري هاي س��ريع اقتصادي 

روبه رو است. 
   بودجه ريزي كشور بايد اصالح شود

اولويت ديگري كه مجلس بايد خود را از هم اكنون 
براي آن آماده كند، بحث بودجه سال۱۴00 است. 
ش��ايد مهم ترين اهرم مجلس براي تاثيرگذاري 

اقتصادي بر كشور مس��ئله بودجه باشد چراكه 
سند فوق دخل و خرج يك سال كشور را مشخص 
مي كند. از مدت ها پيش بسياري از كارشناسان 
در خصوص نحوه بررس��ي و تصويب بودجه در 
مجالس قبلي هشدار داده و آن را مغاير با اسناد 

باالدستي كشور عنوان مي كردند. 
واقعيت هم اين است كه با رويه فعلي تنها نزديك 
۱5درصد بودجه در مجلس بررس��ي مي شود و 
بخش مهم تري از آن كه ش��امل بودجه شركت 
و هلدينگ هاي دولتي اس��ت عم��اًل بدون هيچ 
بررس��ي ای در مجلس تصويب مي شود. يكي از 
قدم هاي جدي مجلس يازدهم در شرايط فعلي به 
جاي تالش براي تصويب طرح هاي بعضاً غيرقابل 

اجرا اصالح روند تصويب بودجه كشور است. 
از آنجا كه بررس��ي بودجه كاماًل در داخل خود 
مجلس صورت مي گيرد، نياز به هماهنگي بيشتر 
با ساير قوا وجود ندارد، از اين رو در شرايط فعلي 
آماده شدن براي بررس��ي بودجه مي تواند جزو 
اهداف جدي تري باشد كه مجلس بايد روي آن 
تمركز كند. يكي ديگ��ر از اولويت هاي مجلس 
يازدهم كه به نظر مي رسد بايد مورد توجه قرار 
بگيرد، اصالح اداره مجلس باش��د، اين نكته اي 
است كه از سوي برخي نمايندگان جديد مجلس 
نيز مورد توجه قرار گرفته است. واقعيت اين است 
كه در طول مجالس گذشته نقش رئيس مجلس 
به شدت در تصويب لوايح يا ساير موارد نظارتي 
پررنگ شده است. اين اختيارات به گونه اي است 
كه حتي با امضاي رأي الزم براي استيضاح يك 
نماينده يا يك وزير حتي بعد از رس��يدن به حد 
نصاب نيز اين امر از س��وي هيئت رئيسه بلوكه 
مي ش��د. تغيير اين رويه مي تواند توان نظارتي 

مجلس را به خوبي تقويت كند. 
شفافيت آراي نمايندگان مجلس نيز قدم بعدي 
است كه بايد از سوي نمايندگان مجلس يازدهم 
دنبال شود. در دوره قبلي به دليل مخالفت هاي 
صورت گرفت��ه طرح هاي مربوط به ش��فافيت 
آراي نمايندگان عملي نشد اما در مجلس فعلي 
با توجه به گرايش نماين��دگان مي توان انتظار 
داشت اين طرح در كمترين مدت زمان ممكن 
به نتيجه برس��د و آراي نماين��دگان به صورت 
ش��فاف در معرض افكار عمومي ق��رار بگيرد. 
متأسفانه هم اكنون با گذشت نزديك يك ماه از 
آغاز مجلس هنوز هيچ قدم ديگري در اين باره 

برداشته نشده است. 
   تقدم كار اساسي بر عمليات رسانه اي 

مجلس يازدهم به طور حتم در يكي از مهم ترين 
برهه هاي انقالب اس��المي تشكيل شده است. 
اگر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بتوانند 
در شرايط فعلي بر اولويت هاي حساس متمركز 
ش��وند، صفحه درخش��اني در تاريخ قوه مقننه 
باق��ي خواهند گذاش��ت، ب��ا اين ح��ال برخي 
نشانه ها حاكي از اين اس��ت كه بعضی مسائل 
حاش��يه اي در حال غلبه ب��ر اولويت هاي كلي 
است. به طور حتم مجلس يازدهم براي مقابله 
با برخي تبليغات كثيف عليه اين نهاد مجبور به 
عمليات در حوزه رواني اس��ت اما اين عمليات 
نبايد اقدامات جدي ت��ر را در حوزه قانونگذاري 

مغفول نگه دارد.

