روزنامه صبح ایران سیاسی ،هنری ،اجتماعی

اخبار

وزیر پیشنهادی آموزش
و پرورش رای اعتماد
مجلس را کسب میکند
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سیاست

رئیس جمهور:

ممنوعیت تردد شبانه لغو شود

رئیس جمهــور با قدردانــی از همراهی و
همکاری مردم با متولیــان مقابله با کرونا
اظهار داشــت :اقدامات بزرگ و ارزشمندی
در راستای واکسیناسیون عمومی و صیانت
از جان و ســامت مردم ،انجام شــده ،اما
همچنان رعایت شــیوهنامههای بهداشتی
ضــروری اســت و بایــد از هرگونه عادی
انگاری و سستی در رعایت شیوه نامه های
بهداشتی پرهیز کرد.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
با گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از روحیه
بسیجی دســت اندکاران مقابله با بیماری
کرونا ،اظهار داشت :کادر بهداشت و درمان
و همه دســت اندرکاران با روحیه جهادی و
بسیجی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا
مشــغول ایثار و فداکاری هستند و با حفظ
و تقویت این روحیه می توان بر مشــکالت

غلبه کرد.
رئیس جمهور افزود :دغدغه و اولویت اصلی
دولــت ،صیانت از جان مردم اســت و این
مسیر را تا رسیدن به شرایط مطلوب با قوت
ادامه خواهیم داد.
رئیســی جدیت در کنترل رفــت و آمد از
طریق مرزهای کشور را حائز اهمیت دانست
و اظهــار داشــت :وزارت کشــور و وزارت
بهداشت و درمان وظیفه دارند با حساسیت
و جدیت ،تردد افراد از مرزها را کنترل کنند.
رئیــس جمهور بــا تأکید بر تــداوم اعمال
کنترل های هوشــمند و تاثیر آن در کنترل
بیمــاری کرونا ،گفت :به هر میزان که ابعاد
و حجم کنترل های هوشــمند افزایش می
یابد ،می توان محدودیت های غیر هوشمند
را کاهش داد.رئیسی تأکید کرد :با توجه به
واکسیناسیون عمومی ،ممنوعیت تردد شبانه
در شهرها لغو شود.

قالیباف:

مشکالت اقتصادی مردم را از مطالعه
و کتاب خواندن دور کرده است

رییس مجلس شــورای اسالمی با تبریک
هفته کتاب و کتابخوانی گفت :فعاالن حوز
نشر در تمامی مراحل تولید ،توزیع و فروش
کتاب ،نقش بسیار مهمی در رشد و توسعۀ
شاخصهای انسانی در کشور دارند.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی با انتشار پستی در
صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«بســیاری از مشــغلهها و بــه خصوص
مشــکالت اقتصادی مــردم را از مطالعه
و کتاب خواندن دور کرده اســت؛ هر چند
که وظیفۀ حاکمیتی نیز حکم میکند تا در
راستای گســترش آگاهی عمومی و فراهم
کردن زمینۀ دسترســی مــردم به دانش و
اطالعــات ،نهادهای ذیربــط برای رونق
صنعت نشــر تمــام تالش خــود را به کار
ببندند و زمینههای دسترسی عموم مردم به
خصوص جوانان را به کتاب تسهیل کنند.
در زمــان شــهرداری یکــی از مهمترین
اولویتهای ما در عرصۀ فرهنگ ،اقدامات
عملیاتی در زمینه ترویج کتابخوانی بود؛ از
احداث پروژه باغ کتاب که امروز به یکی از
پاتوقهای اصلی جوانان و نوجوانان تهرانی

تبدیل شده است تا برگزاری نمایشگاههای
کتاب یاد یار مهربان و توزیع گسترده کتاب
در مدارس و همچنین حمایت از ناشــران
و مولفان و تجهیــز کتابخانههای عمومی
و بســیاری اقدامات دیگر که نیازمند ادامه
یافتن و توســعه پیدا کردن است .تجربه به
ما نشان داد که اگر مسئوالن در زمینههای
فرهنگی یک قدم بردارنــد ،مردم  10قدم
خواهند برداشــت و خود بــه آن اقدامات
فرهنگی ،ضریب فزاینده میبخشند.
فعاالن حوزۀ نشــر در تمامی مراحل تولید،
توزیع و فروش کتاب ،نقش بسیار مهمی در
رشد و توسعۀ شاخصهای انسانی در کشور
دارند و هر گونه فعالیتی در راستای پرورش
افــرادی آگاه و عالقهمنــد بــه پژوهش و
مطالعه ،اقدامی ارزشمند در خدمت به آیندۀ
کشور و تربیت نسل آینده است.
هفتۀ کتاب و کتابخوانــی را به تمام مردم
خــوب ایران به خصوص بــه عالقهمندان
به کتاب و تمام نویســندگان ،پژوهشگران،
مترجمــان ،ویراســتاران ،کتابــداران،
فروشــندگان کتاب و تمامی فعاالن حوزۀ
نشر تبریک میگویم».

پناهندگان در ایران واکسینه میشوند

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور از واردات یک میلیون و 600
هزار ُدز واکسن کرونا در قالب ســازوکار «پوشش بشردوستانه» کواکس به کشور
خبر داد و گفت :پناهندگان با همکاری ســازمانهای بین المللی در ایران واکسینه
میشوند.
به گزارش روز شــنبه ایرنا از پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور ،مهدی محمودی
اظهــار کرد :با توجه به اهمیت واکســینه کردن پناهنــدگان و اتباع خارجی جهت
پیشــگیری از بیماری کووید  ۱۹دولت جمهوری اســامی ایران جلسات متعدد با
نهادها و سازمان های بین المللی برگزار کرد.
وی ادامه داد :جمهوری اســامی ایران پس از اخذ مجوزهای الزم توســط وزارت
بهداشــت و درمان نخستین محموله واکسن کووید  ۱۹به تعداد یک میلیون و ۶۰۰
هزار ُدز به همراه ظروف جمع آوری ایمن ســازی و سرنگهای تزریق را در قالب
ساز و کار «پوشش بشردوستانه» کوواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد در امور
پناهدگان را تامین کرد و این واکســنها از طریق فرودگاه بین المللی حضرت امام
خمینی وارد و تحویل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد.
مدیرکل امور پناهندگان اظهار کرد :دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از
کشورهایی که تحت تاثیر پاندمی بیماری کووید  ۱۹-قرار گرفت ،در ماههای اخیر
توانسته به طور گسترده برنامه واکسیناسیون کووید ۱۹را به اجرا درآورد و پناهندگان
ساکن در کشور را همزمان با شهروندان ایرانی واکسینه کند.

عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلــس شــورای اســامی گفت:
فضای حاکم بر مجلس نســبت به
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش
مطلوب است و وی میتواند با رای
باال اعتماد نمایندگان مجلس را اخذ
کند.
«مهدی روشــنفکر» در گفت و گو
با خبرنگار سیاســی ایرنا با اشاره به
معرفی یوســف نوری برای تصدی
کرســی وزارت آمــوزش و پرورش
اظهار کرد :نوری از نظر شــرایط و
شــاخصهایی که یک مدیر ارشد یا
وزیر آموزش و پرورش باید داشــته
باشــد ،از وضعیت خوبــی برخوردار
است
عضو کمیســیون آمــوزش با بیان
اینکــه نــوری ســالها در وزارت
آمــوزش و پرورش حضور داشــته
است ،گفت :وزیر پیشنهادی آموزش
و پرورش هم مهارتهای مدیریتی
الزم در حوزههای ایــن وزارتخانه
را دارد و هــم از مهارتهــای فنی،
ادراکــی و روابط انســانی برخوردار
اســت و از جمله کســانی است که
میتواند آموزش و پرورش را از این
وضعیت خارج کند.
نماینده مردم بویراحمد و دنا با بیان
اینکه وزرات آمــوزش و پرورش با
بیش از  ۵۴میلیــون نفر از جمعیت
کشور بصورت مستقیم و غیرمستقیم
ســروکار دارد ،تصریح کرد :فردی
که میخواهد هدایت این ســازمان
گســترده را برعهده بگیــرد ،باید با
اصول مدیریتی آشنایی داشته باشد
و هــم به صورت نظــری و هم به
شکل عملی مراحل مدیریت آموزش
و پرورش را گذرانده باشد.
روشــنفکر افزود :وزیر پیشــنهادی
آمــوزش و پرورش از تــوان خوبی
در حوزه مدیریت آموزشی برخوردار
است و میتواند با کمک متخصصان
در حوزههــای مختلــف و همراهی
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات
مجلس ،اثربخشی و کارآمدی خوبی
در هدایت این سازمان داشته باشد.
وی گفــت :تحصیــات وزیــر
پیشنهادی آموزش و پرورش مرتبط
بــا این وزارتخانه اســت و دغدغه
اکثــر نمایندگان نســبت به وزیران
پیشــنهادی گذشته هم حول همین
محور بوده است .و اگر در همان ابتدا
وی به عنوان وزیر معرفی میشــد،
شاید ســریعتر میتوانستیم وضعیت
فعلــی آموزش و پرورش کشــور را
ساماندهی کنیم ،زیرا مدیریت منابع
انسانی در حوزه آموزش موثر است.
روشــنفکر با اشــاره بــه تعطیلی
مدارس در پی شــیوع بیماری کرونا
گفت :مدیریت آموزش و پرورش در
فضای ویروس کرونا با چالشهای
جدی همراه اســت ،زیرا نزدیک به
دوسال است که شرایط نامطلوبی بر
حوزه آموزش و پرورش حاکم است
و باید کســی ناجی ایــن وزارتخانه
شود که مشکالت آموزش و پرورش
را بــه خوبی لمس کــرده و الفبای
مدیریت آموزش و پرورش را بداند.
نماینده مردم بویراحمد و دنا با ابراز
امیدواری از موفقیت وزیر پیشنهادی
در کســب رای اعتمــاد از مجلس
گفت :بعد از قرائت گزینه پیشنهادی
رییس جمهور برای تصدی آموزش
و پرورش فضــای خوبی در مجلس
حاکم شد و انتظار میرود که بتواند
رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.
وی از همه کسانی که دغدغه گزینه
پیشــنهادی آموزش و پــرورش را
دارند خواســت که با دقت بیشتری
برنامههــای وی را بررســی کنند و
گفت :نظر همه فرهنگیان و کسانی
که در فضای مجازی نظریات خود
را در مورد کارنامه وزیر پیشــنهادی
مطــرح می کنند بــرای نمایندگان
مهم است و انتظار میرود وی بتواند
اثر بخشی خوبی در حوزه آموزش و
پرورش داشته باشد.
به گزارش ایرنا آیتاهلل رئیسی هفته
گذشته یوسف نوری را برای تصدی
کرســی وزارت آمــوزش و پرورش
معرفــی کرد .به گفتــه علی نیکزاد
نایب رییس مجلس شورای اسالمی
جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی
آموزش و پرورش هفتمآذرماه برگزار
خواهد شد.
نــوری دارای مدرک کارشناســی
علوم تربیتی (برنامهریزی آموزشــی
و تربیتی) ،کارشناسی ارشد مدیریت
دولتی و دکترای تخصصی مدیریت
گردشــگری از دانشــگاه عالمــه
طباطبایی (ره) اســت و از دهه ۶۰
وارد آموزش و پرورش شده و عالوه
بر خدمت در حرفه معلمی ،از ســال
 ۱۳۶۷به بعد پستهای مدیریتی در
سطوح مختلف آموزشی و تربیتی را
تجربه کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری و
دهیاریها مغایر قانون شناخته شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت :الیحه
درآمــد پایــدار و هزینه شــهرداریها و
دهیاریهــا تاکنون چندبار به شــورای
نگهبان ارسال شــده که دفعات قبل به
کلیــات ایراداتی مطرح بود کــه این بار
ایراداتــی به جزئیات گرفته و مغایر قانون
اساسی شناخته شد.
به گزارش ایرنا ،هادی طحان نظیف روز
شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه
اظهار کــرد :الیحه نحــوه کمکهای
اشــخاص حقیقی و حقوقی به ســازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور با اصالحاتی
در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه  ۱۴۰۰به
تصویب مجلس شــورای اسالمی رسیده
است؛ در جلسه  ۱۹آبانماه  ۱۴۰۰شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
با توجه به اصالحات به عمل آمده مغایر با
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود :ایــن الیحه در مرحله قبل در
شورای نگهبان مورد ایراد مواجه شد که با
بررسیهایی که پس از اصالح در مجلس
صورت گرفت ،ایرادات آن برطرف شــده
بود و این مصوبه تایید شد و انتظار میرود
با ابالغ این قانون شــاهد اجرای مصوبه
باشیم.سخنگوی شورای نگهبان همچنین
درباره طرح حمایــت از خانواده و جوانی
جمعیت در شــورای نگهبان گفت :طرح
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که با
اصالحاتی در عنوان و متن بر اساس اصل
 ۸۵قانون اساســی در جلسه مورخ پنجم
آبان ماه امســال به تصویب کمیســیون
مشترک رســیده است ،در جلسات متعدد
شــورای نگهبان مورد بحث و بررســی
قــرار گرفت و با توجه بــه اصالحات به
عمل آمده مغایر با موازین شــرع و قانون
اساسی شناخته نشد و اخیراً هم شنیدم که
رئیسجمهور این قانون را ابالغ کردند.
وی با بیــان اینکه قانون اساســی نگاه
ویــژهای به خانــواده دارد ،اظهار کرد :در
اصل دهم قانون اساسی بر این امر تاکید

