
حقوق کارگری؛  50درصد زیر خط فقردولتی
کویت تکلیفش 
را در قبال تهران 

مشخص کند!

مقاومت بدون 
چانه زنی و مصالحه

قوه مقننه در قانون 
اساسی جمهوری 

اسالمی ایران
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گروه های مقاومت بر مقابله با 
اشغالگران قدس تاکید کردند

سیاست روز مقاالت حوزه قانون 
و قانونگذاری را معرفی، نقد و 

بررسی  می کند

به دنبال تقدیر رئیس پارلمان کویت از 
گروهک ضد ایرانی االحوازیه:
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بند دو ماده بیس��ت و هش��تمم آرزوس��ت! بند دو از 
ماده بیست و هش��تم قانون انتخابات مجلس شورای 
اس��امی شامل التزام عملی به نظام مقدس جمهوری 
اسامی ایران است. مشکات متعددی همچون گرانی، 
بیکاری، فقر، طاق، اعتیاد، حاش��یه نش��ینی، مشکل 
خری��د و اجاره مس��کن، افزایش س��ن ازدواج، تجمل 
گرای��ی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کاال، 
خشکس��الی، ترافیک، مصرف گرایی، رش��وه، مدرک 
گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت 
به��ره وری، بدحجابی، پرخاش��گری و بداخاقی، عدم 
تامی��ن رفاه عمومی، احتکار، تجم��ل گرایی و زندگی 
اش��رافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان 
کار و خیاب��ان، ب��ی خانمانی و کارت��ن خوابی، تهاجم 
فرهنگی، خودکش��ی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری 
و روس��تایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، 
اختاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده 
ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرس��ایش 
خاک، س��یاب ه��ای فصلی، نارضایت��ی های صنفی 
و ش��غلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر

التزام عملی به 
ناکارآمدسازی نظام!؟

ادامه صفحه 2

سرلشکر باقری:
نیروهای مسلح به هرگونه ماجراجویی 
دشمن پاسخ پشیمان کننده می دهد

سردار وحیدی:
ممکن است لوایح CFT و پالرمو 

رد شود
2

سرمقاله
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سیاست روز شاخص دریافت یارانه حمایت معیشتی را بررسی می کند؛

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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کابوس وحشتناک آمریکا ادامه دارد
پایان رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین 

صفحه 2



اخبار

دوره جوالن آمریکا در منطقه به پایان رسیده است
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��امی ایران گف��ت: امروز دیگر 
دوره ج��والن آمریکایی ها در منطقه تمام ش��ده و آنها کم کم باید منطقه را 

ترک کنند.
امیر دریادار حس��ین خانزادی در حاش��یه رزمایش سه جانبه ایران، چین و 
روسیه با حضور در جمع خبرنگاران ضمن ارزیابی و تشریح مراحل انجام شده 
تاکنون تصریح کرد: ما معتقدیم امنیت منطقه نیازی به حضور این کشورها نداشته 
و خود کش��ورهای منطقه می توانند با کمک هم امنیت را برقرار کنند و امیدواریم 

در آینده کشورهای دیگر نیز به جمع ما اضافه شوند.
فرمانده نیروی دریای ارتش همچنین اظهار داش��ت: دوس��تان جمهوری اس��امی 
ایران و دوس��تداران منطقه از این حرکت بسیار خوش��حال خواهند شد اما آنهایی 
که به دنبال تحمیل ترتیبات امنیتی نامطلوب هستند مثل آمریکایی ها و ایادی آنها 

نشانه بسیار معنی داری را از این رزمایش خواهند داشت.  تسنیم

هیچ هراسی از تهدیدات نداریم
فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه نیروی هوایی در آمادگی کامل به سر 
می برد و شبانه روز پروازهای ماموریتی و عملیاتی را انجام می دهد و از مرزهای 
هوایی حراست می کند، گفت: نیروی هوایی به طور ۲۴ ساعت بیدار  و هوشیار 
است و هیچ گونه هراسی از تهدیدها ندارد . امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در 
حاشیه مراسم وداع با پیکر شهید خلبان محمدرضا رحمانی در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه ش��هید رحمانی یک اس��تاد خلبان و حافظ ۱۰ جزء  قرآن بود و  در اخاق 
یکی از بهترین ها و در تخصص یکی از متبحرترین خلبانان نیروی هوایی ارتش بود،گفت: 
شهید رحمانی پروازهای تست نیروی هوایی ارتش را انجام می داد و  سرانجام او در یکی 
از همین پروازهای تست هواپیمای میگ۲۹ به شهادت رسید. فرمانده نهاجا ادامه داد: 
وجود ریس��ک در پروازها یک امر معمول اس��ت و مردم عزیز ما بدانند روزهایی که در 
منازل  خود در  رفاه و آسایش و امنیت زندگی می کنند، خلبانانی مثل رحمانی در روز 

صدها سورتی پرواز انجام می دهند تا امنیت کشور را تامین کنند.  میزان

رزمایش مرّکب با چین و روسیه ادامه دار خواهد بود
رئیس س��تاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گف��ت: رزمایش مرکب نیروی 
دریایی ارتش با کش��ورهای چین و روس��یه، تازه ش��روع همکاری ماست و 

ادامه دار خواهد بود.
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش 
جمهوری اسامی ایران درباره رزمایش دریایی اظهار داشت: رزمایش مرکب 
نیروی دریایی ارتش با کش��ورهای چین و روس��یه، تازه ش��روع همکاری ما است و 
ادامه دار خواهد بود. وی افزود: ما این توانمندی را داریم که  با کشورهای مختلف 

دنیا در بحث برقراری امنیت در منطقه رزمایش های مرکب انجام دهیم.
وی اف��زود: برخی ه��ا می خواهند با انج��ام رزمایش به دنبال ضرب��ه زدن به منافع 
دیگران باش��ند، اما ما چنین تفکر و باوری نداریم بلکه ما به دنبال برقراری امنیت 
در جایی هس��تیم که منافع همه کش��ورها در آنجا جریان دارد و بدانند که ما این 

امنیت را برقرار می کنیم.  فارس

گ�روه روی�داد  رزمایش س��ه جانبه ایران، 
روسیه و چین با برگزاری رژه یگان های شرکت 
کنن��ده در منطقه ش��مال اقیانوس هند پایان 

یافت اما کابوس آمریکایی ها پایان ندارد.
برگزاری رزمایش مرکب ایران، روسیه و چین 
در پهن��ه  بزرگ��ی از دریای عم��ان و اقیانوس 
هند نش��ان دهنده قابلی��ت  و ظرفیت نظامی 
جمهوری اس��امی ایران است که توانسته دو 
کش��ور قدرتمند جهان را ب��ا خود هماره کند 
تا ب��ا برگزاری ی��ک رزمایش دریایی نش��ان 
دهد که با وجود هم��ه تهدیدات، تحریم های 
اقتصادی و فشارهای سیاسی می تواند جریانی 
را به راه بیندازد که دش��من را در یک کابوس 

وحشتناک فرو ببرد.
کابوس ائتاف نظامی ایران، روسیه و چین که 
می تواند یک قدرت نظامی شکس��ت ناپذیر را 
مقابل قدرت نظامی غرب تشکیل دهد از چشم 
کارشناس��ان سیاس��ی و نظامی آمریکا پنهان 
نمان��ده تا جایی که یکی از آنها درباره رزمایش 

مرکب ایران، روسیه و چین گفته است؛
»م��ا ۷۵ س��ال را ص��رف کردیم ت��ا مطمئن 
ش��ویم که روس ها و چینی ها ائتافی تشکیل 
نمی دهند. ما از زمان دولت ریچارد نیکس��ون 
)رئیس جمهور پیش��ین آمریکا( ه��ر کاری را 

کردیم تا مانع از نزدیک شدن دولت های چین 
و اتحاد جماهیر شوروی شویم و درنهایت هم 

توانستیم بین آنها جدایی بیندازیم.«
مک فارلند افزود: »مس��ئله دیگری که وجود 
دارد این اس��ت که ما نمی خواهیم روس��یه با 
ایران متحد ش��ود. روسیه کشوری محصور در 
خشکی است و به بنادر آب های گرم دسترسی 
ندارد. اگر با ایران در ارتباط باشد این دسترسی 
میسر می ش��ود. قرار گرفتن این سه کشور در 
کنار یکدیگر، ظرفیت نظامی روسیه، موقعیت 
جغرافیای��ی و نفت ایران و ثروت و پیش��رفت 
چین در زمینه فناوری، به ویژه اگر س��ه کشور 
بخواهن��د ائتاف نظامی تش��کیل دهند، یک 
س��ناریوی کابوس گونه کامل برای ما خواهد 

بود.«
قائم  مقام پیش��ین مش��اور امنیت ملی آمریکا 
گفت: »رزمایش مش��ترک سه کش��ور نه تنها 
برای اعضای س��ازمان آتانتیک شمالی )ناتو( 
بلکه برای ژاپن و کره جنوبی نیز نگران کننده 
است و این رزمایش بر همه ما تأثیر می گذارد 

و بر هر کشوری که با آن تجارت می کنیم.«
وی گفت: »همگی ما بای��د از رزمایش ایران، 
چی��ن و روس��یه نگ��ران باش��یم و ای��ن یک 

سناریوی آخرالزمانی است.«

سخنان و مواضع آمریکایی ها نشان می دهد که 
هر چه سریع تر باید میان سه کشور قدرتمند و 
تأثیر گذار ایران، روسیه و چین، یک ائتاف و 
اتحاد نظامی مقابل پیشروی های آمریکا و ناتو 

در منطقه و جهان شکل بگیرد.
تشکیل یک اتحاد نظامی میان این سه کشور 
که هر یک به تنهایی چالش��ی ب��رای آمریکا 
محس��وب می ش��ود، می تواند عاملی بازدارنده 
مقابل هر آنچه که ای��االت متحده علیه صلح 
و امنی��ت منطق��ه غرب آس��یا و خلیج فارس 
انج��ام داده و می ده��د، عمل کن��د. برگزاری 
رزمایش دریایی مرکب ایران، روس��یه و چین 
تا آن اندازه برای آمریکایی ها اهمیت دارد که 
واکنش های آنها نشان می دهد تا چه اندازه از 

آینده روابط نظامی سه کشور هراس دارند. 
آمریکایی ها با وجودی که تاش بسیاری را انجام 
دادند ت��ا بتوانند یک ائت��اف نظامی در خلیج 
فارس با بهره گیری از رژیم های وابس��ته به خود 
تشکیل دهند، اما در این زمینه تاکنون هیچگونه 
موفقین��ی به دس��ت نیاورده ان��د. رژیم ها عربی 
منطقه از ساح های پیشرفته آمریکایی و اروپایی 
برخوردارند اما می بینیم که ارتش این رژیم ها در 

جنگ با مردم مظلوم یمن توانایی ندارند.
چنی��ن رژیم های��ی اگ��ر هم در ی��ک ائتاف 

نظامی منطقه ای علیه ایران با محوریت آمریکا 
شرکت کنند، باز هم نباید انتظار داشته باشند 
که در صورت وقوع درگیری آمریکایی ها خود 
را در خ��ط مقدم قرار دهند و یقین بدانند که 
س��ربازان آمریکایی مس��تقر در خلیج فارس 
نخس��تین نیروهایی خواهند ب��ود که صحنه 
نب��رد را ترک کرده و رژیم های وابس��ته عربی 

را تنها خواهند گذاشت.
رزمای��ش مش��ترک دریایی ایران، روس��یه و 
چی��ن، قدرت نمای��ی مقابل ماش��ین جنگی 
ایاالت متحده و دیگر همپیمانان او در منطقه 

و حتی دیگر نقاط دنیا است.
جمهوری اس��امی ایران علیرغم تحریم های 
اقتص��ادی آمریکا و اروپا علی��ه خود، در زمینه 
نظامی با پیشرفت های بزرگی همراه بوده است 

و این پیشرفت ها با کمترین هزینه و بیشترین 
بازده��ی نش��ان از توانایی هایی اس��ت که در 

جمهوری اسامی ایران وجود دارد.
از س��وی دیگر با توجه ب��ه توطئه هایی که از 
س��وی آمریکا و دیگر دش��منان ایران اسامی 
در عرصه اقتصادی و سیاس��ی دیده می شود، 
رزمای��ش مرک��ب ایران، روس��یه و چین پیام 
روشنی به دش��منان دارد، پیامی که می گوید 
فتنه های سیاس��ی و اقتصادی در کشور هیچ 
تأثیری بر اقتدار جمهوری اسامی ایران ندارد 
و این فتنه ها به زودی ایان می یابد و شکس��ت 
آمری��کا در فتنه  انگیزی علی��ه ایران، آنها را با 
چالش جدی هویتی روبرو خواهد کرد، هویتی 
ک��ه رو به نابودی اس��ت و نش��انه های آن به 

روشنی دیده می شود.

علی باقری معاون امور بین الملل و حقوق 
بشر قوه قضاییه شد

س��خنگوی دس��تگاه قضا از انتص��اب »علی باقری 
کنی« به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بش��ر 

قوه قضاییه خبر داد.
غامحس��ین اس��ماعیلی س��خنگوی ق��وه قضاییه 
اظه��ار کرد: "علی باقری کن��ی" با حکم رئیس قوه 
قضاییه به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر 
قوه قضاییه منصوب ش��د. دکتر عل��ی باقری کنی 
دانش آموخته و اس��تاد دانش��گاه ام��ام صادق )ع( 
اس��ت؛ وی همچنین معاون سابق سیاست خارجی 
و امنی��ت بین الملل دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت 
ملی و مدیرکل س��ابق اروپ��ای وزارت امور خارجه 
بوده است. پیش از این دکتر محمد جواد الریجانی 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بود.

زمان هایی که کش��ور به فتنه دچار می شود اتفاقاتی می 
افتد که ناگوار است و ناخوشایند، در این میان فتنه گران 
هم دس��ت به کار هس��تند و آتش بیار معرکه تا ش��عله را 

افزون کنند.
زمان��ی که فتنه ای بپا می ش��ود، چه باید ک��رد؟ با فتنه 
گران همراه ش��د یا کنار کش��ید و تماشا گر شد؟ یا شاید 
هم بهتر اس��ت بُرید و در جرگه ری��زش کنندگان انقاب 

قرار گرفت؟!
حتی می توان تندتر ش��د و از ب��زرگان انقاب هم انتقاد 
ک��رد که چرا تصمیمی نمی گیرند که مقصران فتنه تنبیه 
ش��وند، به این میگویند جلوتر از رهب��ری و ولی فقیه،راه 

افتادن، افراطی که میگویند همین است.
دچار ش��دن به هر یک از آن تصمیمات، یعنی گیج شدن، 
تش��خیص ندادن ب��ه این که اکنون چه بای��د کرد، حق و 
باطل را نتوان تمیز دادن، این می شود که در یک گیجی 
و منگ��ی عمیق فرو م��ی رود و نمی دان��د چه تصمیمی 
بگی��رد، حتی گاهی به این ط��رف غش می کند گاهی به 

ط��رف دیگر، به این می گوین��د فتنه های گیج کننده که 
خدا نکند آدم را دچار و مبتای خود کند.

