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 چرا دولت گذشته 

در تأمين واكسن توفيقي نداشت؟
روزنامه رسالت در بخشي از مطلب اصلي 
خود نوشت: برخالف دولت گذشته كه 
در تصميمات مربوط به حوزه سالمت، 
نگرش سياسي داش��ت، اكنون در زمينه واكسن، نگاه سياسي حاكميت 
ندارد و اين مقوله سبب شده واكسيناسيون در كشور شتاب بگيرد. اگر به 
آمار جان باخت��گان نگاهي بيندازيد، بيش��تر و بهت��ر درمي يابيد كه چه 
خسارتي به كشور تحميل شده است. به ياد بياوريد روزي را كه ۹۸ عضو 
مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي در نامه  سرگشاده اي به حسن روحاني 
خريد واكسن »اسپوتنيك  وي« را »غيرموجه و خطرآفرين« اعالم كردند! 
امضاكنندگان اي��ن نامه بر »نبود اطالعات ش��فاف« از مراحل پژوهش و 
ساخت اسپوتنيك وي تأكيد و مدعي شدند كه تاكنون، هيچ  يك از »منابع 
معتبر جهاني« واكس��ن روس��ي را تأييد نكرده اند! حال  آنكه محمدرضا 
ظفرقندي، رئيس كل س��ازمان نظام پزش��كي پيش تر مطرح كرده بود، 
»واكسن كرونا بايد هرچه سريع تر خريداري شود كه مي تواند از كشورهايي 
مانند روسيه و هند براي كشور تأمين شود. اكنون در چين واكسن ويروس 
ضعيف شده كار مي ش��ود يا mRNA است. كشور تركيه ۵۰ميليون دز 
واكسن از چين پيش خريد كرده، امارات پيش خريد كرده. اصاًل بايد منبع 
خريد واكسن  متعدد باشد و از يك كانال كفايت نمي كند، زيرا توليد محدود 
است.« مينو محرز، عضو كميته مشورتي ستاد ملي مقابله با كرونا نيز از 
ديگر كساني بود كه در مقابل واكسن روسي، صف آرايي كرد، وي در واكنش 
به خريد واكسن »اسپوتنيك وي« از روس��يه گفته بود به  عنوان يكي از 

اعضاي كادر درمان تن به تزريق واكسن روسي كرونا نخواهد داد. 
.......................................................................................................................

ثبات خاورميانه با نگاه منطقه گرايانه 
روزنامه صبح نو در سرمقاله خود نوشت: منطقه گرايي 
به معناي مقابل��ه با بين الملل گرايي نيس��ت بلكه 
تالشي در جهت برقراري توازن ميان منطقه و غرب 
است. از دل منطقه گرايي بدون لحاظ مالحظات بين المللي نوعي انزوا و 
غيرواقع بيني توليد مي شود كه اتفاقاً از قدرت منطقه اي هم مي كاهد. در 
عين حال بين الملل گرايي بدون توجه به تعامالت و مقتضيات منطقه اي به 
روشن شدن موتور كش��ورهاي منطقه عليه روابط با غرب مي انجامد، از 
همين رو اگر به منطقه گرايي به  عنوان گامي در راستاي اعتمادسازي در 
خاورميانه و حداكثر كردن منافع در موضوعاتي ازقبيل هسته اي نگريسته 
شود، قدمي در جهت موازنه درست ميان منطقه و غرب برداشته شده است. 
در دولت روحاني تمركز بيش از حد بر بين الملل گرايي موجب باالرفتن 
بي اعتمادي ميان ايران و كشورهاي همسايه شد. در عين  حال موجب شد 
غرب هم به درستي دريابد كه تنها گزينه دولت روحاني براي اداره كشور، 
مذاكره و توافق هس��ته اي اس��ت. اين نگرش در نهايت به شكست دولت 
روحاني در افكارعمومي انجاميد. در دولت جديد اما منطقه گرايي در عين 
 حال كه رويكرد غالب است اما نقطه اطميناني براي تعامالت بين المللي 
است تا هم دست ايران را مقابل طرف هاي غربي باال ببرد و نگاه تك بعدي 
به اقتصاد تمام ش��ود و هم زمين بازي جديدي براي اقتصاد ايران تعريف 
شود و از دل همس��ايگي نه تهديدهاي امنيتي كه فرصت هاي اقتصادي 
متولد شود. سفر الكاظمي به تهران در جهت اعتمادزايي ميان دو كشور 
بزرگ و مؤثر منطقه، يعني ايران و عربستان اس��ت كه مي تواند به ثبات 
بيش��تر در عراق ه��م تبديل ش��ود. از اين جه��ت به نظر مي رس��د كه 

منطقه گرايان در غياب امريكا در منطقه دست باال را خواهند داشت. 
.......................................................................................................................