شده اســت و امیدواریم با در نظر گرفتن
این قانون شاهد محوری شدن خانواده در
جامعه باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت :الیحه
تصویب اصالحات موافقتنامه (کنوانسیون)
بینالمللی استانداردهای آموزش ،صدور
گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان که
با اصالحاتی در جلسه  ۲۷مهر ماه ۱۴۰۰
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده
است؛در جلسه  ۱۹آبان ماه  ۱۴۰۰شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
با توجه به اصالحات به عمل آمده مغایر با
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحــان نظیف در ادامه به الیحه ســند
الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی
الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت
از محیط زیست دریایی دریای خزر اشاره
کرد و گفت :مصوب جلســه  ۲۵مهر ماه
 ۱۴۰۰مجلس شورای اسالمی در جلسه
 ۱۹آبان ماه شــورای نگهبان مورد بحث
و بررســی قرار گرفت که مغایر با موازین
شرع و قانون اساســی شناخته نشد.وی
در ادامه گفت :الیحه تصویب مقاولهنامه
ایمنی و بهداشت شــغلی )۱۳۶۰( ۱۹۸۱
و ســند الحاقی (پروتکل) )۱۳۸۱( ۲۰۰۲
مقاولهنامه ایمنی و بهداشــت شغلی در
جلسه ۱۲آبان ماه  ۱۴۰۰مجلس شورای
اســامی در جلســه  ۲۶آبان ماه ۱۴۰۰
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت که مغایر با موازین شــرع و قانون
اساسی شــناخته نشد.سخنگوی شورای
نگهبان در ادامه به طرح پشتیبانی و رفع
موانع تولید کشاورزی اشاره کرد و گفت:
مصوب جلســه  ۲۴شــهریور ماه ۱۴۰۰
مجلس شورای اسالمی و پیرو اعالم نظر
این شــورا ،با عنایت به نظر هیأت عالی
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی
نظام در خصوص طــرح مذکور ،مصوبه
مغایر بنــد  ۲اصل  ۱۱۰قانون اساســی
شناخته شد.

طحان نظیف افزود :طرح تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار در مصوب جلسه
 ۲۱مهــر مــاه  ۱۴۰۰مجلس شــورای
اســامی در جلســه  ۱۲آبان ماه ۱۴۰۰
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت که بهشرح زیر اعالمنظر میگردد:
در ماده  ،۱موضوع الحاق ماده ( ۷مکرر) به
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل
و چهارم ( )۴۴قانون اساسی ،محرومیت از
خدمات درگاه مذکور با تشــخیص هیأت
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار،
از این جهت که نافی مراجعه به دســتگاه
قضایی اســت یا خیر ،ابهام دارد؛ پس از
رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین
با اشاره به بررســی الیحه درآمد پایدار و
هزینه شهرداریها و دهیاریها در جلسات
شــورای نگهبان گفت :ایــن الیحه از
مجلس قبل در شــورای نگهبان در رفت
و آمد بود و تاکنون دو ســه بار از طریق
مجلس به شــورای نگهبان ارسال شده
اســت.وی اضافه کرد :تا قبل از این بار،
شورای نگهبان اشکال کلی به این مصوبه
داشــت چون بخشهایی از آن را مغایر با
اصل  ۱۱۰قانون اساســی میدانســت و
ورود به جزئیات را قبــول نمیکرد اما با
توضیحاتی که همــکاران مجلس دادند
اصالحاتــی در مصوبه صــورت گرفت
و این بار شــورای نگهبــان وارد جزئیات
مصوبه شد و اشکاالت متعددی را نسبت
به جزئیــات آن مطرح کرد و مغایر قانون
اساسی شناخته شد.ســخنگوی شورای
نگهبان ادامه داد :به طور مثال در ماده ۵
این الیحه راجع به نرخ عوارض نوسازی
و نحوه محاسبه ابهامی در شورای نگهبان
مطرح شــد و البته یک بخش دیگر آن
با اشکال مواجه شــد با این حال فقهای
شورای نگهبان نسبت به اخذ وجه از مردم
یک حساسیتی دارند چراکه حدود و ثغور
این موارد باید مشخص شود.