در تاریخ به ویژه تاریخ اسام نمونه های بسیاری یافت می 
ش��ود که مردم و خواص دچ��ار این فتنه های گیج کننده 
ش��ده اند و هم برای خود دردسر ساز شده اند و هم برای 

دیگران که حکومت اسامی باشد.
طلح��ه و زبیر از همان دس��ت اف��رادی بودند که در زمان 
حض��رت امیر المومنین علی )ع( دچ��ار فتنه گیج کننده 

شدند و بر روی رهبر خود شمشیر کشیدند.
ای��ن دو از صحاب��ه رس��ول اهلل )ص( بودند ک��ه خدمات 
بس��یاری به اس��ام کردند، اما با وج��ود بیعت با علی )ع( 
پس از چندی مقابل امیرالمومنین قرار گرفتند و دش��من 
ایش��ان شدند و سرنوشتی بر س��ر آن دو آمد که در تاریخ 

نوشته شده است.
در فتنه هایی که برای ایران تدارک دیده میش��ود، هر بار 
اتف��اق تازه ای می افتد، اتفاقی که باعث تغییر و تحوالتی 
نیز می شود. عده ای سرخورده می شوند، عده ای ایمانشان 
مس��تحکمتر می گردد، برخی دیگر بی تفاوتر می شوند و 
ش��اید هم کوچ کنند و بروند، عده ای دیگر اما تندتر می 
ش��وند، افراطی ت��ر عمل می کنند و حت��ی خود را محق 
م��ی دانند که از رهبر خود نیز جلوتر بروند چرا که اعتقاد 

دارند او مماش��ات کرده و با مایمت رفتار کرده و تصمیم 
گرفته اس��ت. در این بین، در میان مردمانی که رفتارهای 
گوناگون��ی از خود بروز م��ی دهند، خوبانی فرو می ریزند، 
ریزش می کنند، ش��ک می کنند و از این ش��ک به یقین 

باطلی می رسند که تلخ است.
در اینجا اس��ت که نقش و جایگاه رهبری بیش��تر از پیش 
پررنگتر از گذشته باید با توجه بیشتر روبرو شود، توجهی 
که اگر از س��وی مردم و خواص همراه باش��د، چشم فتنه 

های بعدی را کور می کند.
نباید اینگونه باش��د ک��ه همه خود را تحلیلگر، مفس��ر و 
کاردان و متبح��ر بدانند و از تصمیمی که برای بنزین که 
با حمایت رهبری از تصمیم س��ران قوا اجرایی شده انتقاد 

کنند که چرا ایشان با آن تصمیم مخالفت نکرد؟!
منتقدین اگر مو م��ی بینند او پیچش مو را می بیند و به 
همین خاطر اس��ت ک��ه اگر هم انتق��ادی داریم به برخی 
تصمیم��ات رهبری ب��ا اندک��ی تعمق و تأمل ب��ه جوابی 
خواهیم رس��ید که پاس��خ شک هایی اس��ت که فتنه در 

مغزمان انداخته است.
پس ب��ی گدار به آب نزنی��م، قضاوت زودهنگام نداش��ته 
باشیم، تصمیم نادرس��ت نگیریم، احساساتی رفتار نکنیم 
و تصور نکنیم هر آنچه که ما مردم و خواص می دانستیم 

از عواقب و مس��ائل بعدی تصمیم سران قوا که با محوریت 
دولت اجرایی ش��د، رهبری نظام و دیگر مس��ئوالن ارشد 

کشور نمی دانستند.
بهت��ر از ما هم می دانس��تند اما بحث هم��ان مثال مو و 

پیچش مو است که ما نمی بینیم.
کمتری��ن حالتی که می توانیم به آن اندکی تفکر داش��ته 
باش��یم این اس��ت که اگر هر حکومت دیگری با این همه 
فتنه روبرو بود تاکنون س��قوط کرده بود و هیچ حکومتی 
هم نم��ی تواند چنین فتنه های س��نگینی را تحمل کند 
حت��ی آنهایی که خود را دموک��رات ترین حکومت ها می 
دانند و س��اختار سیاس��ی خود را بهترین ساختار ممکن 
تصور می کنند س��اقط ش��ده بودند و طومارشان پیچیده 

شده بود.
کافی اس��ت به عمق قضایایی که بر س��ر ایران می آورند، 
نگریست تا به بس��یاری از نامکشوفه هایی که در فتنه ها 

پنهان مانده رسید.
صحنه و عرصه، کارزاری سخت و حساس است، برای گذار 
از ای��ن می��دان که به فتنه اکبر می مان��د، تنها راه اصلح، 
تبعیت از رهبری اس��ت، که اگر تصمیم ایشان در ماجرای 
فتنه بنزین نبود، سرنوش��تی بس نامعلوم در انتظار ایران 
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یادداشت

التزام عملی به ناکارآمدسازی نظام!؟
ادامه از صفحه اول

آسیب های اجتماعی زندگی را بیش از پیش برای مردم 
شریف ایران دشوار کرده است. مطالعه گذشته نگر موید 
این حقیقت است که پیرامون هر یک از مشکات موجود 
در زندگ��ی مردم ده ها و ش��اید صدها قانون و مقرره در 
کش��ور وجود دارد که اگ��ر از کارآم��دی الزم برخوردار 
بودند نمی بایس��ت تاکنون اثری از مشکات در زندگی 
مردم باقی می ماند. تداوم و تشدید مشکات در زندگی 
مردم نش��انه بارز ناکارآمدی قانون، قانونگذاری س��نتی 
و قانونگذاران در حل مش��کات جامعه اس��ت. در چهار 
دهه و ده دوره گذش��ته مجلس ش��ورای اسامی افرادی 
به عنوان نماینده مردم انتخاب ش��دند و آمدند و گفتند 
و شنیدند و تصویب کردند و رفتند اما مشکات زندگی 
مردم نه تنها حل نش��د که روی هم انباشته شد تا شاید 
در آینده ای غیرمحتمل حل ش��ود. پرسش اساسی این 
اس��ت که جماعت ناکارآمدان که در چهار دهه گذش��ته 
بر کرسی های مجلس شورای اسامی با ناکارآمدی تکیه 
زدند و خود مشکلی افزون بر سایر مشکات زندگی مردم 
ش��دند را کدام نهادهای نظارتی بر اساس قوانین کشور 
تایید صاحیت نمودند؟ چه دلیلی وجود دارد که افراد و 
جناح هایی که با ناکارآمدی مزمن خود هیچگونه التزام 
عملی در راستای حفظ و اعتای نظام مقدس جمهوری 
اسامی در قبول سمت نمایندگی مردم نداشته و ندارند 
برای چندمین بار باز هم با گردنی افراشته به میدان رقابت 
های انتخابات مجلس شورای اسامی قدم می گذارند و 
به راحتی و بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد ناکارآمد 
گذشته خود، باز مدعی در اختیار داشتن نسخه شفابخش 
برای مش��کات و گرفتاری های م��ردم اند و قصد تکرار 
مجدد خود را دارند. آنچه که تاکنون به عنوان معیارهای 
تایید صاحی��ت داوطلبان نمایندگی مجلس ش��ورای 
اسامی در چهل سال گذشته بکار رفته است دستاوردی 
جز ناکارآمدی و انبوهی از مش��کات الینحل در زندگی 

مردم نداشته است. 
زم��ان آن فرا رس��یده اس��ت که کش��ور برای عب��ور از 
قانونگذاری سنتی از روش های سنتی تایید صاحیت نیز 
عبور کند. باید با دقت بیشتر بند دوم ماده بیست و هشتم 
قانون انتخابات مجلس شورای اسامی را مرور کرد. التزام 
عملی به نظام مقدس جمهوری اسامی به مثابه شناخت 
دقیق مشکات مردم است. التزام عملی به نظام مقدس 
جمهوری اس��امی به مثابه توانایی حل مشکات کشور 
اس��ت. التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسامی به 
مثابه حل مشکات زندگی مردم است. بنا بر این تعریف 
مقصرین دیروز و منتقدین امروز قانونگذاری سنتی، اجازه 
عرض اندام در فضای سیاسی کشور را نخواهند داشت چرا 
که بجای انتقاد باید پاس��خگویی مشکات زندگی مردم 
باش��ند که دستاورد عملکرد ناکارآمد آنها در قانونگذاری 
سنتی است. قانون و قانونگذاری و قانونگذاران سنتی که 
توانایی تشخیص و حل مشکات مردم را نداشته و ندارند 
باید به تاریخ این کشور و هزاران شهید گلگون کفن و امام 
شهیدان )ره( به دلیل ناکارآمدی های خود جوابگو باشند. 
جناح ها ی مرسوم سیاس��ی اصولگرا و اصاح طلب که 
برنامه مش��خصی در چهار دهه گذشته برای قانونگذاری 
کشور نداشته و ندارند نمی توانند خواستار جابجایی قدرت 
قوه مقننه به نفع خود باشند. بر نهادهای نظارتی است که 
ب��ه تحول در اندیش��ه و روش تایید صاحیت داوطلبان 
نمایندگی مردم در مجلس شورای اسامی بپردازند تا از 
این طریق بتوان به ایجاد تحول در قانونگذاری سنتی در 

آینده نزدیک یا دور امیدوار بود.

سرمقاله

فتنه های گیج کننده

وزیر اطالعات:
 سربازان گمنام امام زمان )عج( در حراست

 از امنیت نظام از هیچ کوششی دریغ نمی کنند
حجت االس��ام والمسلمین س��یدمحمود علوی گفت: سربازان گمنام آقا 
ام��ام زمان )عج( در پای��گاه عظیم مبارزه و جهاد، با اس��تعانت از الطاف 
خفی��ه ی اله��ی، آنی در انجام وظایف خطیر خوی��ش تعلل نورزیده و در 
حفظ و حراس��ت از امنی��ت پایدار این نظام مقدس، دس��تاورد های امام 
راحل و ش��هدای واالمقام از هیچ کوش��ش و جانفش��انی، دریغ نخواهند 
نمود. پایگاه اطاع رس��انی وزارت اطاعات، حجت االس��ام والمسلمین 
س��یدمحمود علوی به مناس��بت سالروز حماس��ه ۹ دی پیامی را صادر 

کرد.
متن پیام وزیر اطاعات به شرح زیر است.

ف��را رس��یدن ۹ دی روز بصیرت و میثاق با ام��ام و والیت، یاد آور خلق 
حماسه ای اس��ت که با درک، بینش و حضور بهنگام ملت بزرگ و فهیم 

ایران اسامی بوقوع پیوست و توطئه دشمنان را ناکام گذاشت.
اینک که یک دهه ازعظمت آن حرکت تاریخ ساز می گذرد و این عظمت، 
با ش��کل گیری دسیسه های ناکام پیدا و پنهان استکباری، بیش از پیش 
جلوه نموده، دوس��تداران انقاب شکوهمند اسامی ایران را به توصیف و 

تحسین آن حضور باشکوه و سرنوشت ساز وا می دارد.
اینجان��ب روز پرافتخ��ار و غرور آفرین نهم دی را به محضر با س��عادت، 
ولی امر مس��لمین حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )حفظه ا...( و ملت 
آگاه ایران اس��امی تبریک عرض می نمایم. یقینا سربازان گمنام آقا امام 
زمان )عجل ا... تعالی فرجه الش��ریف( در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد، با 
اس��تعانت از الط��اف خفیه ی الهی، آنی در انج��ام وظایف خطیر خویش 
تعلل نورزیده و در حفظ و حراس��ت از امنیت پای��دار این نظام مقدس، 
دس��تاورد های امام راحل )رضوان اهلل تعالی( و ش��هدای واالمقام از هیچ 

کوشش و جانفشانی، دریغ نخواهند نمود.  وزارت اطالعات

رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروهای 
مسلح به هرگونه خطای محاسباتی و ماجراجویی 
دش��منان پاسخی قاطع و پش��یمان کننده خواهد 

داد.
متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:

فرارس��یدن دهمی��ن س��الروز حماس��ه عظیم و 
سرنوشت س��از ۹ دی م��اه ک��ه در تاری��خ انقاب 
و میه��ن اس��امی به نم��اد الهام بخ��ش بصیرت، 
زمان شناسی و سلحشوری ملت عظیم الشأن ایران 
در صیانت از آرمان ها و ارزش های دینی و انقابی 
و مصاف مقتدرانه با دشمنان اسام ناب محمدی 

)ص( تبدیل شده است را گرامی می دارم.
بی ش��ک در ش��رایط و موقعیت تاریخی امروز که 
جبهه دش��من با محوریت آمری��کا و رژیم جعلی 
صهیونیس��تی، س��رخورده، س��رافکنده، پژمرده و 
منفعل از شکس��ت حقارت بار در پروژه فتنه گری 
و آش��وب طلبی آبان ماه ۹۸، با تشدید تحریم ها و 
فش��ارهای اقتصادی در آرزوی باطل و ش��یطانی 
خود، راهبرد تردیدافکنی، مأیوس سازی واداشتن 
مردم برای ش��ورش علیه حاکمیت اس��امی را با 
پروپاگاندای رس��انه ای و به کارگیری ش��بکه های 
جدی��د و قدیم ماه��واره ای و اجتماع��ی معاند و 
بمباران روایت های مسخ ش��ده، ارائه تحلیل های 
مغرضانه و وارونه نش��ان دادن واقعیت ها و پنهان 

ک��ردن جلوه ه��ای امیدبخ��ش و ان��کار بّینات و 
محّسنات تردیدناپذیر دنبال می کند.

بازخوان��ی فتنه ه��ای زنجی��ره ای ض��د جمهوری 
اس��امی ایران در دهه های اخی��ر به ویژه آنچه در 
هش��ت ماه فتنه اف��روزی س��ال ۱۳۸۸ و نیز ۴۸ 
س��اعت اغتش��اش، آش��وبگری و جنایت آفرین��ی 
اش��رار، اراذل و اوباش و تفاله های سلطنت طلبان 
و منافقین پلید در آبان ماه س��ال جاری پدید آمد، 
خواهد توانس��ت زمینه هرگونه فرصت سازی برای 
تولی��د فتنه ه��ا و هزینه های جدی��د علیه ملت و 

مملکت اسامی را مسدود سازد.
خدای بزرگ را شاکریم که به برکت رهبر حکیم، 
مردم بصیر و متحد، حافظان غیور و مؤمن امنیت 
ملی و س��رزمینی کشور و مدافعان انقاب و نظام 
اس��امی، همواره حیله گری های دشمنان خارجی 
و داخلی با سد وحدت، بیداری، آگاهی، معرفت و 
درک عمی��ق ایرانیان برخورد و فرصت های نوینی 
ب��رای پیش روندگی پویا و توفن��ده انقاب و ملت 

ایران فراهم آمده است.
با تکریم حماسه س��ازان غیور و عاشورایی حماسه 
اله��ی ۹ دی م��اه س��ال ۱۳۸۸ و تاکید ب��ر لزوم 
هوش��مندی و هوش��یاری همه جانب��ه آحاد ملت 
ش��ریف ایران به وی��ژه نیروهای مس��لح جمهوری 
اسامی نسبت به فتنه گری های محتمل مزدوران 

دش��من زب��ون، رج��اء واث��ق دارم ظرفیت ه��ای 
بازدارندگی انقاب اسامی و مقاومت و ایستادگی 
و فعال ملت ایران، استهاک و میرایی فشار دشمن 
در عرصه جنگ اقتصادی و رسانه ای را رقم زده و 
از یک سو زوال و بی اعتباری نظام ظالمانه آمریکا 
و رژیم های عنکبوتی متحد کاخ س��فید و از سوی 
دیگر نشاط و سرافرازی ذاتی مردم و موقعیت ها و 
فرصت های بالنده فراروی کش��ور برای راهیابی به 
دروازه های تمدن ش��کوهمند نوین اسامی را در 

معرض جهانیان قرار خواهد داد.
نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسامی ایران هم به 
اقتضای فلسفه وجودی و رسالت ذاتی و تاریخی خود 
تحت منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم 
رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای )مدظله العالی( با اش��راف همه جانبه 
بر وضعی��ت، موقعیت و تحرکات جبهه دش��من و 
هدف گذاری ه��ای آن در جامعه، در یک هم افزایی 
و هم راس��تایی هوشمندانه و خدشه ناپذیر با جامعه 
اطاعاتی کشور، اجازه عرض اندام به پیاده نظام های 
تحت حمایت مثلث پلید آمریکا، اسرائیل و ارتجاع 
منطقه را نخواهند داد و ب��ا ابتکار عمل راهبردی، 
هرگونه خطای محاس��باتی و ماجراجویی آنان را با 
پاسخ های قاطع و پشیمان کننده مواجه می سازند.« 

 ستاد کل نیروهای مسلح

کابوس وحشتناک آمریکا ادامه دارد
پایان رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین 
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سرلشکر باقری:
نیروهای مسلح به هرگونه ماجراجویی دشمن پاسخ پشیمان کننده می دهد



مردم بزرگوار ایران اسالمی در 9 دی با حرکتی خودجوش 
و عاش��ورایی  و برخاس��ته از تعهد دینی و مکتبی در جهت 
حمایت از رهبری و والیت فقیه به میدان آمدند و خش��م، 
نفرت و انزجار خودشان را از فتنه گران و کسانی که زمینه 
ساز توطئه دشمنان این سرزمین بودند، به نمایش گذاشتند 
و وفاداری از آرمانهای انقالب و والیت فقیه را اعالم کردند.
حض��ور باش��کوه مردم در 9دي نش��ان داد که درس��ت در 
روزهایی که همه حرمتها شکس��ته ش��د، مردم ایران زنده 
و بیدار هس��تند. در روزهایی که همه تعارفات کنار گذاشته 
شد و فضا چنان آشفته بود که هر کسی که مشکلی با نظام 
داشت، می توانست از فرصت به دست آمده استفاده کند و 
مش��کلش را نشان بدهد و علیه نظام شعار بدهد، دیدیم که 
چنین نشد.حماس��ه 9 دی ، نماد عّزت، استقالل و بصیرت 
مردمی اس��ت که تا پ��ای جان برای حفظ اصول اس��الم و 
آرمان های انقالب ایس��تاده اند و با صدای رسا اعالم کردند 

که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای 
آنها خواهند ایستاد.

حماسه ای که محاسبات دشمن را به هم ریخت؛ محاسباتی 
که با همکاری و برنامه ریزی عده ای اقلیت در داخل از روی 
بغض و کینه ش��کل گرفته بود اما در این روز حماسی یک 
بار دیگر اّمت اسالمی  با بصیرت عمل کرد و دشمنان نظام 
مأیوس ش��دند.روز 9 دی با توجه ب��ه پیش زمینه هایی که 
حوادث پس از انتخابات به وجود آورده بود شکل گرفت؛ از 
جمله این پیش زمینه ها م��ی توان به عواملی همچون زیر 
س��ؤال بردن اصل دین، نظام مقدس اس��المی و هم چنین 
اصل والیت فقیه اش��اره کرد که باعث ش��د م��ردم ایران با 
خلق حماس��ه ماندگار خود، دش��منان قس��م خورده نظام 
اسالمی را مأیوس کنند.فتنه ها عرصه مشکلی برای انسان 
به ش��مار می آید؛ پس نباید در برابر مش��کالت و س��ختی 
های اجتماعی و سیاس��ی برآم��ده از آن کمر خم کرد و در 

زمان��ه فتنه باید با تکی��ه بر وعدة الهی، صبر و اس��تقامت 
ورزید. پایداری و اس��تقامت در میانه فتنه، چیزی جز عمل 
به تکلیف و نهراس��یدن از توفان ها و تسلیم نشدن نیست.
بدیهی است شناختن شگردهای فتنه گران، می تواند ما را 
در دستیابی به اهداف فرو نشاندن فتنه انگیزان یاری دهد. 
قطعا نفوذ فتنه گران با شگردهاي خاص و روشهایي صورت 
میگیرد؛اس��تفاده از شیوه های مبارزه نرم ، استخدام چهره 
های موجه و مقدس ، اس��تفاده از شعارهای خوب و جذاب، 
س��خن گفتن از اصول متعالی انس��انی ،نفی گذشته افتخار 
آمیز جامعه ،تحریک احساسات ، شبهه افکنی ، تفرقه افکنی 
،جلب حمایت های خارجی ،ایجاد س��ازمان های اجتماعی 
مردم نهاد ،ایجاد فاصله میان مردم و حکومت  ودرآمیختن 
ح��ق و باطل وهمچنین راههاي  خ��روج وپرهیز از ورود به 
فتنه وش��بهه درجامعه ؛تقوای درونی،ب��اور محکم همراه با 
بصی��رت، پی��روي از والیت ورهبري دین��ي وبهره مندی از 

کمک الهی در بیرون رفت فتنه،پیروي از ش��اخص ورجوع 
به قران ودر برخورد با فتنه و فتنه گران، پس از ش��ناختن 
حق و باطل و ریش��ه یاب��ی آن و تصمیم بر حمایت از حق، 
صبر و ایستادگی مهمترین عامل پیروزی است.این حماسه، 
بی��داری ب��زرگ و نقطه پایانی برای فتنه پ��س از انتخابات 
ب��ود که دش��منان بیرونی نظام را نا امید کرد و انس��جامی 
هم در درون ش��کل گرفت. مهمترین ویژگی مردم دین دار 
و والیتمدار ایران این اس��ت ک��ه در ماجرای فتنه، همچون 
م��ردم زمان علی)ع( در توطئه و فتنه خوارج و جنگ جمل 
گرفتار نش��دند و بر امام زمان خود شمشیر نکشیدند، بلکه 
به حمایت از دین و والیت برخاستند و والیت ستیزان را سر 
جای خود نشاندندادبیات حماسه 9 دی نه تنها نباید جنبه 
شعاری داشته باشد بلکه در ضمن اینکه به مخاطب آگاهی 
و معرفت می دهد باید مسائل دینی و مذهبی، مفهوم ایثار، 

شهادت، جوان مردی، آزادگی و رشادت را آشکار کند.

یادداشت

دشمنتوانمندینیروهایمسلحرابداند،دقمرگمیشود
رئیس س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم تشییع پیکر شهید خلبان 
رحمانی گفت: اگر دشمنان شگفتی های نیروهای مسلح را بدانند، دق مرگ 
می شوند. حجت االس��الم عباس محمدحسنی اظهار داشت: از لحظه وقوع 
حادث��ه هر کس به نحوی می خواس��ت دلدادگی خود را به ارتش ابراز کند و 

کمتر کسی بود که در این رابطه تالش نکرد. به ویژه از زمانی که شهادت این 
خلبان عزیز قطعی شد پیام های تسلیت به خانواده این شهید سرافراز و فرماندهان 
ارتش ابراز ش��د.وی تصریح کرد: راه اندازی نهضت قطعه س��ازی در نیروی هوایی 
ارتش و س��اختن انواع جنگنده های بدون سرنش��ین و با سرنشین و تربیت خلبان 
و نیز پش��تیبانی از جبهه مقاومت بخشی از دستاوردهای نیروهای مسلح کشورمان 
هس��تند؛ البته باید عنوا ن کرد که قطعاً تاریخ از حماسه هایی که نیروی هوایی در 

مهر پشتیبانی از جبهه مقاومت انجام دادند رونمایی خواهد کرد.

مجلسقوی،رئیسجمهورووزرارابهخطمیکند
دبیرکل جبهه پایداری انقالب اسالمی گفت: مجلس اگر قوی باشد، رئیس جمهور 
و وزرا را به خط می کند. حجت االس��الم مرتضی آقاتهرانی گفت: فرار از فتنه و 
امتحان، محال اس��ت. قرآن می فرماید خلقت انس��ان هم جز برای این نیست 
که نشان دهیم عمل چه کسی بهتر است. آقاتهرانی با بیان اینکه بعد از حق، 

گمراهی اس��ت، گفت: یادش بخیر یک زمانی در این کش��ور، مهاجرانی چقدر 
تالش کرد تا گفتمان تس��اهل و تس��امح را جا بیاندازد اما نتوانست.کارشناس مسائل 
دینی، والیت فقیه را از محکم ترین بحث های دینی دانست و گفت: در دادگاه، شهادت 
چند نفر کفایت می کند اما درباره والیت آیت اهلل خامنه ای، قریب به 9۰ فقیِه مجتهد 
عضو خبرگان، ش��هادت داده اند. برخی اگر امثال آیات مکارم شیرازی، مصباح یزدی، 
جنتی و مهدوی کنی را اسالم شناس نمی دانید پس چه کسی را قبول دارید؟ ما مگر 

فارس دین خود را از همین افراد نگرفته ایم؟!

ممکناستلوایحCFTوپالرموردشود
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره احتم��ال رد دو الیحه پالرمو و 

CFT در این مجمع مطالبی را بیان کرد.
احمد وحیدی از بررس��ی الیحه CFT در مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
خبر داد.او افزود: دو الیحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص وجود دارد و 

فعال الیحه CFT در دس��ت بررسی است. وحیدی درباره احتمال رد این دو 
الیحه در مجمع تش��خیص مصلحت نظام تاکید کرد: ممکن اس��ت هر دو الیحه رد 
شود و این احتمال وجود دارد. در همین حال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره ادعای رویترز درباره کشته شدگان آبان گفت: این رسانه از کجا توانسته است 
که این تعداد کش��ته ش��دگان را سرشماری کند، این ادعا ها دروغ پردازی دشمنان 
اس��ت و آنها نمی توانند به انقالب ضربه بزنند؛ رویترز برای تایید ادعای واهی خود، 

باشگاهخبرنگاران اسامی کشته هایی که ادعا می کند را منتشر کنند.

9دیدفاعازارزشهایانقالببود
نُ��ه دی دفاع از ارزش��های انقالب بود، از ارزش��های 
دین بود. آنجا ایستادگی ای که ما کردیم، ایستادگی 
در دف��اع از انتخاب��ات بود. بنده صریحاً گفتم فش��ار 
می آورند که باید انتخابات را ابطال کنید، من زیر بار 
ابطال انتخابات نخواهم رفت؛ این را من اعالن کردم. 
بحث س��ِر ارزشهای انقالب و ارزشهای نظام اسالمی 
اس��ت؛ آن روز هم بود، امروز هم هست. ما خیلی باید 
مراقب خودمان باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. امام 
فرمودند که مالک، حال فعلی افراد است؛ معنای این 
حرف چیس��ت؟ امام حکیم بود؛ معنایش این است 
که هیچ کس ضمانِت درس��ت ماندن ت��ا دِم مرگ را 
ندارد، باید مراقب خودش باش��د؛ حکم مس��توری و 
مس��تی همه بر عاقبت اس��ت.)۱۱( ما در این چهل 
پنجاه س��اِل بعد از ش��روع نهضت امام -از سال ۴۰، 
۴۲ به این ط��رف- چه چیزها دیدی��م! باالرفتن ها، 
پایین آمدن ها؛ تُندی ها، ُکندی ها؛ افراط ها، تفریط ها؛ 
چیزه��ای عجیبی دیدیم در این م��ّدت! خیلی باید 

مواظب خودمان باشیم.
 یک��ی از کارهایی که در باب تبلیغات باید انجام داد، 
پاسخگویی به شبهات پرتاب ش��ده ی در میان مردم 

است.

 بیاناتدردیداراعضایشورایهماهنگی
تبلیغاتاسالمی
1396/10/6

مخاطب شمایید

پژوهشگر و محقق
دکتربابکصمدیافشار
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9 دی حرکتی عاشورایی 
برخاسته از تعهد دینی و مکتبی



www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozشهرستان یک شنبه  8 دی 1398  شماره 5205  شهرستان

ا ا
شهر ن ر سا

رشهر ا

–

" "

" "

" "

"

– ا ر
ا ه ر

هان ا س

س ر س ر ستان ر شهر

ا تر ا ر
سان ر

FTTH

FTTH

ش ش ا ا ر
ر ا ان ت سا سا

تان

" "

" "

" "

ا شهر اش شهر ش شهر ر ا
س ر

ن ستان ان ت ش ر رس ر



تروریسم اقتصادی آمریکا و بی عملی اروپا
یک کارشناس مسایل سیاسی و بین الملل گفت: در 
ش��رایطی که تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران، 
بیماران صعب العالج، زنان و کودکان را هدف قرار 
داده و کلیه مسیرهای مبادالت تجاری و انسانی را 
مسدود و یا در معرض تهدید قرار داده، انتظار این 
اس��ت که اروپا رفتاری متعهدانه از خود نشان داده 

و در مسیر نجات برجام حرکت کند.
س��عید محمدی در یادداش��تی با عنوان تروریسم 
اقتص��ادی آمریکا و بی عملی اروپ��ا، خطر فزاینده 
علیه برجام« نوش��ت: خانم اورس��وال فون در الین، 
رئیس جدید کمیس��یون اروپایی در گفت وگویی با 
روزنامه الرپوبلیکا، در مورد توافق اتمی با ایران و در 
پاس��خ به این سئوال که آیا »فکر می کنید می شود 
توافق اتمی با ایران را نجات داد؟، پاسخ داده است: 
سخت تر و س��خت تر شده است؛ برای نجاتش ایران 
هم الزم است به آن پایبند بماند، چیزی که در یک 

خطر فزاینده قرار گرفته  است.
ظاهرا باید به هر مسئول اروپایی جدیدی که از راه 
می رس��د باید توضیحاتی در م��ورد پایبندی ایران 
به برجام و نقض آن یا بی عملی توس��ط ش��رکای 
دیگر ارایه کرد. برجام توافقی میان ایران و 5+1 )5 
عضو دائم ش��ورای امنیت و آلمان( بود که 24 تیر 
1۳۹4 به س��رانجام رسید و تمامی اعضای آن ملزم 

به تعهداتی شدند. 
در می��ان تعهدات ای��ران، پذیرش نظ��ارت آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی  بر تاسیس��ات اتمی ایران 
ب��ود. نماین��دگان آژانس پ��س از ه��ر بازدید، در 
گزارش��های خود اعالم کرده اند که ایران به تمامی 

تعهدات خود پایبند بوده است.  ایسنا 

اخبار

فشار آمریکا برای تعطیل کردن یک گذرگاه مرزی با ایران
اتحادیه علمای مسلمان در استان دیالی در شرق عراق تاکید کرد که آمریکا 
فش��ارهای زیادی را به کار بس��ت تا گذرگاه مندلی در مرز با ایران در شرق 

استان دیالی مسدود بماند.
جب��ار المعموری افزود: بازگش��ایی گذرگاه مندلی منجر به بهبود اساس��ی 

اقتصاد برای ش��هرهای ش��رق دیالی خواهد ش��د و قیمت ه��ا در بازارها را تا 
س��طح خوبی کاهش می دهد کما اینکه فرصت های شغلی برای صدها بیکار فراهم 
می شود. رئیس اتحادیه علمای مسلمان در دیالی عراق گفت: آمریکا در تالش است 
هر فعالیت اقتصادی عراق و ایران را قطع کند و به منافع خود و منافع کش��ورهایی 
که حول آن می گردند، آسیب رساند. از خرداد ماه گذشته به دلیل باز و بسته شدن 
مکرر مرز سومار-مندلی از سوی طرف عراقی به دلیل آنچه مشکالت قانونی خوانده 

