
روایت زیباکالم از تنزل جایگاه خانه ملت؛

کسیبرایمجلسترههمخوردنمیکند
مصوبه مولدسازی و تصمیمی که شورای عالی 
سران قوا گرفت، حواشی فراوانی به دنبال داشت 
و شماری از نمایندگان مجلس نیز به شدت از آن 
انتقــاد کردند. منتقدان می گویند بنابر اصل ۷۱ 
قانون اساسی، اختیار قانونگذاری با مجلس است، 
اما وجود نهاد های قانونگذار متعدد باعث دور زدن 

این حق قانونی مجلس شده است.
صادق زیباکالم، تحلیلگر مســائل سیاســی در 
گفتگو بــا انتخاب درباره این موضوع گفت: »رکن 
دموکراسی در همه نظام های مردم ساالر، مجلس 
اســت. مجلس اســت که از باالتریــن اختیارات 
برخوردار است، حق تحقیق و تفحص در تمام امور 
کشور را دارد و تمام نهاد ها و ارگان های دیگر باید 
به آن پاسخگو باشند، اما متاسفانه در اینجا به جای 
اینکــه مجلس در جایگاه قدرتمند خود قرار گیرد 
و نهاد های دیگر موظف به پاســخگویی و تبعیت 
از قوانین و مقررات مجلس باشــند، آنقدر جایگاه 
قدرت، نفوذ و اعتبار مجلس کاهش پیدا کرده که 

عمال کسی برای آن تره هم خرد نمی کند.«
وی با انتقاد از روند مصوبه مولدســازی، گفت: 
»در کجای قانون اساســی گفته شــده است که 
اگر کمیته ای از روســای ســه قوه تشکیل شود، 
از اختیارات ویژه ای برخوردار می شوند، هرکاری 
دل شان بخواهد و هرتصمیمی بخواهند می توانند 
انجام دهند؟ کجای قانون اساســی گفته شــده 
است که روسای سه قوه اگر باهم تشکیل جلسه 
دهند، می توانند باالتر از مجلس و نهاد های دیگر 
تصمیماتی بگیرند؟ کجای قانون اساســی چنین 
حــق و اختیاراتی را به کمیته ای که متشــکل از 
روسای سه قوه باشد را واگذار کرده است؟ حتی 
در وضعیــت اضطراری هم چنین چیزی به آن ها 

واگذار نشده است.«
زیباکالم با بیان اینکــه اینکه کاری که اکنون 
روسای ســه قوه انجام می دهند، با بدیهی ترین و 
ابتدایی ترین اصل تفکیک قوا مغایر است، افزود: 
»مجلس بایســتی در مورد سیاست ها و قوانین 
تصمیم گیری کند و وقتــی تصمیم گرفت آن را 
برای اجرا به قوه مجریه ابالغ کند. قوه مجریه در 
حقیقت مصوبات مجلس را دارد اجرا می کند. اگر 
مجلس احســاس کرد مصوباتش به درستی اجرا 
نمی شــود وزیر و در صورت لزوم رئیس جمهور 
را احضار می کنــد. در نهایت اگر بــه این نقطه 
رســید که خطایی صورت گرفته است، آن وقت 
به قوه قضاییه می گوید و این قوه بررسی می کند 
کــه آیا نقض قانون صورت گرفته اســت یا خیر. 
این ابتدایی ترین روش دموکراسی است که ما به 

اصطالح می گوییم اصل تفکیک قوا.«
این استاد علوم سیاسی خاطرنشان کرد: »اصل 
تفکیک قــوا به وجود آمده اســت تا قدرت یک 
جا جمع نشــود. برای اینکه قدرت پخش شود، 

تعیین کرده اند که قوه مقننه تصمیم گیری و قوه 
مجربه قوانین را اجــرا می کند و قوه قضاییه هم 
اگر شــکایت و نقض قانونی صورت گرفته باشد، 
دخالت می کند. اینکه همه این ها را کنار بگذارید 
و بگویید تشکیل چنین کمیته ای که متشکل از 
رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه 
است، می توانند اموال دولتی را بخرند و بفروشند، 
با ابتدایی ترین اصول مردم ســاالری مغایر است؛ 
چه حســب قانون اساســی نیم بند خودمان که 
خیلی هم کارآیی ندارد و چه بر اســاس فلســفه 
تفکیک قوا. خنده دار اســت کــه یک کمیته ای 
تشکیل می دهند که قوایی که باید از هم تفکیک 
باشــند و جداگانــه عمل کنند، یــک جا جمع 

