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تصميم فراپارلماني
روزنامه اعتماد در يادداشتي به قلم محمدجواد 
جمالي نوبندگاني، نماينده مجلس دهم نوشت: 
ايران در طول س��ال هاي اخير به تمام تعهدات 
خود در چارچوب توافق هسته اي پايبند بود ولي متأسفانه اياالت متحده 
پس از روي كار آمدن دولت دونالد ترامپ در كاخ سفيد، نه تنها به خروج 
از برجام ت��ن داد، بلكه با زيرپا گذاش��تن تعهدات خود اق��دام به اعمال 
شديدترين تحريم هاي تاريخ جهان كرد. در اين ميان مقامات اروپايي كه 
بارها و بارها ايران را تشويق به تداوم پايبندي به مفاد اين توافق كردند، 
جز گفتاردرمان��ي اقدامي انجام ندادن��د و چنان كه وزي��ر امور خارجه 
جمهوري اسالمي گفته، از 18تعهد خود به هيچ يك عمل نكردند... آنچه 
اين ميان و بيش از اقدامات ضدايراني اروپا و امريكا مايه تأسف است، ورود 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به بازي سياسي و غيرفني است؛ بازي ای 
كه در روزهاي پيش از انعقاد توافق هسته اي در جريان بود و از قرار معلوم 
دوباره ازسوي مقامات تروئيكا و امريكا كليد خورده است، حال آنكه در 
طول سال هاي اخير بازرسان آژانس، نه تنها بيشترين نظارت ها و بازديدها 
را از سايت هاي هسته اي ايران داشتند، بلكه برخي از آنان عماًل به صورت 
مقيم در ايران حضور داشته و به بازديد مي پرداختند. بازديد و تالش هاي 
ايران براي اعتمادسازي اما متأسفانه نه تنها با پاسخ درخور مواجه نشد، 
بلكه به نوعي در حكم ضعف تهران تعبير و اين مس��ئله س��بب ش��د تا 
نمايندگان مجلس يازدهم به فكر تهديدي عملي براي بازگرداندن آژانس 
به مسير اصلي بيفتند. با اين حال آنچه درباره طرح نمايندگان مجلس 
يازدهم براي توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي توس��ط جمهوري 
اسالمي بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه اين تصميم به واسطه ابعاد 
گسترده سياسي، نظامي، اقتصادي و فني خود، نه تنها تصميمي منحصر 
به قوه مقننه نيست؛ بلكه عماًل تمام نهادهاي دخيل در زمينه هسته اي و 

سياست خارجي جمهوري اسالمي را نيز شامل مي شود. 
........................................................................................................................

هفته متفاوت قوه قضائيه
محمدعلي ابطحي در سرمقاله روزنامه شرق 
نوشت: غير از مرحوم بهشتي و آقاي رئيسي، 
مبناي انتخاب ديگران آشنايي آنان به مباني 
فقهي و اجتهادي و دليل انتخابشان پشتوانه احكام فقهي بود و نه مديريت 
تحول خواه اجرايي. در انتخاب آقاي رئيسي عالوه بر مسائل فقهي، مسئله 
قدرت مديريت و نظارت او هم مطرح بود. امسال به  همين  دليل و داليل 

زير سالگرد متفاوتي براي قوه قضائيه پيش بيني مي كنم:
1- رياست فعلي قوه قضائيه در 20سال گذشته تقريباً نفر دوم اين قوه بوده 
است. پرسيده مي شود كه در سال هاي گذشته، چرا بخشي از نظراتي را كه 
االن اعمال مي كند، اعمال نكرده و درباره افرادي كه اين روزها محاكمه 
مي كند، اعتراض علني نشده است؛ اما وقتي نامه مرحوم مروي، معاون 
سابق قوه قضائيه در زمان آقاي شاهرودي و در ابتداي ورود اكبر طبري 
در 20س��ال پيش را ديدم، فهميدم دو رئيس ق��وه قضائيه متأخر اجازه 
دست زدن به طبري را نمي دادند. به  هر حال آشنايي با نقاط ضعف و قدرت 
اين قوه از خصوصيات آقاي رئيسي است كه مي تواند عامل واقعي تحول 

بزرگ در اين نهاد باشد و به گذر زمان و كارآموزي نياز ندارد. 
2- در دوران آملي الريجاني هرچه از سخنان ايشان مي شنيديم، عمدتاً 
در حوزه غيرقضايي بود. فتنه و مخالفت با امريكا و اش��اره به مخالفان 
داخلي، ترجيع بند سخنانشان بود. اين مسائل باعث شد مشكالت داخل 
سيستم قضايي روزبه روز فربه تر شد. سخنان رئيس جديد قوه قضائيه 