شده است.  صداوسیما 

توانمندی های مرکز ملی علوم و فنون لیزر، باعث افتخار است
دس��تیار رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران گفت: توانمندی های بومی شده 
مرکز ملی علوم و فنون لیزر، برای کشور باعث افتخار خواهد بود که توانسته 

نیازهای کشور را با خود باوری بر طرف کند.
علی اصغر زارعان ضمن اشاره به فعالیت های گسترده و مأموریت های اجرایی 

این س��ازمان در عرصه تولید علم و دس��تیابی به فن آوری های پیش��رفته، در 
حوزه های مختلف و مرتبط با علوم، فنآوری و صنایع وابس��ته به لیزر، اظهار داشت: 
خوش��بختانه تاکنون س��ازمان انرژی اتمی ایران در راس��تای تولید علم، با توجه به 
وظای��ف حاکمیتی خ��ود در این عرصه و حوزه های دیگ��ر از جمله فیزیک کوآنتوم 
پیش��رفت های قابل توجهی را داشته اس��ت. وی گفت: قابلیت های گسترده علوم و 
فنون لیزر در حوزه های مختلف سالمت و پزشکی، درمان و معالجه بیماری ها باعث 
اهمیت باالی برخورداری از این حوزه علمی برای هر کشوری شده است.  فارس 

اقدامات اخیر فرانسه مداخله جویانه و فاقد مبنای حقوقی است
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخوانی سفیر 
کش��ورمان در پاریس و بیانیه این کش��ور درباره یک تبعه ایرانی را اقدامی 

مداخله جویانه دانست.
س��ید عباس موسوی اظهار داشت: بیانیه وزارت خارجه فرانسه در خصوص 

یک تبعه ایرانی اقدامی مداخله جویانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبنای 
حقوق��ی می دانیم، زیرا فرد مورد نظر )خانم عادلخواه( تبعه ایران اس��ت و به اتهام 
»ارتکاب اعمال جاسوس��ی بازداش��ت شده است و وکیل ایش��ان از جزئیات پرونده 

اطالع داشته و پرونده وی توسط قوه قضائیه در دست بررسی است.
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان همچنین در خصوص یک تبعه فرانسوی 
نی��ز ک��ه با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداش��ت می باش��د، افزود: وی 

تاکنون چند بار دسترسی کنسولی داشته است.  تسنیم 

جیم��ز ادوارد بنک��ز نماین��ده جمهوری خواه 
مجلس نماین��دگان آمریکا در ی��ک مصاحبه 
ضمن هش��دار درب��اره اتحاد ایران، روس��یه و 
چین، این س��ه کش��ور را محور شرارت خواند 
و گف��ت: تک تک آمریکایی ها باید درباره اتحاد 

آنها نگران باشند.
جیمز ادوارد بنکز عضو جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان آمریکا در مصاحبه با رس��انه مورد 
عالق��ه دونالد ترامپ رزمایش مش��ترک ایران، 
روسیه و چین را محکوم کرده و این سه کشور 

را محور شرارت« خوانده است.
او به ش��بکه »فاکس نیوز« گفت: این رزمایش 
یک اقدام تحریک آمیز توس��ط محور ش��رارت 
بوده اس��ت، ایران با چینی ها و روس ها ائتالف 
کرده است. نیروی دریایی هیچ یک از این سه 
کشور به صورت جدا و به تنهایی به هیچ وجه 
نمی توانند با قدرت نیروی دریایی ما همخوانی 
داش��ته باش��ند اما ب��ه صورت دس��ته جمعی 
توانش��ان از نیروی دریایی ایاالت متحده فراتر 
خواه��د رفت و ما داریم می بینیم که این س��ه 
کش��ور در این منطقه از جهان در یک تمرین 
تحریک آمیز دور هم جمع شده اند و این چیزی 

است که باید برای ما نگران کننده باشد.
مجری فاکس نیوز س��وال کرد: وقتی به مکان 
برگزاری این رزمایش نگاه می کنید، می بینید 
ک��ه حضور نیروی دریایی چین در رزمایش��ی 
در منطقه ای بس��یار بس��یار دورتر از س��واحل 
چین انجام ش��ده اس��ت. آیا این همان هشدار 
بیدار باشی است که ما درباره تدارک چینی ها 

برای توانمند ش��دن به منظ��ور نمایش قدرت 
در مناطقی بسیار بس��یار دورتر از مرزهایشان 

شنیده بودیم؟
عضو کنگره آمریکا به این سوال اینطور جواب 
داد: واقعا و قاطعا همینطور است که می گویید. 
ای��ن یک مثالی درباره این اس��ت که چینی ها 
در حال هم س��و ک��ردن خود با ایران اس��ت؛ 
کشوری که یک بازیگر بسیار خطرناکی است. 
همین دیروز ایران شاید مسوول حمله به عراق 
باش��د که در آن یک پیمانکار آمریکایی کشته 
و چن��د نظامی آمریکایی زخمی ش��دند و این 
واقعیت که چینی ه��ا در چنین تمرین نظامی 
تحریک آمیز با ایران  همسو شده اند باید برای 
ت��ک ت��ک آمریکایی ها و به وی��ژه من که یک 
قانونگذار عضو کمیته نیروهای مسلح )مجلس 
نمایندگان آمریکا( هستم، نگران کننده باشد.

جیم��ز ادوارد بنکز افزود: ائت��الف بین چین، 
روس��یه و ایران یک ائتالف خطرناک اس��ت و 
نیروهای دریایی متحد این سه کشور موضوعی 
است که ما باید بسیار به آن توجه داشته باشیم. 
در ادامه این مصاحبه بین این نماینده کنگره و 
مجری شبکه فاکس نیوز درباره مواضع »نرم« 
و »س��ازش جویی« دولت »ب��اراک اوباما« در 
قب��ال ایران و قیاس آن با مواضع دولت دونالد 

ترامپ در قبال ایران مشاجره انجام شد.
مجری فاکس نیوز سوال کرد: آیا ایاالت متحده 
باید اقدامات بیشتری در قبال این مقابله با این 
رزمایش )ایران، چین و روسیه( انجام می داد؟ 
رزمایش��ی که چالش��ی برای نی��روی دریایی 

آمری��کا در خلیج فارس و دری��ای عمان بوده 
است چرا که ما داریم کاری می کنیم که ایران 

در برابر کارهایی که می کند قسر در برود.
عضو جمهوری خ��واه کمیته نیروهای مس��لح 
مجل��س نماین��دگان آمری��کا ب��ه این س��وال 
اینط��ور جواب داد: بهتری��ن راه برای مقابله با 
چنین رزمایشی آن اس��ت که توانمندی الزم 
ب��رای تقویت ت��وان ارتش را ایج��اد کنیم و از 
موضع شکست خورده و ضعیف سازش جویی 

سال  های دولت اوباما با ایران صرفنظر کنیم.
مج��ری فاک��س نی��وز با قط��ع س��خنان این 
نماینده جمهوری خواه کنگره گفت: »اگر شما 
می خواهی��د درباره س��ازش جویی )ب��ا ایران( 
صحبت کنید باید این را توجه داش��ته باشید 
که ایرانی ه��ا در آب های بین المللی یک پهپاد 
آمریکای��ی را س��اقط کردن��د و آنه��ا از طریق 
نیروهای نیابتی خودشان به متحد کلیدی مان 
عربستان سعودی حمله کردند و ایاالت متحده 
در براب��ر این اقدامات به س��رزنش و هو کردن 

بسنده کرد. از نظر شما اینها سازش نیستند.
بنک��ز در واکنش به این س��خن مجری فاکس 
نی��وز مدعی ش��د: این ح��رف اصال درس��ت 
نیس��ت و به نظر من شما هم این را می دانید. 
تحریم هایی که ما )علیه ایران( اعمال کرده ایم 
ای��ران را از منظ��ر اقتص��ادی در یک موقعیت 

خطرناک و فلج قرار داده است.
مجری فاکس نیوز دوباره با پریدن در حرف های 
میهمانش به او گفت: آقای نماینده کنگره! اگر 
ای��ران در دولت اوباما یک پهپ��اد آمریکایی را 
س��اقط می کرد و دولت اوبام��ا می گفت که ما 
تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کردیم 
و کاری درباره اش نمی کرد، ش��ما مش��کلی با 

این موضوع نداشتید؟  تسنیم 

گزارش

کشورهای منطقه از جمله کویت باید هر چه سریعتر تکلیف 
خود را با مهمترین استوانه قدرت منطقه روشن نموده و از 
اقداماتی که مخل امنیت منطقه، ضدیت با صلح منطقه ای 
و امنیت آبراه ه��ای بین المللی و انجام اقداماتی که موجب 

گسست بین کشورهای منطقه می شود پرهیز نمایند.
اخیرا مرزوق الغانم رئی��س پارلمان کویت با گروهک تجزیه 
طلب ضد ایرانی االحوازیه در این کشور مالقات کرده است و 
نشستی ضد ایرانی برگزار کردند، در پی مالقات نماینده یکی 
از گروهک های تروریستی و تجزیه طلب با برخی از مقامات 
کویتی و برگزاری نشست ضد ایرانی در کویت، کاردار سفارت 
کویت در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 

شدید جمهوری اسالمی ایران به وی ابالغ شد. 
در این جلس��ه، دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت 
امور خارجه با اش��اره به ضرورت احت��رام متقابل در روابط 
فیمابین، اقدامات صورت گرفته در کویت را محکوم کرد و 
اظهار داشت: اینگونه اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی 
جمهوری اس��المی ایران و نقض اصل حس��ن همجواری و 
اظهارات دوس��تانه مقامات کویتی ب��وده و در تضاد با اصل 
احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی ایران است.

ی��ک نماینده کویتی نی��ز  در پیامی در توئیت��ر از برگزاری 
نشست ضد ایرانی در این کشور به شدت انتقاد و آن را اقدام 

بسیار خطرناک توصیف کرد که به نفع کویت نخواهد بود.
خلیل عبداهلل ابل نوشت: استقبال از گروهی که از آن با عنوان 
کنفرانس آزادسازی االحواز یاد می شود و قدردانی از اقداماتشان 
از سوی رئیس پارلمان کویت، از لحاظ سیاسی اقدامی بسیار 

خطرناک و بیهوده ب��ود. این نماینده پارلمان کویت در ادامه 
نوشت: »این اقدام به نفع کویت نبوده و اتخاذ موضعی رسمی 
در حمایت از یک جنبش مسلحانه ضد کشوری همسایه که 
با کویت منافع مش��ترکی دارد غیر قابل قبول اس��ت. محمد 
ایرانی س��فیر ایران در کویت با خال��د الجاراهلل معاون وزیر 
خارجه این کشور دیدار کرد و در این دیدار روابط دوجانبه 
و موض��وع مربوط به دیدار تع��دادی از نمایندگان پارلمان 
کویت با نماینده یکی از گروهک های تروریستی تروریستی 
و تجزیه طل��ب و برگزاری آنچه کنفرانس آزادس��ازی احواز 

گفته می شود، بررسی شد.

دکتر س��ید رضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سباست 
خارجی اظهارداش��ت: اخیرا در یک اق��دام ضد ایرانی و با در 
خواس��ت عربستان سعودی برای فشار به افکار عمومی ملت 
ایران یکی از سران جریان شرور ضد ایرانی االحوازیه در دیداربا 
رییس پارلمان کویت مورد تش��ویق قرار گرفت و از اقدامات 
ضد بش��ری وی تجلیل شد.  وی افزود: به نظر می رسد ایران 
هراسی توسط رژیم عربستان بر علیه جمهوری اسالمی ایران 
ابعاد تازه ای به خود گرفته تا جایی که بعضی از کش��ورهای 
عربی منطقه که روابط غیر خصمانه با ایران داش��تند مواضع 
ضد ایران اتخاذ کرده و به نظر خودش��ان از اغتشاشات اخیر 

برای تضعیف روحیه ملت ایران استفاده کرده است.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی گفت: این بدین 
مفهوم اس��ت که بعضی از کش��ورهای عربی منطقه مسیر 
شکس��ت خورده عربس��تان و ام��ارات را در پیش گرفته و 
عالقه مند به حسن روابط منطقه ای نیستند احتماال سران 
این کش��ورها خود را به فراموشی زدند که جایگاه مقتدرانه 

جمهوری اسالمی  باعث حفظ امنیت منطقه شده است. 
به باور صدرالحس��ینی؛ س��ران این کشورها فراموش کردند 
که ارتش رژیم بعث چگونه در عرض 6 س��اعت تمام خاک 
کویت را تصرف نموده و آنان به تنها پناهگاه منطقه ای یعنی 
ایران اسالمی پناه بردند؛ ظاهرا آنان فراموش کردند تعدادی 
از چاه های آتش گرفته توس��ط رژیم صدام را کارشناس��ان 
ایرانی خاموش نموده و از نابودی کامل آن چاه ها جلوگیری 
نمودن��د. وی در ادام��ه تصریح کرد: س��ران این کش��ورها 
احتماال به بیماری آلزایمر دچار ش��ده و فراموش کردند در 
صورتی که ایران چشمان خود را بر امنیت منطقه ای ببندد 
غارتگران بین المللی کشتی های نفتی آنان در بین راه و در 

میان دریا به غارت خواهند برد. 
این استاد دانشگاه خاطرنش��ان کرد: با توجه به ارائه طرح 
صل��ح هرمز از جانب ایران کش��ورهای منطقه باید هر چه 
س��ریعتر تکلیف خود را با مهمترین استوانه قدرت منطقه 
روشن نموده و از اقداماتی که مخل امنیت منطقه ضدیت با 
صلح منطقه ای و امنیت آبراه های بین المللی دارد ممانعت 
و از انج��ام اقداماتی که موجب گسس��ت بین کش��ورهای 

منطقه می شود پرهیز نمایند. 
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کویت تکلیفش را در قبال تهران مشخص کند!
به دنبال تقدیر رئیس پارلمان کویت از گروهک ضد ایرانی االحوازیه:

عضو کنگره آمریکا:
 اتحاد ایران، چین و روسیه بسیار خطرناک است



 9 بانک هدف مقاومت یمن 
در عربستان و امارات 

س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن از مقابله تم��ام جانبه با 
تحرکات خصمانه علیه کش��ورش و تحمیل معادالت جدید 
ب��ه ائتالف متجاوز خب��ر داد و درباره توس��عه بانک اهداف 
ارتش یمن در طول و عرض جغرافیایی کش��ورهای ائتالف 
متجاوز هش��دار داد. »یحیی س��ریع« س��خنگوی ارتش و 
کمیته ه��ای مردمی یمن به ارائه آماری درباره تحوالت این 
کشور در سال جاری میالدی، جزئیات مربوط به جنگ یمن 
و صنایع نظامی یمن پرداخت. وی در ابتدای سخنرانی خود 
از موفقیت ارتش یمن در تحمیل معادالت جدید بر ائتالف 
سعودی س��خن گفت. وی اعالم کرد: نیروهای مسلح تمام 

تحرکات خصمانه علیه کش��ور را خطری علیه نیروها، ملت 
و کش��ور ماس��ت، هدف خواهند گرفت. سریع  تأکید کرد، 
بر تمام عملیات های نظامی دش��من پاسخی در حد همان 
عملیات داده خواهد ش��د و و سطح پاس��خ به جنایت های 
ائتالف سعودی علیه غیرنظامیان یمنی باال برده خواهد شد. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه گفت، هدف گرفتن 
»مزدوران یمنی« از س��وی ائتالف سعودی به مثابه جنایت 
جنگی است که باید موضعی مناسب در قبال آن اتخاذ کرد. 
دستورات مناسبی درباره عدم شلیک به کسانی که در حال 
فرار از جنگ هستند، داده شده است بویژه اگر از »مزدوران 

یمنی« باشند.
س��ریع گفت، اگر فرماندهی دستور اجرای عملیات را بدهد 
نیروه��ای یمنی آماده مرحل��ه وارد کردن ضرب��ات درآور 
هستند.س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در اداکه تصریح 

کرد، عملیات غارت ثروت یم��ن از زمین و دریا را اقدامات 
نظامی خصمانه می داند که شایس��ته پاس��خ مناسب است. 
طرف های خارجی که به دش��من در غارت این ثروت کمک 
می کنند باید هش��دار یمن را جدی بگیرند. وی تأکید کرد: 
نیروه��ای ما به تمام مزدوران اج��ازه فرار از میدان جنگ و 
آمدن به س��مت نیروهای م��ا را خواهند داد زیرا در صورت 
فرار به سمت دشمن کش��ته خواهند شد.وی ادامه داد: در 
سطح اول بانک اهداف ۹ هدف بسیار مهم هستند که شش 

هدف در عربستان سعودی و سه هدف در امارات است.
س��ریع تأکید کرد: ادامه هدف قرار دادن ملت و کش��ور ما 
به معنای آن اس��ت که نیروهای ما پاسخ مشروع و مناسب 
خواهند داد و این پاسخ با ضربات درآور و بر اساس انتخاب 

فرماندهی درباره سطح پاسخ است.
وی ادامه داد، در سال ۲۰۱۹ یگان موشکی ارتش یمن ۱۱۰ 

عملیات انجام داده که سه عملیات با موشک »برکان«، چهار 
عملیات با موش��ک کروز »قدس ۱«، ۴۳ عملیات با موشک 
بالس��تیک »نکال«، ۱۲ عملیات با »قاسم« و ۴۷ عملیات با 
انواع موشک »بدر« بوده است. در این میان در ادامه افشای 
جنایات سعودی وزارت بهداشت یمن اعالم کرد، در نتیجه 
فروپاش��ی سیستم بهداش��ت و درمان یمن به دلیل جنگ 
سعودی،  ۱۶۰۰ مورد مش��کوک به آنفلونزای خوکی ثبت 
ش��ده که ۵۰ نف��ر آنها فوت کرده اند. در این میان مراس��م 
شماری از نظامیان در یکی از استان های جنوبی یمن که به 
نظر می رسد از متحدان امارات هستند، امروز شاهد انفجاری 
مهیب بود. مقام��ات صنعا ضمن برش��مردن آمار موفقیت  
نهاده��ای امنیتی آن در برابر ائتالف متجاوز عربی از س��ال 
۲۰۱۵ تاکنون، تاکید کردند معضالت اقتصادی عربس��تان 

هیچ راه حلی جز پایان دادن به جنگ یمن ندارد.

 اردن: یک نماینده پارلمان اردن مخالفت شدید 
خود با توافقنامه گازی با رژیم صهیونیستی را اعالم 
کرد. »طارق س��امی خوری« نماینده پارلمان اردن 
در این خص��وص اعالم کرد: هرگز موافق توافقنامه 
خرید گاز از اس��رائیل نیستم. گفتنی است، هزاران 
ت��ن از مردم اردن ب��ا برگزاری تظاه��رات در امان 
پایتخت این کشور اعتراض خود را نسبت به توافق 

نامه گازی با رژیم صهیونیستی اعالم کردند.

 صربس�تان: در پی تصویب یک قانون جنجالی 
مذهبی در پارلمان مونته نگرو، گروهی از نمایندگان 
پارلمان مونته نگرو و صربس��تان ب��ا یکدیگر درگیر 
ش��دند. نمایندگان پارلمان صربستان و مونته نگرو 
در پ��ی تصویب قان��ون مالکیت اموال کلیس��اها با 
یکدیگر درگیر شدند و در جلسه پارلمان به یکدیگر 

حمله ور شدند.

 اوکراین: رس��انه های روسی از آغاز تبادل بزرگ 
زندانیان میان روسیه و اوکراین خبر دادند که طی 
آن ۵۵ زندانی به دولت کی یف تحویل و 8۷ زندانی 
نیز از کی یف جابه جا شدند. خبرگزاری اینترفکس 
با انتشار این خبر از این رویداد به عنوان یک تبادل 

زندانی بزرگ نام برده است.  

 الجزای�ر: »عبدالمجی��د تب��ون« رئیس جمهور 
الجزائ��ر طی فرمانی »عبدالعزیز جراد« را به عنوان 
نخس��ت وزیر این کش��ور تعیین کرد. تبون ۱۰ روز 
پیش »صبری بوقادوم« وزیر امور خارجه الجزائر را 
به عنوان نخس��ت وزیر موقت و رئیس دولت مجری 
امور و جانش��ین »نورالدین ب��دوی« منصوب کرده 

بود.

 کره ش�مالی:  »کی��م جون��گ اون« رهبر کره 
ش��مالی در آس��تانه ضرب االجل پایان سال جاری 
میالدی که برای واشنگتن تعیین کرده تا مواضعش 
را در قبال کره ش��مالی منعطف کند، نشستی را با 
مقامات عالیرتبه حزب حاکم این کشور برگزار کرد. 
جلس��ه مقدماتی این نشست در حالی آغاز شد که 
گمانه زنی های گسترده ای وجود دارد مبنی بر اینکه 
کره ش��مالی برای آزمایش یک موش��ک بالستیک 

بین قاره ای آماده می شود.

 س�وریه: تالش دولت س��عودی برای کنار زدن 
ترکیه و بس��ط نفوذ خود در میان معارضان سوریه، 
س��رانجام هیأت عالی معارضان را بار دیگر دچار دو 
دس��تگی کرد. نشست »ائتالف معارضین مستقل« 
س��وریه پس از دو روز در ریاض، پایتخت عربستان 
س��عودی به پایان رسید و جار و جنجال زیادی در 

محافل معارضان سوریه به پا کرد.

 ایتالیا: ادامه بحران اقتصادی در یک دهه گذشته 
در ایتالیا موجب ظهور نس��ل جدید بی خانمان ها 
در این کش��ور شده است. بسیاری از بی سرپناهان 
در ایتالیا، به علت کاهش فرصت های شغلی، بیکار 
ش��ده و به تدریج خانه و زندگی خود را از دس��ت 

داده  و در کنار خیابان زندگی می کنند.

ذرهبین

مردم بحرین برای رسیدن به حقوقشان جدی هستند
رهبر نهضت اس��المی بحرین اعالم کرد، مردم بحرین در مس��یر رسیدن به 

حقوق قانونی خود جدی هستند
آیت اهلل شیخ عیسی قاس��م، رهبر نهضت اسالمی بحرین اعالم کرد، مردم 
بحرین در مس��یر رس��یدن به حقوق قانونی خود جدی هس��تند و جنبش 
مردمی بحرین همچنان مس��المت آمیز به راهش ادامه خواهد داد.وی افزود، 
زندانی کردن هر فرد حاضر در تحصن ها یا اعتراضاتی که برای رسیدن به حقوقشان 
برپا می شود ظلم است و زندانی کردن شیخ علی سلمان نمونه ای از این ظلم شمرده 
می ش��ود. این مرجع بحرینی در ادامه از راهکار سیاسی به عنوان تنها راه برای حل 
بحران بحرین یاد کرد و گفت: آزادی همه زندانیان سیاسی بخشی از این راه حل به 
ش��مار می آید. ملت بحرین از سال ۲۰۱۱ قیامی سراسری را برای احقاق حقوقشان 

آغاز کرده اند که واکنش آل خلیفه سرکوب و بازداشت و لغو تابعیت بوده است. 

ترکیه هرگز از سوریه خارج نمی شود
 »خلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه  در س��خنانی اعالم کرد که آنکارا به هیچ 
وجه از نقاط مراقبت دوازده گانه در ادلب سوریه چشم پوشی نخواهد کرد.
وی که در جمع ش��ماری از فرماندهان ارتش مس��تقر در نزدیکی مرزهای 
س��وریه س��خن می گفت بر این موضوع که آنکارا از سوریه خارج نمی شود، 
تاکید کرد.وزیر دفاع ترکیه گفت: نقاط دوازده گانه با شجاعت کامل در حال 
اجرای ماموریت خود برای ضمانت توقف درگیری در استان ادلب هستند. این نقاط 
در صورتی که هدف حمله قرار بگیرند بدون ش��ک پاس��خ خواهند داد.طبق توافق 
آس��تانه که می سال ۲۰۱۷ حاصل ش��د، چند منطقه در سوریه از جمله نقاطی در 
استان ادلب، جزء طرح »کاهش تنش« قرار دارد و کشورهای ترکیه، ایران و روسیه 
با استقرار نقاطی برای مراقبت و دیدبانی، وظیفه تضمین اجرای این توافق را دارند. 

ترکیه دوازده نقطه مراقبت در استان ادلب دارد.

حمایت اروپایی ها از زباله های وحشی انسان نما 
نماینده س��وریه در سازمان ملل خطاب به کشورهای اروپایی: چه زمان می 
خواهید زباله های وحش��ی انسان نمای خود را از سوریه بازگردانید؟   بشار 
جعفری در نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد درباره بودجه این 
سازمان برای سال ۰۲۰ میالدی، گفت: ما نیز خود را از آنچه در پیش نویس 
قطعنام��ه مربوط به بودجه وارده ش��ده در ارتباط به آنچه »IIIM« ، مجمع 
عمومی سازمان ملل قطعنامه ۲۴8/۷۱ را تصویب کرد که مقرر داشت یک سازوکار 
بین المللی مستقل و بی طرف برای کمک به تحقیقات و پیگرد قانونی افراد مسئول 
در جنایات بسیار خطرناک- طبق طبقه بندی قوانین بین المللی- مرتکب شده در 
سوریه از مارس ۲۰۱۱ ایجاد شود نامیده می شود، مبرا می دانیم. این طرح که هدف 
از آن، وارد کردن منابع مالی موس��وم به »IIIM« در بودجه عادی س��ازمان ملل 

متحد است، اساسا برای جناح بندی های سیاسی و مالی شکل گرفته است. 

فرامرز اصغری
هن��د طی هفته ه��ای اخیر صحنه اعترا ض های گس��ترده 
مردمی بوده که با س��رکوب گری و مشت آهنین نیروهای 
امنیتی همراه بوده است. ۲۰۰ میلیون مسلمان در هند در 
نتیجه قوانین شهروندی جدید در کابوس به سر می برند. 
پارلم��ان هند دهم ماه جاری میالدی قانونی را به تصویب 
رساند که بر اساس آن مهاجران غیرمسلمان از سه کشور 
همسایه )یعنی پاکستان، افغانستان و بنگالدش( می توانند 

شهروندی هند را به دست آورند اما مهاجران مسلمان باید 
تابعیت هندی خود را اثب��ات کنند. به دنبال تصویب این 
قانون صدها هزار مس��لمان هندی در اعتراض به تصویب 
قانون جدید تابعیت در سرتاسر این کشور تظاهرات کردند 
و اعتراضات به دانش��گاه ها هم کش��یده ش��د و در مقابل 
پلیس هند نی��ز با یورش به تجمعات اعتراضی به ش��کل 
بی س��ابقه ای مسلمانان را سرکوب کرد. این اقدام در حالی 
صورت گرفته اس��ت که چندی پیش در قبال کشمیر نیز 
خودمختاری این منطقه لغو و س��رکوب مطالبات مردمی 

در این منطقه شدت گرفت.
 حال این س��وال مطرح اس��ت که چرا دولتم��ردان هند 
چنی��ن روی��ه ای را در پیش گرفته اند؟ برخ��ی بر این امر 

تاکید دارند که س��اختار حاکم بر هند نژاد نژادی دارد لذا 
تش��دید فشارها بر مس��لمانان را در پیش گرفته است که 
البته بخشی از آن برگرفته از تنشها میان هند و پاکستان 
اس��ت که بر ش��دت این فش��ارها می افزاید . این مسئله 
مطرح است که این رویکرد هند برگرفته از برخی اقدامات 
آن در سیاست خارجی است که محور آن را توسعه روابط 
با آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و سعودی تشکیل می دهد. 
با توجه به ماهیت ضد اس��المی این جریان، این مس��ئله 
مطرح اس��ت که هند با سرکوب مسلمانان به دنبال جلب 

رضایت اینان است. 
به هر تقدیر این اقدامات س��رکوب گرایان��ه با هر عنوانی 
که باش��د در حالی صورت می گیرد که یک اصل در قبال 

آن جای س��وال دارد و آن سکوت کشورهای غربی مدعی 
حقوق بش��ر در برابر حذف حقوق دهها میلیون مس��لمان 
است. نهادهایی که برای مرگ یک تمساح اشک می ریزند 
و کشته شدن یک نفر در کشوری خاص را نمادی از نقض 
حقوق بش��ر م��ی نامند در برابر لغو حق��وق دهها میلیون 
س��ملمان راه س��کوت در پیش گرفنخ و حمتی به فروش 
تس��لیحات و روابط گسترده تر با هند می پردازند. این نوع 
رفتارهای دوگانه نش��ان می دهد که غرب همچنان همان 
سیاس��ت های ضد بشری گذش��ته اش را ادامه می دهد و 
ادعاهای حقوق بش��ری آن ادعایی صرفا فریبکارانه اس��ت 
که برای پنهان س��ازی حمایت هایش��ان از کشتار و نقض 

حقوق مسلمانان صورت می گیرد. 

یادداشت

گزارش

گروه های مقاومت فلسطین بر ادامه راه مقاومت تاکید کردند 
چنانکه جهاد اسالمی فلسطین در نشست دفتر سیاسی خود 
بر ادام��ه راه مقاومت و جهاد، مقابله با عادی س��ازی روابط و 

هوشیار بودن در پرونده انتخابات تأکید کرد.
 دفتر سیاس��ی جنبش جهاد اس��المی فلسطین دومین دور 
نشس��ت خود را برگزار و بر ادامه مقاومت و جهاد علیه پروژه 
صهیونیس��تی مورد حمایت آمریکا و رفتن به س��مت پروژه 
آزادسازی فلس��طین تأکید کرد.بر اساس گزارش خبرگزاری 
فلس��طینی »سما«، جهاد اس��المی اعالم کرد، مقاومت قابل 
چانه زنی نیست و گزینه ملت فلسطین همان مقاومت و جهاد 
است.دفتر سیاسی این جنبش خواستار بهبود اوضاع زندگی 
آوارگان فلسطینی در اردوگاه های لبنان شد و اعالم کرد، این 
آوارگان در ش��رایطی سخت و پیچیده زندگی می کنند.جهاد 
اس��المی  در ادامه از روند عادی سازی برخی کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیس��تی انتقاد کرد و آن را خنجر زدن از پشت 
به ملت فلس��طین توصیف کرد.این جنبش فلسطینی سپس 
از ادامه اقدامات در راس��تای عادی س��ازی روابط و تبعات آن 
برحذر داشت و از کشورهایی که هنوز حاضر به عادی سازی 

روابط خود با رژیم صهیونیستی نش��ده اند، قدردانی کرد.این 
جنبش فلسطینی سپس درباره اینکه انتخابات نسخه ای برای 
تشدید اختالفات در راستای تحقق تمایالت دشمن و مزدوران 

آن باشد، هشدار داد.
همچنی��ن س��خنگوی حم��اس در واکنش به اخب��ار برخی 
رسانه های رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد، هیچ مصالحه ای با 
این رژیم در کار نخواهد بود.»عبداللطیف القانوع« سخنگوی 
حماس به ش��بکه »المیادین« گفت، هیچ مصالحه ای با رژیم 
صهیونیستی در کار نیس��ت و تنها توافق هایی برای شکست 
محاصره نوار غزه در جریان است. تلویزیون رژیم صهیونیستی 
مدعی شده بود که در جلسه  کابینه امنیتی این رژیم درباره 
بندهای آتش بس می��ان تل آویو و حماس بحث و تبادل نظر 
خواهد ش��د. قرار اس��ت »مئیر بن ش��بات« رئیس ش��ورای 
امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی بندهای تفاهمات اخیر با 
میانجی گری مصر را ارائه کند ، این بندها ش��امل موضوعاتی 
مانند صید، ورود تجار، بیمارس��تان ها و گاز می ش��ود. در این 
میان رئیس پیش��ین اتحادیه روزنامه نگاران فلسطینی اعالم 
کرد، رژیم صهیونیس��تی در س��ال ۲۰۱۹ صدها مورد تخلف 

علیه خبرنگاران انجام داده و به صورت مس��تقیم به س��مت 
چشم خبرنگاران شلیک کرده است.

 همچنین دفتر هماهنگ کننده س��ازمان ملل متحد در امور 
انسانی در قدس اشغالی از ویرانی بیش از ۶۰۰ واحد مسکونی 
به دست اشغالگران صهیونیست در سال ۲۰۱۹ خبر داد. دفتر 
هماهنگ کننده س��ازمان ملل در امور انسانی در شهر قدس 
اش��غالی )اوچا( در گزارشی با عنوان "حمایت از غیرنظامیان" 
اعالم کرد: در سال ۲۰۱۹ اشغالگران ۶۱۷ واحد مسکونی واقع 

در کرانه باختری اشغالی را ویران کردند.
دفتر س��ازمان ملل در ادامه گ��زارش خود تاکید کرد: در بازه 
زمانی دهم تا بیست وسوم دسامبر ۲۰۱۹ در پی عملیات های 

تخریب 8۹8 فلسطینی نیز آواره شدند.همچنین در گزارش یاد 
شده آمده است: مسؤوالن رژیم اشغالگر طی دو هفته گذشته 
۲۹ واحد مسکونی واقع در منطقه "ج" و شهر قدس اشغالی را 
به بهانه نداشتن مجوز ساخت و ساز ویران کردند که به آوارگی 
۴۵ فلس��طینی و خسارت دیدن بیش از ۱۰۰ تن دیگر منجر 
شد. خبردیگر آنکه منابع صهیونیستی از تالش های گسترده 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با توافق امضا شده 
بین ترکیه و لیبی خبر دادند.منابع صهیونیستی گزارش دادند 
که »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی تالش  
برای مقابله با توافقنامه امضا ش��ده بین ترکیه و دولت وفاق 

ملی به ریاست »فائز السراج« را آغاز کرده است.
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گروه های مقاومت بر مقابله با اشغالگران قدس تاکید کردند

مقاومت بدون چانه زنی و مصالحه

ز  ای س 9 و براساس صورتجلسه کمسیون قانون  و گستر ف 9 9 اد  مجوز شماره  ر دارد به است باد مغان در ن ارس  رداری  ش
ی مزایده به فرو برساند گ ر  ری ن جا  از  ر را ی ا و س ش ارک ا در  یده و سر تان  ه در دادی از ت رداری ت ش

واهد گرفت ی دولت انجا  ترونی ری سامانه تدارکات ال کر است کلیه مرا از  ز به   
ارسه ماهه داق با اعت ی  مانت نامه بان ه  سا  یاارا رده شرکت درمزایده به شماره   واریز نقدی س

رف  قاد قرارداد  راف هرکدا و یا عد ان واهد ماند و در صورت ان رداری باقی  قاد قرارداد با ش برنده نزد ش رات او تا سو تا زمان ان رده ن  س
واهد شد  رداری   نان به ن ش رده  مدت  روز س

رداری می باشد ز ش ای س د ف گی وا تان قاب ق با هماه ی در مله ت  کلیه اقدامات از 
تار است رداری م ا به صرفه و ص ش ادها ب ی و یک یا کلیه  رداری در رد یا ق  ش

ده برنده مزایده می باشد  ه ها برع ی و سایر هزی گ ر  ه ن ن وهزی ای  م وتمیز کردن  ه های مربو به ق و   کلیه هزی
قاد قرارداد اقدا نماید   ت به ان رف مدت  روز وقت اداری نس ر برنده مو است  ن

واهد شد ر داده ن وان ترتی ا لت مقرر قانونی به هی ع ار از م رده و  رو فاقد فی س دو م م ادهای م ی  به 
 WWW.SETADIRAN.IR  ری سامانه ستاد اد قیمت از  ی ه  ات و ارا می م د از ت دگان می بایست ب اد : شرکت ک ی ه  وه ارا  ن

اکت را به صورت  شده  اکت  و هر سه  اد قیمت را در  ی اکت  و  اد مزایده را در  ال اس اکت  مانت نامه شرکت در مزایده را در  رده و یا  س
وی داده و رسید دریافت دارند  رداری ت راست ش اکت بزر قرارداد و به  ور دا یک  و مم

         9 ه   ر وقت اداری مور 9 تا  ه  اد شرکت در مزایده :   ازمور لت دریافت اس 9 م
 9 ه  ر وقت اداری مور 9 تا  ه  اد :  از مور وی اس ادها و ت ی و  لت ق  م

ر  د از  ردار  ساعت  ب 9   دفتر ش ه  ادها :  در مور ی ای و بررس    بازگ
ستاد  ترونیک دولت  ری سامانه تدارکات ال وه ا رسان صرفا از  عات و ن اد قیمت و کس ا ی ه  اد مزایده و ارا رید اس یه و  وه ت  ن

یر است                                                                                     ان WWW.SETADIRAN.IR  ام
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–

تردی کیلونو در ی  ایه برای هر وزن تقری قیمت 
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ار مغان و گردشگریتا اندازه دسته بیکا و سایر



گردش مالی 500 میلیارد تومانی صنعت 
لوستر در ایران 

مدیرعام��ل تعاونی لوس��تر س��ازان از گردش مالی 
س��االنه 500 میلی��ارد تومان در صنعت لوس��تر و 

چراغ های تزئینی در ایران خبر داد. 
به گزارش ستاد برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه 
لوس��تر و چراغ های تزئینی، محمد رضا قره یاضی 
مدیرعامل تعاونی لوستر سازان گفت: این نمایشگاه 
از روز 12 دی 98 در محل دائمی نمایش��گاه های 
بی��ن المللی ایران در 24 ه��زار متر مربع کلید می 
خورد و تا 16 دی میزب��ان بازدیدکنندگان خواهد 
بود.وی با بیان این که ساالنه بیش از 500 میلیارد 
تومان گردش مالی از س��وی صنعت لوسترس��ازی 
در کش��ورمان صورت می گیرد، افزود: این صنعت 
حائز جایگاه مناس��بی در ایجاد اش��تغال اس��ت به 
گونه ای که بیش از 200 هزار نفر در آن مش��غول 
به کار هس��تند.قره یاضی با اع��ام این مطلب که 
ایران  جزء 5 کش��ور نخس��ت تولید لوستر و چراغ 
های تزئینی اس��ت، تاکید کرد: از این رو 7 شرکت 
از چین در بیس��ت و هفتمین نمایش��گاه لوستر و 
چراغ های تزئینی در ایران حضور یافته اند با 193 
شرکت داخلی در این نمایشگاه به رقابت بپردازند.

مدیرعامل تعاونی لوس��تر س��ازان ب��ه برپایی این 
نمایشگاه در 7 سالن شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران اش��اره کرد و اظهار داشت: بیست 
و هفتمین نمایش��گاه لوس��تر و چراغ های تزئینی 
فضایی را به منظور ایجاد رقابت بین ش��رکت های 
داخلی و توسعه صادرات صنعت لوستر فراهم آورده 
که امید م��ی رود فعاالن این صنعت از این فرصت 

بهره کافی را ببرند.

تعیین سقف ۱00 میلیون تومانی برای 
حواله های غیرحضوری

بانک مسکن در راستای الزامات مبارزه با پولشویی 
و فعالی��ت های س��وداگرانه بان��ک مرکزی، رعایت 
س��قف حواله های غیرحض��وری در تراکنش های 
روزانه تا س��قف 100 میلیون تومان را در دس��تور 
کار قرار داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبن��ا، بانک مس��کن در ی��ک اطاعیه رس��می، 
جزییات اباغیه جدید بانک مرکزی را تشریح کرد. 
بر اس��اس اباغیه بانک مرک��زی در تاریخ 20 آذر 
ماه س��ال 1398، در راس��تای اعمال کنترل دقیق 
تر ب��ر مبادالت پول��ی و از میان برداش��تن زمینه 
سوءاس��تفاده از زیرس��اخت های پرداخت و تسویه 
برای فعالیت های س��وداگرانه، س��قف حواله های 
غیرحضوری مبتنی بر حس��اب اعم از درون بانکی 
و بی��ن بانکی، برای هر ش��خص در ی��ک روز، یک 
میلیارد تومان تعیین شده است. در نتیجه با توجه 
به عملی ش��دن این موض��وع، کنترل های الزم در 
کانال های الکترونیکی ارایه خدمت )اینترنت بانک، 
همراه بانک و ...(، از س��وی حوزه فناوری اطاعات 
بانک مس��کن اعمال خواهد ش��د.پیش ت��ر، بانک 
مرک��زی در اطاعیه خود در پایگاه اطاع رس��انی 
خ��ود عنوان کرده بود ک��ه در ادامه اجرای الزامات 
مب��ارزه با پولش��ویی و مدیریت جری��ان وجوه در 
کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه 
های بین بانکی به ازای هر ش��خص در 24 ساعت 
از درگاه ه��ای غیر حضوری به 100 میلیون تومان 
محدود می ش��ود. بر این اس��اس، کلیه بانک ها و 
موسس��ات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را 
برای تراکنش های درون بانکی در درگاه های غیر 
حضوری خود اعمال کنند. روابط عمومی این بانک 
تاکید کرد که مش��تریان بانک ه��ا می توانند برای 
انجام تراکنش های باالت��ر از این مبلغ کماکان به 

شعب بانک ها مراجعه کنند.

همایش ملی سیاست های اقتصادی دوران 
دفاع مقدس و کاربرد آن در جنگ اقتصادی

مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
همایش ملی سیاس��ت های اقتصادی دوران دفاع 
مقدس و کاربرد آن در جنگ اقتصادی را برگزار می 
کند.به گزارش رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران، 
همایش ملی سیاس��ت های اقتصادی دوران دفاع 
مقدس به منظور اس��تفاده از تجربیات و سیاس��ت 
های اقتصادی آن دوران مهم و حیاتی در ش��رایط 

کنونی کشور برگزار می شود.

اخبار

رحمان��ی گف��ت: از س��ر جم��ع 7800 میلی��ارد تومان 
تس��هیات قاب��ل پرداخت ب��ه متقاضی��ان تاکنون فقط 
1700 میلیارد تومان پرداخت شده که معادل 22 درصد 

منابع تحقق پیدا کرده است.
رضا رحمان��ی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه 
ش��ورای معاونان این وزارتخانه با اشاره به اهمیت تامین 
مالی واحد های صنعتی کش��ور در ش��رایط فعلی، گفت: 
امس��ال عاوه ب��ر صادرات، تامین س��رمایه در گردش و 
نقدینگی مورد نیاز واحد ها می تواند به رونق تولید بیش 
از کم��ک نماید. او افزود: در م��واردی که ظرفیت تولید 
داخلی و تامین نیاز کش��ور وج��ود دارد باید زمینه های 

الزم را فراهم کنیم و مانع واردات شویم.
رحمانی اقدامات اساسی وزارت صمت را در جهت دهی 
منابع تس��هیاتی شامل 3 محور اساسی دانست و اضافه 
ک��رد: اولویت بخش صنعت و معدن شناس��ایی ش��ده و 
اولویت های این بخش براس��اس آمایش سرزمینی جهت 

تخصیص منابع صندوق توسعه ملی اعام شده اند.
وزیر صمت محور دوم اقدامات را ش��امل معرفی صنایع 
پیشران و دارای اولویت به بانک مرکزی دانست و گفت: 
برای این منظور 50 هزار میلیارد تومان از س��وی بانک 
مرکزی به بانک های عامل کشور اباغ شده و سهمیه هر 

یک از آن ها تعیین شده است.
او افزود: س��از و کار اجرای این طرح نیز از سوی وزارت 
صمت مش��خص شده و فهرس��تی از طرح های 50 گانه 
در مناط��ق محروم و کم برخوردار و همچنین طرح های 
دارای پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد تهیه شده است. 
رحمانی محور س��وم اقدامات را شامل راهکار های تامین 

مالی بر اساس بنگاه ها و صنایع خاص عنوان کرد.
او اعام کرد: از ابتدای امس��ال بالغ بر 531 هزار میلیارد 
تومان تس��هیات بانکی در کشور پرداخت شده است که 
س��هم بخش صنع��ت و معدن حدود 162 ه��زار میلیارد 
توم��ان بوده که ح��دود 30 درصد تس��هیات پرداختی 
را ش��امل می ش��ود. وزیر صمت بیان ک��رد: روند اعطایی 
تس��هیات به بخش صنعت و معدن از سال 90 کاهشی 
بوده و نیازمند بازنگری است.  باید اعتماد شبکه بانکی به 
بخش صنعت و معدن بیش از این باشد و این مهم نیازمند 
فرهنگ سازی است. رحمانی با اشاره به اجرای طرح رونق 
تولید و پرداخت تسهیات در این چارچوب به واحد های 
صنعت��ی از س��ال 95، گفت: از ابتدای ط��رح رونق تولید 
تاکنون در مجموع بالغ بر 107 هزار طرح و واحد صنعتی، 
کشاورزی و گردشگری تسهیاتی حدود 83 هزار میلیارد 

تومان دریافت کرده اند. باشگاه خبرنگاران جوان

وزیر صمت مطرح کرد؛
پرداخت یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به بخش تولید

عضو کارگری ش��ورای عالی کار با اش��اره ب��ه مذاکرات 
تعیین دس��تمزد ب��ا حضور وزرای اقتص��اد و صنعت در 

شورای عالی کار، از ترکیب این شورا انتقاد کرد.
عل��ی خدایی با اش��اره به اظه��ارات برخ��ی نمایندگان 
مجلس، اظهار داش��ت: درباره حداقل دستمزد کارگران 
و حقوق کارمندان بعضاً اظهار نظرهایی از س��وی برخی 
نمایندگان مجلس انجام می ش��ود که از دو قطب ماجرا 
هس��تند. وی با اشاره به اظهارنظرهایی مبنی بر احتمال 
افزایش 15 درصدی دس��تمزد کارگران برای سال آینده 
افزود: بعضی از نماین��دگان مجلس صحبت از کم بودن 
می��زان افزایش دس��تمزد می کنند و این ش��کل جریان 
سازی می ش��ود؛ اما ما به عنوان نمایندگان کارگران در 
جلسات ش��ورای عالی کار اعام می کنیم حتی باالترین 
رقم هایی که برای افزایش دس��تمزد اعام می شود مورد 

تأیید نیست.
عض��و کارگری ش��ورای عال��ی کار ادام��ه داد: در عین 
ح��ال برخی نمایندگان مجل��س از افزایش 15 درصدی 
دس��تمزد دف��اع می کنند؛ به عنوان یک ش��هروند اعام 
می کنم افزایش این میزان دستمزد حتی برای کارمندان 
دولت به هیچ عنوان پاس��خگوی رش��د هزینه ها نخواهد 
بود و به عنوان یک کنشگر اجتماعی نیز بر این باورم که 

حقوق کارمندان دولت هم باید حداقل معادل نرخ تورم 
که بیش از 40 درصد است افزایش یابد.

خدایی تاکی��د کرد: اما در خصوص کارگ��ران، باید این 
نکته را به نمایندگان مجلس و س��ایر افرادی که در این 
خصوص اظه��ار نظر می کنند اعام کنیم که دس��تمزد 
کارگران باید در شورای عالی کار تصویب شود و در این 
شورا نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نیز حضور 
دارن��د. وی با بیان اینکه ما قطعاً به حمایت مجلس نیاز 
داری��م اما نوع حمای��ت قطعاً به این ش��یوه ای که ارقام 
غیرواقعی اعام می شود، نباید باشد، گفت: اعام هر عدد 
و رقم، مداخله در امور ش��ورای عالی کار و ساقط کردن 
اعتبار این شورا است و به معنای حمایت نیست. بنابراین 
حفظ ش��أن شورای عالی کار و به رسمیت شناختن سه 
جانبه گرایی، مهمترین اولویت ما اس��ت و به هیچ وجه 
اج��ازه دخالت در این ش��ورا را نخواهی��م داد. این عضو 
کارگری ش��ورای عالی کار تاکید کرد: بارها اعام کردیم 
اگر نماین��دگان مجلس می خواهند به وظیفه ذاتی خود 
در احقاق حقوق کارگران عمل کنند بر اجرای قانون کار 
در ش��ورای عالی کار نظارت کنند، به عنوان مثال بارها 
از نمایندگان درخواس��ت کردیم که به استناد ماده 167 
قانون کار ترکیب شورای عالی کار اصاح شود.  مهر 

 عضو کارگری شورای عالی کار عنوان کرد؛
مذاکرات دستمزد در مواجهه با شش کارفرمای دولتی و خصوصی

گزارش

سالهاس��ت که آمار دقیقی از خط فقر در کشور وجود ندارد 
هرچند که  این ش��اخص کاربردهای مهمی در محاسبات و 
حل مش��کات بخش های مختلف کشور از جمله مشکات 

اقتصادی  و اجتماعی داشته و دارد. 
خط فقر از جمله ش��اخص هایی است که هیچ گاه  منبع و 
مرجع معتبری نس��بت به اعام آن اقدام نکرده و یا اگر هم 
آماری اعام شد در اکثر موارد با اما و اگرهای گسترده روبرو 
بوده به طوریکه  برآوردهای محاس��به شده را در هاله ای از 
ابه��ام قرار داده اس��ت .  تا پیش از این و در س��ال 97  که 
تورم ساالنه مواد خوراکی و آشامیدنی به  55 درصد نرسیده 
بود ؛برخی نمایندگان و کارشناس��ان این رقم را در مرزهای 
3میلی��ون و 500 و یا4 میلیون براورد می کردند تا اینکه با 
سیل جدید از تحریم ها و مشکات اقتصادی و البته سیاست 
های غلط  دولت این برآوردها به رقم 5 تا 6 میلیون رس��اند 
اما به نظر می رسد با رونمایی از محاسبات دولت در خصوص 
شرط دریافت یارانه حمایتی  میزان خط فقر رقم های باالی 

8 میلیون تومان را در نوردیده است. 

شروط الزم اما ناکافی
همزمان با افزایش 300درصدی قیمت بنزین نوبخت معاون 
رئی��س جمهور اعام ک��رد:» برنامه ری��زی وزارت رفاه برای 
دریافت یارانه حمایتی برای حدود 60 میلیون نفر که بود که 
در مرحله اول 2420 میلیارد تومان به حساب 17 میلیون و 
700 هزار سرپرس��ت خانوار واریز شد و منابعی که از اصاح 
قیمت حامل های انرژی و سهمیه بندی کردن بنزین حاصل 

می شود، به مردم برگردانده خواهد شد.«
ط��ی روزهای اخی��ر و همزمان با اق��دام دولت در خصوص 
پرداخت یارانه حمایت معیش��تی  برآورد این رقم و محاسبه 
آن به یکی از شاخص های کلیدی متولیان امر تبدیل شده 
به گونه ای که خواه ناخواه مجبور به اعام این رقم  ولو غیر 

رسمی ؛برای شناسایی افراد نیازمند هستند. 
براس��اس اعام ستاد شناس��ایی مش��موالن طرح حمایت 
معیش��تی وزارت تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی تعداد اعضای 
خان��وار و البته درآمد ماهانه و س��االنه ش��اخص مهمی در 
ارزیابی این  مهم  به حس��اب آمده اس��ت به این رتتیب که  
اگر تعداد اعضای خانوار یک نفر باشد  و فرد  دارای حداقل 
درآم��د 4 میلیون توم��ان در ماه و به س��خنی 48 میلیون 
تومان در س��ال داشته باش��د در جرگه مشموالن این طرح 

قرار خواهد گرفت. 
ب��ه همین ترتیب ب��رای اعضای خان��وار 2 ،3  و 4  نفر نیز 
ف��رد در صورتی که دارای حق��وق ماهیانه حداقل 5،6  و 7  
میلیون باش��ن که ب��ه قولی  برآورد این رقم در س��ال برای 

آنها  به ترتیب 60،72 و 84 میلیون تومان می شود لذا می 
توانند امیدوار باش��ند که  یارانه حمایتی وعده داده شده را 
دریافت خواهند کرد.   در نهایت  در خانوارهای دارای 5 نفر 
و یا بیش��تر حداقل درآمد ساالنه باید 96 میلون تومان و به 

سخنی در ماه 8 میلیون تومان باشد . 
هرچند اعداد و ارقام ارایه ش��ده کاما ش��فاف و خالی از هر 
گونه  ابهام اس��ت اما نکته مهم و اساس��ی آن است که  این 
روند محاس��به متولیان به خوبی بیانگر آن اس��ت که درصد 
قابل توجهی از جمعیت کش��ور مشمول این طرح شده و  از 
همه مهمتر خط فق��ر  رقم هایی همچون 3میلیون و 500 
و یا 4 میلیون تومان نیس��ت که این رقم به واسطه سیاست 

های درس��ت یا غلط امروز به مرز 8 میلیون تومان رس��یده 
اس��ت . بااین تفاسیر اگر اکثریت قشر آسیب پذیر جامعه را 
در جرگه  سطوح کارگری طبقه بندی کنیم ؛سوال اصلی و 
اساسی آن است که آیا واقعا کارگری  در کشور وجود داردکه  

معادل 4 میلیون تومان حقوق در ماه دریافت کند ؟!

حداقل حقوق ناکافی
برآوردهای صورت گرفته از سوی متولیان برای دریافت این 
مهم در شرایطی اس��ت که  دست اندرکاران تصمیمگیر در 
حقوق سالیانه کارگران در اردیبهشت ماه سالجاری حداقل 
دریافت��ی یک خان��وار کارگری با تعداد3.3 نف��ر در ماه را از 

یک میلی��ون و 114هزار تومان س��ال 97ب��ه یک میلیون و 
516هزار و 100 تومان در س��ال 98  ارتقا دادند و اگر تمام 
پ��اداش ه��ا و  امتیازاتی که برای پرس��نل  طبق قانون کار 
محاس��به می ش��ود را مبنا قرار دهیم  این سوال مطرح می 
ش��ود که آیا کارگری داریم که  5 ،6  و یا 7  میلیون تومان 
حقوق دریافت کند که دولت این رقم را مبنا قرار داده است 
و اساس��ا این نوع محاسبات چیزی غیر از آن است که خط 
فقر در ایران به  باالی 8 میلیون تومان رس��یده اس��ت. خط 

فقر کجاست ؟
براس��اس گزارش منتشر شده از س��وی مرکز پژوهش های 
مجلس  در س��الجاری   40 درصد جمعیت کشور زیر خط 
فقر قرار دارند.  در این گزارش به اعداد وارقام ارایه ش��ده از 
سوی مرکز آمار استناد کرده و آورده است ؛» بر اساس اعام 
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه 1397 
به بیش از 47 درصد رس��ید و  در کنار آن رش��د اقتصادی 
منفی پیش بینی شده برای سالهای 1397 و 1398، کاهش 
ش��دید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. 
برآورده��ا از نرخ فقر نش��ان میدهد در حالی که در س��ال 
1396، در ح��دود 16 درصد از جمعیت کش��ور در زیر خط 
فقر مطلق قرار داش��ته اند، تا پایان سال 1397 در حدود 23 
الی 40 درصد )با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی 
خانوار در سال 1397( در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و 
هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد 

یافت.«

آمارهای رسمی در یک نگاه 
البته تایید این آمارها را می توان در آمارهای منتش��ر شده از 
سوی تامین اجتماعی گرفت به این ترتیب که براساس اعام 
س��ازمان تامین اجتماعی در مرداده ماه سالجاری از مجموع 
جمعیت تحت پوش��ش سازمان تامین اجتماعی، 36 میلیون 
و 895 هزار و 828 نفر بیمه ش��ده هس��تند که بیش از 14 
میلیون و 156 هزار و 328 نفر بیمه شده اصلی و 22 میلیون 

و 739 هزار و 500 نفر بیمه شده تبعی هستند.
 همچنی��ن در همین مدت 6 میلی��ون و 515 هزار و 799 
نفر از جمعیت تحت پوشش این سازمان را مستمری بگیران 
تش��کیل می دهند ک��ه 3 میلیون و 729 ه��زار و 101 نفر 
مس��تمری بگیر اصل��ی و 2 میلیون و786 ه��زار و 698 نفر 
مستمری بگیر تبعی هستند. براساس اطاعات منتشر شده 
؛تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی تا پایان اسفند سال  97 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، افزایش 1.63 و تعداد 
مس��تمری بگیران این س��ازمان در همین مدت رشد 7.21 

درصدی را نشان می دهند.
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درراستای توسعه شبکه ریلی صورت گرفت؛
بهره برداری از ۲۴۳ دستگاه ناوگان 

ریلی تولید داخل
243 دس��تگاه ان��واع ن��اوگان ریل��ی، باری، 
مس��افری و لوکوموتیو با حض��ور وزیر راه و 

شهرسازی، مورد بهره برداری قرار گرفت.
سعید رسولی گفت: امروز این تعداد دستگاه 
شامل انواع واگن باری، مسافری، خودکشش 
و لوکوموتیو به ش��بکه ریلی اضافه می شود؛ 
این در حالی اس��ت که در ش��هریور امسال 

نیز، 213 دس��تگاه انواع واگ��ن و لوکوموتیو 
به ش��بکه ریلی افزوده ش��د که در مجموع، 
456 دستگاه از ابتدای امسال ناوگان جدید 
بهره برداری شده که نسبت به سال گذشته، 
رش��د 95 درصدی داشته است که همه این 
تعداد ناوگان صد درصد تولید داخل هستند. 
وی افزود: عاوه بر منابع داخلی، شرکت های 
ریلی برای تأمین این ناوگان، از س��ه بس��ته 
حمایتی ش��امل ماده 12 قان��ون رفع موانع 
تولید، بازار سرمایه و تبصره 18 قانون بودجه 
اس��تفاده کرده اند. وی ادامه داد: روز گذشته 
18 میلی��ارد تومان منابع حاص��ل از اجرای 
م��اده 12 قانون رفع موان��ع تولید به عنوان 
اولین مرحله به حساب راه آهن واریز شد که 
مدت زیادی است دو وزارت راه و شهرسازی 
و نفت برای اجرایی ش��دن این ماده قانونی، 
ت��اش کرده بودند و ش��رکت بهینه س��ازی 
مصرف س��وخت، روز گذشته اولین مرحله را 

واریز کرد.  وزارت راه و شهرسازی

معاون سازمان امور مالیاتی:
 نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است

معاون س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت: دولت و 
سازمان امور مالیاتی مخالف وضع مالیات بر 
ثروت نیس��ت منتها باید دقت کرد ثروت در 

واقع انباشت درآمد است.
احمد زمانی بابیان اینکه متأسفانه ناکارآمدی 
در نظام مالیاتی کشور هم در بخش سیاست 
گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این 
موضوع برکس��ی پوشیده نیست افزود: وقتی 

هم��ه منابع درآمدی و مالیاتی به طور کامل 
تحت پوش��ش قرار نمی گی��رد و همین طور 
طیف گسترده ای از معافیت های مالیاتی در 
کش��ور وجود دارد که به طور مستقیم بخش 
قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را از چرخه 
نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم 
فرار مالیاتی ایجاد می کن��د نمی توان انتظار 
داش��ت که در آمدهای بالقوه را متناس��ب با 

نیازهای بودجه تأمین کرد.
زمان��ی گف��ت: اعتقاد ب��ر اینکه بخش��ی از 
ناکارآم��دی نظ��ام مالیاتی کش��ور در حوزه 
سیاس��ت گذاری اس��ت یعنی حوزه پوشش 
منابع، نقص در پوشش منابع و مهمتر از این 
معافیت های مالیاتی گس��ترده است بنابراین 
در اص��اح س��اختار معافیت ه��ای مالیاتی 
ی��ک رویک��رد همین مقوله اس��ت و رویکرد 
اساس��ی تر بح��ث جلوگیری از ب��ی عدالتی 
مالیاتی و اجتماعی و حرکت به سمت عدالت 

اجتماعی است.  صدا وسیما  

عضو شورای ملی زعفران  اعالم کرد؛
 پایان خرید حمایتی زعفران 

از کشاورزان 
عضو ش��ورای ملی زعفران با اش��اره به پایان 
خری��د حمایتی طای س��رخ از کش��اورزان 
گفت:دولت 50 درصد مطالبات کشاورزان را 

پرداخت کرده است.
علی حس��ینی گفت: هم اکن��ون در روزهای 
پایانی س��ال می��ادی به س��ر می بریم و به 
همین دلیل بازارهای هدف ما فعال نیستند 

و امیدواریم که با آغاز س��ال میادی جدید 
صادرات، هم در حوزه زعفران و هم کاالهای 

دیگر رونق بگیرد.
وی اف��زود: قیمت هر کیلوگ��رم زعفران در 
ح��ال حاض��ر حداقل بین 6 ت��ا 6.5 میلیون 
توم��ان و حداکثر 9 ت��ا 10.5 میلیون تومان 
اس��ت که حداقل قیمت زعف��ران مربوط به 
زعفران دس��ته و حداکثر ن��رخ آن مربوط به 

نوع سوپر نگین است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه قیم��ت زعفران طی 
هفته های اخیر نوس��ان جدی نداشته است، 
افزود: خرید حمایتی زعفران توسط دولت به 
پایان رس��ید و در این دوره سازمان مرکزی 
تعاون روس��تایی بی��ش از 50 تن زعفران از 
کشاورزان خریداری کرد. دولت برای این کار 
نیاز به منابع دارد ضمن اینکه تاکنون حدود 
50 درصد مطالب��ات زعفران کاران پرداخت 
ش��ده و 50 درصد آن نیز باقی مانده اس��ت. 

