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  گذاري و پاسخگویی جایگاه سیاست             روز حرف ▼

طلبان همراه  هادیان و مسئوالن سپاه با واکنش اصالح يفقیه در همایش سراسر سخنان نماینده ولی

صادقی در تبیین شاخص والیتمداري براي انتخاب نمایندگان  االسالم والمسلمین حاجی حجت. بود

حق ... یه وئقضا قوه مجلس و رئیس رئیس جمهور، رئیسدر نظام والیی «: مجلس گفته بودند

این عزیزان . پردازي و سیاستگذار خداست و در بعد زمینی آن والیت است نظریه. گذاري ندارند سیاست

ماند  می«: صادق زیباکالم در صفحه اینستاگرام خود نوشت در واکنش به این عبارات، ».مجري هستند

ها  اگر بالفرض و خداي ناکرده برخی از تصمیمات و سیاست: انال از محضر بزرگوارشؤفقط یک س

  »باشد؟ صحیح نباشند، مسئولیت پاسخگویی آنها بر عهده کدام مقام یا نهاد می

  :در مواجهه با این اظهارات توجه به چند نکته حائز اهمیت است

طبق فهم و بیان . کند فقیه آسان است، به شرط آنکه کسی بخواهد آن را فهم فهم کالم نماینده ولی ـ1

 ،در این میان .شود میحکومت اسالمی، حکومتی است که در آن احکام اسالمی اجرا  ،عموم علماي اسالم

  .فهم و استنباط و در مرحله بعد عملیاتی و اجرایی کردن آن است، منانؤوظیفه م

والیت «کتاب  هاي خود در نجف اشرف که در قالب در درس) ره(ها پیش حضرت امام خمینی سال ـ2

کس  هیچ. شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است«: ندانتشار یافت، با صراحت اعالم داشته بود »فقیه

به همین سبب، . توان به مورد اجرا گذاشت گذاري ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی حق قانون

کنندگان را تشکیل  حکومت که یکی از سه دسته »گذاري مجلس قانون«در حکومت اسالمی به جاي 

هاي مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه  وجود دارد که براي وزارتخانه »ریزي مجلس برنامه«دهد،  می

همین  ».کند ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می دهد و با این برنامه ترتیب می

گذاري که مبین  قانون«: گونه بازتاب یافته است فهم در مقدمه قانون اساسی جمهوري اسالمی نیز این

این تعابیر به خوبی بیان  ».یابد بر مدار قرآن و سنت جریان می ،هاي مدیریت اجتماعی است ضابطه

ها و راهبردهاي کالن جامعه اسالمی را مشخص کرده و وظیفه  خداوند متعال قوانین، سیاست، کند می

سازي آن در  تر و پیاده هاي اسالمی و تدوین قوانین جزئی یاستنهادهاي مختلف در نظام اسالمی فهم س

 .جامعه است

هاي دینی، امري تخصصی است که مبتنی بر متون دینی  بدون شک فهم و استنباط روشمند آموزه ـ3

س حکومت اسالمی قرار دارد و از آن با عنوان أالشرایطی قرار گرفته که در ر بر عهده فقیه جامع

قانون اساسی  110این فهم از جایگاه والیت فقیه در بند . قانون اساسی یاد شده استدر » فقیه ولی«

هاي کلی نظام جمهوري اسالمی و نظارت بر حسن انجام آن بر عهده رهبري  نیز آمده و تعیین سیاست

البته رهبري نیز این امر خطیر را از طریق مشورت با کارشناسان امر در طول چهار . واگذار شده است

این  .ها این رهبري است که باید پاسخگو باشندگیري اند و در قبال این تصمیم دهه اخیر انجام داده

طور ه گانه و ب تفسیر نافی وظایف قانونی مجلس و دولت نیست، بلکه مطابق با قانون اساسی، قواي سه

و عملیاتی هاي کلی  خاص دولت و مجلس زیر نظر رهبري فعال بوده و وظیفه دریافت این سیاست

   .سازي آن از طریق تصویب طرح و لوایح را بر عهده دارند کردن و پیاده

. نکته دیگر آنکه والیتمداري در حوزه شخصی یک معنا دارد و در حوزه جایگاه حقیقی معنایی دیگر ـ4