طالبان تعبير رؤياي سركوب شده سلفيان
روزنامه شرق در بخشي از سرمقاله خود 
نوشت: اكنون خواه ناخواه بايد پذيرفت كه 
تس��لط بي چون وچراي طالبان واقعيت 
امروز افغانس��تان است. ناگفته نماند مش��روط كردن شناسايي دولت 
طالبان توسط دولت هاي غربي و به ويژه امريكا، يك شوخي مسخره براي 
به حاشيه بردن فضاحتشان در نحوه خروجشان از باتالق افغانستان و نيز 
به  ابتذال كشيدن ارزش هايي اس��ت كه منادي آن بوده اند، اما سلطه 
مجدد طالبان تصوري را در ذهن تداعي مي كند، وقتي كه قرار بود  بر 
گوشه هايي از ويرانه هاي عراق و س��وريه يك دولت اسالمي برساخته 
شود، آن هنگام اين احتمال قوت و بلكه عينيت يافته بود كه با تشكيل 
چنين حكومت افراطي متشكل از سلفيون افراطي، حاكميتي خشن و 
پرقدرت در شرف تولد است. واقعيت امر اين است كه بايد اين سناريوي 
چندوجهي را در اصل، پاسخي عملي بدانيم به نياز معنوي و سياسي و 
آرماني نسل جوان و معترض در كش��ورهاي اسالمي نسبت به سلطه 
ديكتاتورهاي فاسد داخلي و نيز نفوذ و سلطه بيگانگان در كشورشان. 
اين نسل آرمان خود را در برپايي حاكميت احكام و شريعت اسالمي در 
جوامع خود مي دانند، بي آنكه دريافته باشند، آيا روش و سبك و سياق 
عمل و رفتارش��ان يعني قبضه حكومت به ضرب و زور شمشير، هيچ 
نسبتي با مباني اصيل اسالمي و سازگار با قرآن دارد؟ بنابراين تحوالت 
س��ريع افغانس��تان اينك از يك منظر به نظر مي رس��د تعبير رؤياي 
سركوب شده سلفيوني است كه ريشه هاي عميقي در ساخت سياسي و 
اجتماعي جوامع منطقه از شبه قاره به  ويژه غرب و شمال غرب پاكستان 
تا آسياي جنوب  غربي و جنوب خليج فارس دارند... حكومتي كه مدعي 
است آمال و آرزوهاي بخش وسيعي از مسلمانان را جامه عمل خواهد 
پوشاند، حتي اگر آشكارا با موازين اخالق و حق ذاتي انسان، يعني آزادي 
و نيز مظاهر تجربه بشري يعني مدرنيته مانند دموكراسي هيچ نسبتي 
برقرار نكند و همچنان الزم بداند از طريق رعب و وحش��ت بر مقدرات 
كشور حاكم شود و صداي معترضان را خاموش كند تا آنچه را كه خيال 
مي كند مراد اسالم و قرآن است، در جامعه حاكم كند، از اين  رو جبهه 
اصلي پس از اين در برابر كارآمدي دستگاه فكري و نظري طالبان است 
نه صرفاً زور و س��الح آنها و اتفاقاً پاشنه آش��يل طالبان در اين مرحله 

ايجابي در مواجهه فكري و فرهنگي و اجتماعي در داخل است. 
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»عراق« ميانجي ايران و عربستان
روزنامه خراسان در بخشي از يادداشت روز 
خود با اشاره به سفر نخست وزير عراق به 
ايران نوشت: در زمان عادل عبدالمهدي، 
نخست وزير پيش��ين عراق جايگاه ويژه اي در ميانجيگري ميان تهران و 
رياض پيدا كرده بود. س��ه كش��ور كميته هايي را با افراد مشخص براي 
پيگيري گفت وگوها تعيين كرده بودند و عبدالمهدي شخصاً مذاكرات را 
براي كاهش تنش ها و عادي س��ازي روابط ميان ايران و عربستان دنبال 
مي كرد. با شروع تظاهرات عراق در اكتبر دو سال قبل و تداوم حدود پنج 
ماهه آن، اين مذاكرات متوقف شد اما با روي كار آمدن الكاظمي و تغييرات 
در واشنگتن و رفتن دولت ترامپ، رياض نيز كه خود را تنهاتر مي ديد، به 
ادامه اين مذاكرات و رفع تنش هاي منطقه اي، متمايل تر نشان داد و آن 
طور كه سفير ايران در بغداد اعالم كرده تاكنون چند دور مذاكرات در اين 
زمينه برگزار شده اس��ت. اينكه الكاظمي تا چه حد بتواند اين فرآيند را 
سرعت ببخشد بيش از آنكه به توانايي هاي وي معطوف باشد به حسن نيت 
طرف عربستاني مربوط است چراكه تهران همواره اعالم كرده آماده است 
با همه كشورهاي منطقه باب گفت وگو را بگشايد و بهترين روابط را داشته 
باشد اما خيلي از تحليلگران معتقدند، رياض نوع روابط خود در منطقه و 
به ويژه با ايران را متناسب با نوع روابطش با امريكا تنظيم مي كند، لذا براين 
اساس هرگاه فضا و چشم انداز تنش بين ايران و امريكا پررنگ تر شود نبايد 
انتظار استقالل رأي از طرف عربستاني را داشت به عبارتي سران سعودي 
حداقل در شرايط فعلي براي ايجاد رابطه بدون تنش با ايران منتظر نتيجه 