عمدتاً بر محور مسائل قضايي بوده كه اين شايسته تقدير است. 
۳- در جريان بودن محاكمه اكبر طبري، بازوي قدرتمند 20ساله قوه 
قضائيه در هفته قوه قضائيه از ويژگي هاي امسال بزرگداشت سالگرد 
اين قوه است... شنيده ام وقتي آقاي رئيسي حكم گرفت، قبل از اينكه در 
دفترش استقرار پيدا كند، دستور داده كه اكبر طبري از قوه قضائيه برود. 

چنين پيشاني سفيدي محاكمه اش بايد ادامه يابد و باورپذير باشد. 
جامعه از رئيس و سيستم قضايي انتظار متفاوتي دارد؛ از يك سو مين هاي 
خطرناكي جلوي پايشان هست كه نقشه اش را هم نداده اند، بعضي افراد 
مسئول، خودشان مين هستند و بعضي پيشنهاد ها نيز همين طور و مهم تر 
پرونده هايي كه بدون رعايت ضوابط در مراحل بازجويي در دامن سيستم 
قضايي گذاشته مي شوند. امسال بارقه اميدي در جامعه ايجاد شده است كه 

سيستم قضايي را باور كند، خدا كند اين بارقه به يأس تبديل نشود. 
........................................................................................................................

مسئوليت اصلي با دولت است
صب��ح نو در س��رمقاله خ��ود نوش��ت: وضعيت 
اقتصادي در انتهاي دولت به طرز بي س��ابقه اي 
دچار سردرگمي و يك نوع بي نظمي شده است. 
قيمت دالر به حدود 20 هزار تومان رسيده و سكه 8ميليون تومان شده 
كه نشانه هايي از شرايط بد اقتصادي كشور است. دولت معتقد است كه 
شرايط بد اقتصادي به واس��طه تحريم هاي غرب و فشار امريكاست و 
چندان نقش مديريت را در اقتصاد كشور و در دولت پر رنگ نمي دانند. 
واقعي��ت اين اس��ت كه دول��ت آق��اي روحان��ي همانطور ك��ه خود 
رئيس جمهوري پيش تر هم گفته بودند چاره كار را در مذاكره با امريكا 
و تفاهم با غ��رب مي دانن��د، به همين واس��طه در نقط��ه مقابل آن، 
اصولگرايان و جريان انقالبي اعتقاد دارد كه اعتماد به غرب موجب شده 
است كه اقتصاد ما دچار بحران شود، چون غرب به تفاهماتش پايبند 
نيس��ت و در نهايت با زير ميز زدن موجب مي ش��ود به دليل وابستگي 
كش��ور به خصوص در حوزه نفت، اقتصاد جهاني دچار بحران ش��ود. 
پيشنهاد اصولگرايان اين اس��ت كه دولت بايد به ظرفيت هاي داخلي 
رجوع و مديريت اقتصاد را متفاوت كند. با توجه به مسائل موجود و دو 
تفكر موجود به نظر مي رسد كه تفكر آقاي روحاني امتحان خود را پس 
داده است و با توجه به همپيماني اروپايي ها با ترامپ به نوعي در شرايط 
فعلي امكان مذاكره با امريكا و طرف هاي غربي وجود ندارد. به  هر حال 

مسئوليت اصلي با دولت است. 
........................................................................................................................

فرصت شناخت غرب
عباس س��ليمي نمين در وطن امروز 
نوشت: بعضي دوستان ما در داخل به 
محض اينكه بدعهدي امريكايي ها و 
اروپايي ها را مي بينند، تمام همت شان را در حمله به تيم مذاكره كننده 
و دولت قرار مي دهند. با اين رويكرد صرف، نمي گذاريم جوانان ما غرب 
را خوب بشناسند، يعني ما هزينه اي براي برجام داده ايم و بايد دستاورد 
ما اين باشد كه در اين قضيه يك شناخت خوبي از غرب حاصل شود و 
اين شناخت براي ما بسيار با ارزش اس��ت چون غربي ها و در رأس آنها 
امريكا هزينه زيادي را براي ديپلماس��ي عمومي پرداخت مي كنند و 
كارشان اين است كه از طريق ديپلماسي عمومي عقبه كشور ما و افكار 
عمومي را با خودشان همراه كنند و توفيقاتي را در اين زمينه دارند؛ ده ها 
شبكه تلويزيوني، راديويي، شبكه هاي فضاي مجازي و منافقين را به كار 
گرفتند و جريان��ات مختلف كه مي توانس��تند با پول ب��ه كار گيرند، 
عربستان و كشورهاي اروپايي هزينه را پرداخت مي كنند تا جوانان ما 