هاي کالنی است که  نماینده مجلس در جایگاه حقوقی خود موظف به تبعیت از راهبردها و سیاست

البته در جایگاه شخصیت حقیقی هر فرد آزاد است تا آرا . ریزي کرده است جامعه اسالمی طرح رهبري

  .هاي خود را داشته باشد پردازي و نظرات خود را دنبال کند و نظریه

به  باید شود و هر فرد ن تعریف میپاسخگویی در نظام اسالمی مبتنی بر حدود اختیارات مسئوال ـ5

جمهور و نمایندگان مجلس عملیاتی و اجرایی کردن  ئیسوظیفه ر. اسخگو باشداندازه اختیارات خود پ

ها و تدابیر کالنی است که با محوریت و مدیریت رهبر جامعه اسالمی تنظیم شده است و  سیاست

ها، بلکه در مرحله عملیاتی و اجرایی کردن آنها باید پاسخگوي  گذاري ن نه در قبال سیاستمسئوال

اختیارات  جزء، بنزینچگونگی افزایش قیمت  دربارهگیري  تصمیم ،نمونه براي. دعملکرد خود باشن

 !جمهور بوده و ایشان باید پاسخگوي عملکرد خود در برابر افکار عمومی باشد یسئدولت و ر
  

 
 

  

  گزارش روز ▼

  استیضاح انتخاباتی؟

 میتصم شخصاً من نشود انجام کار نیا اگر«

این » .رفتگ خواهم باره نیا در را یمقتض

عضو » علی مطهري«اي است که  جمله

فراکسیون امید در واکنش به عدم اعالم وصول 

رئیسه در  استیضاح وزیر کشور از سوي هیئت

  ! جلسه علنی روز گذشته بیان کرده است

 ضاحیاست«: گوید این نماینده مجلس می

 وصول اعالم يبرا یکاف يامضا کشور ریوز

 یجانیالر يآقا دییتأ مورد مطلب نیا و داشت

 میداشت اصرار ما. گرفت قرار هم مجلس سیرئ

 اعالم ضاحیاست دارد را جلسه اداره شانیا خود تا

 کار نیا که داد قول ما به شانیا شود، وصول

 و کرد ترك را جلسه شانیا یول شود، انجام

 يآقا .نشست شانیا يجا به يمصر يآقا

 ضاحیاست که گفت يمصر يآقا به یجانیالر

 ما. دیکن وصول اعالم را آن ،دارد را الزم يامضا

 ضاحیاست دیبده دستور میگفت يمصر يآقا به

 من مگر گفت شانیا اما ؛شود وصول اعالم

 نیا خودش چرا هستم؟ یجانیالر يآقا سرباز

 تمام من نام به موضوع نیا چرا نکرد؟ را کار

این تالش ویژه براي استیضاح مسئول » شود؟

است س یازدهم در حالی اجرایی انتخابات مجل

که استیضاح وزیر نفت بدون آنکه دلیل آن 

در «مشخص شود و صرفاً با اعالم این جمله 

منتفی شده »  شرایط کنونی صالح نیست

است، برخی نمایندگان مجلس با جدیت تمام 

  .در پی استیضاح وزیر کشور هستند

دهد، استیضاح  شواهد و قراین نشان می

ر جورچینی است که فضلی قطعه دیگ رحمانی

جریان اصالحات در آستانه انتخابات اسفند ماه 

جورچینی که به دنبال ارائه . طراحی کرده است

تعریفی جدید از جریان اصالحات در افکار 

عمومی است؛ تعریفی که براساس آن حامیان 

اصلی و جریانی که بیشترین سهم را در این 

ناتیو دولت دارند، به عنوان منتقدان جدي و آلتر

شوند و هیچ  دولت اعتدال به جامعه معرفی می

بعید نیست این جریان براي انتخابات با شعار 

جمهور وارد فضاي  استیضاح و برکناري رئیس

  !انتخاباتی شود

  



  

 اخبار ▼

 براي فشار بر ایران صهیونیستیمؤسسه  توصیه

وریت خود را که به طور رسمی مأم) JINSA(امنیت ملی آمریکا  صهیونیستیمؤسسه 

سازان آمریکایی در حوزه دفاعی و امنیت راهبردي در کنگره، ارتش و  آموزش تصمیم«

هایش به  عنوان کرده، در جدیدترین توصیه» نهادهاي انتخابی به ویژه پیرامون خاورمیانه