مذاكرات احياي برجام در وين خواهند ماند.

88498443سرویس  سياسي

نماينده  تهران:

 دستگاه ديپلماسي انقالبي
توانمندي هدايت پرونده هسته اي را دارد

نماينده مردم تهران در مجلس اظهار 
ک�رد: در دول�ت س�يزدهم نيروهاي 
ارزش�مندي در وزارت ام�ور خارج�ه 
سكاندار دستگاه ديپلماسي هستند و 
از توانمندي ها و قابليت هاي الزم براي 
هدايت پرونده هسته اي برخوردارند. 
سيدعلي يزدي خواه نماينده مردم تهران 

در گفت وگو با مهر، در خصوص مذاكرات هس��ته اي، گفت: بهتر است 
پرونده مذاكرات هسته اي كه هشت س��ال اخير در اختيار وزارت امور 
خارجه قرار گرفته، در دولت سيزدهم از سوي وزارتخانه خارجه پيگيري 
ش��ود. اگرچه اقدامات وزارت خارجه دولت های يازدهم و دوازدهم در 
حل مشكالت اين پرونده نتيجه عملي نداشت اما از حيث كارشناسي و 

اجرايي بهتر است اين پرونده در اختيار وزارت خارجه باشد. 
وي تأكيد كرد: شوراي عالي امنيت ملي نيز مي تواند بر روند ديپلماسي 
هسته اي به وزارت امور خارجه مشاوره بدهد يا نيروي مجرب و صاحب 

صالحيتي براي حضور در تيم مذاكره كننده معرفي كند. 
يزدي خواه گفت: جابه جايي پرونده هس��ته اي از شوراي عالي امنيت 
ملي به وزارت خارجه و بالعكس هزينه زاست و آسيب هايي در پي دارد. 
در دولت سيزدهم نيروهاي ارزشمندي در وزارت امور خارجه سكاندار 
دستگاه ديپلماسي هس��تند و از توانمندي ها و قابليت هاي الزم براي 

هدايت اين پرونده برخوردارند. 
عضو فراكس��يون انقالب مجلس با تأكيد بر اينكه پرونده هس��ته اي، 
امنيتي نيست، گفت: در پرونده هسته اي بايد حقوق ملت ايران استيفا 
شود، پيمان هاي مشتركي بين ايران، آژانس و ۱+۵ منعقد شده كه براي 
اجراي اين پيمان ها بهتر است اين پرونده از طرف وزارت امور خارجه 
پيگيري شود. وي تصريح كرد: پيگيري پرونده هسته اي از طرف وزارت 
امور خارجه هم توانمندي دستگاه ديپلماسي را اثبات مي كند هم موضع 

وزير خارجه جديد را در سطح منطقه و جهان تثبيت مي نمايد. 
يزدي خواه با تأكيد بر لزوم تقويت تيم مذاكره كننده هس��ته اي گفت: 
ضعف تيم مذاكره كننده هسته اي در دولت تدبير منجر به بي دقتي روي 
برخي جمالت و واژه ها شد، به عنوان مثال لغو و تعليق اشتباه گرفته شد، 

لذا بايد در دولت سيزدهم تيم مذاكره كننده هسته اي تقويت شود. 
.......................................................................................................................