آصفري: 

 ميز اقتصادي سفارتخانه هاي ايران 
بايد فعال شود

ديپلماس�ي  رايزني ه�اي  تقوي�ت  ضم�ن  خارج�ه  وزارت 
باي�د  ديگ�ر  وزراي خارج�ه كش�ورهاي  ب�ا  اقتص�ادي  و 
كن�د.  فع�ال  را  اي�ران  س�فارتخانه هاي  اقتص�ادي  مي�ز 
محمدحسن آصفري نايب رئيس كميسيون امور داخلي كشور در مجلس 
در گفت وگو با خانه ملت گفت: ميز اقتصادي س��فارتخانه هاي ايران در 
كشورهاي ديگر تعطيل اس��ت و تاكنون خروجي از آنها ديده نمي شود. 
ميزهاي اقتصادي سفارتخانه هاي ايران در دوران پسابرجام بايد فعال تر 
شوند و در اين زمينه با تجار و سرمايه گذاران برنامه ريزي و رايزني كنند 
تا بتوانيم جايگزيني براي بخشي از تحريم ها داشته باشيم. وي با تأكيد 
بر اينكه حوزه اقتصادي وزارت امور خارجه تاكنون كارنامه خوبي از خود 
نشان نداده اس��ت، افزود: جايگزين ارز در كش��ور يكي از راهكارهاست. 
هرچند رديابي دالر در دنيا مرسوم است اما هيچ لزومي ندارد مجدداً بازار 
مبادالت اقتصادي خود را بر پايه دالر تعريف كنيم. موضوعاتي مانند طال 
و ارزهاي داخلي بين كش��ورهاي طرف قرارداد بايد جايگزين دالر شود. 
آصفري ادامه داد: دول��ت در حوزه مبادالت و تجارت ه��اي بين المللي 
اقتصادي بايد تغييرات و تصميمات جدي بگيريد كه جايگزيني براي ارز 
داشته باشد، مجلس هم در اين زمينه آمادگي تسهيل شرايط را دارد. بانك 
مركزي بايد پيش قدم شود و وزارت خارجه بايد رايزني هاي ديپلماسي و 
اقتصادي را با وزراي خارجه كشورهاي ديگر به خصوص كشورهايي كه 
مانند ايران تحريم هستند يا نياز به كاالي ايراني دارند انجام دهد تا مسير 
مبادالت و سرمايه گذاري اقتصادي باز شود. نايب رئيس كميسيون امور 
داخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: مجلس 
در تالش است در مدت باقي مانده از عمر دولت، اين رويه را اصالح كند. 

دولت هم بايد تمام تالش خود را بكند. 
........................................................................................................................

رئيس كميسيون شوراها:   
مجلس به دنبال برگزاري انتخابات رياست 

جمهوري و شوراها با قانون جديد است 
رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس گفت: مجلس به دنبال 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراها با قانون جديد است. 
محمدصالح جوكار رئيس كميس��يون ش��وراها و امور داخلي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه سال آينده انتخابات 
رياست جمهوري و شوراها را در پيش داريم، گفت: دولت بايد با توجه به 
بحث كرونا و احتمال درگير بودن كشور در زمان انتخابات با اين ويروس 

تمهيدات الزم براي برگزاري اين انتخابات را از همين االن بينديشد. 
وي با بيان اينكه مجلس اجازه نخواهد داد كه برگزاري انتخابات به تعويق 
بيفتد، ادامه داد: طبق قانون بايد انتخابات در موعد مقرر برگزار شود. اگر 
الزم باشد دولت بايد ضمن در نظر گرفتن تمهيدات الزم، صندوق هاي 
رأي را اگر ت��ا آن زمان ويروس كرونا از بين نرفته باش��د، افزايش دهد. 
جوكار با بيان اينكه س��ال آينده همزمان با برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري انتخابات شورا ها نيز بايد برگزار شود كه نظارت آن با مجلس 
است، اظهار داشت: در مجلس يازدهم به دنبال اصالح قانون انتخابات 
شوراها و رياست جمهوري هستيم تا بتوانيم بر اساس قانون جديد اين 
انتخابات را برگزار كنيم. وي درباره تمهي��دات مجلس براي برگزاري 
انتخابات شوراها گفت: پس از اصالح قانون انتخابات تمهيدات الزم براي 

برگزاري انتخابات شوراها از سوي مجلس فراهم خواهد شد. 
........................................................................................................................