مبادا به اصرار اروپاییان براي مذاکره با ایران وسوسه شود؛ زیرا به : دولت آمریکا آورده است

کشورهایی در منطقه که ایران بر آن سلطه «شدن اعتراضات مردم در ایران و  واسطه علنی

تغییر «ترامپ باید به جاي راهبرد قدیمی . ، اکنون زمان افزایش فشار بر ایران است»دارد

بر اثر » فروپاشی رژیم«اندازد، به دنبال  که همه را یاد حمله آمریکا به عراق می» رژیم

افزایش فشار اقتصادي بر : براي فروپاشی، آمریکا به موارد زیر نیاز دارد. باشد افزایش فشارها

هاي ایران، همکاري با اروپاییان براي  ت از معترضان در خیابانمنابع درآمد حکومت، حمای

تمهید مقدمات فنیِ دستیابی آزاد ایرانیان به اینترنت، رساندن پیام حمایت به مخالفان 

ها، تحریم تمام مقامات ایرانی که در سرکوب معترضان  داخلی در ایران از طریق رسانه

م تجاوزکارانه از سوي ایران مانند حمله به آرامکو، گونه اقدا دخالت دارند، پاسخ شدید به هر

توافق دفاعی جدید با اسرائیل براي تقویت بازدارندگی و توانمندي آن براي مقابله با هر 

هایش  توان مشروعیت حکومت ایران را کاسته، هزینه فعالیت با این اقدامات می. گونه حمله

 .درا افزایش داده و آن را تا حد امکان تضعیف کر

 ها رأي الزم براي استیضاح ترامپ را دارند دموکرات

گیري مجلس نمایندگان آمریکا درباره لوایح  در آستانه رأي» آسوشیتدپرس«خبرگزاري 

نظر تمامی اعضاي مجلس نمایندگان آمریکا را در زمینه » دونالد ترامپ«دوقلوي استیضاح 

بت به حدي است که تصویب این لوایح استیضاح جویا شده و نوشته است، میزان آراي مث

ترامپ به دلیل فشار به دولت اوکراین براي کمک به بدنام کردن . دو الیحه مسجل است

سوءاستفاده «به  2020جمهوري  ها در انتخابات ریاست نامزد پیشتاز دموکرات» جو بایدن«

آمار بر اساس . متهم شده است» تراشی در مسیر تحقیقات کنگره مانع«و » از اختیارات

اند به اتهام سوءاستفاده از اختیارات رأي مثبت  دموکرات گفته 216آسوشیتدپرس، تاکنون 

تراشی در مسیر تحقیقات کنگره رأي مثبت  اند به مانع دموکرات هم گفته 215. دهند می

اند، اما  خواهان با این دو اتهام موافقت نکرده یک از جمهوري هر چند هیچ. خواهند داد

  .در مجلس نمایندگان اکثریت را در دست دارندها  دموکرات

  در شش سال معادل دوره هشت سال قبل خودرو وارد کشور شد

گویند یک ساعت  االصول وقتی به کسی می علی«: اظهار داشت» طبا مصطفی هاشمی«

مسئوالن ما به . کند شود، حداقل به قدر ضرورت آب ذخیره می دیگر آب خانه قطع می

نگاه جدید به اقتصاد کشور بر ادامه راه گذشته که واردات و مصرف بود، جاي دوراندیشی و 

! کند تومانی دریافت می 4200افزودند و از جمله اعالم کردند هرکس هر چقدر بخواهد ارز 

جمهوري حسن روحانی  در شش سال ریاست. تن طال را در بازار آزاد به مردم فروختند 60

شت میلیارد دالر اتومبیل وارد شد؛ از کشورهایی که معادل دوره هشت ساله قبل، حدود ه

غافل . حتی از خود آمریکا کاالي مصرفی وارد شد. همسو با آمریکا ایرانیان را تحریم کردند