عضو کميسيون امنيت ملي:
 FATF تصميم گيري درباره 

منوط به لغو تحريم هاي ايران است
عض�و کميس�يون امني�ت مل�ي و 
سياس�ت خارجي مجلس اظهار کرد: 
تا زمان�ي ک�ه تحريم ه�اي جمهوري 
اس�امي اي�ران لغ�و نش�ود، درب�اره 
نمي کني�م.  تصميم گي�ري   FATF
ابوالفضل عمويي در گفت وگو با مهر، در 
واكنش به ادعاي برخي از افراد مبني بر 

اينكه نپيوستن ايران به FATF باعث مي شود كه نتوانيم با كشورهاي 
ديگر تبادالت تجاري داشته باشيم، اظهار داش��ت: FATF يا قواعد 
كارگروه مالي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ساختاري است 
كه در آن تالش مي شود تا كشورها از تأمين مالي تروريسم و پولشويي 

خودداري كنند. 
وي تأكيد كرد: اصل مقابله با پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م 
در ايران پذيرفته شده اس��ت و ما قوانين داخلي براي مقابله با اين 
موضوع داريم. در اين زمينه اشراف داخلي بسيار خوبي در سيستم 
بانكي و نظام اقتصادي ما وجود دارد تا اين تخلفات صورت نگيرد، 
منتها شفاف ش��دن بين المللي اين موضوع از طريق پيوستن به دو 
كنوانسيون پالرمو و مبارزه با تأمين مالي تروريسم در حال حاضر 
مورد پذيرش جمهوري اسالمي ايران نيست چراكه در شرايطي كه 
طرف هاي غربي و امريكايي تالش مي كنند همه طرف هاي تجارت 
با ايران را مورد تحريم قرار دهند، ش��فافيت مالي بين المللي، مانع 

تجارت ايران مي شود. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اس��المي بيان كرد: در واقع تا 
زماني كه تحريم هاي ظالمانه و يكجانبه عليه جمهوري اسالمي ايران 
وجود دارد، انتظار شفافيت بين المللي تراكنش هاي مالي، انتظاري نابجا 

و زياده خواهانه است. 
وي اظهار داشت: بر اين اساس، مس��ئله اول ما رفع تحريم هاست و تا 
زماني كه در مورد رفع تحريم ها اقدامي صورت نگيرد، نمي توان درباره 

FATF تصميم گيري كرد.
.......................................................................................................................

يک فعال سياسي اصولگرا: 
 زماني شاهد نفوذ دشمن

در پوشش سازمان هاي مردم نهاد بوديم 
فعال سياس�ي اصولگرا در زمينه فعاليت »ان جی او«ها در کشور 
توضيحات�ي را ارائ�ه و اظهار کرد: زماني ش�اهد نفوذ دش�من در 
پوش�ش س�ازمان هاي مردم نهاد بوده اي�م که نبايد تكرار ش�ود. 
محمدكاظم انبارلويي، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، در زمينه فعاليت ان جی اوها در 
كشور بيان كرد: ان جی اوها نوعي اجتماعات مردم نهاد هستند كه در 
حوزه هاي اجتماعي بيش��ترين فعاليت را دارند و اين برخالف فعاليت 

احزاب است كه بيشترين حوزه كاري شان در زمينه سياست است. 
او ادامه داد: در حال حاضر جريان نيروهاي مردم نهاد كه در حوزه هاي 
فرهنگي و اجتماعي فعال هس��تند در زمان س��يل، زلزل��ه و حوادث 
طبيعي حامي مالي از خيرين پيدا مي كنند و به كمك مردم مي آيند و 
اين متفاوت است با احزاب سياسي كه عمده فعاليت شان معطوف به 

سياست است. 
عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره به مردمي بودن 
اين سازمان ها نيز گفت: اينها عمدتاً از بدنه مردم و بدون وابستگي 
تشكيل مي شوند و عمدتاً درد انسان ها را دارند و مايلند به هم نوعان 
خود كمك كنند و مظهر مهر به مردم هستند، البته در ان جی اوها 
بعضاً جريانات سودجو هم به چشم مي خورد كه به بهانه كمك به 
هم نوعان خود وارد مي شوند، اما هرگز آن مبلغ را به جامعه هدف 
نمي رس��انند؛ موضوعي كه در زلزله سرپل ذهاب شاهد بوديم كه 
برخي از سلبريتي ها به بهانه كمك به اين مردم اقدام به اخذ پول 
مي كردند، اما هرگز آن را به دس��ت جامعه هدف نمي رساندند و 
صرفاً دكاني براي پ��ر كردن جيب خود ب��از مي كردند، اما عمدتاً 
حركت ه��اي اينچنين كه در اغلب ان جی اوها ش��اهد هس��تيم، 

حركت هاي مثبت و قابل تأييدی است. 
وي با اشاره به نفوذ سازمان  هاي جاسوسي در ان جی اوها گفت: بعضاً 
شاهد بوديم در پوشش سازمان هاي مردم نهاد و ان جی اوها شبكه هاي 
جاسوسي دشمن نفوذ مي كرده و از اينها به عنوان نوعي پوشش براي 
اهداف خائنانه خود استفاده مي كنند كه در اين زمينه بايد نهادهاي 
امنيتي هوشيار باش��ند و نگذارند كه دش��من از اين طريق و با اين 
پوشش وارد شود، براي مثال معموالً سفارتخانه ها به بهانه كمك هاي 
فرهنگي از اين اقدامات انجام مي دهند كه بس��تگي به هوشمندي 

دستگاه امنيتي كشور دارد.