سروري: 
وزارت خارجه گفتاردرماني مي كند

مس�ئوالن دس�تگاه ديپلماسي وعده 
دادن�د كه م�ا ضمانت ه�اي الزم براي 
جلوگيري از عدم التزام طرف مقابل را 
در نظ�ر گرفته ايم، در حال�ي كه امروز 

دچار بي عملي شده اند. 
پرويز سروري دبير شوراي ائتالف نيروهاي 
انقالب در گفت وگو با مهر، درباره اقدامات 
دستگاه ديپلماسي در مواجهه با تالش هاي غرب براي تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي ايران، گفت: به نظر مي رس��د وزارت خارجه تمديد احتمالي 
تحريم ها را كامالً پذيرفته و به همين دليل تحرك جدي در جهت پيگيري 
وعده هاي اروپا ندارد. وي افزود: كشورهاي مختلف كه نظاره گر معادالت 
ميان ايران و غرب هستند بايد با يك ديپلماسي فعال در جريان موضوع 
قرار بگيرند و ما بايد در قالب مس��ائل حقوقي، حق خود را از سازمان هاي 
بين المللي مطالبه كنيم. آقاياني كه برجام را نوش��تند وعده دادند كه ما 
ضمانت هاي الزم براي جلوگي��ري از عدم التزام طرف مقاب��ل را در نظر 
گرفته اي��م، در حالي كه وزارت خارج��ه در مقابل مس��ائل موجود دچار 
بي عملي شده و اقدام متقابلي انجام نمي دهد. آيا مطالبي كه پس از تصويب 
برجام مطرح كردند درست نبود يا دس��تگاه ديپلماسي دچار خستگي و 

رخوت شده است؟
سروري با اشاره به اينكه مردم از دستگاه ديپلماس��ي انتظار اقدام قاطعانه 
دارند، گفت: در حالي كه امريكايي ها دو س��ال پيش از برجام خارج شدند و 
امروز رهبري يك بند از همان توافقنامه را عليه حقوق مردم ايران در دست 
گرفته و اروپا را با خود همراه كرده اند، چرا وزارت امور خارجه اقدامات حقوقي 
الزم براي مقابله با آنها را در دستور كار قرار نمي دهد؟ وي تأكيد كرد: به نظر 
مي رسد در حال حاضر دس��تور كار وزارت خارجه »گفتار درماني داخلي« 
است كه سخنگوي دستگاه ديپلماسي اين وظيفه را به دوش مي كشد و هر 
چند روز يكبار مطالبي را مطرح مي كند و ماجرا تمام مي ش��ود. اين فعال 
سياس��ي گفت: وزارت خارجه بايد گزارش بدهد كه تا ام��روز براي دفاع از 

حقوق مردم چه اقداماتي كرده و چه مواردي را در دستور كار دارد. 
........................................................................................................................

امير نصيرزاده:
امكان ساخت شبيه ساز تمام هواپيماهاي 

فعال در كشور را داريم
فرمان�ده نيروي هواي�ي ارتش گف�ت: ام�روز اين ام�كان فراهم 
ش�ده ك�ه بتواني�م شبيه س�ازهاي ن�اوگان هواي�ي را بس�ازيم 
و ب�ه اي�ن ترتي�ب از خ�روج ارز از كش�ور جلوگي�ري كني�م. 
به گزارش مهر، آيين رونمايي از شبيه س��از هواپيما ايلوش��ين صبح 
ديروز با حضور امير دادرس جانش��ين فرمانده كل ارتش و امير عزيز 
نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي ارتش در مركز جهاد خودكفايي نهاجا 
برگزار شد. امير نصيرزاده در اين مراس��م طي سخناني اظهار داشت: 
نيروي هوايي از تعداد زيادي ناوگان هاي متعدد از بلوك شرق و غرب 
برخوردار است و شبيه ساز ۹0درصد آنها را در اختيار دارد كه عمدتاً به 

دست متخصصان نهاجا ساخته شده است. 
وي افزود: آنچه امروز اتفاق افتاده كار جديد در حوزه شبيه ساز است. با 
گام بزرگي كه امروز برداشته شده است، اين نويد را به ناوگان هوانوردي 
كشور اعم از نظامي و غير نظامي مي دهم كه امكان ساخت شبيه ساز 
تمام هواپيماهاي فعال در كشور و در نيروي هوايي ارتش وجود دارد. 
امروز اين امكان فراهم ش��ده كه بتوانيم شبيه سازهاي ناوگان هوايي 
را بسازيم و به اين ترتيب از خروج ارز از كش��ور جلوگيري كنيم. امير 
نصيرزاده با اش��اره به تأثير ساخت شبيه س��ازهاي پروازي در كاهش 
هزينه هاي ارزي نيروهاي مسلح خاطر نشان كرد: در طول سال بخش 
زيادي از ارز كش��ور جهت فراگيري آموزش هاي الزم در شبيه سازي 
صرف مي شود، اما با فراهم شدن امكان ساخت شبيه سازهاي پروازي، 

سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي:

زماني ۲۰ميليون رأي داشتيم، امروز ۱۰ نفر هم در مجلس نداريم
سخنگوي حزب كارگزاران س�ازندگي اذعان 
كرد: به نقطه اي رسيده ايم كه در مجلس حتي 
نمي توانيم فراكس�يوني ۱۰نفره داشته باشيم. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، حس��ين 
مرعشي در گفت وگويي با اشاره به اظهارات اخير 
برخي چهره هاي جريان اصالحات از جمله سعيد 
حجاريان كه در آن به  صراحت از كنش گري هاي 
رادي��كال از س��وي اصالح طلبان اع��الم حمايت 
كرده اند، گفت: اينكه بگوييم كندروي و تندروي در 
اصالحات نداريم، درست نيست. بعضي از دوستان 
در اين راستا به تندروي ميان جريان رقيب اشاره 
مي كنند، بله چنين امري وجود داشته، ولي نبايد 
فراموش كنيم كه هرگز قرار نبوده رقباي مان صحنه 

را به  نفع ما آرايش دهند، بي ترديد تمام تالش آنها 
اين بوده كه صحنه را از دست ما خارج كنند. 

مرعشي با انتقاد از تأثير منفي رفتار هاي راديكال 
گروه��ي از اصالح طلب��ان ب��ر كاهش س��رمايه 
اجتماعي اين طيف سياس��ي در س��ال هاي اخير 
خاطرنشان مي كند: باالخره كس��اني بايد به اين 
پرس��ش پاس��خ دهند كه چه ش��د ما كه دوره اي 
مي توانس��تيم براي رئيس جمه��وري مانند آقاي 
خاتمي 20ميليون و  اندي رأي جمع كنيم و دوسوم 
كرس��ي هاي مجلس را در اختيار داش��ته باشيم 
به نقطه اي رس��يده ايم كه امروز در مجلس حتي 

نمي توانيم فراكسيوني ۱0 نفره داشته باشيم؟
س��خنگوي حزب كارگزاران تأكيد كرد: به هر حال 

نمي ت��وان همه نواق��ص را به گ��ردن جريان رقيب 
انداخت، برخي از تقصيرات نيز ناش��ي از اشتباهات 
جبهه ماس��ت، بايد آسيب شناسي ش��ود كه چرا ما 
از آن نقطه به اينجا رسيده ايم؟ آيا همه اين موضوع 
تقصير رقيب بوده اس��ت؟ اگر چنين بود كه جريان 
رقيب مي توانس��ت كار هاي ديگر خود را هم پيش 
ببرد، در حالي كه اين رقيب هيچ گاه نتوانست حتي 

رئيس جمهور در ايران تعيين كند. 
اين فعال سياسي اصالح طلب با اشاره تلويحي به 
سران حزب اتحاد ملت و چهره هاي منتسب به 
اين حزب از جمله عليرضا علوي تبار تأكيد كرد: 
بخش مهمي از سرمايه هاي اجتماعي و سياسي 
ازدست رفته اصالحات نتيجه اشتباهات كساني 

بوده كه امروز خود را جريان اصيل تري نسبت به 
ساير اصالح طلبان مي دانند. بي ترديد اشتباهات 
آنها در ش��كل گيري فضاي سياسي جديد مؤثر 
بوده اس��ت. برخالف آنچه برخي فكر مي كنند 
كه بايد جبهه اصالحات را ب��ه نيرو هاي اصيل و 
غيراصيل تقسيم كرد، عكس اين مسئله ضرورت 
دارد. امروز زمان جذب فراگي��ر همه نيرو هايي 
است كه دلس��وز مردم و آينده كش��ور هستند. 
شرايط سياسي امروز چنين حكم مي كند كه نه 
 تنها ما چشم بر اختالف سليقه ها و نظرات درون 
جبهه اصالحات ببنديم بلكه با سعه صدر و آغوش 
باز براي حل مشكالت كشور و دفاع از ايران  سراغ 

جذب نيرو هاي ميانه كشور برويم.

   خبر

مهدی پورصفا
   گزارش

ايرنا