  ».گذارد تهی و تبعات ناگواري در اقتصاد بر جاي می رااز اینکه خزانه ارزي 

  !طلبی و مدیریت جهادي جریان سوم با شعار عدالت

اي غیر از  طلب با بیان اینکه معتقدم هیچ گزینه هاي اصالح از چهره» باکالمصادق زی«

طلبان و اصولگرایان وجود  نارضایتی گسترده نسبت به اصالح: گفت صندوق رأي نداریم، 

طلبی و  خواهد خودش را جریان سوم معرفی کند به عنوان عدالت دارد؛ یک جریانی که می

کنم اینها موفق خواهند  ر انتخابات شرکت کند؛ فکر میخواهد بیاید د مدیریت جهادي می

کنند تا به عنوان یک  شد و دارند از بغض و کینه از این دو جریان اصلی سوءاستفاده می

نفر قدرتمند در مجلس حضور  100کنم  فکر می: وي افزود. جریان سوم آرا را جمع کنند

تواند کاندیداي آنها،  نگهبان نمیشان این قدر زیاد است که شوراي  خواهند داشت و قدرت

  .نژاد را رد صالحیت کند یعنی احمدي

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 با آلمان و ایران مشترك اتاق رئیس »قصاعی عباسعلی«◄ 

 سفر ایران به اینستکس رئیس یک بار ماه چند هر اینکه بیان

 مالی انتقال هاي راه بررسی سفرها این از هدف: گفت کند، می

 مالی کانال این در دارو و مانند غذا  تحریمی،غیر کاالهاي

 ایران و اروپا مالی حمایت سازوکار رئیس است قرار .است

 12( دي 22 در تعطیالت از بعد و زودي به) اینستکس(

  . کند  سفر ایران بار دیگر به) ژانویه

 در برجام حامیان از و سابق دیپلمات »بیگدلی علی«◄ 

 با مذاکره ضرورت بر تأکید با »آرمان« روزنامه با مصاحبه

 رژیم وجود علت به ها دشمنی بیشتر« :است گفته آمریکا

 مسئله« آمریکا و ایران رابطه حل کلید. است صهیونیستی

 این خواهند می اگر کشورمان سیاستمداران ...است »فلسطین

 اندکی خود مذاکره صفر خطوط در باید باشد، ثمر پر سفر

  !»کنند تجدیدنظر

 صنفی هاي انجمن عالی کانون رئیس »چمنی ناصر«◄ 

 50 کارگران خرید قدرت اینکه به اشاره با کشور کارگران

 فعالً دستمزد کمیته جلسات :گفت است، یافته کاهش درصد

 یک به ها قیمت هستیم منتظر که است؛ چرا نشده تشکیل

 روزي چند بنزین، قیمت افزایش از پس. برسد مشخص ثبات

 پیدا صعودي سیر باره یک اما داشتند، نگه پایین را ها قیمت

  .کرد

 با آمریکا کنگره نمایندگان« :نوشت »هاآرتص« روزنامه◄ 

 دالري میلیون 175 ویژه بودجه زمینه در ترامپ درخواست

 که تصمیم این .اند کرده مخالفت قرن معامله از حمایت براي

 براي ترامپ پیشنهادي بودجه زمینه در حزبی دو توافق یک

 دهد می نشان که آمریکاست از نشانه آخرین است، 2020 الس

 نخواهد اجرایی ها زودي این به قرن معامله صلح به موسوم طرح

  ».شد

 در مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزیر» امیر حاتمی«◄ 

: مجلس شوراي اسالمی گفت ملی امنیت کمیسیون جلسه

از  مزایا و حقوق و 99 سال در جاري بودجه حوزه در ها دغدغه

 یافته افزایش درصد 25 و شده حل کامل طور به دولت سوي

  .مزایاست و حقوق به مربوط درصد 15 که

 کردستان استان به سفر در نیرو وزیر »اردکانیان رضا«◄ 

 اتکاي به کردستان استان آب تأمین و تخصیص: گفت

 همه شرایط مجموعه گرفتن نظر در با و دقیق مطالعات

 96 از بیش به هکتار هزار 30 حدود از جوار،هم هاي استان

  .یافت افزایش هکتار هزار

 اي ابالغیه در جمهور رئیس اول معاون »جهانگیري اسحاق«◄ 

 نمایندگان و مدیران از یک است، هیچ تأکید کرده ها دستگاه به

 بودجه الیحه از بخشی هیچ با مخالفت حق اجرایی هاي دستگاه

 .ندارند را مجلس در آن از بخشی هیچ تغییر درخواست یا 99

  
  .و ایتا دنبال کنند سروش  هاي رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه


