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قالیباف:

بودجه  ارائه شده بیشترین عواید را 
نصیب دالل ها می کند

جهان امــروز با آمریکای بدون نقاب مواجه 
شده است. انتخابات آمریکا در حالی برگزار 
شــد که تحوالت پســا انتخاباتی نقاب های 
بسیاری از چهره آمریکا و البته دموکراسی 
و حقوق بشــر ادعایی لیبرال سرمایه داری 
برداشــت. نکتــه قابل توجــه در این روند 
اتهاماتی اســت که از سوی بایدن و ترامپ 
و البته احــزاب دموکرات و جمهوریخواه به 
یکدیگر نسبت داده می شود. پس از اشغال 
کنگره توســط معترضان به نتایج انتخابات 
که گفته می شود از هواداران ترامپ بوده اند، 
از یک سو برخی محافل رسانه ای و سیاسی 
از اقدامات سیاســتمداران و اعضای کنگره 
برای اجرایی سازی متمم 25 قانون اساسی 
خبر داده اند. مطابق متمم 25 قانون اساسی 
آمریکا، چنانچه معاون ریاســت جمهوری و 
اعضای کابینه تشــخیص دهند که رئیس 
جمهور به لحاظ جسمی یا روانی دیگر قادر 
به هدایت امور نیســت، می توانند با استناد 
بــه این متمــم، امور را به معاون ریاســت 

جمهوری بسپرند.
از سوی دیگر دیگر بایدن هواداران ترامپ را 
»تروریست های داخلی« خواند در حالی که 
مسئولیت آشوب  و حمله به کنگره را نیز بر 
عهده ترامپ دانست. مجموع این دو موضع 
یک نکته را نشــان می دهــد که حاکمیت 
آمریکا در دســت افرادی بــا زوال عقلی و 

ماهیتی تروریستی بوده است. 
این موارد در باب ترامــپ در حالی مطرح 
می شــود که در مورد بایدن نیز که مدعی 
ســکان داری آینده آمریکاســت است نیز 
نکات قابــل توجهی مطرح اســت. از یک 
ســو »رانی جکسون«، پزشــک سابق کاخ 
ســفید گفته که »جو بایدن«، نامزد حزب 
دموکــرات در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا از صالحیــت روان شــناختی الزم 
بــرای اداره امور آمریکا برخوردار نیســت.
او گفت: »من وقتی از منظر یک شــهروند 
این کشور عملکرد جو بایدن در رقابت های 
انتخاباتی را بررســی می کنــم می بینم که 
او از توانمندی هــای ذهنــی و قابلیت های 
شناختی الزم برای به دست گرفتن سمت 
فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری کشور 
را ندارد.« از ســوی دیگر در ســال 2016 
اسناد و مدارک نشان داد که داعش توسط 
اوباما که بایدن معاونت او را بر عهده داشت 
ایجاد شــده اســت. این رویکرد تروریست 
پروری زمانی آشــکارتر می شود که بایدن 
از ترور فرماندهان مقاومت ســردار سپهبد 
قاسم ســلیمانی و ابو مهدی المهندس که 
پیشــگامان مبارزه با تروریسم بودند دفاع 

کرد. 
مجموع ایــن حقایق بیانگر آن اســت که 
تفاوتــی میان بایدن و ترامــپ وجود ندارد 
و صرفا در ظاهرشــان باهم تفاوت دارند. با 
توجه به این حقایق این سوال مطرح است 
که مسئولیت جامعه جهانی در برابر ساختار 
حاکم بر آمریکا چیست؟ آیا باید به همراهی 
با اجماع سازی آمریکایی بپردازد یا رویکرد 

دیگری در پیش گیرد.؟ 
چنانکــه از مباحــث باال مشــخص شــده 
اســت ســاختار حاکم بر آمریــکا ماهیتی 
تروریســتی و غیر عقالیــی دارد که البته 
نقض سیســتمایتک حقوق بشر و خودبرتر 
پنداری را نیز باید بــه آن افزود که نتیجه 
آن ســرکوب گســترده اعتراض هــای ضد 
نژادپرستی سیاه پوستان در این کشور است. 
بر این اساس مســئولیت جامعه جهانی از 