نظر مثبتي نسبت به جهان سرمايه داري پيدا كنند. 
يكي از دستاوردهاي برجام آن است كه شناخت بسيار خوبي از غرب ايجاد 
مي كند و اين شناخت را بايد گسترش و بسط دهيم. اگر »همه حمالت« را 
متوجه دولت كنيم، قطعاً از اين شناخت، جامعه خود را محروم مي كنيم. 
من ضمن اينكه معتقدم در محافل علمي و دانش��گاهي به بررسي عميق 
اين تجربه بپردازيم اما در بعد تبليغاتي غفل��ت نكنيم و خودمان فضايي 
ايجاد نكنيم كه غرب در آن گم ش��ود چون حتي اگر اف��راد قوي در تيم 

مذاكره كننده وجود داشت، در هر صورت غرب بدعهدي مي كرد.
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در مراسمي با حضور مقامات لشكري و كشوری رونمايي شد

»كوثر« با موتور توربوجت ايراني »اوج« گرفت

تصویر سیاست

از  قضايي  مسئوالن  برخي  تا  شده  مناسبي  فرصت  قضائيه  قوه  هفته 
هر  به  كه  بگيرند  قرار  مردمي  مطالبات  و  مشكالت  جريان  در  نزديك 
مردمي  مالقات  است.  افتاده  قضايي  مراجع  با  كارشان  و  سر  دليلي 
قضات  انتظامي  دادستان  موحدي  محمد  و المسلمين  حجت االسالم 
گاه  كه  مي شود  باعث  كاري  اشتغاالت  شد.  انجام  مناسبت  همين  به 
با  مواجهه  در  مردم  توده هاي  كه  و مشكالتي  جامعه  متن  از  مسئوالن 
دستگاه زيرمجموعه آن مسئول دارند، غفلت كنند. ديدارهاي مردمي 
كمك مي كند تا آنان از مشكالت ريز مردم باخبر شوند و نسبت به رفع 
مشكل يا برخورد با مسئول خطاكار يا اعمال سياستگذاري جديد اقدام 
كنند. ديدار به يك مناسبت خاص جاي تحسين دارد اما اميد است اين 
ديدارها در بازه هاي زماني مناسب و مداوم و البته توسط مسئوالن قواي 

مختلف انجام گيرد.

روز پنج شنبه و در ادامه تالش هاي وزارت 
دفاع و پش�تيباني نيروهاي مس�لح براي 
تأمي�ن توانمندي ه�اي دفاع�ي كش�ور، 
س�ه فرون�د جنگن�ده »كوثر« پيش�رفته 
در صنايع س�ازمان صنايع هواي�ي وزارت 
دف�اع در اصفه�ان رونمايي ش�د و پس از 
آن جنگنده ه�اي رونمايي ش�ده اقدام به 
انج�ام مراس�م نماي�ش هواي�ي در مقابل 
مقام�ات لش�كري و كش�وري كردن�د. 
جنگده كوثر را مي توان ادامه نسل جنگنده هاي 
اف-5 تايگر تحويلي پي��ش از پيروزي انقالب 
اسالمي دانست. اين جنگنده نه فقط در ايران 
بلكه در ساير كشورها پايه اي براي توسعه يك 
جنگنده روز پرواز با قابليت انجام عمليات هاي 
گوناگون همچون رهگي��ري و انجام حمالت 

زميني است. 
در ايران نيز اين جنگنده ب��ا نام »كوثر« مورد 
طراحي مجدد قرار گرفته و چندين اسكادران 
از آن وارد خدمت در نيروي هوايي كشورمان 
شده اس��ت. يكي از مهم ترين مواردي كه در 
جنگنده كوثر مورد استفاده قرار گرفته است، 
موتور بومي »اوج« است. اين موتور توربوجت 
اولين پيشران ساخت ايران است كه روي يك 
هواپيما نصب مي شود. اين اولين و مهم ترين 
قدم براي توس��عه در چنين فن��اوري مهمي 
در صنعت هوايي اس��ت. عالوه بر اين فناوري 
جنگنده كوثر چه در حوزه سيستم هاي راداري 
و الكترونيك و چه در حوزه سيستم هاي پروازي 
يك جهش رو به جلو محس��وب مي ش��ود، به 
عنوان مثال در سيس��تم داخلي اين جنگنده 
تمام سيس��تم هاي آنالوگ به سيس��تم هاي 
ديجيتالي و نمايش��گرهاي رنگي تبديل شده 
است كه امكان هدايت هواپيما توسط خلبان را 

