دستور رئیسی به معاون اول برای بررسی تخلفات احتمالی در واردات نهادههای دامی
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رئیسجمهــور بــه معــاون اول و وزیــر اطالعــات مأموریــت داد بهســرعت موضــوع تخلــف احتمالــی در واردات نهادههــای دامــی را بررســی و نتیجــه آن

را گــزارش کننــد .در پــی انتشــار اخبــاری مبنــی بــر تخلــف احتمالــی در واردات نهادههــای دامــی ،رئیــس جمهــور بــه معــاون اول و وزیــر اطالعــات
مأموریــت داد بهســرعت موضــوع را بررســی و نتیجــه آن را گــزارش کننــد .رئیــس ســازمان بازرســی کشــور اخیــرا ً گفــت :مــردم  1100میلیــارد تومــان

معــادل  500هــزار تــن نهــاده دامــی از یــک شــرکت از طریــق ســامانه بــازرگاه خریــداری کردهانــد ،درحالــی کــه نهــادهای وارد کشــور نشــده اســت.

آخرین اخبار از طرح
شفافیت قوای سهگانه

ســخنگوی کمیســیون شــوراهای مجلــس آخریــن
وضعیــت بررســی طــرح شــفافیت قــوای س ـهگانه در
مجلــس را تشــریح کــرد.
علــی حــدادی ســخنگوی کمیســیون شــوراها و امــور
داخلــی مجلــس شــورای اســامی در تشــریح آخریــن
وضعیــت بررســی طــرح شــفافیت قــوای ســهگانه،
دســتگاههای اجرایــی و ســایر نهادهــا گفــت :ایــن
طــرح در جلســه علنــی بــه تصویــب رســید و جهــت
بررســی بــه شــورای نگهبــان ارســال شــده بــود کــه
پــس از ارزیابیهــا از ســوی شــورا ،ایراداتــی نســبت
بــه ایــن طــرح گرفتــه و جهــت رفــع آنهــا بــه مجلــس
بازگردانــده شــد.
وی افــزود :هیئــت رئیســه مجلــس طــرح را بــه
کمیســیون شــوراها ارجــاع کــرد و در جلســه اخیــر
کمیســیون  ،در مــورد رفــع ایــرادات شــورای نگهبــان
بحــث و تبــادل نظــر شــد.
ســخنگوی کمیســیون شــوراهای مجلس ادامه داد :در
نهایــت پــس از انجــام بررس ـیها در ایــن کمیســیون
جمعبنــدی بــر ایــن شــد کــه  ،طــرح شــفافیت قــوای
ســهگانه بــه کارگــوه تخصصــی کمیســیون ارجــاع
شــود.
حــدادی در تشــریح جلســه اخیــر ایــن کمیســیون
بــرای برطــرف کــردن ایــرادات شــورای نگهبــان
نســبت بــه طــرح شــففایت قــوای ســهگانه ،اظهــار
کرد:اعضــای کمیســیون شــوراهای مجلــس در ایــن
جلســه بــا حضــور ســخنگوی شــورای نگهبــان طــرح
شــفافیت قــوای س ـهگانه را جهــت تأمیــن نظــر ایــن
شــورا مــورد بررســی قــرار دادنــد؛در ایــن جلســه
ایــرادات مربــوط بــه مــاده یــک کــه بیشــتر اصــاح
عباراتــی بــود ،انجــام شــد و آنچــه مربــوط بــه مــاده
 2و ادامــه طــرح مــی شــد بــه دلیــل نیــاز بــه کار
کارشناســی بــه کارگــروه مربوطــه ارجــاع داده شــد
تــا ظــرف مــدت یــک هفتــه بررســی شــده و هفتــه
آینــده مجــددا در کمیســیون بررســی شــود.
وی افــزود :مــاده یــک طــرح شــفافیت قــوای
ســهگانه دربــاره شــفافیت مجلــس بــود کــه ایــراد
خاصــی نداشــت ،مــاده  2دربــاره وزارتخانــه هــا و
هیــأت وزیــران و مــاده  5دربــاره خدمــات کشــوری
و برخــی مــواد دیگــر کــه مربــوط بــه قــوه قضائیــه و
نهادهــای تابعــه آن بودنــد نیــاز بــه برخــی اصالحــات
داشــتند کــه کارگــروه آن را بــه ســرعت پیگیــری و
کارشناســی خواهــد کــرد تــا نظــر شــورای نگهبــان
نیــز در ایــن خصــوص تأمیــن شــود.
ســخنگوی کمیســیون شــوراهای مجلــس بیــان
کرد:قــرار اســت تــا ایــن کارگــروه بــا حضــور
نماینــدگان از شــورای نگهبــان طــرح شــفافیت قــوای
س ـهگانه را بررســی کننــد کــه احتمــاال روز یکشــنبه
جمعبنــدی نهایــی انجــام میشــود و طــرح روز
سهشــنبه یــا پــس از سرکشــی نماینــدگان بــه
حوزههــای انتخابیــه در دســتورکار جلســه علنــی
قــرار میگیــرد.