می شوند و تصمیم گیری می کنند.«
زیبــاکالم همچنیــن دربــاره نقــش نظارت 
اســتصوابی شــورای نگهبان در مــورد مجلس، 
تصریح کرد: »اساسا نظارت استصوابی یعنی اینکه 
یک نهاد حکومتی بگوید فرضا این ســه نفر حق 
ندارند نامزد شــوند و آن پنج نفر می توانند و  ای 
مردم شــما از بین این پنج نفر می توانید انتخاب 
کنید. این امر با ابتدایی ترین اصول انتخابات مغایر 
است. یک کشور را نشــان دهید که یک نهادی 
دارد و این نهاد مثل شورای نگهبان ما اختیارات 
زیادی دارد و بر حسب آن می گوید این فرد و آن 
فرد صالحیت ندارند نامزد شــوند. بعد هم که به 
شورای نگهبان یادآور می شوید که قانون آن ها را 
موظف کرده که بگوید فــالن فرد چرا نمی تواند 
نامزد مجلس یا ریاست جمهوری شود، سخنگوی 
ســابق شــورای نگهبان پاســخ می دهد که ما 
نمی گوییم فردی که رد صالحیت شده، صالحیت 
ندارد بلکه می گوییم صالحیتــش برای ما ثابت 
نشد. در واقع مثل این می ماند که دادگاهی بگوید 
ما نمی گوییم شــما دزد هستید، ولی دزد نبودن 

شما به ما ثابت نشد و باید به زندان بروید.«
وی افزود: »آقای کدخدایی حقوق خوانده اند و 
در فرانسه دکتری خود را گرفته اند، اما نمی دانم 
این چه توجیه و استداللی بود که ایشان داشتند 
چراکه چنین سخنانی صرفا بازی کردن با کلمات 
بود. ما در هیچ کشــوری حتی در افغانستان هم 
سراغ نداریم که در انتخابات شان چنین دستگاهی 
باشــد که بگوید این افراد صالحیت شــرکت در 
انتخابات را دارند یــا ندارند. نتیجه این روند این 
می شود که آقایان الریجانی و هاشمی رفسنجانی 
هم رد صالحیت می شــوند و بعد هم که دلیل را 
از شورای نگهبان می خواهید، گاهی می گویند که 
می خواهیم آبروی این افراد نرود! این اســت که 
به باور من همه این ها دســت به دست هم داده 
و باعث شــده است مجلسی که قرار بود در راس 
امــور قرار گیرد، بدبختانــه االن در قعر امور قرار 

گرفته است.«

در آستانه ایام اهلل دهه فجر صورت گرفت

حضوررهبرانقالبدرگلزارشهدا
رهبر انقالب در نخستین ساعات صبح دیروز در حرم مطهر بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران حاضر شدند و یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت 

ایران را گرامی داشتند.
به گزارش ایسنا، در آستانه ایام اهلل دهه فجر و چهل وچهارمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب صبح روز سه شنبه با حضور در حرم امام خمینی)ره( یاد و خاطره 

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران را گرامی داشتند.
رهبر انقالب اسالمی سپس با حضور در مزار شهدای حادثه هفتم تیر 
و شــهدای انفجار دفتر نخست وزیری در هشت شهریور سال ۱۳۶۰ یاد 

شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر و یاران شهیدشان را گرامی داشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین بر مزار شهید مدافع امنیت آرمان 
علی وردی و تعدادی از شــهدای مدافع حرم، شهدای گمنام و شهدای 

مدافع سالمت نیز حضور یافتند.

5کشتهومفقوددرسقوط»گرگر«
درلرستان

همدلی| نبودن جاده روستایی در برخی مناطق کشور گاه سبب بروز 
اتفاقات بسیار تلخی همچون قطع عضو و مرگ شده است.

روز گذشته برخی رسانه ها خبر از سقوط »گرگر« در الیگودرِز استان 
لرستان دادند. وسیله ارتباطی معمول در مناطق کوهستانی که مسافران 
را از روی رودخانه عبور می دهد. براســاس ایــن گزارش ها اعضای یک 
خانواده 4 نفره و یک نفر از همراهان در ســقوط گرگر کشــته و ناپدید 

شدند
روز گذشته فرماندار الیگودرز از سقوط گرگر در روستای سرتنگ برزه 
بخش ززوماهرو از توابع الیگودرز خبر داد و گفت: ۵ سرنشــین گرگر به 
داخل رودخانه ســقوط کردند که ٢ نفر جان باخته و ۳ نفر دیگر هنوز 

پیدا نشده اند که احتمال جان باختن آنها وجود دارد.
ایمان خسروی روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار فارس در خرم آباد، 
با اشاره به سقوط گرگر در روستای سرتنگ برزه بخش ززوماهرو از توابع 
الیگودرز، اظهار کرد: متاســفانه ظهر امروز ۵ سرنشین گرگر به رودخانه 