به خوبي فراهم مي كند. 
از جمله مزاياي ديگر اين جنگنده »بهره گيري 
از كامپيوتر محاسبات بالستيك سالح و سامانه 
پيشرفته نشانه روي مقابل خلبانان )HUD( به 
منظور افزايش دقت اصابت سالح و مهمات«، 
»بهره گي��ري از رادار پيش��رفته چندمنظوره 
كنترل آتش جهت باال بردن كش��ف اهداف و 
تهديدات« و همچنين »بهره گيري از ناوبري 
دقيق به صورت راديويي و مستقل و استفاده 
از س��امانه نقش��ه متحرك هوش��مند« جزو 
توانمندي هاي ديگر اين جنگنده محس��وب 

مي شود. 
الزم به ذكر است بخش مهمي از فناوري هاي 
فوق توس��ط ش��ركت دانش بنيان هم��كار با 
وزارت دفاع ساخته شده كه مي تواند به عنوان 
تجربه اي موفق براي ساير پروژه ها نيز مدنظر 

قرار گيرد. 
    با س�پاه بهتري�ن س�اختار دفاعي را 

مي سازيم
در اين مراسم امير سرلشكر موسوي فرمانده 
كل ارتش طي مراسمي گفت: با پشتيباني هاي 
وزارت دفاع و جوانان و دانشمنداني كه در اين 
سازمان كار مي كنند، روز به روز نيروهاي مسلح 
از جمله ارتش جمهوري اسالمي در عرصه هاي 
هوا، دري��ا و زمين در حال ارتق��ای توان براي 
دفاع از آرمان هاي واالي انقالب اسالمي است. 
وي يادآور ش��د: چند روز پيش شاهد موشك 
۳00كيلومتري س��طح به س��طح بوديم كه 
توسط وزارت دفاع س��اخته و تحويل نيروي 
دريايي ش��د و امروز هم اولي��ن خروجي خط 
توليد جنگنده تمام ايراني كوثر را شاهديم كه 
پرواز آن را خواهيم ديد و در آينده رويدادهاي 
مبارك ديگري خواهد بود كه به مرور خبر آن 

به شما خواهد رسيد.  
  آمادگي نيروي هوايي ب�راي مقابله با 

هر تهديدي
همچنين امير سرتيپ عزيز نصيرزاده فرمانده 
نيروي هوايي ارتش در اين مراسم با بيان اينكه 
امروز روز بس��يار افتخارآميزي ب��راي ميهن 
اسالمي اس��ت، گفت: مهندسين فني صنعت 
هوايي در وزارت دفاع و خلبانان جنگي نيروي 
هوايي ارتش نش��ان دادند كه از بهترين هاي 
عرصه هوانوردي در دنيا محس��وب مي شوند. 
وي افزود: توليد هواپيماي شكاري بمب افكن 
كوثر و فعال نگه داش��تن خط توليد اين نسل 
از جنگنده توس��ط متخصصان صنايع هوايي 
وزارت دفاع خط بطالني بر تفكرات دشمنان 
مبني بر تحريم هاي همه جانبه است كه گمان 
مي كنن��د مي توانند چرخه نظام��ي و به ويژه 
صنعت هوايي كشور را از كار بيندازند. نصيرزاده 
ادامه داد: دس��تاوردهاي صنعت دفاعي نشان 
مي دهد جوانان بادانش و س��ختكوش صنايع 
هوايي به عمق راهبردي دانش نفوذ كرده اند و 
هيچ گلوگاه و سدي براي خود متصور نيستند. 
وي پرواز خلبان��ان نيروي هوايي به وس��يله 
جنگنده هاي تمام ايراني را افتخارآميز عنوان 
كرد و گفت: خلبانان شجاع و بي باك، ورزيده و 
انقالبي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي 
نش��ان دادند كه براي مقابله با ه��ر تهديدي 

آماده هستند. 
    براي پيش�رفت دفاعي منتظر اجازه 

امريكا نخواهيم ماند
امير س��رتيپ حاتمي وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح نيز طي سخناني در اين مراسم 
اظهار داش��ت: خط توليد هواپيماي كوثر در 
سال 1۳97افتتاح ش��د كه امروز متخصصان 