چند منظر قابل توجه است:
نخســت آنکه در حالی ســاختار حاکم بر 
آمریکا ماهیت تروریستی با عدم صالحیت 
عقلی دارد که این کشــور هزاران کالهک 
هســته ای دارد و میلیاردهــا دالر هم برای 
نوســازی آن اختصاص داده است. با توجه 
به خصوصیات ذکر شــده از سران آمریکا، 
مســئولیت آژانس آن است که برای صلح و 
امنیت جهانی، جهت خلع ســالح هسته ای 
و حتی مقابله با توان موشکی آمریکا اقدام 
نمایــد. وجود آمریکای هســته ای با چنین 
مقاماتی تهدیدی برای امنیت جهان اســت 
و آژانس باید بر اساس وظایف خود در منع 
تکثیر و گســترش ســالح های هسته ای با 
این کشــور برخورد و خلع سالح آن را در 

تکلیفی برای امنیت جهان

ادامه صفحه ۲

ــر ــبـ خـ

نگاهی به طرفداری اصالح طلبان از وقایع آمریکا سرمقاله
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قاسم  غفوری

همتی: 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را از نظر تخصصی قبول ندارم

 ارز یارانه ای برای کمک به مردم بود ولی با اجرای نادرست
 رانت ایجاد کرد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از نظر تخصصی ارز ۴200 تومانی را قبول ندارم 
اما دولت در شرایطی که کشور دچار افزایش جدی نرخ ارز به دلیل تحریم های 
سنگین و بی سابقه ای شــده بود، چاره ای جز تخصیص ارز ۴200 تومانی برای 

تامین کاالهای اساسی و داروی مردم نداشت.
عبدالناصر همتی در حاشــیه نشست روز گذشــته کمیسیون اصل نود مجلس 
با حضور در جمع خبرنگاران، در پاســخ به سوال خانه ملت، مبنی بر اینکه ارز 
۴200 تومانی تاکنون با ایجاد زمینه رانت به دست مصرف کننده واقعی نرسیده 
و نظر شــما نســبت به حذف این ارز یارانه ای در الیحه بودجه سال آینده چیست؟ گفت: مجلس شورای 
اسالمی در این زمینه هر مصوبه ای داشته باشد، ما اجرا خواهیم کرد، پیش از این هم اعالم کرده ام از نظر 

تخصصی ارز ۴200 تومانی را قبول ندارم.
وی ادامه داد: دولت در شــرایطی که کشــور دچار افزایش جدی نرخ ارز به دلیل تحریم های ســنگین و 
بی سابقه ای شده بود، چاره ای جز تخصیص ارز ۴200 تومانی برای تامین کاالهای اساسی و داروی مردم 

و کنترل قیمت ها نداشت، تخصیص ارز ۴200 تومانی در یک مقاطعی بسیار خوب عمل کرد.
همتی تاکید کرد: معتقدم اگر همین ارزی که به خوبی اجرا و توزیع نشده را مجلس بخواهد تغییر دهد 
حتما در قیمت کاالها تاثیر خواهد گذاشــت و باید به نوعی حذف ارز یارانه ای جبران شود. بنابراین، این 
موضوع یک تصمیم دو گانه است زیرا ارز ۴200 تومانی از یک طرف کمک به مردم بوده و از سوی دیگر 

با اجرای نادرست رانت هایی را بوجود آورده است.
رئیــس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد: امیدواریم با همفکری دولت و مجلس بتوانیم معضل پیش 
آمده در زمینه ارز یارانه ای را اصالح کنیم و به سمتی برویم که ارز تک نرخی شود، من معتقد به ارز چند 
نرخی نیستم اما اکنون باید مراقب شک حاصل از حذف ارز یارانه ای در جامعه باشیم و با تدبیر اقدامات 

الزم را انجام دهیم تا اتفاقی نیفتد.
همتی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان مطالبات ما از طرف های خارجی به ویژه هند، عراق 
و کره جنوبی چه میزان اســت، گفت: ما از هند مطالبه ای نداریم، از کره جنوبی و عراق مطالبه داریم که 

در حال مذاکره هستیم تا بتواینم مطالبات خود را آزاد کنیم.
وی تصریح کرد: روند کنونی به سمت بهتر شدن می رود باالخره این حق طبیعی ماست که از حق خود 
اســتفاده کنیم و تاکنون هم آنها به صورت غیرقانونی اجازه برداشــت به ما نداده اند، البته این موضوع به 