سقوط کردند.
وی خاطرنشان کرد: 4 نفر اعضای یک خانواده به همراه یکی از اهالی 
روستا در حال رفتن به مراسمی بودند که برای عبور از رودخانه از گرگر 
استفاده کردند، اما متاسفانه گرگر سقوط کرد و افراد به داخل رودخانه 

پرتاب شدند.
فرماندار الیگودرز با بیان اینکه سه نفر از افراد سقوط کرده به رودخانه 
شامل پدر و مادر و فرزند هنوز مفقود هستند، افزود: احتمال جان باختن 

این افراد بسیار قوی است.
خســروی بیان داشت: ٢ نفر دیگر این حادثه مصدوم شدند که توسط 

عوامل امدادی و اورژانس به مراکز درمانی الیگودرز منتقل شدند.
وی با بیان اینکه این روســتا از مناطق محروم الیگودرز اســت، گفت: 
متاسفانه تاکنون به دلیل استفاده از گرگر جان بسیاری از افراد به خطر 
افتاده، تعدادی از شهروندان فوت کرده و انگشت تعدادی دیگر نیز قطع 

شده است.
فرماندار الیگودرز ادامه داد: در چند نقطه از این شهرستان برای تردد 
از گرگر استفاده می شود که پی گیری های بسیاری به جهت جمع کردن 
این ابزارها انجام شــده، ضمن اینکه باید اقدامات الزم جهت احداث پل 

در این نقاط انجام شود.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

سناریوی فشار بر تهران با محوریت تل آویو در حال طراحی است

اتحاد غربی - عبری 
علیه ایران

همدلی|  مــوج جدیــدی از ادعاهــای غرب بر 
علیــه ایران، با هدف باالبــردن تنش بین ایران و 
کشــورهای غربــی در حالی دنبال می شــود که 
به تازگی کشــورهای اروپایی خط مشــی بسیار 
سختگیرانه ای را در برابر ایران پایه گذاری کرده اند. 
این در شــرایطی اســت که از یک سو مقام های 
واشــنگتن به صراحت از افزایش همگرایی با رژیم 
صهیونیســتی در تقابــل با ایران یــاد می کنند و 

از ســوی دیگر، رســانه های غربی با ایجاد هیاهو 
در زمینه کمک های تســلیحاتی ایران به روسیه 
در جبهــه اوکراین، از ایران را بــه عنوان حریف 
جدیدی برای کشورهای اروپایی معرفی می کنند. 
در همیــن حال روز گذشــته دبیــر کل ناتو در 
اظهاراتی مدعی شد که روسیه با خرید تسلیحات 
از ایران و کره شمالی بیش از پیش برای جنگ با 
اوکراین آماده می شود.  شرح در صفحه ۳

رئیسی  استیضاح 
 سنِگ بزرِگ نزدن
درحالیکهوظیفهنظارتیمجلسکمرنگشده
سوالازرئیسجمهورمطرحشدهاست

 در آستانه ایام اهلل دهه فجر 
صورت گرفت

حضوررهبرانقالب
درگلزارشهدا

 سالروز درگذشت
 جعفر سلماسی؛

مردیکهپرچمرا
ازتختیگرفت

یادداشت

لودرنشینیوکارنامهخالی
محمدجواد پهلوان- در زمان ریاســت جمهوری محمود 
احمدی نژاد در جلسه ای با حضور دکتر احسان شریعتی فرزند 
مرحوم شــریعتی، بحثی در مورد اقدامات پوپولیستی رئیس 
دولت وقت در گرفت. افرادی که در جمع بودند از جمله نگارنده 
این سطور به شدت در خصوص چنین رفتارهایی از سوی نفر 
اول دولــت موضع گیری کرد و مطرح شــد که معموال وقتی 
کارنامه مسئوالن خالی است و یا غلط های زیادی رخ داده، میل 
به رفتارهای نمایشی شدت می گیرد. بعد از سخنان حضار در 
پایان بندی جلسه ،دکتر احسان شریعتی نکاتی را طرح نمود 
که به واقع طالیی بود. از جمله آنکه ناظران و کارشناسان عالم 
سیاست در ایران نباید به طور کامل حرکات پوپولیستی را نهی 
و رد کنند. او گفت پوپولیسم به تنهایی رویکرد غلطی نیست و 
این بستگی به آن دارد چه کسی و چگونه این رویکرد را اتخاذ 
کند. دکتر شریعتی تاکید داشت در اروپا نیز حرکات نمایشی 
از سیاسیون ســر می زند و مایه تعجب و حیرت نیست .حتی 
در فرانسه هم ما شــاهد رفتارهای پوپولیستی خاص از سوی 
مســئوالن آنجا هستیم. وی در پایان گفت که  الزمه سیاست 