صنعت دفاعي با تالش ش��بانه روزي و همتي 
جهادي موفق ش��دند ب��ه رغ��م تحريم هاي 
ظالمانه، س��ه فروند هواپيماي جت جنگنده 
پيش��رفته كوثر را در س��الي كه از سوي مقام 
معظم رهبري )مدظله العالي( به نام »جهش 
توليد« نامگذاري ش��ده است، توليد و تحويل 
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي نمايند. 
وزير دفاع با اش��اره به رونماي��ي اولين فروند 
هواپيم��اي كوثر در روز ۳1مرداد س��ال97 - 
روز صنعت دفاعي- با حض��ور رئيس جمهور 
تصريح كرد: عم��ده س��امانه هاي مكانيكي- 
هيدروليكي، بخشي از سامانه هاي الكتريكي 
و اويونيكي، ارابه فرود، مونتاژ و تست هواپيما 
كه در شركت هساي اصفهان، سازمان صنايع 
هوايي وزارت دفاع، صناي��ع تابعه و همچنين 
ش��ركت هاي دانش بنيان توليد ش��ده است. 
شركت صنايع هسا با تكيه بر تجارب ناشي از 
توليد هواپيماهاي آذرخش،  صاعقه و صاعقه2 
و با حمايت هاي امير سرلشكر موسوي فرمانده 
كل ارتش، اقدام به س��اخت هواپيماي كاماًل 
بومي كوثر نمود به طوري كه در اين هواپيما 
شاهد به كارگيري سامانه هاي الكترواويونيك، 
جنگال و سالح هاي پيش��رفته و ارتقای نسل 
و ت��وان رزم و مأموريتي هواپيم��ا به صورت 

چشمگير هستيم. 
حاتمي با تقدير از حمايت هاي بي دريغ نيروي 
هوايي ارت��ش در تعامل س��ازنده با مجموعه 
صنايع هواي��ي وزارت دفاع گف��ت: مجموعه 
نيروي هوايي ارتش در فرآيند تكميل، ساخت 
و مونتاژ سازه، س��اخت و مونتاژ سيستم هاي 
هواپيم��ا، انجام تس��ت هاي كام��ل زميني و 
پروازي همواره به عنوان پشتيبان و حامي اين 
طرح در كنار متخصصان وزارت دفاع بوده و در 
نهايت تمامی تست هاي زميني و پروازي اين 
هواپيماها توسط خلبانان شجاع نيروي هوايي 

به صورت موفقت آميز انجام شده است. 
وزير دفاع ب��ا بي��ان موفقيت هاي به دس��ت 
آمده در مراح��ل مختلف ج��ت كوثر تصريح 
كرد: بحم��داهلل با تالش متخصص��ان صنايع 
هوايي، ساماندهي ش��بكه همكار دانش بنيان 
و تعامل مجموع��ه صنعت هواي��ي نيروهاي 
مسلح، زيرس��اخت هاي توليد هواپيماي جت 
جنگنده كوثر با بومي سازي كامل همه اجزاي 
هواپيما به ص��ورت انبوه در س��ازمان صنايع 
هوايي آماده شده و ان شاء اهلل در آينده نزديك 
قطعاً مي توانيم به فناوري توليد جنگنده هاي 

پيشرفته تر دست يابيم.  
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره 
به تحركات نظام سياس��ي امريكا براي فشار 
بر نهاده��اي بين المللي ب��راي تمديد تحريم 
تس��ليحاتي ايران اس��المي گفت: مسئوالن 
كم خرد امريكاي��ي فراموش كرده ان��د ايران 
اس��المي كه در س��ايه تحريم هاي 40ساله و 
فشارهاي سياسي و نظامي توانسته است از نظر 
قدرت نظامي به باالترين سطح از بازدارندگي 
برسد، قطعاً براي پيش��رفت و توسعه صنعت 
دفاعي خود منتظر اجازه دولت هاي مستكبر و 

زورگو همچون امريكا نخواهد ماند.

