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روزنامهنگار

اصــالحواصالحگــریبخشــیازرونــدوچرخه
سیاستگذاریدولتهاست؛بهعبارتدیگر،همواره
بخشارزیابــیدرچرخهسیاســتگذاری،نیازمند
رویکرداصالحگریاست.بسیاریازدولتهادرروند
اجرایسیاســتهاازارزیابیواصالحواهمهدارندیا
سعیمیکنندبااغماضازآنعبورکنند؛چراکهروند
ارزیابیواستفادهازابزاراصالحگریمیتوانددولتها
راباحاشیههاوتبعاتسیاسیواجتماعیهمراهکند.
دراینمیانمیتواندمیراثبهجاماندهازیکدولت
برایدولتبعدی،بستههایاجراییسیاستیباشدکه
بهناشایستگیاجراشدهباشد؛اینگونهاستکهدولت
ناخواســتهوبهاجباردرچرخهارزیابیواصالحگری
قرارمیگیرد.درواقعاصالحگرینوعیابزارسیاستی
استکهدولتهابهکارمیگیرندکهدرهمهعرصههای
سیاسی،اجتماعیواقتصادیقابلتعمیماست.بدیهی
استکهسیاستگذاریهایاقتصادیدولتهابهطور
مستقیمبارویهمعیشتیمردمجامعهارتباطداردواز
اینروهرگونهبهکارگیریابزاراصالحخالیازپیامد
نیست؛دراینراستااگردولتیشهامتبهخرجدهدو
اصالحگریمالیمراآغازکندمیتوانددرکوتاهمدتبر
حاشیههاوتبعاتنیزفائقآید.نمونهروشنبرایآنچه
توضیحدادهشــداقداماخیردولتدرتوزیععادالنه
یارانههاست.دولتمیراثدارسیاستگذاریغلطدولت
گذشتهبوداماباجرأتوشجاعتپابهمیدانگذاشت
وباتجدیدنظردرسیاستچندنرخیواصالحتوزیع
یارانهها،سیاستگذاریبازتوزیعرااجراییکرد.دراین
میاننقدهاوصحبتهانسبتبهعملکرددولتبسیار

بودتاجاییکهمنتقداناینروندرانامؤثرتلقیکردند؛
خالیازاینفکرکهسیاســتتوزیععادالنهمیتواند
زنجیرهرانتراقطعکند.ضمناینکهدولتباایناقدام
نشــاندادکهبهصورتعملیباعناصررانتخواری
مبــارزهمیکندومهمتراینکهسیاســتهایدولت
وقتدیگرحامیومولدرانتنیســت؛ضمناینکه
مهرتأییدیبرناکارآمدیدولتگذشــتهگذاشتو
توانستاثباتکندکهاگرارادهانجاموعملباشدهر
کاریممکناست؛نکتهمهمتراینکهدولتتوانست
اثباتکندکهمیتواندزنجیرهتوزیعرامدیریتکند.
بدیهیاســتکهاصلیترینچالــشدولتهادرهر
کشوریمدیریتتوزیعاست.دراینراستاگامنخست
مدیریتتوزیعکهعادالنهکردنیارانههاستبهاجرا
گذاشتهشدهاست؛روندیکهدرآیندهاثراتآنبیشتر
میشودوبهطورقطعاینعدالتورزیسنجیدهترهم

خواهدشد.

همگرایی شبکه ای در ارزیابی و اصالح گری
درنظریاتاصالحگریاجتماعیوسیاســی،گفته
میشودهرزماندولتیپایدرعرصهاصالحبگذارد
بایدازآیندهخودنیزبترسدامامیتواندرادامهاین
نگاهایننکتهرانیزاضافهکردکهاگرهمگراییمیان
قواوجودداشتهباشــدنهادمجریهتنهانمیماندو
هرگونهتهدیدناشیازاصالحگریبهفرصتتبدیل
میشود.رهبرمعظمانقالبدردیدارکارگرانبااشاره
بهبرنامههایاقتصادیدولتتأکیدکردند:»کارهایی
کهامروزدولــتدرزمینهاقتصــاددرپیشدارد،
کارهایمهمیاستوهمهاعمازقواودستگاههای
مختلفوآحادمردمبایدکمککنندکهانشاءاهلل