طرح مجلس برای تعیین
تکلیف بیمه  ۸۰۰هزار
کارگر ساختمانی

عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اجتماعــی
مجلــس از تعییــن تکلیــف بیمــه  ۸۰۰هــزار کارگــر
ســاختمانی بــا طــرح مجلــس تــا پایــان ســال خبــر
داد.
کیومــرث ســرمدی والــه عضــو هیئــت رئیســه
کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی
در تشــریح آخریــن وضعیــت طــرح تعییــن تکلیــف
بیمــه کارگــران ســاختمانی و فصلی،گفت:کلیــات این
طــرح در جلســه علنــی بــه تصویــب رســید و طــرح
جهــت بررســی جزئیــات بــه کمیســیون اجتماعــی
بــه عنــوان کمیســیون تخصصــی ارجــاع شــد.
وی افــزود :پــس از ارجــاع طــرح ســاماندهی بیمــه
کارگــران ســاختمانی بــه کمیســیون بــه دلیــل وجــود
طــرح هــا و لوایحــی کــه در دســتورکار کمیســیون
قــرار دارد ،رســیدگی بــه ایــن طــرح هنــوز در
دســتورکار قــرار نگرفتــه اســت.
عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اجتماعــی مجلــس
بیــان کــرد :متاســفانه بســیاری از ایــن کارگــران یــا
بیمــه ندارنــد یــا اگــر بیمــه دارنــد حــق البیمــه آنهــا
بــه صــورت ناقــص واریــز شــده کــه عمــا فایــدهای
بــرای آنهــا نــدارد کــه در ایــن طــرح نماینــدگان،
بــرای حــل ایــن معضــات راهکارهایــی در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
ســرمدی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 800
هــزار کارگــر ســاختمانی از نظــر بیمـهای بالتکلیــف
هســتند ،افزود:بــا تصویــب و اجرایــی شــدن ایــن
طــرح حــدود  2میلیــون کارگــر ســاختمانی
و فصلــی از لحــاظ بیمــهای تعییــن تکلیــف
میشــو ند .
وی بــا بیــان اینکــه بــار مالــی بــرای اجــرای ایــن
طــح در نظــر گرفتــه شــده اســت ،گفــت :بخشــی
از حــق بیمــه توســط کارفرمایــان و بخــش دیگــر از
ســوی خــود کارگــران پرداخــت خواهــد شــد.
نماینــده اســدآباد در مجلــس دربــاره زمــان اجرایــی
شــدن ایــن طــرح و تعییــن تکلیــف بیمــه کارگــران
فصلــی و ســاختمانی ،گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت
موضــوع احتمــاال کار بررســی ایــن طرح بــه زودی در
کمیســیون تمــام و بــرای بررســی بــه جلســه علنــی
ارجــاع خواهــد شــد و تصــور میکنــم بــا ارســال
طــرح بــه شــورای نگهبــان و طــی شــدن رونــد
تبدیــل شــدن طــرح بــه قانــون ،ایــن طــرح پیــش
از پایــان ســال اجرایــی و وضعیــت بیمــه کارگــران
ســاختمانی ســر و ســامان خواهــد یافــت.
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صدیقی:یکیازابعادمظلومیتشهیدبهشتیایناستکههنوزشخصیتاوشناختهنشدهاست
خطیــب جمعــه تهــران گفــت :شــهید بهشــتی
از مالمتهــا هراســی بــه دل راه نــداد و دارای
ظرفیــت عظیــم مدیریــت جهانــی بــود ولــی
دشــمنان خواســتند ایــن نعمــت را از مــا بگیرنــد.
آیــتاهلل کاظــم صدیقــی امــام جمعــه موقــت
تهــران در خطبههــای نمــاز عبادی-سیاســی ایــن
هفتـهی تهــران کــه در مصــای امــام خمینــی(ره)
اقامــه شــد ،طــی ســخنانی اظهــار داشــت :تقــوا دژ
و ســنگری اســت کــه فــرد متقــی وقتــی مشــکل
نفســانی پیــدا میکنــد ،بــه یــاد خداونــد متعــال
میافتــد؛ خداونــدی کــه مــا را دوســت دارد و
نعمــات بســیاری عطــا فرمــوده اســت.
وی افــزود :در ســوره مبارکــه «حمــد» از خداونــد
میخواهیــم کــه مــا را بــه صــراط مســتقیم
هدایــت کنــد؛ بــرای هــر حرکتــی یــک مبــدأ،
مســیر و مقصــد اســت و قــرآن کریــم همــه امــور
را در حــال حرکــت معرفــی میفرمایــد .مبــدأ
خــود موجــودات و مقصــد هــم خداونــد اســت و
هــر کســی و هــر چیــزی بخواهــد کامــل بشــود
بایــد بــه مســیر الهــی بــرود ولــی هــر موجــود
پویــا و بالنــدهای وقتــی بــه ســوی مقصــد کــه
خداســت حرکــت میکنــد بایــد مســیر مســتقیم
کــه راه نزدیــک اســت را برگزینــد .اگــر کســی
میخواهــد در زندگــی بــه کمــال ،ســعادت و
مقصــد انســانی برســد بایــد راه راســت را انتخــاب
کــرده و درســت فکــر و عمــل کنــد؛ ایــن راه
خداســت.
امــام جمعــه موقــت تهــران در ادامــه بــا اشــاره
بــه آیــات قــران کریــم ،اظهــار داشــت :حجــاب
دســتور خداونــد و قــرآن کریــم اســت؛ بانــوان
محجبــه و دارای مباهــاتِ مــا در ایــن 43
ســال گذشــته از پیــروزی انقــاب ،در ســنگری
کــه حضــرت زهــرا(س) بــرای آنــان قــرار داده،
شــهید دادهانــد و بــرای حفــظ آرمانهــای
شــهدا ایســتادهاند .ایــن عزیــزان حجــاب ،عفــت
و متانــت خــود را حفــظ کردهانــد کــه مــورد
رضایــت خــدا و خشــنودکننده شــهدای ماســت
امــا بعضیهــا دچــار غفلــت شــدهاند و شــیاطین
بــه اینــان القــا میکننــد و میخواهنــد هویــت
را تغییــر دهنــد.
صدیقــی ادامــه داد :رهبــری معظــم انقــاب
در ســخنرانی روز  14خــرداد توصیــه فرمودنــد
کــه از تغییــر هویــت جلوگیــری کنیــد؛ برخــی
میخواهنــد ســبک لبــاس و زندگــی مــا را غربــی
و شــیطانی کننــد ولــی ملــت مــا بــا اینهمــه
شــهید بــا خــدا ،رســول اکــرم(ص) ،والیــت ،امــام
زمان(عــج) و اســام بیعــت کــرده و هرگــز خــود
را در مســیر اطاعــت غربیهــا و شــیاطین قــرار
نخواهنــد داد.

وی در خطبــه دوم عنــوان کــرد :کســانی کــه در
دام شــیاطین قــرار گرفتــه و دوســت را دشــمن
تلقــی میکننــد در اثــر بیتقوایــی اســت و اگــر
کســی خداتــرس بــوده و بــا خــدا باشــد ،خــدا بــه
او راه درســت را نشــان میدهــد.
امــام جمعــه موقــت تهــران ضمــن تســلیت
ســالگرد شــهادت آیــتاهلل بهشــتی و  72تــن از
کارگــزاران نظــام اســامی ،خاطــر نشــان کــرد:
آیــتاهلل بهشــتی نهتنهــا مظلــوم زیســت و
مظلــوم بــه شــهادت رســید بلکــه یکــی از جهــات
مظلومیــت او ایــن بــود کــه شــناخته نشــد و هنــوز
هــم شــناخته نشــده اســت .او نســبت بــه بنــده
حــق پــدری دارد و در دوران طلبگــی مــا در ابعــاد
مختلفــی مــا را راهنمایــی میکــرد.
صدیقــی بیــان کــرد :او یــک عنصــر تحولآفریــن
بــود و اولیــن تحــول را در حــوزه علمیــه قــم کلیــد
زد و طــرح مدرســه حقانــی از ایشــان بــود .وی از
مالمتهــا هراســی بــه دل راه نــداد؛ همچنیــن
دارای ظرفیــت عظیــم مدیریــت جهانــی بــود ولــی
دشــمنان خواســتند ایــن نعمــت را از مــا بگیرنــد.
قبــل از شــهادت او ،شــخصیت او را تــرور کردنــد
و خواســتند او را منــزوی کننــد امــا همانگونــه
کــه رهبــر معظــم انقــاب دربــاره ســردار دلهــا
شــهید ســلیمانی فرمودنــد کــه تــرس دشــمن
از شــهید ســلیمانی بیــش از ســردار ســلیمانی
اســت ،خــون شــهید بهشــتی هــم انقــاب را احیــا
و بیمــه کــرد.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه قــوه قضائیــه
نگهبــان قانــون اســت ،خاطــر نشــان کــرد :کشــتی
آرامبخشــی کــه اجــازه نمیدهــد امــواج موجــود
در جامعــه بــه داخــل زندگــی مــردم بــرود ،قــوه
قضائیــه اســت و ایــن دســتگاه مســئولیت دارد
و فعــال اســت .همــهی روســای قــوه قضائیــه
رســالت خــود را ایفــا کردهانــد و در دو دورهی
اخیــر دو مســئول قــوه کــه رهبــری معظــم
انقــاب آنــان را منصــوب کردنــد،

تفاوتشــان بــا ســایر قــوا ایــن بــود کــه از داخــل
قــوه قضائیــه بودنــد و اشــراف کافــی داشــتهاند.
امــام جمعــه موقــت تهــران گفــت :رئیسجمهــور
محتــرم گفتنــد کــه مــن در قــوه قضائیــه مســلط
و مطالبهگــر بــودم و اگــر رئیسجمهــور بشــوم
دیگــران از مــن مطالبــه میکننــد ولــی اگــر
بخواهیــم ریشــه فســاد را بزنیــم بایــد ببینیــم
از کجــا ناشــی میشــود و نگذاریــم بهوجــود
بیایــد تــا قــوه قضائیــه بــا آن برخــورد کنــد و
ایشــان بــا ایــن انگیــزه پرچــم دســتگاه اجرایــی
را در دســت گرفتنــد .طــی ایــن ده ســال گذشــته
کــه بنــده در ســنگر نمــاز جمعــه در جمــع شــما
مومنیــن توفیــق حضــور دارم ،شــما ندیدیــد
کــه از کســی تعریفــی کنــم ولــی مــن
رئیــس فعلــی قــوه قضائیــه را از
 50ســال قبــل میشناســم
و شــناخت دارم و او
شــخصیتی معتقــد،
مصمــم ،انقالبــی ،بــا
عــزم ،بیحاشــیه و
والیتمــدار اســت.
انســجام و همدلــی
میتوانــد
قــوا
مــا را بــه اهــداف
نزدیــک کنــد.
صدیقــی در ادامــه
ســخنان خــود بیــان
کــرد :مــردم توقــع
دارنــد کــه وقتــی بــه
دســتگاه قضایــی وارد
میشــوند ،احســاس
امنیــت کننــد و
قضــات بایــد

بــه دســتورات دینــی عمــل کــرده و بــه مراجعیــن
احتــرام بگذارنــد .قضــات نبایــد خودشــان را
تافتــهی جدابافتــه از مــردم بداننــد.
وی گفــت :در میــان قضــات عــاوه بــر قانوندانــی
و قانونمــداری ،عدالــت بهمعنــای واقعــی کلمــه
کــه انجــام فرایــض و پرهیــز از محرمــان اســت
بایــد وجــود داشــته باشــد؛ قاضــی بایــد عــادل
یعنــی بایــد خداتــرس باشــد .البتــه قضــات
شــریف فــراوان هســتند و مــن بــا ایــن افــراد
ســروکار داشــتم ولــی عــاوه بــر آن ،الگــوی مــا
پیامبــر اکــرم(ص) اســت و بایــد تواضــع ،اخــاق،
احتــرام و حفــظ کرامــت ایــن مــردم رعایــت شــود
چراکــه هرچــه داریــم از ایــن مــردم و شهداســت.
امــام جمعــه موقــت تهــران همچنیــن در ادامــه
ســخنان خــود ،حادثــه دلخــراش زلزلــه
افغانســتان را تســلیت گفتــه و
اظهــار داشــت :کمکهــای
جمهــوری اســامی بــا
دســتور رئیسجمهــور
ارســال شــده و مــردم
مــا در کمکهــای
مومنانــه همیشــه
شــاخص بودنــد و
در ایــن امــر هــم
انشــااهلل کمــک
خواهنــد کــرد.
امــام جمعــه موقــت
تهــران در پایــان نیــز
بــا اشــاره بــه فصــل
گرمــا ،عنــوان کــرد :در فصل
تابســتان هســتیم و مســئله آب
جــزو مســائل مشــکلآفرین کشــور
اســت و مومنیــن بــه دســتور اســام در
مصــرف آب و بــرق صرفهجویــی داشــته
باشــند تــا بــا مشــکل روبــرو نشــویم.

ثبت نام آزمون تكمیل ظرفیت پایه های میانی دبیرستان های
نمونه دولتی

برای کسانی که در سپاه خدمت
سربازیرفتهاند

دولــت آمریــکا بــا صــدور یــک دســتورالعمل
جدیــد ممنوعیــت صــدور ویــزا بــرای کســانی
کــه در ســپاه پاســداران خدمــت ســربازی خــود
را گذراندهانــد ،لغــو کــرد.
ممنوعیــت صــدور ویــزای آمریــکا بــرای کســانی
کــه خدمــت ســربازی خــود را در ســپاه پاســداران
ســپری کردهانــد ،حــذف شــد.
وزارتخانههــای امورخارجــه و امنیــت داخلــی
بــه همــراه دادســتانی کل آمریــکا طــی یــک
دســتورالعمل بــه مامــوران مرزبانــی ایــن کشــور
اجــازه دادهانــد بــرای افــرادی کــه خدمــت
ســربازی اجبــاری خــود را در ســازمانی کــه از
ســوی دولــت آمریــکا بهعنــوان گــروه تروریســتی
شــناخته میشــود ،ســپری کردهانــد ،روادیــد
ســفر بــه آمریــکا صــادر شــود.
ایــن دســتورالعمل میتوانــد بــر رونــد صــدور
ویــزا بــرای کســانی کــه بــه دلیــل خدمــت وظیفــه
در ســپاه پاســداران از دریافــت ویــزای آمریــکا
محــروم شــدهاند ،اثرگــذار باشــد.
بنابــر گــزارش نشــریه رســمی اطــاع رســانی
دولــت آمریــکا ،در دســتورالعمل ایــن
وزارتخانههــا آمــده اســت کــه ایــن متقاضیــان
صــدور ویــزا میبایســت ثابــت کننــد کــه خدمــت
سربازیشــان داوطلبانــه نبــوده اســت و آنهــا
تهدیــدی بــرای امنیــت ملــی آمریــکا نیســتند.
همچنیــن در ایــن دســتورالعمل کــه بــدون اشــاره
مســتقیم بــه نــام ســپاه پاســداران ایــران آمــده
اســت کــه صــدور ویــزا بــرای چنیــن افــرادی پــس
از انجــام «تمامــی بررس ـیها» دربــاره سابقهشــان
و تحقیقــات امنیتــی کامــل بالمانــع اســت.
دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور پیشــین
آمریــکا در ســال  ۹۸نــام ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی را در فهرســت ســازمانهای
تروریســتی قــرار داد .بــر اســاس ایــن تصمیــم
ســپاه پاســداران و نهادهــا و مؤسســات وابســته
بــه آن هــدف تحریمهــای اقتصــادی آمریــکا
هــم قــرار گرفتنــد.
در ایــن دســتورالعمل جدیــد دولــت آمریــکا،
اگرچــه نامــی از ســپاه پاســداران بــه میــان
نیامــده اســت امــا براســاس آن منــع صــدور
رویــداد ســفر بــرای افــرادی کــه در ســپاه
پاســداران دوران ســربازی خــود را گذارندهانــد،
لغــو شــده اســت.

اجرای قانون تقسیمات کشوری
سلیقهای اجرا کردند

فواد ایزدی :حضور ایران در بریکس قطعا فرصتها و گشایشهایی ایجاد خواهد کرد

یــک کارشــناس مســائل بینالملــل خاطــر نشــان کــرد:
یدانــم ای ـران هرجایــی کــه دس ـتاش
تــا جایــی کــه م 
رســیده در بحــث برجــام و مذاکــرات انعطــاف داشــته
اســت.
فــواد ایــزدی در نشســت افــول آمریــکا و نظــم نویــن
جهانــی اظهــار کرد :نتیجه شکســت پــروژه جهانیســازی
ایــن بــود کــه ادبیــات ملیگرایــی اقتصادی توســط برخی
سیاســتمدارها نتیجـهاش انتخاب فــردی ماننــد ترامپ در
آمریکاســت .اگــر بــه شــعارهای ترامــپ دقــت کنیــد او
بــه طــور جــدی شــعار ملیگرایــی اقتصــادی را مطــرح
میکنــد و بــه راحتــی از بســیاری از پیمانهــای
اقتصــادی کــه دولتهــای قبلــی آمریــکا وارد
آنهــا شــده بودنــد ،خــارج میشــوند.
وی ادامــه داد :در انگلیــس هــم
رایآوردن بریکــس متاثــر از چنیــن
نگاهــی اســت همیــن نگاهــی کــه
معتقــد بــود پیمانهــای تجــاری
بــه ضــرر اقشــار کارگــری اســت ،در
فرانســه در انتخابــات جریــان راســت
قــدرت میگیــرد چــرا؟ زیــرا یکــی از
شــعارهای ایــن جریــان راســت
ملیگرایــی اقتصــادی
اســت و هرچــه
این مســاله

لغوممنوعیتصدورویزایآمریکا
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قابل ذکر اســت این آزمون ویژه دو
مدرســه پســرانه نمونه دولتی امام خامنه
ای(مدظلــه العالی) و دخترانه شــهید
مازوچی در کاشــان خواهد بود.

رشــد پیـدا میکنــد مــا شــاهد کاهــش ســلطه آمریکایی
در عمــل هســتیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد :در پی افزایــش ملیگرایی
شــاهد هســتیم کــه ســلطه و نفــوذ آمریــکا دچــار چالش
شــده مهاجــرت کمتــر میشــود و همــه ایــن مســائل
دلیل دیگری برای شکســت پــروژه هژمونی آمریکا اســت.
ایــزدی خاطــر نشــان کــرد :رشــد چین بــا کمــک آمریکا
اتفــاق افتــاد و یکــی از مســائلی کــه در بیــن متخصصــان
آمریکایــی مطــرح اســت ایــن بــوده کــه اشــتباه راهبردی
آمریــکا و اروپــا چیــن را وارد بــازار اقتصادی کرد .سیاســت
آمریــکا ایــن بــود کــه بــا نزدیــک شــدن بــه چیــن آن را
از شــوروی دور کنــد .ایــن اتفــاق در بحبوحــه
جنــگ ســرد رخ داد .بــا ایــن ذهنیــت کــه
تغییــر ســاختار اقتصــادی چین بــه گونهای
صــورت گیــرد کــه در پــی آن تغییــر
سیســتم سیاســی اتفــاق بیفتد.
وی ادامــه داد :بــه تدریــج ایــن شــک و
شــبهه ایجاد شــد کــه چیــن در حوزه
اقتصادی رشــد
میکنــد امــا
د ر