نامه رؤساي كميسيون هاي مجلس به روحاني
روند 7ساله را تغيير دهيد 

رؤس�اي 12كميس�يون  تخصص�ي مجل�س در نام�ه اي ب�ه 
رئيس جمه�ور در م�ورد مش�كالت اقتص�ادي و معيش�تي 
و گراني ه�اي اخي�ر تصري�ح كردند: رون�د هفت س�اله مديريت 
خ�ود را تغيير دهي�د چراك�ه مجلس يازده�م در مقاب�ل حقوق 
مردمي ك�ه در ط�ول تاري�خ بي نظيرند، س�كوت نخواه�د كرد. 
به گزارش فارس، رؤساي 12كميس��يون  تخصصي مجلس در نامه اي 
به رئيس جمهور در مورد مشكالت اقتصادي و معيشتي و گراني هاي 
اخير تأكيد كردند: اينكه رئيس دولت پس از وقوع حوادث و فجايع از 
آنها باخبر شود و به آنها لبخند بزند در كدامين منطق پذيرفته است؟ 
از شما تقاضامنديم نصيحت اين برادران ايماني خود را بپذيريد و روند 
هفت ساله مديريت خود را تغيير دهيد چراكه مجلس يازدهم با هدف 
احياي انقالبي گري پا به ميدان گذاشته و بر سر آرمان هاي خود خواهد 
ايستاد پس بناي آنچه سابقاً با مجلس داشته ايد را كنار بگذاريد و بدانيد 
نمايندگان مردم در مجلس يازدهم در مقابل حقوق مردمي كه در طول 

تاريخ بي نظيرند، سكوت نخواهند كرد. 
در بخشي از اين نامه آمده است: جناب آقاي رئيس جمهور، شما در 
پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند متعال سوگند ياد 
كرده ايد كه پاسدار قانون اساسي باشيد؛ قانوني كه داشتن مسكن 
مناسب را حق هر فرد دانسته و وظيفه ايجاد امكان اشتغال براي هر 
فرد را بر عهده دولت گذارده است؛ قانوني كه بر منع انحصار، احتكار 
و اسراف و همچنين افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي تا 
رس��يدن به خودكفايي و رهيدن از وابستگي تأكيد دارد. اما اكنون 
در آستانه هشت سالگي دولت ش��ما فاصله نظام مقدس جمهوري 
اس��المي با اين اصول چه ميزان اس��ت؟ آيا اين حجم گسترده از 
جوانان بيكار از كش��وري جز ايران بر اين خاك ق��دم مي گذارند؟ 
آيا آناني كه در تأمين معيشت خود درمانده اند و براي حداقل هاي 
زندگي خود مجبور به چند نوبت كار در روز هس��تند ش��هروندان 
ايران نيستند؟  اي كاش در مسيري كه به محل كار مي رويد صورت 
كودكاني كه از فقر مش��غول كار هس��تند يا زباله گرداني كه براي 

لقمه اي نان مي جنگند را هم بنگريد. 
در ادامه نامه رؤساي كميسيون هاي مجلس به روحاني مي آيد: آقاي 
دكتر روحاني، آيا از قيمت روز افزون مواد غذاي��ي اطالع داريد؟ آيا از 
نسبت حداقل هاي يك س��بد غذايي با حقوق يك كارگر، يك كارمند 
و يك معلم اطالع داريد؟ افزايش تورم در بخش مس��كن اعم از خريد 
و اجاره به گوشتان رسيده اس��ت؟ نرخ رو به فزوني خدمات در بخش 
حمل و نقل و قيمت تهيه خودروی شخصي را مي دانيد؟ بي انگيزگي 
و رخوت در برخي اطرافيان شما موج مي زند و اين پديده موجب ايجاد 
حس رهاش��دگي از منظر اقتصادي در بين مردم شده است. اين تنها 
ارزش پول ملي نيست كه هر روز رو به كاهش است بلكه اميد و آرزوي 
صدها هزار جوان است كه دستخوش ناماليمات و تغييرات مكرر اقتصاد 

دولت شما مي شود. 
همچنين در پايان اين نامه آمده است: از شما تقاضامنديم نصيحت اين 
برادران ايماني خود را بپذيريد و روند هفت ساله مديريت خود را تغيير 
دهيد چراكه مجلس يازدهم با ه��دف احياي انقالبي گري پا به ميدان 
گذاشته و بر سر آرمان هاي خود خواهد ايستاد پس بناي آنچه سابقاً با 
مجلس داشته ايد را كنار بگذاريد و بدانيد نمايندگان مردم در مجلس 
يازدهم در مقابل حقوق مردمي كه در طول تاريخ بي نظيرند، سكوت 

نخواهند كرد. 
1- حميدرضا حاجي بابايي، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات
2- حجت االسالم مجتبي ذوالنوری، امنيت ملي وسياست خارجي

۳- حجت االسالم مرتضي آقاتهراني، فرهنگي
4- محمدرضا پورابراهيمي، اقتصادي

5- فريدون عباسي، انرژي
۶- سيدجواد ساداتي نژاد، كشاورزي

7- حسينعلي شهرياري، بهداشت و درمان
8- عليرضا منادي، آموزش و تحقيقات و فناوري

9- عيسي زاده، اجتماعي
10- محمدصالح جوكار، شوراها و امور داخلي

11-  محمدرضارضايي كوچي، عمران
12- عزت اهلل اكبري تاالرپشتي، صنايع و معادن.