 مهر

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

حقوق کارگری؛ 50درصد زیر خط فقردولتی 
سیاست روز شاخص دریافت یارانه حمایت معیشتی را بررسی می کند؛



قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

اشاره: مقال�ه»قوهمقننهدرقانوناساسیجمهوریاسالمیايران«تاليف
عباسنيکزاداستکهدرشماره1فصلنامهرواقانديشهمنتشرشدهاست.
صاحبامتيازايننش�ريهمرکزپژوهشهایاس�المیصداوسيماومدير
مس�ئولآنآقایعباسمعلمیاست.ايننوشتاربهمعرفی،نقدوبررسی
مقالهقوهمقننهدرقانوناساسیجمهوریاسالمیايرانمیپردازدکههم

اکنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

1. نگارنده در ابتدای مقاله با استناد به فصول و اصول قانون اساسی بر اهميت و 
جايگاه مجلس شورای اسالمی در کشور اينگونه اشاره می کند: بر اساس اصل 
57 قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ايران، قوای حاکم در جمهوری اسالمی 
ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر واليت مطلقه 
ام��ر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قان��ون اعمال می گردند. اين قوا 
مس��تقل از يکديگرند. بر اساس اصل 58 قانون اساس��ی، اعمال قوه مقننه از 
طريق مجلس شورای اسالمی است که اعضای آن را نمايندگان منتخب مردم 
تش��کيل می دهند. فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه مقننه و مجلس 
است. مجلس، مهمترين رکن تصميم گيری در جمهوری اسالمی ايران است. 
در ارتب��اط ب��ا اصل 58 )اعمال قوه مقننه از طريق مجلس( دو نکته قابل ذکر 

است: 
1- هرچند امر قانونگذاری در جمهوری اسالمی ايران از طريق مجلس است، 
اما معنايش اين نيس��ت که مصوبات مجلس به تنهايی دارای اعتبار اس��ت و 
برای رسميت و قانونيت يافتن آنها نيازی به تأييد هيچ مرکز و نهادی نيست. 
بنابراين، اگر بر اس��اس اصل 72، 91، 94 و 112، برای قانونی شدن مصوبات 
مجلس، نظر تأييدی ش��ورای نگهبانی و در پاره ای از موارد، مجمع تشخيص 

مصلحت نظام الزم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور )58( ندارد. 
2- مرج��ع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری 
آن ندارد. به تعبير ديگر، هرچند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما بر اس��اس 
قانون اساس��ی، در برخی از زمينه ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل 71 آمده 
است: مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی 
می تواند قانون وضع کند. حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود اس��ت؛ 
يکی اين که نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی 
کش��ور يا قانون اساسی مغايرت داشته باش��د. ديگر اين که سياست گذاری و 
برنامه ريزی در پاره ای از زمينه ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی 

واگذار شده است؛ به برخی از اين موارد، اشاره می شود: 
الف( بر اساس بند 1 اصل 110، تعيين سياستهای کلی نظام جمهوری اسالمی 
ايران، از وظايف و اختيارات مقام رهبری قلمداد ش��ده اس��ت و نيز بر اساس 
بن��د 7 و 8 همين اصل، تصميم گيری در زمينه حل اختالف و تنظيم روابط 
قوای سه گانه و نيز حل معضالت نظام، جزء وظايف و اختيارات مقام رهبری 
به حس��اب آمده است. بنابراين، در اين موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و 
رأی و نظر مقام رهبری بر همگان - حتی بر مجلس ش��ورای اس��المی - نافذ 

و الزامی است. 
ب( در اصل 108 چنين آمده است: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، 
کيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد 
به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و بااکثريت آرای آنان تصويب شود 
و به تصويب نهايی رهبر انقالب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديدنظر در 

اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صالحيت خود 
آنان است.  بنابراين، مجلس نمی تواند در اين موارد قانونگذاری کند. 

ج( در ذيل اصل 112 آمده است: مقررات مربوط به مجمع )مجمع تشخيص 
مصلحت نظام( توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد 
رس��يد.  بنابراين، مجلس نم��ی تواند در ارتباط با مقررات مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام، قانونگذاری کند. 
د( بر اساس اصل 176 قانون اساسی، تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی کشور، 
در محدوده سياس��تهای کلی تعيين ش��ده از طرف مقام رهبری و هماهنگ 
نمودن فعاليتهای سياسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط 
با تدابير کلی دفاعی - امنيتی و بهره گيری از امکانات مادی و معنوی کشور 
برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی، از وظايف و اختيارات شورای عالی 
امنيت ملی کش��ور اس��ت که پس از تصويب از جانب اين شورا و تأييد آنها از 

جانب مقام رهبری، بر همگان - حتی بر نمايندگان مجلس - الزامی است. 
ه( بر اساس اصل 177 قانون اساسی، تصميم گيری برای بازنگری قانون اساسی 
و نيز اصالح و تتميم آن از اختيارات مقام رهبری و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و ش��ورای مخصوص بازنگری قانون اساسی است و از محدوده اختيارات 

مجلس شورای اسالمی خارج است. 
و( بر اس��اس واليت مطلقه و اختيارات ويژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی 
را عهده دار سياست گذاری و برنامه ريزی در زمينه خاصی قرار دهند - چنان 
که شورای عالی انقالب فرهنگی را عهده دار سياست گذاری در زمينه علمی و 
فرهنگی کشور قرار داده اند، آن مجمع می تواند در آن زمينه سياست گذاری 

کند و مصوبات آنها بر همگان، حتی بر نمايندگان مجلس، الزامی است. 
2. در ادامه به شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و تعداد نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی می پردازد: در اصل 62 قانون اساسی آمده است: مجلس 
ش��ورای اسالمی از نمايندگان ملت که بطور مستقيم و با رأی مخفی انتخاب 
می ش��وند، تشکيل می گردد. شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و 
کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد. بر اساس اين اصل، شرايط انتخاب 
ش��وندگان، به قانون عادی مجلس واگذار ش��ده است، لکن با توجه به وظايف 
و اختيارات فراوانی که در قانون اساس��ی برای نمايندگان مجلس منظور شده 
اس��ت، مجلس نمی تواند ش��رايطی همچون اعتقاد و التزام عملی به اسالم و 
مبانی نظام و تعهد و امانتداری و نداشتن سوابق سوء و... را ناديده بگيرد؛ زيرا 
س��پردن اين همه اختيارات و وظايف به افرادی ک��ه در واقع، نوعی واليت بر 
سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صالحيتهای الزم، غيرمشروع است. 
در قانون انتخابات مجلس )مصوب 7/ 9/ 1378( و اصالحات بعدی آن نيز در 

ارتباط با شرايط نامزدی نمايندگی مجلس آمده است: 
انتخاب شوندگان بايد دارای تابعيت اصلی ايران، معتقد و ملتزم عملی به اسالم 
و نظام جمهوری اس��المی، وفادار به قانون اساس��ی و اصل واليت فقيه، دارای 
حداقل مدرک فوق ديپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابيه و دارای سالمت 
جسمی در حد برخورداری از نعمت بينايی، شنوايی و گويايی بوده و بين 30 
تا 75 س��ال سن داشته باشند. داوطلبان نمايندگی اقليتهای دينی، از شرايط 
اعتقاد به اسالم، مستثنا بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند. بر اساس 
قانون انتخابات، مقامات عالی قوه مجريه و قضائيه و معاونين و مشاورين آنها، 
اعضای شورای نگهبان، شاغلين نيروهای مسلح و وزارت اطالعات، استانداران، 
فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، 

رؤسا و مقامات عالی محلی و اعضای هيأت مديره و مديرعامل مؤسسات دولتی 
و وابسته به دولت در حوزه مأموريت خود، به واسطه شغل و مقامی که دارند، از 
حق انتخاب ش��دن محرومند، مگر آن که سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود 
استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند. بر اساس قانون انتخابات، انتخاب 
کنندگان بايد دارای تابعيت جمهوری اسالمی ايران، 15 سال تمام و عاقل باشند. 

3. سپس به واکاوی وظايف و اختيارات مجلس شورای اسالمی می پردازد:
مجلس ش��ورای اسالمی، دارای اختيارات و وظايف سنگين و گسترده ای است. 
اصول متعدد قانون اساس��ی در فصل شش��م، مربوط به همين موضوع اس��ت. 

مهمترين وظايف و اختيارات مجلس به شرح زير است: 
1- مهمترين و اصلی ترين وظيفه مجلس ش��ورای اسالمی، وظيفه قانونگذاری 
است. مجلس در هر زمينه ای که الزم ببيند، می تواند قانون وضع کند. در اصل 
71 آمده است: مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون 
اساس��ی می تواند قانون وضع کند. بر اس��اس اصل 85، مجلس نمی تواند حق 
قانونگذاری را به شخص يا هيأتی واگذار نمايد. 2- حق دادن طرحهای قانونی و 

بررسی آنها و نيز حق بررسی لوايح دولتی 
در اصل 74 آمده اس��ت: لوايح قانونی، پس از تصويب هيأت وزيران، به مجلس 
تقديم می شود و طرحهای قانونی، به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در 
مجلس شورای اسالمی قابل طرح است. ضمنا، بر اساس اصل 158، تهيه لوايح 
قضايی، بر عهده رئيس قوه قضاييه اس��ت. رئيس قوه قضائيه، لوايح قضايی را به 
هيأت دولت می دهد و پس از تصويب در هيأت دولت، به مجلس ارسال می شود. 
طرحها و لوايح، پس از اعالم وصول در مجلس برای رسيدگی و اصالح و تکميل به 
کميسيون مربوط فرستاده می شوند تا پس از رسيدگی کميسيون و توافق هيأت 
رئيسه و کميسيون در نوبت خود، برای مذاکره در کليات )شور اول( به مجلس و 
جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصويب کليات، مجددا به کميسيون مربوطه 
رفته و ضمن رسيدگی به اصالحات و پيشنهادات نمايندگان، دوباره برای تصويب 
جزئيات آن به مجلس آورده می شود. در اين مرحله، تکليف طرح يا اليحه مزبور 

معلوم خواهد شد. 

نقد و بررسی مقاله
- وجود مشکالت متعدد مانند گرانی، بيکاری، فقر، طالق، اعتياد، حاشيه نشينی، 

مسکن، افزايش سن ازدواج، تجمل گرايی، مهاجرت مغزها، واردات بی رويه، قاچاق 
کاال، خشکس��الی، ترافيک، آلودگی های محيط زيس��ت، مصرف گرايی، رشوه، 
مدرک گرايی، بوروکراس��ی، پارتی بازی، فساد اداری، آسيب های اجتماعی و... 
زندگی مردم را بيش از گذشته دشوار نموده است. پيرامون هر يک از مشکالت 
ياد شده، ده ها و شايد صدها قانون ريز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری 

سنتی به سبک ايرانی تصويب و تاييد شده است.
- پرس��ش اين اس��ت که آيا با وجود جايگاه رفيع قانونگذاری در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران و اختيارات فراوان مجلس شورای اسالمی در وضع قانون، 
قوانين تصويب و تاييد ش��ده از توانايی الزم برای حل مش��کالت زندگی مردم 

برخوردار است؟
- اگر پاس��خ به پرسش باال مثبت است پس داليل بروز و تشديد مشکالت ياد 

شده در زندگی مردم چيست؟
- اگر پاس��خ به پرس��ش ياد ش��ده باال منفی است بايد از تقس��يم کار ملی در 
قانونگذاری پرس��يد که چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز قانون و قانونگذاری 

توانايی حل مشکالت زندگی مردم را ندارد؟
- آيا اختيارات مجلس شورای اسالمی در قانونگذاری برای تصويب قوانين کارآمد 

در حل مشکالت زندگی مردم کافی است؟
- واگذاری اختيار قانونگذاری به ساير نهادهای )تقسيم کار ملی در قانونگذاری( 

در کارآمدسازی قوانين در حل مشکالت زندگی مردم چه تاثيری دارد؟
- با توجه به اختيارات 27 گانه ذکر شده در مقاله برای مجلس در قانونگذاری، 

چرا هنوز مشکالت در زندگی مردم پابرجاست؟ 
- با وجود مصونيت پارلمانی نمايندگان مجلس شورای اسالمی، مسئوليت مدنی 
خيل فراوان قوانين ناکارآمد و تشديد مشکالت در زندگی مردم با چه شخصيت 

حقيقی يا حقوقی است؟
- با وجود اختيارات متعدد مجلس ش��ورای اس��المی، چه تکاليفی برای آن در 
راس��تای تصويب قوانين کارآمد برای حل مشکالت زندگی مردم برای مجلس 

شورای اسالمی وجود دارد؟ 
- سياس��ت روز برای تداوم بحث قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران توس��ط آقای عباس نيکزاد و مرکز پژوهش های اس��المی صدا و سيما و 

فصلنامه رواق انديشه اعالم آمادگی می نمايد.
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10 هزار شغل بنیاد برکت برای زنان 
سرپرست خانوار

بنياد برکت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( از زنان سرپرست 
خانوار که متقاضی اشتغال يا دارای طرح های کارآفرينی هستند 
حماي��ت می کند. معاون توس��عه کارآفرينی اجتماع محور بنياد 

برک��ت س��تاد اجرايی فرمان امام ب��ا اعالم اين خب��ر گفت: تا به 
امروز 3250 طرح اش��تغال زايی در قالب مدل اجتماع محور »سحاب« 

)سرمايه گذاری حمايتی اش��تغال برکت( برای زنان سرپرست خانوار مناطق 
محروم و روس��تايی راه اندازی شده که ايجاد 10 هزار شغل را به دنبال داشته 
است. رضا راضی  زاده افزود: بنياد برکت در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان 
سرپرس��ت خانوار، ارائه آموزش و مهارت های کارآفرينی به آن ها را در مناطق 

محروم 28 اس��تان کش��ور در دس��تور کار دارد. وی اعتبار در نظر 
گرفته ش��ده برای راه اندازی اي��ن 3250 طرح را 2925 ميليارد 
ريال عنوان و تصريح کرد: با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، 
عالوه بر آن که کانون خانواده شان ثبات پيدا می کند و به درجه 
قابل قبولی از رفاه می رسد، از آسيب های اجتماعی نيز مصون 
می مانند. معاون توسعه کارآفرينی اجتماع محور بنياد برکِت ستاد 
اجراي��ی فرمان امام در ادامه با تاکيد ب��ر حمايت اين بنياد از زنان 
سرپرست خانوار کشور خاطرنشان کرد: با توجه به مشکالت بودجه ای 
و کمبود منابع که دس��تگا ه های ذيربط و دست اندرکار مسائل زنان سرپرست 
خانوار با آن دست به گريبان هستند، بنياد برکت در مناطق هدف خود به اين 
موضوع ورود کرده و توانمندسازی اين زنان را از طريق اشتغال زايی به عنوان 

يکی از اهدافش تعريف کرده است. 

سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی (9) می کند: 