گزارش2

يكي از جنبه ه�اي مهم ق�درت جمه�وري اس�امي مقابله و 
ايس�تادگي در مقاب�ل امريكاس�ت و اي�ن باي�د حف�ظ و 
از آن صيان�ت ش�ود و اي�ن ب�رگ برن�ده م�ا در مواجه�ه ب�ا 
دش�منان و در اس�تفاده از ظرفيت ه�اي منطق�ه اي اس�ت. 
به گزارش فارس، س��عداهلل زارعي، عضو هيئت علمي دانش��گاه 
عالمه و كارشناس مسائل بين الملل در چهارمين دوره بصيرتي 
تشكيالتي شهيد شهرياري دانشگاه آزاد اسالمي درباره جايگاه 
ايران در غرب آسيا گفت: ما دست كم در شش عنصر داراي قدرت 
و موقعيت برجسته هستيم. يكي عنصر قدرت منطقه اي است كه 
به اعتراف همه كساني كه در زمينه مسائل سياسي و بين المللي 
تحقيق كرده اند، جمهوري اس��المي ايران ي��ك قدرت قطعي 
منطقه اي است و بدون ش��ك همين االن جمهوري اسالمي در 

منطقه برترين قدرت منطقه به حساب مي آيد. 
وي افزود: مس��ئله ديگر قدرت ملي و ق��درت مليتي جمهوري 
اسالمي اس��ت. در منطقه ما يك ملت هايي فارسي زبان هستند 
و زبان فارس��ي تكلم مي كنند كه چهار كش��ور را اينها تشكيل 
مي دهند، بنابراين ما به عنوان قطب مركزي كشورها و ملت هاي 
فارسي زبان داراي يك موقعيتي در بين فارسي زبانان هستيم كه 
به اين به ما كمك مي كند در خصوص مسائل منطقه بتوانيم يك 

برنامه ريزي درازمدت مبتني بر مشتركات داشته باشيم. 
زارعي تصريح كرد: سومين عنصر قدرت جمهوري اسالمي قدرت 
بين المللي جمهوري اسالمي است. قدرت بين المللي هم به قدرتي 
مي گويند كه مي تواند فراتر از تحوالت داخلي و منطقه اي بر مسائل 
جهاني هم اثرگذار باش��د. وقتي جمهوري اسالمي در مناقشه بين 
امريكا و ونزوئال براي شكستن فشار غرب و امريكا وارد عمل مي شود و 
در جهت تقويت بنيه هاي اقتصادي و سياسي و اگر بتواند دفاعي اين 
كشور ورود و كمك مي كند به اين كشور كه بتواند فشارهاي غرب را 

از سر بگذراند، نشان دهنده تأثيرگذاري بين المللي ماست. 

وي ادامه داد: اين ي��ك رابطه يك طرفه نيس��ت كه جمهوري 
اسالمي بخواهد بي محابا در شرايطي كه خودش درگير مسائل 
اقتصادي اس��ت، درگير عرصه هاي كم��ك اقتصادي يك طرفه 
شود. ايران در اين صحنه يك نوع تهاتر انجام مي دهد، منتها يك 
تهاتر برادرانه و دوستانه و آنها متقاباًل كشورهاي فقير نيستند و 
ونزوئال يك كشور ثروتمند است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: 
افغانستان، سوريه، يمن و عراق هم بسيار ثروتمند هستند ولي به 
صورت برنامه ريزي شده در استضعاف نگه داشته شده اند، به طور 

مثال ۳تريليون دالر ارزش معادن افغانستان است. 
اين كارشناس مسائل بين الملل تأكيد كرد: ما در جاهايي كه دوستان 
ما و ملت ها تحت فشارهايي قرار مي گيرند و يك جبهه جهاني عليه 
يك كشور ش��كل مي گيرد، به عنوان يك قدرت مستقل وارد عمل 
مي شويم و اين به ما حيثيت جهاني مي دهد. همين كه كاالهاي ما 
وارد ونزوئال مي شود و در جهت شكسته ش��دن طرح امريكا عمل 

مي كند، يعني ما داريم در يك فاز جهاني عمل مي كنيم. 
وي گفت: مس��ئله ديگري كه در مورد ايران بسيار حائز اهميت 
اس��ت و يك بخش قدرت جمهوري اسالمي را تشكيل مي دهد، 
مسئله مقابله ايران با امريكاست. ممكن است در نگاه اول گفته 

شود اين يك مسئله سياسي است اما به نظر ما اهميت اين مسئله 
و جايگاه مسئله در قدرت جمهوري اسالمي به هيچ وجه از جايگاه 

بقيه موضوعات در قدرت جمهوري اسالمي كمتر نيست. 
زارعي اضافه كرد: يكي از جنبه هاي مهم قدرت جمهوري اسالمي 
مقابله و ايس��تادگي در مقابل امريكاست و اين بايد حفظ و از آن 
صيانت شود و اين برگ برنده جمهوري اس��المي در مواجهه با 
دشمنان اس��الم و در اس��تفاده از ظرفيت هاي منطقه اي به نفع 

جمهوري اسالمي است. 
وي يادآور ش��د: يك جنبه قدرت جمهوري اسالمي، جنبه جبهه 
داشتن جمهوري اسالمي اس��ت. ما در بحث امريكاستيزي نفوذ 
طبيعي داريم در ملت ها، نفوذ سياسي داريم در دولت ها، رفت و آمد 
سياسي داريم در دولت ها، حتي با دولت هايي كه بعضاً با ما مخالف 
هستند و رقيب ما هستند و بعضاً ارتباطات ويژه با دشمنان ما دارند 
و... اما در عين حال يك چيز ديگري هم هست و آن اين است كه 
ما در منطقه جبهه مشخصي داريم. يك پرچم معيني داريم به نام 
مقاومت منطقه اي. اين مقاومت منطقه اي خواب و خيال نيست و 
جغرافياي آن از پاكستان شروع مي شود و تا مديترانه مي رود و يك 

جغرافياي به هم پيوسته است و منقطع نيست. 
اين استاد دانشگاه يادآور شد: دو قدرت در دنيا جبهه دارند؛ يك 
قدرت در جمهوري اسالمي است كه يك قدرت صالحه است و در 

مقابل امريكاست كه يك جبهه شيطاني دارد. 
وي گفت: ما در غرب آسيا يك موقعيت ويژه داريم و با همين موقعيت 
ويژه مي توانيم با قدرت هاي جهاني حرف بزنيم، تعامل كنيم، مسائل 
را مطرح كنيم و مي توانيم با برخ��ورداري از اين قدرت با چيني ها 
قراردادهاي بس��يار پرمنفعت طوالني مدت ببندي��م، با هندي ها و 
روس ها مي توانيم وارد معامالت اساسي شويم. امروز واقعاً هندي ها، 
روس ها و چيني ها جمهوري اس��المي را به عنوان يك قلب تپنده 

پرطرفدار در منطقه مي شناسند و اين را قبول دارند. 

کارشناس مسائل بين الملل :

 ايستادگي مقابل امريكا از عناصر قدرت جمهوري اسالمي است

يكي از مهم ترين نقاط ضعف در خصوص مجلس 
شوراي اسامی روندهاي مرتبط با قانونگذاري 
و تقنين است. متأس�فانه با گذشت س�ال ها از 
روند قانونگذاري در کش�ور هنوز اين مشكات 
در ح�ال آزار بخ�ش اجرايي و همچني�ن اداره 
مطلوب کش�ور اس�ت. با در نظر گرفتن شرايط 
فوق به نظر مي رس�د بهترين راه ب�راي حل اين 
مش�كل تدوين يک س�ند راهبردي درازمدت 
بر اس�اس سياس�ت هاي کلي نظ�ام جمهوري 
اس�امي و پيگيري حل آن در چندي�ن دوره از 
مجلس باش�د؛ اتفاقي که نياز ب�ه همت مجلس 
دوازدهم و نماين�دگان آن در همين دوره دارد. 
با گذشت نزديك دو سال از فعاليت مجلس دوازدهم 
شايد يكي از مهم ترين نكاتي كه در خصوص بحث 

فعاليت مجلس شوراي اس��المي موضوعيت دارد، 
بحث نحوه قانونگذاري از سوي قوه مقننه است. 

واقعيت اين اس��ت كه بنا به س��خنان بسياري از 
صاحبنظران با وجود گذش��ت نزديك ۱۰۰سال 
از ش��روع قانونگذاري در ايران از زمان مش��روطه 

همچنان تقنين و قانونگذاري با بلوغ فاصله دارد. 
اين عدم بلوغ مش��كالت فراواني را براي كشور و 
نظام قانونگذاري ايجاد كرده به گونه اي كه نظام 
اجرايي كشور در گردابي از قوانين متعارض باهم 
گرفتار شده است. حاال س��ؤال اين است كه چه 
اقداماتي تاكنون از سوي مجلس دوازدهم در اين 
باره انجام شده است و گام هاي مفيد در اين باره 
چه مي تواند باش��د. نكته مهم اين است كه بيش 
از يك س��ال از ش��روع به كار مجل��س دوازدهم 

مي گذرد و فرصت براي ه��ر گونه اقدامي در اين 
زمينه بسيار محدود است. 

   نياز به يک س�ند کلي براي اص�اح روند 
تقنيني

واقعيت اين است كه اين مشكل در يك بازه چهار 
ساله و حتي بيش��تر نمي تواند حل ش��ود. چنين 
رويدادي و اصالح اين رويه نياز به يك برنامه ريزي 
طوالني م��دت چه در ح��وزه تخصص��ي و چه در 
حوزه نمايندگان دارد، به عن��وان مثال هر بار و در 
انتخابات هاي چهار ساله بخش مهمي از نمايندگان 
دچار تغيير مي ش��وند و گاه نمايندگاني ناآش��نا با 
فرآيند قانونگذاري به اين سمت مي رسند. طبيعي 
است كه عدم آشنايي سبب مي شود بخش مهمي از 
زمان مجلس صرف آشنايي اين افراد با اين فرآيند 

شود، از سوي ديگر بسياري از فرآيندها و رايزني هاي 
بيرون مجلس بر عملكرد مجلس شوراي اسالمي 
تأثير خواهد گذاشت و همين مسئله سبب مي شود 
گاه مس��ير قانونگذاري به طور كلي منحرف شود، 
البته تاكنون برخي قوانين براي بهبود اين وضعيت 
به تصويب رسيده اما هنوز تا وضعيت مطلوب فاصله 
فراواني باقي مانده اس��ت. شايد راه حل اصلي براي 
اين كار تدوين يك س��ند راهبردي طوالني مدت 
براي بهبود مس��ائل داخل مجلس باشد. اين سند 
مي تواند بر اساس سياست هاي كلي نظام تصويب 
شده و به عنوان يك س��ند راهنما براي دوره هاي 

آينده مورد استفاده قرار بگيرد. 
اين س��ند بايد تمام ابعاد مورد تواف��ق براي اصالح 
روندهاي قانونگذاري در مجل��س را در بر بگيرد تا 
امكان ادامه آن در دوره هاي بعدي فراهم ش��ود. در 
طراحي اين س��ند بايد تا حد ممكن از گرايش هاي 
سياسي دوري شود تا امكان پيگيري آن براي تمام 
گروه هاي سياسي فراهم شود، حتي براي طراحي 
اين سند مي توان از نظرات تمام كارشناسان سياسي 
استفاده كرد تا به تمام نكات توجه كافي شود. جاي 
خالي چنين سندي در بهبود عملكرد مجلس شوراي 
اسالمي به شدت به چشم مي خورد. پيشنهاد چنين 
سندي چندين بار از سوي برخي نمايندگان مطرح 

شده اما به نتيجه جدي نرسيده است. 
    مجلس چه برنامه اي در اين باره دارد؟

توجه به س��المت عملكرد نماين��دگان مجلس 
شوراي اسالمي، بهبود روش هاي تقنيني، ارتقاي 
شفافيت عملكرد مجلس در تمامي حوزه ها اعم از 
البيگري ها و بهبود توان علمي مجموعه هاي داخلي 
مجلس جزو مواردي است كه مي تواند در اين سند 
مورد توجه قرار بگيرد، البته نمي توان اين انتظار 
را داشت كه تمامي موارد فوق بالفاصله به نتيجه 
برسد، چراكه برخي قوانين و لوايح سال هاست در 
مجلس منتظر موعد رسيدگي هستند و هنوز به 

نتيجه مشخصي نيز نرسيده اند. 
خوش��بختانه در مجلس دوازدهم تحركات خوبي 
نسبت به اين مسئله صورت گرفته است كه هيئت 
رئيسه مجلس و نمايندگان بارها بر اين نكات تأكيد 

كرده اند كه روندهاي فوق بايد اصالح شود.
    موارد فوري براي اصاح قانونگذاري

بحث اصل ۸۵ از آنجا بايد مورد توجه بيش��تر قرار 
بگيرد كه هم اكنون دو قانون مهم بر اساس اين اصل 
در كميسيون هاي فوق مورد بررسي قرار مي گيرد، 
يكي از اين قوانين مربوط به بحث صيانت از فضاي 
مجازي است كه اتفاقاً مورد توجه جدي افكار عمومي 
قرار دارد، از اين رو هر تصميمي در اين باره به شدت 
مورد توجه مردم نيز قرار دارد. با اين تفاصيل انجام 
اصالحاتي مثل علني كردن اين جلسات مي تواند 

كمك مؤثري به افزايش اعتماد عمومي كند. 
يكي ديگ��ر از قدم هايي كه مجل��س در خصوص 
اص��الح روندهاي قانونگذاري در حال برداش��تن 
اس��ت، رس��يدگي به بحث نظارت بر نمايندگان 
است. اگر چه شايد اين مسئله ارتباط چنداني به 
بحث قانونگذاري پيدا نكند اما مي تواند در بهبود 
عملكرد نماين��دگان تأثيری فوق العاده داش��ته 
باش��د، كما اينكه در طول سال هاي گذشته يكي 
از مهم ترين انتقادات به مجل��س تخلفات برخي 
نمايندگان بوده اس��ت، با اين حال همان طور كه 
گفته شد نكته اصلي در اين باره طراحي يك سند 
جامع و برنامه كلي است كه بدون آن تمامي اين 
قدم ها ابتر مي ماند و در نهاي��ت باز هم محدود به 

دوره هاي مختلف مجلس باقي خواهد ماند.

نگاهي به يک مشكل مزمن در اداره مجلس شوراي اسامي

مجلس خودش را در قانونگذاري تنظيم می كند
مهدی  پورصفا

   گزارش  یک

حميدرضا نيک عهد   |    جوان

عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه طرح اصاح آيين نامه براي 
نحوه رس�يدگي به طرح ها و لواي�ح در مجلس کليد خ�ورد، گفت: 
بر اس�اس اين طرح جلسات کميس�يون هايي که براي رسيدگي به 
طرح ها و لوايح طبق اصل 85 قانون اساس�ي تش�كيل مي ش�وند، 
به صورت مستقيم همانند جلس�ات علني مجلس پخش مي شود. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم ش��اهين شهر در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به نشست ديروز شوراي 
هماهنگي رؤساي كميس��يون ها با هيئت رئيسه مجلس گفت: يكي 
از ايرادات، وجود اش��كاالتي در طرح  ها و لوايح در زمان اعالم وصول 
است و ديگر اينكه طرح ها و لوايح مهم در زمان اعالم وصول مشخص 
نمي شود تا اينكه سريع تر مورد رسيدگي قرار گيرد. حاجي دليگاني 
خاطرنشان كرد: در نهايت طرحي براي اين منظور ارائه شد تا با اصالح 
موادي از آيين نامه داخل��ي مجلس روند قانونگ��ذاري در مجلس با 

اصالحاتي همراه باشد. 
وي افزود: بر اساس اين طرح، طرح هاي نمايندگان پيش از بارگذاري در 
سامانه قانونگذاري، در سامانه اي به نام »اعالم نظر« بارگذاري مي شود 
تا همه نمايندگان مجلس، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، بخش هاي 

مختلف مجلس همچون معاون قوانين و نيز اتاق هاي بازرگاني و صنايع 
نقطه نظرات خود را پيرامون اين طرح اعالم كنند. 

عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داش��ت: پس از اين مرحله طرح در 
س��امانه قانونگذاري بارگذاري مي ش��ود و در آن زم��ان براي فوريت 
و اهميت طرح از نماين��دگان نظرخواهي مي ش��ود بدين صورت كه 
نمايندگان به اين موض��وع نمره مي دهند، اگر نماين��دگان نمره ۱ تا 
4 بدهند به معناي عادي بودن طرح اس��ت، اگر نمره ۵ تا 7 را بدهند 
به معناي يك فوريتي ب��ودن آن و اگر عدد ۸ تا ۱۰ را بدهند به معناي 
دوفوريتي بودن طرح اس��ت. حاجي دليگاني خاطرنشان كرد: در اين 
طرح اصل بر دو شوري بودن طرح هاست، بدين صورت كه طرح پس 
از بررسي در كميس��يون به صحن مي آيد و در صورت تصويب كليات 
مجدد به كميس��يون بازگردانده مي ش��ود تا در جزئيات مورد بحث 
و بررس��ي قرار گيرد. وي افزود: پس از جمع بن��دي كار در باره طرح 
موردنظر كميسيون گزارش خود را از روند بررسي و پيشنهاد ات ارائه 
شده اعم از مواردي كه تصويب شده يا تصويب نشده اند به صحن ارائه 
مي دهد و عنوان مي كند كه كداميك از پيش��نهادات تصويب شده و 

كداميك تصويب نشده اند.

روند قانونگذاري در مجلس اصالح مي شود
نمای  نزدیک