........................................................................................................................
رئيس كميسيون داخلي مجلس: 

 قانون انتخابات رياست جمهوري
امسال اصالح مي شود

ش�وراهاي  و  كش�ور  داخل�ي  ام�ور  كميس�يون  رئي�س 
جمه�وري،  رياس�ت  انتخاب�ات  قان�ون  گف�ت:  مجل�س 
مجل�س و ش�وراها داراي اش�كاالت متع�ددي اس�ت ك�ه 
مجل�س اص�الح اي�ن قواني�ن را در اولوي�ت خ�ود مي گ�ذارد. 
محمدصالح جوكار در گفت وگو با مهر، درباره اصالح قانون انتخابات، 
اظهار داش��ت: قانون انتخابات رياس��ت جمهوري، مجلس ش��وراي 
اسالمي و شوراها داراي اشكاالت متعددي است و بر اين اساس، اصالح 
قانون انتخابات از اولويت هاي اصلي ما جهت پيگيري در كميس��يون 
امور داخلي كشور و شوراهاس��ت. وي افزود: يكي از برنامه هاي اصلي 
كميسيون امور داخلي كشور و شوراها، اصالح قانون انتخابات رياست 
جمهوري و شوراهاس��ت چراكه زمان زيادي تا انتخابات س��ال آينده 
رياست جمهوري و شوراها باقي نمانده اس��ت. رئيس كميسيون امور 
داخلي كشور و شوراها تصريح كرد: بر اين اساس، امسال كميسيون با 
همكاري وزرات كشور و شوراي نگهبان اصالح قانون انتخابات شوراها 

و رياست جمهوري را در دستور كار خود قرار خواهد داد. 
جوكار اظهار داش��ت: اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
هم براي ما داراي اهميت بسيار زيادي است كه قطعاً پس از برگزاري 

انتخابات1400، اين قانون را هم اصالح خواهيم كرد. 
........................................................................................................................

نايب رئيس مجلس: 
 مجلس در مسير استقرار عدالت 
همراه قوه قضائيه خواهد بود 

م�ردم،  حق�وق  احق�اق  و  عدال�ت  اس�تقرار  مس�ير  در   
ب�ود.  خواه�د  قضائي�ه  ق�وه  كن�ار  در  و  هم�راه  مجل�س 
سيداميرحسين قاضي زاده هاش��مي نايب رئيس اول مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: در شرايطي كه برخورد با 
برخي مفاسد ريشه دوانده در هر سه قوه، اميدهاي تازه اي را در دل مردم 
ايجاد كرده است، ضرورت اصالح رويه هاي فسادزا و پيشگيرانه بيش از 

هر زماني احساس مي شود. 
وي با اشاره به ضرورت بررسي و اصالح و تصويب لوايح سه قلوي مبارزه 
با فساد، شفافيت و مهار تعارض منافع در مجلس يازدهم، تصريح كرد: 
مادامي كه مديران وادار به نشس��تن بر صندلي هاي داغ و در اتاق هاي 
شيشه اي نباش��ند، نمي توان صرفاً با تكيه بر پيش فرض سالمت نفس 
افراد، امور حياتي م��ردم را به صاحب منصبان س��پرد. اگر ذغال داغ و 
بيم آتش نباش��د، حتي برادر اميرالمؤمنين بودن هم مانع از نشستن 
بر سفره معاويه نخواهد ش��د. نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه عنوان كرد: براي ارتقای اعتماد عمومي مردم 
كه مهم ترين عامل ايجاد كننده سرمايه اجتماعي است، همگان بايد 
دست به دست يكديگر بدهيم و در اين راه دشوار، مجلس نيز در كنار 

قوه قضائيه خواهد ايستاد.