طحان نظیف اضافه کــرد :در تبصره ۱
ماده  ۹معافیت شهرداریها و دهیاریها
و سازمانهای وابســته به آنها از پرداخت
حــق ثبت امالک و مــوارد اینچنینی به
دلیل اینکه کاهــش درآمدهای دولت را
در پیش داشــت ،مغایر با اصل  ۷۵قانون
اساسی شناخته شد از باب اینکه بار مالی
این موضوع باید پیشبینی شود.
وی ادامــه داد :همچنیــن طبق ماده ۱۱
قانون مالیاتهای مستقیم ،سازمان امور
مالیاتی موظف اســت هنــگام دریافت
عــوارض نقل و انتقــال قطعی امالک و
انتقال حق واگــذاری به ترتیب دو درصد
و یک درصد به عنــوان عوارض مجدداً
دریافت کنند که فقهای شورای نگهبان
اطالق آن را نسبت به کسانی که توانایی
پرداخت در چنین شرایطی ندارند خالف
موازین شرع دانستند.
سخنگوی شــورای نگهبان در ادامه به
طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده
( )۶۳قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات
شــوراهای اســامی کشــور و انتخاب
شــهرداران اشــاره کرد و گفت :مصوب
جلسه  ۲۳آبان ماه  ۱۴۰۰مجلس شورای
اســامی در جلســه  ۲۶آبان ماه ۱۴۰۰
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت که بهشرح زیر اعالمنظر میگردد:
تبصره  ۶الحاقی به ماده  ۶۳قانون مذکور،
مغایر اصل  ۱۷۳قانون اساســی شناخته
شــد .همچنین با توجه به عبارت انتهای
این تبصره از ایــن جهت که رأی نهایی
و قطعی صادرشده در سایر مراجع قضایی
قابل شکایت و رسیدگی است یا خیر ،ابهام
دارد؛ پــس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد
شد.
عضــو حقوقدان شــورای نگهبــان در
خصوص تضاد قانون «حمایت از خانواده
و جوانی جمعیت» با آزادیهای مشــروع
شــهروندان به ویــژه در خصوصیترین
وجه زندگی مردم و همینطور ضد عدالت
بودن این قانون با تحمیل محدودیتها و
ممنوعیتها در زمینه فرزندآوری بر اقشار
کمدرآمد جامعه گفت :این طرح چند بار
بین مجلس و شــورای نگهبان در رفت
وآمد بود و سوابق آن روی سامانه شورای
نگهبان وجود دارد.
وی با بیان این که اعضای شورا در مراحل
ابتدایی نسبت به این طرح ایرادات مفصل
و ابهامات متعددی داشــتند یادآورشــد:
در فرآیند یکســاله رفت و آمدها به مرور
اشکاالت و ابهامات شورای نگهبان را کم
کرد و در نهایت ایرادات آن برطرف شــد
و نســبت به این مصوبه اشکال و ابهامی
نداریم .طحان نظیف گفت :این طرح یکی
از طرحهایی بود که جلســات کارشناسی
متعــددی دربارهآن در شــورای نگهبان
برگــزار شــد و بیش از  ۱۰جلســه خود
بنده با موافقین و مخالفین طرح داشــتم.
پژوهشــکده شــورای نگهبان به همین
ترتیب جلسه داشت و نظرات کارشناسی
خود را به شورای نگهبان منتقل می کرد.
طحان نظیف درباره مصوبه اخیر مجلس
دربــاره واردات خــودرو ،گفــت :هنوز
مصوبهای درباره طرح ساماندهی خودرو
دریافت نکردهایــم .دغدغه های مجلس
برای ما هم محترم است .ما هم معتقدیم
که صنعت خودرو باید ســاماندهی شود و