دولتبتواندبهایننتایجدستپیداکند.«

تأکیدرهبرحکیمانقالبمبنیبرکمکوهمیاری
مردمونهادهادرهمیاریدولتبهطورقطعمیتواند
مســیراجراوارزیابیطرحراهموارترکند.مهدی
خرسند،تحلیلگرمســائلاقتصادسیاسیدراین
زمینهبههمشهریمیگوید:»دولتتالشکردهکه
سیاستیکهبهطورغلطتابهاالناجرامیشدهرالغو
کندودرمسیرعادالنهسازییارانههاقدمبگذارد.
بهباوردیگر،بستریکهرانتوسودجوییرافراهم
میکردنیزتالشداردکهازمیانبردارد.اینروندرا
دراقدامدولتدرزمینهآردونانمشاهدهمیکنیم.
درمجموعدولــتدرایناقدامازابــزارنظارتیو
ارزیابیواصالحگریبهصورتهمزماناســتفاده
میکند.بااینحالدربرنامههایدولتاعالمشده
کهسعیداردسیاستهاینظارتیراتقویتکندکه
اینمهمنیازمندگستردهساختنبسترسیاستهای
تنبیهینیزهســت؛بهعبارتی،دولتبرایاجرای
مناسبسیاستهاومدیریتتوزیععادالنهنیازمند
سیاستهاییاستکهدستسوداگرانوسودجویان
ورانتخوارانرانیزکوتاهکند.طبیعتادراینراستا
دولتبهتنهایــینمیتواندعملکنــدونیازمند

همیاریدیگرقوانیزهست.

سیاست های جبرانی
سیاســتهایتوزیعوبازتویععادالنــهیارانههاو
اصالحقیمتهانوعیسیاستجبرانیدرمقایسه
باکمکاریهایدولتگذشتهنیزبهحسابمیآید.
اماهمینسیاســتهایجبرانیخودنیازمندابزار
پسنگریوپیشنگرینیزهست؛بهاینمعنیکه
دولتبایدتبعاتوحاشیههایمحتملدراکنونو
آیندهرابررسیکند.بدیهیاستتنهانگاهبهگذشته

ونقدنمیتواندراهگشاباشدبلکهبایدآیندهنگاری
نیزلحاظشود.دراینزمینه،رضاآریانپور،نماینده
مجلسگفتهاستکه»دولتبایدتمامیپیامدهای
احتمالیطــرحاصالحیرابررســیونتیجهآنرا
ارائهکند.«بدیهیاســتکهاینرویکردمیتواند
درشاکلهبیثباتیشرایطاقتصادیهممؤثرباشد
هماندکیســخت؛معموالدولتهاتــابهاکنون
پاسخگویانخوبینســبتبهعملکردخودنبودند
وســعیمیکردندافقبلندمدتیراترسیمکنندو
درنهایتتنهاکاریانجامدهند.امادولتسیزدهم
ازآنجاکهشعارمردمیبودنرامیدهدبایدبتواند
رویکردآیندهنگاریوآیندهمحوریدرسیاستهای
خودراتقویتکندتاهموارهپاسخگوباشد.همگرایی
بینقوانیزدرهمینبسترمحققمیشود؛بهعبارتی
زمانیمردموقوامیتوانندبهدولتکمککنندکه
دولتازعملکردخودرویهشفافیراگزارشدهد.
درآنصورتمردمیاقــوامیتوانندنظردهندکه
گاممثبتیپیشرفتهاستیاخیر؟بهعالوهاینکه
هموارهبایدمسیربرایسیاستهایجبرانیبازباشد.
روندسیاستهایجبرانینیزوقتیهموارمیشود
کهدولتبتواندسیاســتتوزیععادالنهیارانههاو
اصالحگریخودرابهصورتمؤثربهسرانجامرساند؛
بهعنوانمثالدولتبایدتالشکندکهآماردقیقی
ازافرادیکهمستحقیارانهنیستنددراختیاربگیرد؛
بهعبارتیهرچقدردولتبتوانداینروندراتصحیح
کندعدالتمحوریدرسیاستتوزیعبیشترمیشود.
هرچنددولتبایــدتمامتبعــاتوعواقباجرای
طرحهارادرنظرداشتهباشد؛چراکهبارسیاستهای
توزیعیبیشــترازآنکهدرحوزهاقتصادیاحساس

شوددرحوزهسیاسیبیشتردیدهخواهدشد.

پاسخگویی و شفافیت 
پیش نیاز طرح اصالح اقتصادی

گامنخستمدیریتتوزیععادالنهیارانههاروندیاستکهدرآیندهاثراتمثبتآنبیشتردیدهمیشود

قتل خبرنگاران؛ سیاست صهیونیست ها برای ایجاد رعب و وحشت

رژیم صهیونیســتی در اقدامی جنایتکارانه با هدف گرفتن ســر 
خبرنگار شبکه الجزیره او را به شهادت رساند. این رژیم اما در ادامه 
جنایت خود، به مراسم تشییع شیرین ابوعاقله که در تاریخ فلسطین  
طوالنی ترین مسیر و باشکوه ترین مراسمی بود که برای یک شهید 
برگزار شده یورش برده و با ضرب و شتم تشییع کنندگان تالش کرد 
مراسم را مختل کند، اما با مقاومت مردم این مراسم برگزار و وداع 
تلخی با این خبرنگار که از او به عنوان صدای مردم فلســطین یاد 
می شد، انجام شد. به بهانه این اقدام جنایتکارانه، با مرتضی غرقی، 
خبرنگار با سابقه کشورمان درباره چرایی کشتار هدفمند خبرنگاران 

در سرزمین های اشغالی گفت وگو کرده ایم.
شهادت شیرین ابوعاقله در جنین در روزهای اخیر موجی 
از انزجار را در افکارعمومی ایجاد کرد. قصد رژیم صهیونیستی از 

هدف گرفتن خبرنگاران چیست؟ 
همانطورکهبهدرستیاشارهکردیدشهادتناجوانمردانهشیرینابوعاقله،
خبرنگارشبکهالجزیرهنهنخســتینموردازقتلعامدانهخبرنگاراندر
سرزمینهایاشغالیبودهونهقطعاآخرینموردآناست.اگربهگذشته
رژیمصهیونیستیوجنایتهایآننگاهیبیندازیم،میبینیماینرژیم
درگذشتهجنایتهایبسیاریرامرتکبشدهاست،امابهدلیلحضور
نداشــتنرســانههایآزاددرمنطقهبهراحتیاززیربارمسئولیتاین
جنایتهاشانهخالیکردهاست.درسالهایاخیرباتوسعهشبکههای
اجتماعیوحضوربیشترخبرنگاراندرفلسطیناشغالیشاهدانعکاس
اخبارمربوطبهجنایتهاواقداماتضدانســانیاینرژیمدرفلسطین
اشغالیبودهایمورژیمصهیونیستیازاینرهگذرصدماتزیادیمتحمل
شدهاست.ازاینرو،درســالهایاخیرتالشکردهاستباتروروقتل
خبرنگارانوحتیفراترازآندانشمندانونویسندگانمانعانتشاراخبار
جنایتهاییشودکهدرسرزمینهایاشغالیمرتکبمیشود؛بنابراین
بهنظرمیرسدسیاستتروروقتلخبرنگارانازسویرژیمصهیونیستی
سیاستیهدفمندبرایایجادوحشتمیانخبرنگارانورسانههاستتااز

ادامهبازتاباقداماتاینرژیمدرفلسطینخودداریکنند.
به نظر شما این سیاست می تواند موفق باشد؟ 

چنینسیاستیمنجربهشکستخواهدشد.مادرسالهایقبلنیزشاهد
کشتارهایمشابهیبودیم،امانهتنهااینقتلهامانعحضورخبرنگاران
شجاعدرمنطقهنشدهاست،بلکههرروزبرتعدادخبرنگارانیکهبهدنبال
یافتنحقیقتهســتندنیزافزودهمیشــود.حتیبعضاشاهدحضور
خبرنگارانیهودیوآمریکاییهستیمکهدرحالتهیهگزارشهایدرست
ازماجرایفلسطینهستندکهاینخودنشاندهندهشکستسیاست
ترساندنخبرنگارانوممانعتازحضورآناندرسرزمینهایاشغالیاست.
این درســت اســت که خبرنگاران خود را به منطقه 
می رســانند تا انجام وظیفه کنند، اما آیا سازوکاری می توان ایجاد 

کرد تا مانع چنین جنایت هایی شد؟ 
کشتارخبرنگارانمصداقبارزجنایتجنگیاستوازاینروراهکارهایی
نیزبرایمقابلهبااینرویهوجوددارد.هرصنفیبایدیکغیرتحرفهای
داشتهباشدوبایدباچنیننگاهیمقابلجنایترخدادهواکنشنشان
داد.ازسویدیگر،مسئلهبیتالمقدسموضوعمهمیبرایخبرنگاران
درجهاناســالماســتوعالوهبراین،اگرمقابلچنینجنایتهایی

بهدرستیواکنشنشاندادهنشودوهزینهآنبراینظامتروریستی
صهیونیستیافزایشپیدانکندمیتواندادامهپیداکند.باتوجه
بهاینموضوع،انعکاسبیشترجنایتهایاینرژیموپیگیری
حقوقیوقانونیمیتواندچهرهپلیداینرژیمرانزدافکارعمومی

روشنترازقبلکند.
موضوعی که بسیاری را به تعجب 
واداشته، مراسم تشییع این شهید  است.  

چرا  مراسم این اندازه  بازتاب داشت؟
معتقدمحضورگســتردهمردم
درمراســمتشییعشــهیدابوعاقله،ازچند
جهتاهمیتدارد.شــایدبسیاریتصور
میکردندبهدلیلمســیحیبودنشــهید،
مسلماناندرسرزمینهایاشغالیدرمراسم

تشییعاوشرکتنمیکنند.ازسویدیگررژیم

صهیونیستیشرایطامنیتیســختیراایجادکردهبودتامانعحضور
گستردهمردمدرمراسماوشــود.حتیبهخانهشهیدنیزحملهکرده
بودند،امادرنهایتمردمفلسطینبهدلیلحمایتازمظلومدرمراسماو
حضورگستردهایپیداکردندوجنایتصهیونیستهارامحکومکردند.
مردمنشاندادندازکسانیکهصدایآنانباشند،حمایتمیکنندوبه
ایندلیلبهاینشهیدجایگاهیمقدسونشاندادندکهاجازهنمیدهند

جنایتیمانندقتلعامدانهابوعاقلهبهراحتیفراموششود.
در ماجرای شهادت این شهید که تابعیتی آمریکایی - 
فلسطینی دارد، شاهد سکوت آمریکایی ها و مدعیان حقوق بشر 

هستیم. چرا آ نان در مقابل این جنایت ساکتند؟ 
موضوعکامالروشناست.چونمسئلهحقوقبشر،آزادیبیانورسانه
ازسویآمریکاییهاتنهایکشعاراســتوازاینالفاظومواردتنهادر
مواردیکهمنافعآنانراتامینکند،استفادهمیکنند.بهعنواننمونه
اگریکخبرنگاریاشــهروندآمریکاییدریکیازکشورهایمخالفبا
آمریکادستگیرونهکشتهشود،مســئوالنآمریکاییباشدتوحدت
زیادوتهدیدهایمکررتالشمیکنندکشــوریراکهشهروندآنانرا
دستگیرکردهاست،مجابکنندکهشهروندآمریکاییراآزادکند،اما
درمواردیکهپایصهیونیستهادرمیانباشد،چونمنافعآمریکا
وصهیونیستهاباهمیکیاســتموضوعحقوقبشروآزادی
رســانهتنهادرحدیکبیانیهپیگیریوازکنارآنبهسادگی
عبورمیکنند.درگذشتهشــاهدبودیمکهقتلعامفعاالن
حقوقبشرمانندراشلکوریو57نفردیگرچوناوکهشهروند
آمریکایاکشــورهایغربیبودندودردفــاعازمردم
فلسطینبهشکلوحشیانهایازسویصهیونیستها
بهقتلرسیدندباسکوتمجامعبینالمللیروبهرو
شدوآمریکاومدعیانحقوقبشردراینبارهجز
ســکوتاقدامیدیگرانجامندادند.اینرفتارها
نشاندهندهاستانداردهایدوگانهغربیهادر
موضوعحقوقبشراستونمیتوانامیدوار
بهرعایتآنازسویاینکشورهاوپیگیری

جنایترخدادهبود.

نقدها و پاسخ ها به یک انتخاب 
یکیازبحثهاییکهدربارهسیاستجدیدتوزیعیدولت
مطرحمیشــودایناســتکهطرحکاالبرگالکترونیک
یاتوزیعمجــددیارانههابارقمدیگر،نوعیبازگشــتبه
سیاستهایدولتهایپیشیناستکهاتفاقاچندانهم

درمیانمدتوبلندمدتمؤثرنبودهاست.
ایندیدگاهنیزوجــودداردکهدولتشــرایطتورمیرا
بهخوبیپیشبینینمیکندوایــنهراسوجودداردکه
قیمتهادوبارهباالروند.علیرضاحائری،تحلیلگرمسائل
اقتصادسیاسیدرگفتوگوباهمشهریضمنتأییدوجود
چنیندیدگاههاییدرجامعهتأکیدکرد:دولتسیزدهمتا
بهاکنونموفقیتهایخوبیرادرعرصهبینالمللبهدست
آوردهاست؛ازجملهدوبرابرشــدنصادراتنفتهمراهبا
افزایشآن،آزادشدنبخشــیازمعوقاتارزیورویکرد
مثبتباهمســایگان،بااینحالایننگاهدرجامعهوجود
داردکهچرابرایندچنینموفقیتهــایمثبتیدربطن

جامعهدیدهنمیشود.
بهعبارتیمردماینموفقیتهایدولترامیبینندواین
نیازبهوجــودمیآیدکهبایدتأثیــرآندرجامعهنهادینه
شود؛بهعنوانمثالممکناستعدهایفکرکنندچرانرخ
ارزکنترلنمیشــود؛ضمناینکهایننگاهنیزوجوددارد
کهتنهاسیاســتهایحمایتیدرقالبتوزیعوبازتوزیع
عادالنهیارانههابراینداینموفقیتهانیست.ازاینروباز
همممکناستمردمفکرکنندکهسیاستهایبازتوزیعی

رهبهجایینمیبرد.
حائریدرنقدایندیدگاهنیزگفتکهقطعاسیاستهای
حمایتیدرتمامیکشورهاافتانوخیزاناستوالبتهکه
چالشهایخودرادارد.بهویژهدرکشــورهایدیگرنیز
میتواندپیامدتورمییاچالشبههمراهداشتهباشد؛چرا
کهبههرترتیبدرهمهکشــورهایارانههاحتیبهصورت
پنهاننیزبهاقشاردادهمیشــوداماآنچهممکناستدر
کشورمابیشتردارایحاشیهشودوسرآنبیشترصحبت
شودایناستکهاگربیشترشدنمقداریارانهپیامدهای
تورمیبههمراهداشــتهباشــدچهبایدکردیاآیادولت
همپایسیاستهایحمایتیبهسیاستهایتورمینیز

اندیشیدهاست؟
همچنینسیاستهایحمایتیدولتیادآورسیاستهای
دولتهایقبلدرشکلجدیدممکناستباشد؛حائریبا
تأییدوجودچنیننگاههاییدرجامعهگفت:اینکهدولت
میخواهددرقالبتوزیــععادالنهیارانههابهمردمکمک
کندبسیارمطلوباســتامابایدحواشــیوتبعاتاین
سیاســتهارانیزدرنظرگرفتکهالبتهدرهمهکشورها
پسازشــروعسیاســتهایحمایتیاینمسئلهپیش
میآید.البتهوجودحاشیههابهمعنیبیتوجهیبهموضوع
نیســت؛بهویژهکهدولتبهدرصداندکییارانهراندادهو
احتماالاینشــائبهوجودداردکهعدهایازدستدولت

ناراحتشوند.
درتکمیلتحلیلحائریبایــداضافهکردکهلزوماتوزیع
عادالنهیارانههادرجامعهباعثقشــریگرییانقصدر
چیدمانطبقانییاتغییرآندرجامعهنمیشود؛بهعبارتی
زمانیکهقراراســتبرابریوعدالتبرقرارشــودقطعا
نیازمندانتخابهاییاســتکهحاالممکناستتبعاتی
داشــتهباشــدوالبتهبااندکیهمراهیمردمومسئوالن

قابلرفعاست.
ضمــناینکــهدولتتــالشمیکنــدگزینــهزنجیره
تامیناجتماعیراتکمیلکند.اینتکمیلازسیاستهای
خردممکناستشروعشودوسپسدرافقکالننهادینه
شود؛ازاینروشایدعدهایازدولتانتظارداشتهباشندکه
همراهباسیاستهایحمایتی،تالشکندجلویفسادو
قاچاقنیزگرفتهشــودتاگرانیوافزایــشقیمتهاتنها
راهحلمبارزهباقاچاقنباشد.دراینراستاحائریمعتقد
استکهدولتبایدابتداکالننگرباشدوسپسخردنگر؛
یعنیبایدهمپایسیاســتاصالحیجلویقاچاقرانیز

بگیردیاازابتدابایدجلویقاچاقرابگیرد.
درادامهنگاهحائریذکرچندنکتهقابلبررســیاســت؛
نخستاینکهدولتسیاســتهاینظارتیخودراافزایش
دادهوعزممبــارزهبارانتخــوارانومفســدانرادارد.
دوماینکهبرخیسیاســتهایکالندراقتصادنیازمند
سیاستهایخردیاستکهبایددرعرصهداخلیوبرای
بهبوداوضاعمردمانجامشود.بدیهیاستکهفسادورانت
رادولتســیزدهمبهوجودنیاوردهبلکهارمغانسالهای
گذشتهاســت.ازاینرودولتمجبوراســتکههمراهبا
مبارزهباقاچاقدستورکاراصالحسیاستتوزیعیرانیزدر

جامعهداشتهباشد.
ذکرایننکتهنیزدارایاهمیتاستکهدرهردورهتاریخی
بهمقتضایشرایطنیازمندسیاستهاییهستیمکهممکن
استمشابهباشند؛مثالسیاســتاعطایکوپندهههای
60و70مشــابهکاالبرگالکترونیکاســت.امــااینبه
معنیعقبگردتاریخینیستبلکهبهمعنینیازجامعهای
استکهقراراستبرآوردهشــود.نیازامروزجامعهبرای

سیاستگذارانامورمعیشتیورفاهمردماست.
طبیعیاســتکهدولتمردمیتــالشمیکندکهاین
مهمرامرتفعسازد.بنابرایننبایدهمهرویدادهارابدون
تحلیلجایگاهتاریخیولزومآنهابههمدیگرتعمیمداد.
ضمناینکهتصمیمدولتنوعیضرورتتاریخیاســت؛
ضرورتیکهدولتشــجاعانهانجامدادهودرشاکلهاقدام

ملیمتصوراست.

حسینعلیحاجیدلیگانی
عضوهیأترئیسهمجلس

کارکنانشاغلدرشوراهایحلاختالف
نسبتبهوضعیتاســتخدامیوحقوق
خــودناراضیاند؛ایندرحالیاســتکه
شرایطوحجمکارآنانباالست؛بنابراین
ضــرورتدارددولــتنســبتبهمســئله
استخدامکارکنانشاغلعادیوتبدیل
وضعیــتفرزنــدانایثارگرکهاکنــوندر
شــوراهایمذکــورمشــغولکارنــداقدام

کند./فارس

تولید اقتدار ملی
 مأموریت وزارت دفاع 

وزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلحگفت:ماموریت
اصلیاینوزارتخانه،پشتیبانیتجهیزاتیوتسلیحاتی
ازنیروهایمسلحوتولیداقتدارملیاستکهباشتاب
هرچهبیشتردردولتمردمیوانقالبیانجامخواهد
شد.امیرسرتیپآشتیانیدرهمایشمدیرانوزارت
دفاعبابیاناینکهمدیرانبایــدبهماموریتاصلی،
اهدافوسیاستهایســازمانی،شناختواشراف
کاملداشتهباشند،افزود:پشتیبانیازسازمانهای
نیروهایمسلحدرابعادمختلفبنیهدفاعیوارتقای
توانمندیهایفنــیوتجهیزاتی،رصدتهدیداتو
تحوالتبینالمللیودستیابیبهعلموفناوریهای
پیشرفتهروزدنیاازجملهوظایفاساسیاستکه
هموارهبایستیمورددغدغهمدیرانوکارکنانقرار
گیرد.وزیردفاعبااشارهبهتوانمندیهاوظرفیتهای
وزارتدفاعبهویژهدرزمینهفناوریهایمشــترک
بابخشهایغیرنظامیگفت:همســووهمراستابا
سیاستهاواقداماتدولتبرایتحققشعارسال،
وزارتدفاعآمادگیداردسایرمجموعههایکشوری
رادرحوزهتولیدوانتقالدانشفنیکمککند.وی
ادامهداد:آمریکادررأسنظامسلطهوایادیظالم
وجنایتکارشازجملهرژیمغاصبصهیونیســتی
بهعنواندشمنانقســمخوردهجمهوریاسالمی
ایراندرمناقشاتاخیرمنطقهنشــاندادندکهبه
دنبالیکجانبهگرایی،تحمیلارادهخودبهملتها،
اختالفافکنیودامنزدنبهجنگبینکشورهابوده

وازکشتارمردمبیگناههیچاباییندارند.

نقلقولخبر

احزاب

خبر

دیدگاه

حمیدرضا بوجاریانگفتوگو
روزنامهنگار

طرح جدید مجلس برای احزاب
جمعیازنمایندگانمجلسدرقالبطرحیکهدر6فصلو
50مادهتدوینشدهاست،حدودرسیدگیبهجرائماحزاب،
روشعضوگیریونیزنحوهکمکهایمالــیبهاحزابرا
تبییــنکردهاند.براســاساینطرحهرکسفــردیرابه
عضویتدرحزبــیمجبورکردهیاازعضویــتاودرحزب
قانونیموردنظرخودجلوگیریکنــدبهحبساز3تا6ماه
محکوممیشــود.عالوهبراین،عضویتیکفرددر2حزب
ممنوعشدهوممنوعیتهاییبرایبرخیمشاغلدرعضویت
احزابپیشبینیشدهاست.درطرحنمایندگانهمچنین
نحوهکســبدرآمداحزابدرقالبفروشنشریات،کتب،
هدایایشخصیوحقوقیاشــخاصایرانی،ردیفاعتباری
دولتی،حقعضویتومانندآنتعیینتکلیفشدهاست.در
طرحجدیدمجلسبرایاحزاب،نحوهرسیدگیبهتخلفات
ارکاناحزابواعضایآنهاوانحــاللحزبنیزموردتوجه
قرارگرفتهومرجعرســیدگیبهتخلفاتاحزابمنحصرا
بهکمیسیونملیانتخاباتوباحضورهیأتمنصفهواگذار
شدهاست.براســاساینگزارش،درصورتیکههریکاز
تخلفاتاحزابمذکوردراینقانون،درقوانینکیفریجرم
شناختهشوند،رسیدگیبهآنهاصرفاًدردادگاهصالحیتدار
دادگستری،بهصورتعلنیوباحضورهیأتمنصفه،صورت

خواهدگرفت.

علیالقاصیمهر
رئیسکلدادگستری

و حوزههــا واحدهــا، مدیــران همــه
مجتمعهــایقضایــیبایــدنســبتبــه
پروندههایــیکهکارشناســیآنهــابیش
از3ماهبهطولانجامیده،ورودداشــته
باشــندوبااحصایدالیلوعللطوالنی
شدنفرایندانجامکارشناسی،فهرست
پروندههایــیكــهدچــاراطالــهشــدهاند،

استخراجوارائهکنند./ایسنا

سنا
س:ای

عک حسینسبحانینیا
نمایندهسابقمجلس

بهدلیلحساســیتهاییکهدربــارهطرح
صیانــتایجــادشــدهاســتمعتقــدم،
شورایعالیفضایمجازیبهترینمرجع
بــرایتصمیمگیــریدرزمینــهصیانــتاز
فضایمجازیاستواینمرجعمیتواند
تصمیمیبگیردکههمحقوقمردمدرآن
رعایــتشــود،همکســبوکارهاآســیب

نبینند./ایسنا