مهمانپرست: آژانس هويت خود را از دست داد
ش�وراي حكام متأس�فانه هويت مستقل خود 
را از دس�ت داده اس�ت و به وي�ژه كش�ورهاي 
اروپاي�ي ك�ه ط�رف اصل�ي م�ا در برج�ام 
بودن�د، خ�ود بان�ي ص�دور قطعنامه ش�دند. 
رامين مهمانپرس��ت سخنگوي اس��بق وزارت 
امور خارج��ه در گفت وگو با مه��ر، در خصوص 
قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي عليه ايران، گفت: ما به عنوان عضو سازمان 
انرژي اتمي و كشوري كه معاهده »ان.پي. تي« را 
امضا كرديم، در قبال تعهداتي كه براي صلح آميز 
بودن فعاليت هايمان داده اي��م، بايد از حقوقي 

برخوردار باشيم. 
وي اف��زود: اين حقوق در جهت پيش��رفت دانش 
هس��ته اي براي اهداف صلح آميز كشورمان است 
و باي��د امكانات اين پيش��رفت در اختي��ار ما قرار 
گيرد. متأس��فانه به دليل فش��ارهاي سياس��ي و 
روند غلطي كه در رس��يدگي به مسئله هسته اي 

در عرصه بين الملل ايجاد ش��ده، كش��ورهايي كه 
صاحب تسليحات هسته اي بوده و هستند و حتي 
كشورهاي ديگر را تهديد به استفاده از سالح اتمي 
مي كنند، داور شده و كشورهاي مستقلي كه براي 
اهداف صلح آميز به دنبال دانش هسته اي هستند، 

تحت فشار قرار مي دهند. 
سفير سابق كشورمان در لهس��تان گفت: بعد از 
معاهده برج��ام تحريم هايي ك��ه ناعادالنه عليه 
كشورمان وضع شده بود، به حالت تعليق درآمد، 
قرار بر اين بود كه كش��ورهاي ط��رف اين توافق 
هسته اي، روند تسهيل آخرين فناوري ها به ايران 
را در پيش گرفت��ه و روابط اقتصادي خ��ود را با 
كشورمان توسعه دهند. يكي از موضوعات نيز در 
اين حوزه لغو تحريم هاي تسليحاتي بود كه طبق 
برجام، پنج سال بعد از امضاي توافق هسته اي بايد 

برداشته شود. 
مهمانپرست گفت: امريكا همچنين تالش مي كند 

هم راستا با شوراي حكام، در شوراي امنيت عليه 
كشورمان پرونده سازي كرده و با صدور قطعنامه، 
تحريم هاي تسليحاتي را تمديد كند. وي تصريح 
كرد: شوراي حكام متأسفانه هويت مستقل خود را 
از دست داده و به ويژه كشورهاي اروپايي كه طرف 
اصلي ما در برجام بودند، خود باني صدور قطعنامه 
در شوراي حكام شدند كه نشان دهنده اين است 
بي عدالتي و ظلمي كه در عرصه بين المللي عليه 
كشورهاي مستقل حاكم شده، متأسفانه ادامه دارد 

و بايد رويه جديدي در مقابل آن اتخاذ شود. 
سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه در مورد مواضع 
متناقض اروپايي ها در قبال پرونده هسته اي ايران 
و برجام نيز خاطرنش��ان كرد: اروپايي ها بس��يار 
تالش مي كنند كه وانمود كنند هويت مس��تقل 
و تأثيرگ��ذاري در عرصه بين المل��ل دارند و براي 
آنها برجام دس��تاورد بزرگي تلقي مي شود، چون 
مديريت مذاكرات را اروپا بر عهده داشت و تالش 

مي كردند از اين الگوي به وجود آمده براي حضور 
جدي تر اتحاديه اروپ��ا در بحران هاي بين المللي 

استفاده كنند. 
مهمانپرست يادآور ش��د: از طرفي، موضوع براي 
اروپايي ها حيثيتي است و شكست برجام به معني 
شكست اتحاديه اروپا اس��ت و تالش دارند تا اين 
اتفاق حتي اگ��ر به صورت ظاهري هم كه ش��ده، 
عنوان نشود. از طرفي هم اروپايي ها نشان داده اند 
كه يا اراده مقابله با فشارهاي امريكا را ندارند يا تحت 

فشار توان الزم را ندارند. 
وي خاطرنش��ان كرد: بايد بگويم كه نتيجه فرقي 
ندارد و اروپايي ها به عنوان كشورهاي تحت تأثير 
سياست هاي امريكا، اعتبار خود را از دست مي دهند 
و كشورهايي كه مي خواهند با اروپا كار كنند، تحت 
تأثير اين رفتار قرار خواهند گرفت. بايد اين نكته 
را اضافه كنم كه با اين اروپا ب��ه  عنوان يك هويت 

مستقل نمي توان كاري انجام داد.

   خبر

مهدی پورصفا
   گزارش

محمد آگاه |   فارس