دلیل فشارهای آمریکا بوده و ان شاءاهلل فشار آمریکا کاهش پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره دیدار با هیئت کره جنوبی هم اظهار کرد: هیئت کره ای وارد ایران شده و 
با آنها دیدار خواهم داشــت. همتی با اشاره به میزان مطالبات کشورمان از کره جنوبی هم بیان کرد: این 

مطالبات سپرده های بانک مرکزی بوده و حدود 7 میلیارد دالر است.
وی در ادامه با اشاره به حضور خود در نشست کمیسیون اصل ۹0 اظهار کرد: در این نشست بحث هایی 
درباره قانون اصالح قانون چک مورد بحث و بررســی قرار گرفت زیرا این قانون دارای ابعاد مختلفی بوده 
و با توجه به فرصت زمانی برای اجرا و زمان بر بودن ایجاد زیرســاخت های این قانون، مقداری اجرای آن 

به طول انجامیده است.
همتی ضمن تاکید براینکه پیگیری اجرای این قانون حق مجلس اســت، افزود: قانون اصالح قانون چک 
به موقع اجرا نشــده است البته اخیراً به دلیل اوج گیری کرونا در کشور و براساس تصمیم ستاد مقابله با 
کرونا اجرای بخش هایی از این قانون را تا پایان سال به تعویق انداختیم اما اقدامات اصلی اجرای آن انجام 
شده است. وی با اشاره به بررسی موضوع نحوه استفاده از ارز اشخاص در این جلسه گفت: اخیراً براساس 
تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی نحوه استفاده از ارز اشخاص برای واردات ابالغ شد و امیدواریم بتوانیم 

از این مسیر یکسری واردات مواد اولیه از طریق ارز موجود در خارج از کشور داشته باشیم. 
همتی درباره ســومین موضوع مورد بررسی در نشست امروز هم گفت: درباره سهم نظارتی اختالف نظر 
طوالنی حدود 20 ســاله بین بانک مرکزی و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات وجود دارد که اعالم 
شــده باید یک ناظر در بانک مرکزی حضور داشــته باشــد، اکنون هیئت نُظار اعتقاد دارند که سازمان 
حسابرســی باید آنجا باشــد و مقرر شد، گزارش کمیسیون اصل نود را به مجمع بانک مرکزی منعکس و 

براساس تصمیم آنها در این مورد اقدام  کنیم.  فارس
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آقای روحانی روز گذشته در سخنانی بر این مسئله 
تأکید کرد که ما »اصاًل در قانون اساسی نظارت بر 

کار دولت نداریم.«
چنین ســخنی برداشــت رئیس جمهور از قانون 
اساسی است که نشان از تفسیر او از قانون می دهد. 
یک نکته  دیگر که شخص رئیس جمهور در سخنان 
روز گذشــته خود به آن اشــاره کرد این است که 
گفت؛»قوای ســه گانــه فهم مشــترکی از قانون 
اساســی ندارند.« درباره موضوع اول باید گفت که 
در قانون اساســی وظایف همه قوا مشخص شده و 
هیچ شبهه ای در آن وجود ندارد. در قانون اساسیی 
اصل بر تفکیک و استقالل قوا بر اساس قانون است.
آیا یک قوه می تواند ســاز خود را بنوازد و توجهی 
به وظایف و اختیــارات دیگر قوا که در قانون برای 
آن تعیین شــده نداشته باشد؟ قطعاً چنین چیزی 
در قانون اساســی وجود ندارد و همه قوا باید فهم 
مشــترک از قانون اساسی داشــته باشند در غیر 
این صورت هر قوه، برداشــت و تفســیر خود را از 
قانون خواهد شــد و آنگاه کارها گره خواهد خورد 
و ســنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این که آقای 
روحانی برای مجلس شورای اسالمی جایگاه نظارتی 
نمی بیند، برگرفته از همان فهم نامشــترکی است 
که ایشان در سخنان خود به آن اشاره کرده است. 
رئیس جمهور برداشــت و تفســیر خود را از قانون 
اساســی در این می بیند که مجلس حق نظارت بر 
کار دولت را ندارد.آیا وظیفه مجلس شورای اسالمی 
تنها تصویب و وضع قانون است و نباید هیچ نظارتی 