خودرو باید با قیمت مناسب و با کیفیت در
اختیار مردم قرار گیرد.
سخنگوی شــورای نگهبان ادامه داد :ما
نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی
نداشــتیم .البته مخالفــان و موافقانی در
مجلــس و فضای مجــازی در این باره
بحث کارشناســی کردند و ما وارد بحث
کارشناســی نمی شویم .رســالت ما در
شــورای نگهبان این است که موضوع را
بررسی کنیم تا اگر مغایرت شرعی یا قانون
اساسی داشت ،آن رااعالم کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآورشد:
ما بــه دنبال مانع تراشــی در این زمینه
نیستیم بلکه به دنبال حل مشکل هستیم.
البته مصوبات مجلس نباید برخالف قانون
اساسی و شرع مقدس باشد.
وی گفت :شــورای نگهبان اساسا نسبت
به مصوبــه مجلس درباره خــودرو هیچ
اشــکالی وارد نکرده بود و فقط چند ابهام
وارد کــرده بودیم و مــا آن ابهامات را با
نمایندگان در میان گذاشتیم و سعیکردیم
دربارهآن راهکار پیدا کنیم .البته همزمان از
هیئت عالی نظارت بر حسن سیاستهای
کلی نظام هم نامهای دریافت کردیم که
عزیران در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مصوبــه واردات خــودرو را مغایر با تعداد
زیادی از سیاستهای کلی میدانستند.
طحان نظیف با بیــان اینکه ما به دنبال
حل مسئله هســتیم ،گفت :باید مصوبه
را دریافــت کنیم تا بررســی دقیق تری
دربارهآن داشته باشــیم و طبیعت ًا ما باید
نسبت به ابهامات خودمان اظهار نظر کنیم
و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید
نسبت به اشکاالتی که گرفته بود ،اعالم
نظر کند.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ
به ســوالی مبنی بر اینکــه چرا بعضی از
مصوبات مجلس مثل همســان ســازی
حقوق و رتبه بندی معلمــان زمانبر می
شــود که شــاید اعتراض مردمــی را به
همراه خواهد داشت افزود :وظایف شورای
نگهبــان در قانون اساســی اظهار نظر
مصوبات،بحث انتخابات و تفسیر قانون
اساسی است .از طرف دیگر ابتکار قانون
گذاری در اختیار شــورای نگهبان نیست
و موضوع از مجلس شــروع می شــود.
یا در دولت اســاس نامهای تصویب و به
شورای نگهبان ارسال می شود یا مجلس
مصوبه ای را تصویب می کند و به شورای
نگهبان ارسال می کند در واقع ما مصوبات
را بررسی میکنیم .بنابراین نقطه شروع
قانونگذاری ،در شورای نگهبان نیست.
وی ادامه داد :ما تنها نهادی هســتیم که
نسبت به اظهارنظر درباره مصوبات زمان
داریم .شورای نگهبان برای اظهار نظر به
مصوبات مجلس  ۱۰روز زمان دارد و در
مواردی که نیاز باشد می تواند ۱۰روز دیگر
تمدید شود اما اگر زمان بگذرد و شورای
نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر نکند،
موضوع خــود به خود تبدیــل به قانون
میشود لذا ما نمیتوانیم مصوبات را نزد
خود نگه داریم.طحــان نظیف ادامه داد:
ترتیبات قانونگذار این اســت که مصوبه
در مجلس و کمیســیونهای تخصصی
مجلس مورد بررســی قرار میگیرد و بعد
رفع ایرادات به شورای نگهبان بر میگردد
و این رفت و آمدها معموال زمان بر است.

پاکآیین:

سردار سلیمانی طراحی و توطئه آمریکا در منطقه را خنثی کرد
دیپلمات پیشــین کشــورمان داعش را ابزار و
طراحی آمریکا برای نابودی کشورهای منطقه
عنوان کرد و گفت :ســردار ســلیمانی توانست
محــور مقاومت را ســازماندهی کرده و توطئه
آمریــکا را خنثی کند به طــوری که اگر امروز
از افــول آمریکا و خــروج آن از منطقه حرف
زده میشود ،نتیجه تالشهای سردار سلیمانی
است.
محســن پاکآیین در گفت و گو بــا خبرنگار
سیاسی ایرنا درباره اهداف قدرتهای فرامنطقه
ای از ایجاد گروههای تروریســتی تکفیری در
منطقه در ســالهای اخیر گفت :هدف آمریکا
از ایجاد گروههای تروریســتی در منطقه غرب
آســیا و خصوصا ایجاد داعش ،بیثباتســازی
کشــورهای مســلمان و تضعیف کشــورهای
مخالف رژیم صهیونیســتی برای تامین امنیت
این رژیم است.
کارشناس مسائل بینالملل افزود :آمریکا تامین
امنیــت رژیــم صهیونیســتی را از برنامههای
راهبردی خود میدانــد و در این هدف هر دو
حزب دموکرات و جمهوریخواه هم نظر هستند
و بــرای تحقــق آن از هم ســبقت میگیرند.
پاکآیین تصریح کرد :در دورهای آمریکا هم به
دالیل مســائل مالی و هم به دالیل فشارهایی
که بر روی ســربازان آمریکا بود تصمیم گرفت
نیروهای نظامی خــود را از منطقه خارج کند.
در ایــن دوره آمریــکا تالش کــرد گروههای
تروریســتی را ایجاد کند تا به نیابت از آمریکا
اهداف این کشــور را در غرب آسیا از جمله در
سوریه و عراق دنبال کنند.
وی ادامــه داد :با همین هــدف بود که داعش
ایجاد شــد و در این مســیر برخی کشورهای
مرتجع منطقه مانند امارات و عربســتان سعود
هم با کمکهای مالــی خود داعش را ایجاد و
تجهیز کردند.
سفیر پیشــین ایران در آذربایجان اظهار کرد:
هدف آمریکا ،اروپا و کشورهای مرتجع این بود
که با اعمال فشــار داعش بتوانند دولت قانونی

بشار اسد را ســرنگون کنند و دولتی متمایل با
دیدگاههای آمریکا را در سوریه روی کار بیاورند
و درعینحال عالقهمند بودند که ســوریه را به
چند بخش مختلف تجزیه کنند.
پاکآییــن خاطرنشــان کرد :ایــن راهبرد در
ارتباط با ســایر کشــورهای اســامی هم از
ســوی آمریکاییها دنبال میشــود که سعی
میکنند با تجزیه کشــورهای اسالمی و تبدیل
آنها به چند کشــور کوچــک در جهت تضعیف
کشورهای بزرگ اســامی برای تامین امنیت
رژیم صهیونیستی اقدام کنند.
وی بیان کرد :آمریکاییها با هدف ســرنگونی
بشــار اســد و تجزیه ســوریه وارد کار شدند
و اروپاییهــا هم حمایت کردنــد و تحت نام
ضرورت استقرار دموکراسی در سوریه آمدند و
داعش را در مناطق مختلف سوریه مسلح کردند
و بعد اهداف خــود را دنبال کردند ،خرابیهای
بیشــماری ایجاد و خسارتهای زیادی وارد و
مردم بیگناه را کشتند و شاهد بودیم که برای
آنها فرقی نمیکرد که کشته شدگان و آسیب
دیدگان شــیعه یا سنی باشــند و بعد از سوریه
همیــن پروژه را به عراق هم گســترش دادند.
کارشناس مسائل منطقه اضافه کرد :آنها سعی
کردند عراق را هم به ســه بخش شیعهنشین،
کردنشین و سنینشین تجزیه کنند و دو کشور
مسلمان قدرتمند منطقه مانند عراق و سوریه را
که دارای انگیزههای ضدصهیونیستی بودند را
تضعیف و از گردونه مبارزه با رژیم صهیونیستی
حذف کنند.وی در پاسخ با تشریح نقش و جایگاه
سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی
قدس سپاه در خاموش کردن فتنه داعش اظهار
کرد :ســردار سلیمانی توانســت فتنه داعش را
بشناسد و با بصیرتی که داشت همه طرحهای
آمریکاییها و حامیان اروپایی و منطقهای آنها
را شناسایی کرد و با طراحیهای مخصوص به
خود در مقابل طرحهای آمریکاییها ایســتاد و
بعد از  ۶ســال موفق شد که داعش را شکست
دهد و بعد از آزادی بوکمال وعده داد که پایان