سیاسی و اجتماعی

حــوزه سیاســی اتفاقــی نمیافتــد .اواســط دوره اوبامــا این
باالنــس برگشــت .دیدنــد کــه وضعیــت بدتر شــد نتیجه
ایــن شــد کــه از همــان دوران یکســری از سیاســتها
تغییــر کــرد در حــال حاضــر هــم وزیــر خارجــه آمریــکا
در ســخنرانی کــه اخی ـرا داشــته یــک ســاعت در مــورد
چیــن صحبــت میکنــد این مســائل بــه تفکــر دکترینی
کــه در آمریــکا حاکــم اســت بــاز میگــردد اگــر بپرســید
ذیــل کــدام دکتریــن سیاســت خارجــی اســت ،بایــد
گفــت لیب ـرال اینترنشــنال .از نظــر آنهــا لیب ـرال تفکــر
خوبــی اســت و دیدیــم کــه در ایــن زمینــه تالشهــای
بســیاری انجــام دادنــد امــا هژمونــی آمریــکا خیلی ریشــه
نگرفــت و زود دچــار چالــش شــد .در بحــث اشــغال عراق
هــم اقدامشــان متاثــر از تفکــر لیبـرال اینترنشــنال بــود،
امــا در ایــن مســاله خیلــی تفاوتــی میــان دموکراتهــا
و جمهوریخواهــان وجــود نــدارد .جمهوریخواههــا
بــه دالیــل ژئوپلتیکــی هــم عالقــه داشــتند بــه ای ـران
ضربــه بزننــد امــا بــه نتیجــه نرســیدند و دیدیــم کــه چه
رویکــردی نســبت بــه ســردار ســلیمانی داشــتند ایــن
مســاله بــه خاطــر ایــن بــود کــه ای ـران کاری کــرد کــه
آبــروی آمریــکا را در دنیــا بــرد و بــه همیــن دلیــل هــم
پوتیــن از بهــم ریختگــی سیســتم آمریکاییهــا
اســتفاده کــرد و بــه اوکرایــن حملــه کــرد.
این اســتاد دانشــگاه همچنین به سخنرانی
رئیــس جمهــور در اجــاس بریکــس
اشــاره کــرد و گفــت :قطعــا فرصتهایــی
را در حــوزه اقتصــادی شــاهد خواهیــم بــود
و گشــایشهایی ایجــاد میشــود .در
یدانســتند کــه درگیریهــا
گذشــته م 
وجــود خواهــد داشــت و بـرای رقابــت با
ســوئیفت ســامانههایی ایجــاد کردنــد و
تعامــل بــا یکســری کشــورها از ایــن طریق

ســرعت خواهــد گرفــت .وی خاطر نشــان کــرد :آن چیزی
کــه آمریکاییهــا نداشــتند قــدرت نــرم در منطقــه بــود
االن تــاش میکننــد تــا ایــن مســاله را تقویــت کننــد و
شـرایطی را بـرای فارغالتحصیــان دبیرســتانی عـراق در
نظــر گرفتنــد کــه در صــورت داشــتن معــدل فــان بــه
صــورت اتوماتیــک بــورس آمریــکا میشــوند .در واقــع
آمریکاییهــا میخواهنــد اف ـراد را تحــت پوشــش خــود
قـرار دهنــد .وی بــا اشــاره بــه گســترش جبهــه مقاومــت
نیــز اظهــار کــرد :بــه نظــر میرســد در ش ـرایط فعلــی
روســیه نیــز بــه جبهــه مقاومــت پیوســته زی ـرا طــرف
حملــه او غربیهــا هســتند .در ایــن میــان آمریــکا و
چینیهــا بــه دنبــال ائتالفســازی هســتند بایــدن
تــاش میکننــد تــا بــا ســفر بــه عربســتان ســعودی در
اجــاس شــورای همــکاری خلیــج فــارس شــرکت کنند
امــا خوب کشــورهایی ماننــد اردن ،مصــر و  ...هــم دعوت
شــدهاند تــا جبهــه مقاومــت اعضــای جدیــدی پیــدا
کنــد .ایــن کارشــناس مســائل بینالملــل در خصــوص
شــرایط برجــام نیــز اظهــار کــرد :در مــورد برجــام بایــد
گفــت نبایــد همــه کارهــا را متوقف کنیــم تا ببینیــم در
ویــن چــه اتفاقــی میافتــد ایــن کار را هــم قبــا تجربــه
کردیــم و جــواب خوبــی نگرفتیــم تــا جایــی کــه بنــده
میدانــم ایــران هرجایــی دســتاش رســیده انعطــاف
داشــته و دغدغـهای کــه افــراد مذاکرهکننــده دارنــد ایــن
اســت کــه در صــورت بازگشــت توافــق ظرفیتهایــی
کــه در حوزه هســتهای وجــود دارد دســتاوردها ســرجای
خــود بمانــد امــا ســوالی مطــرح میشــود کــه در آمریــکا
اختالفــی نســبت بــه برجــام وجــود دارد چــرا؟ ایــن
مســاله را آن جایــی متوجــه میشــویم کــه اکثریت ســنا
مخالفــت دارنــد برعکــس مجلــس مــا کــه ورود زیــادی
بــه حــوزه سیاســت خارجــه ندارنــد .وزن کنگــره آمریــکا
در روابــط بینالملــل کــم نیســت.