بر حسن اجرای آن داشته باشد؟
مواضع و سخنان روحانی در باره اختیارات و وظایف 
مجلس شــورای اســالمی از آنجا شدت گرفت که 
مجلــس قانونی را تصویب کرد و به تأیید شــورای 
نگهبان و شــورای عالی امیت ملی نیز رســید که 
دولت را موظف بــه اجرای قانون راهبردی مجلس 

برای لغو تحریم ها کرده است.
در این قانون حتی بندی برای مجازات اجرا نکردن 
این قانون گنجانده شده که به دولت باز می گردد. اما 
در بحث کلی، آیا مجلس شورای اسالمی در قانون 
اساسی اختیار نظارت بر دولت را دارد یا نه؟ مجلس 
شورای اسالمی به منظور تحقق امر نظارت ۱۴ ابزار 
در اختیار دارد. ۱- تذکر  2- ســوال 3- استیضاح 
۴- تحقیــق و تفحــص 5- رأی اعتماد 6- نظارت 
بر اســاس آیین نامه داخلی مجلس 7- کمیسیون 
اصل ۹۰ قانون اساسی 8- نظارت دیوان محاسبات 
۹- نظارت رئیس مجلس بر مقــررات دولت ۱۰- 
نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی ۱۱- دریافت 
گــزارش از نهادهــای دولتــی ۱2- نظارت خاص 
کمیســیون های تخصصی ۱3- ایجاد کمیسیون 
ویژه به منظور نظــارت ۱۴- تصویب برخی موارد 
اجرایی خاص و مهم با وجود این ابزارها که همگی 
قانونی است، آیا می توان ادعا کرد که مجلس وظیفه 
نظارت بر کار دولت را ندارد؟ رئیس جمهور، دولت را 
مجری قانون اساسی می داند که البته درست است و 
در قانون اساسی به آن تأکید شده است، اما دولت 
و یا هر دولتی که بر سر کار است، قانون اساسی را 
تاکنون مو به مو اجرا کرده اســت؟ یک نمونه تر و 
تــازه برای مثال بازگو می کنیم. دولت بدون آن که 
از مجلس شورای اسالمی اجازه بگیرد، سند 2۰3۰ 
را اضمــا و اجرای آن را از ســال ها پیش آغاز کرده 
است، در حالی که بر اســاس قانون اساسی دولت 
باید و موظف است که چنین قراردادهای بین المللی 
را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی 
بدهد و در صورت تصویب مجلس و تأیید شــورای 
نگهبان، دولت می تواند آن را اجرا کند.اما در ســند 
2۰3۰ چنین روندی طی نشــده است. حتی رهبر 
معظم انقالب نیز نسبت به اجرای سند 2۰3۰ انتقاد 
کرده و خاهان قطع اجــرای آن در نظام آموزش و 
پرورش کشور شدند. روز گذشته نمایندگان مجلس 
از ردیف بودجه برای اجرای ســند 2۰3۰ در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ خبر دادند که نشان دهنده عزم دولت 
برای اجرای آن اســت.آیا چنین رفتاری از ســوی 

دولت تدبیر و امید مغایر قانون اساسی است یانه؟
اگر رئیس جمهور اعتقــاد دارد که در قانون بحث 
نظارت بر دولت ذکر نشده پس وجود نهادهای دیگر 

همچون مجلس شورای اسالمی برای چیست؟

چه کسی قانون را شخصی 
تفسیر می کند؟

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

روحانی: 

ما اصالً در قانون اساسی نظارت بر 
کار دولت نداریم
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سرمقاله

صفحه 8

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

روحانی: 

دولت در راستای تأکید رهبر انقالب درباره حمایت هایی 
نظیر آب و برق رایگان اقداماتی داشته است

رئیس جمهور گفت: درباره موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز )دوشنبه ۱ دی ماه( به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به 
شورا درخصوص راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دبیرخانه شورا نیز 
گزارشی از ابالغ محورهای ۱۴ گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقالب به دستگاه های اجرایی مرتبط 
توسط ریاست محترم جمهور ارائه کرد. در این نشست، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با 
اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر معظم انقالب و دیدگاه های 
مطرح شــده از ســوی مقام رهبری در این دیدار، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ظرفیت 
ارزشمندی است که بر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری می تواند طرح های مؤثر در اقتصاد کشور 
که با همکاری بدنه کارشناسی کشور و متخصصان به ویژه با بهره گیری از مساعی و کمکهای سایر قوا 