داعش ظرف  ۳ماه دیگر هم رقم خواهد خورد
که همین اتفاق هــم افتاد.پاکآیین ادامه داد:
سردار سلیمانی شــخصیتی بود که غیر از ابعاد
اســامی ،عرفانی ،اعتقادی و ارتباط نزدیکی و
توکلی که بر خدا داشت و به دلیل همین توکل
و اینکه از غیر خدا نمیترسید ،دارای بصیرت و
بینش بلندی برای پیشبینی حوادث و شناختن
طراحیهای دشــمن و زدن بدل و خنثیسازی
این طراحیها بــود .تا حدی کــه ژنرالهای
ســتاد مشــترک ارتش آمریکا معمو ًال از او به
احترام یــاد میکردند و علیرغم اینکه ســردار
ســلیمانی دشــمن آمریکا بود آنها او را پدیده
نظامــی مطرح میکردند کــه با درایت خاصی
کــه دارد میتواند در مقابل آمریکا بایســتد و
نقشــههای آنها را خنثی کند.دیپلمات پیشین
کشورمان افزود :سردار ســلیمانی برای مقابله
با توطئههای آمریکا ،تاســیس محور مقاومت
را در دســتور کار خــود قــرار داد و با توجه به
اینکه نهضتهای ضدرژیم صهیونیستی منطقه
در لبنان ،فلســطین و ســایر مناطق به ایشان
اعتماد و به صداقت وی ایمان داشــتند ،سردار
ســلیمانی خیلی زود توانســت محور مقاومت
را متشــکل از نیروهای حــزباهلل که قب ً
ال هم
وجود داشــت و آزمایش خود را پس داده بود و
نیروهای رزمنده فلسطینی مانند حماس و جهاد
اســامی و همچنین نیروهای داخلی سوریه،
عــراق ،افغانســتان و یمن تشــکیل دهد.وی
گفت :امروز محــور مقاومت در واقع مهمترین
نهاد متشکلی است که در مقابل آمریکا و رژیم
صهیونیستی در منطقه ایستاده و زوال آمریکا و
رژیم صهیونیستی را دنبال میکند.
این دیپلمات پیشین کشورمان اظهار کرد :اگر
امروز گفته میشــود که آمریکا در مسیر افول
است و کســی هم در این تردید ندارد یا اینکه
پیشبینی میشــود رژیم صهیونیستی در مسیر
زوال حرکت میکند اینها به دلیل طراحیهای
سردار ســلیمانی برای ایجاد محور مقاومت و
حمایــت از این محور اســت.پاکآیین تصریح

کرد :ســردار ســلیمانی هم بهعنوان فرمانده
با شــجاعت ،توکل بر خــدا در کنار این محور
قرار داشت و در نتیجه موفق شد با حضور این
محــور در منطقه نهفقط داعش بلکه آمریکا و
رژیم صهیونیستی را هم منزوی کند به طوری
که امروز آمریکا جایگاهــی در منطقه ندارد و
کشــوری تاثیرگذار در غرب آسیا نیست و همه
اینها ب ه دلیل فداکاریهای ســردار سلیمانی و
طراحیهای علمی و عملیاتی او برای مقابله با
آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان گفت
ترور سردار سلیمانی پاسخ و واکنش استکبار به
ختم غائله داعش در منطقه بوده اســت ،گفت:
آمریکا به دلیل نقشی که ســردار سلیمانی در
مهار و نابودی فتنه داعش داشــت ،ترور سردار
ســلیمانی را در دستور کار قرار داد و به شکلی
ناجوانمردانه ،غیرقانونی و مذبوحانه این سردار
بزرگ و همرزم عراقی او سردار شهید ابومهدی
مهندس را به شهادت رساند.
پاکآیین اضافه کــرد :درعینحال برای اینکه
بتوانــد از بقایای داعش هــم بهرهبرداری کند
و بعد از شکســت آنها در عراق و ســوریه آنها
را با کمک رژیم صهیونیســتی به افغانســتان
منتقل کرد و ما امروز شاهد هستیم که داعش
در افغانســتان هم سیاستهای آمریکا را برای
بیثباتسازی این کشور دنبال میکند.
وی بیان کرد :امیدواریم که گروههای حاکم در
افغانســتان و همه گروههای مجاهد بتوانند در
مقابل داعش بایستند و اجازه ندهند که آمریکا،
افغانســتان را هم تبدیل به سوریه دیگر کند و
تروریسم را بر این کشور مسلط کند.
این کارشناس مسائل منطقه عنوان کرد :البته
در این زمینه کشورهای منطقه خصوصا ایران،
روسیه و چین و کشورهایی که سابقه مبارزه با
تروریسم دارند باید هوشیار باشند و با طراحیها
و ارتباطات خودشــان با هیــات حاکمه فعلی
افغانســتان اجازه ندهند داعش در افغانســتان
اهداف آمریکا را تامین کند.