نماینــده بافــق در مجلــس بــا بیــان اینکــه اجــرای
قانــون تقســیمات کشــوری ابهــام دارد ،گفت:دولــت
هــا در چنــد ســال گذشــته ایــن قانــون را بــه
صــورت ســلیقهای اجــرا کردهانــد.
محمدرضــا صباغیــان نماینــده بافــق در مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه تصویــب تحقیــق
و تفحــص از نحــوه اجــرای قانــون تقســیمات
کشــوری در قــوه مقننــه ،گفــت :ایــن طــرح حــدود
یــک مــاه پیــش در مجلــس مصــوب شــده اســت و
در حــال طــی شــدن مراحــل قانونــی خــود اســت.
وی دربــاره ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق و
تفحــص ،ادامــه داد :قانــون تقســیمات کشــوری در
ســالهای گذشــته و از ســوی دولتهــا ســلیقهای
اجــرا شــده اســت و ابهاماتــی در نحــوه اجرایــی
شــدن آن وجــود دارد کــه مجلــس بــه دنبــال رفــع
آنهــا اســت.
صباغیــان بــا بیــان اینکــه رســیدگی بــه نحــوه اجرا
و عملکــرد وزارت کشــور در رعایــت شــاخصههای
الــزام آور قانــون ،تعاریــف و ضوابــط تقســیمات
کشــوری و آییــن نامــه اجرائــی مربوطــه از جملــه
محــور تحقیــق و تفحــص یــاد شــده اســت ،اضافــه
کــرد :بررســی مــاک دقیــق میــزان جمعیــت بــرای
ارتقــای یــک بخــش بــه شهرســتان ،یــک روســتا
بــه شــهر و تعییــن مرکزیــت یــک شهرســتان ارتقــا
یافتــه از بخــش در حــوزه تقســیمات کشــوری
وزارت کشــور از جملــه محورهــای ایــن تحقیــق و
تفحــص مصــوب شــده در مجلــس اســت.
نماینــده بافــق و مهریــز در مجلــس بــا تاکیــد
بــر اینکــه دســتورالعملها و آئیننامههــای
قانــون تقســیمات کشــوری در برخــی مواقــع و در
دولتهــای مختلــف بــه صــورت ســلیقهای اجــرا
شــده و نحــوه الحــاق و انتــزاع مناطــق کمتــر
شــاهد ضوابــط بــوده اســت ،افــزود :در واقــع
احســاس میشــود در وزارت کشــور و اســتانها
مجموع ـهای شــکل گرفتــه کــه مقــررات و ضوابــط
حــرف اول را نمیزنــد بلکــه افــراد حــرف اول را
میزننــد.
عضــو کمیســیون امورداخلــی و شــوراهای کشــور
بــا بیــان اینکــه قانــون تقســمات کشــوری از ســال
 62تاکنــون بــه صــورت ناقــص اجــرا شــده اســت،
عنــوان کــرد :بــه همیــن دلیــل تحقیــق و تفحــص
از عملکــرد دســتگاههای اجرایــی نســبت بــه
میــزان رعایــت قوانیــن و مقــررات ،الحــاق و انتــزاع
غیرضــروری نقــاط ،اجــرای دســتورالعملهای
ابهــام دار و همــراه بــا نقایــص ،میــزان رضایتمنــدی
مــردم از عملکــرد دســتگاههای مجــری تقســیمات
کشــوری را در مجلــس کلیــد زدیــم.