تهیه شده است تصویب و موانع را از سر راه دستگاههای مرتبط کشور بردارد.
روحانی افزود: درخصوص موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشــار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
وی ادامه داد: در مورد بخش های دیگر نیز راهکار اجرایی همه موارد در دســتور کار جلســه شــورای 
هماهنگی قرار می گیرد. روحانی در ادامه با تاکید بر موضوع امنیت سرمایه گذاری در کشور و تشویق 
و افزایش امید و اعتماد ســرمایه گذاران و ضرورت رفع موانع ســرمایه گذاری، گفت: عمده ترین راه 
نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعاالن اقتصادی است و با اصالح رفتاری و 
ساختاری باید سرمایه گذاری را رونق ببخشیم. رئیس جمهور افزود: همه ما موظف به حمایت و تامین 
امنیت سرمایه گذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه 
قوا کمک کنند تا ســرمایه گذاران داخلی ســرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند. روحانی با بیان 
اینکه در زمینه ارتقا و امنیت ســرمایه گذاری، دولت به تنهایی نمی تواند همه شرایط را فراهم کند و 
نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که روسای قوای سه گانه برای رسیدن 
به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنی های نزدیک تر داشته باشند. رئیس قوه قضائیه 
نیز طی ســخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیس جمهور در ابالغ دستورات مقام رهبری 
به دستگاه های اجرایی کشور، ایجاد ساز و کار کارشناسی فراگیرتر در بررسی های مقدماتی تصمیمات 
شــورای هماهنگی سران قوا با مســاعی و مشارکت دیگر قوا را مورد اشــاره قرار داد. حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیسی، در ادامه افزود: ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی اجرای مصوبات شورای 
هماهنگی ســران قوا می تواند در سرعت و تأثیر تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری 
دستور فرموده اند، مؤثر باشد. رئیس قوه قضائیه همچنین درخصوص موضوع واگذاری ها و تأثیر آن در 
ایجاد رونق تولید و فضای اقتصادی کشور، گفت: با اصالح ساختار واگذاری ها می توانیم امیدوار باشیم 
که با طی شدن روند قانونی این فرایندها، اعتماد سازی مؤثری درمیان صاحبان سرمایه و عالقمندان به 
تولید ایجاد کنند. حجت االسالم رئیسی افزود: در واگذاری هایی که ساز و کار دقیق واگذاری و نظارت 
بر آنها رعایت شــده و فرایند قانونی را طی کرده اند، نتایج مثبتی را در کیفیت تولید و رونق آن شاهد 
هستیم. رئیس مجلس شورای اسالمی نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: مقام معظم رهبری همواره 
تاکید بر هماهنگی ســران قوا داشته اند و این بر دوش همه ما است و ما موظف هستیم با همکاری و 
همدلی کارها را پیش ببریم. محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمک های حمایتی برای 
مردم است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان سران قوه مجریه 
و مقننه بوده است. قالیباف افزود: مطالبی که مقام معظم رهبری گفته اند تکلیف و وظیفه است و این 
جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و همه باید تالش کنیم که امور کشور پیش 
برود، افزود: شــورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه ای در رفع موانع و حل مشکالت و معضالت 
اقتصادی کشور دارد و می تواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام 

می گیرد به بهبود روند امور کمک کند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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صفحه 2

شرایط امروز 
کشور حاصل 

بی نظارتی است

نقدی بر سخنان رئیس جمهور در خصوص بازنگری در 
قانون اساسی و انتقاد از نظارت مجلس  

کرونای انگلیسی، اتحادیه اروپا را به 
جلسه اضطراری کشاند

وضع معیشت بیشتر 
مردم مثل خاندان 

هاشمی نیست

بخش خدمات درمانی انگلیس درآستانه فروپاشی
اوجگیری رکورد روزانه مرگ و میر مبت یان به کرونا در بریتانیا همچنان ادامه 