بعضا نمایش است، اما باید دید این نمایش چه کیفیتی دارد.
این گفته ها مدت هاســت که در ذهن مــن می چرخد و به 
دنبال مصادیق آن هســتم. برای مثال چند روز پیش مطلبی 
هشدارگونه در خصوص رفتار استاندار مازندران خواندم که برایم 
جالب بود. نویسنده مطلب مذکور نوشته بود این استاندار یک 
روز پشــت لودر اســت، یک روز خبر افتتاح تاکسی هوایی در 
مازنــدران می دهد، یک روز هم طوری وانمود می کند که قرار 
است استاندار پایتخت یا معاون رئیس جمهور شود. او حتی در 
مورد جمع آوری ســگ های خانگی و حجاب هم مصاحبه های 

خاص می کند .
به نظرم همین مطلب می توانست معیاری باشد برای سخنان 
دکتر احسان شریعتی. یعنی این رفتار استاندار مازندران جزو 
رفتارهای پوپولیستی مثبت تلقی می شود یا منفی؟ آیا باید از 
این مقام ســتایش کرد و یا بایســتی او را برای چنین رفتاری 
ســرزنش نمود؟ گر چنین رفتارهایی جزو الزامات مسئولیت 
است آیا استاندار مازندران مسیر را درست پیموده و یا در ورطه 

رفتارهای پوپولیستی منفی افتاده است؟
به هر جهت، از روی کنجکاوی و رســیدن به پاسخی روشن 
جستجویی در ســایت های خبری اســتان مازندران کردم تا 
متوجه شــوم عملکرد و کارنامه این مقام دولتی چگونه بوده 
اســت. در همان ابتدا به این نتیجه قطعی رســیدم که میزان 
رضایت اهالی نظر از عملکرد این استاندار نازل است و انتقادهای 
بعضا تند و تیزی به وی می شــود. طبیعتا، وقتی این انتقادها 
را کنار رفتارهای پوپولیســتی او گذاشــتم این جمله احسان 
شریعتی برایم تداعی شد که تاکید داشت قبل از صدور حکم 
در مورد منفی یا مثبت بودن یک حرکت پوپولیســتی ابتدا به 
کیفیت و عملکرد آن مقام نیز نگاهی بیاندازید.عملکرد مثبت 
وقتی با نمایش آمیخته می شود پوپولیسم مثبت شکل می گیرد 
ولی وقتی عملکرد غیرقابل دفاع با نمایش آمیخته می شــود، 
صحنه های مضحکی نمایان می شــود. فلــذا حداقل در مورد 
رفتارهایی مثل لودرنشینی اســتاندار مازندران باید گفت این 
رفتارهای نمایشی جلوه مناسبی ندارد، چرا که عملکردها قابل 

دفاع نیست.کارنامه خالی که نمایش ندارد!

ارزیابی ها حکایت از افزایش هزینه مسافرت 
هوایی از سوی برخی شرکت ها دارد 

گرانیبلیتهواپیما
دورازچشمرادار

5کشتهومفقوددرسقوط
»گرگر«درلرستان

 بر اساس یک اعالم جدید نزدیک
 به20 میلیون نفر در تهران زندگی می کنند

جمعیت؛بمبساعتی
پایتخت

 قوه قضاییه: ارتباط جاسوس انگلیس
 با دولت روحانی دروغ است

تکذیبیکادعای
دیگرکریمیقدوسی

 عملیات انتحاری در مسجد پیشاور؛
 92 کشته و ۱۵0 زخمی داشت

افزایشتحرکات
نسخهپاکستانیطالبان

همدلی| چیزی تا رســیدن تعطیالت سال 
آینده باقی نمانده و حاال درســت در چنین 
روزهایــی زمزمه های افزایــش قیمت بلیط 
هواپیما مطرح شده اســت. رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــوری می گویــد: »هر گونه 
قیمت گذاری جدید بلیــت هواپیما پس از 
تصویب در ســتاد تنظیم بازار ابالغ خواهد 

شد«.
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     سیف الرضا شهابی 
   تحلیل گر سیاسی

لودرنشینی
وکارنامهخالی
 محمدجواد پهلوان

 مدرس دانشگاه 

مراقبتهاجم
روزمرگیباشیم

 مهرناز زندی
منتقد ادبیات

آهاییقین
گمشده!

 فیض شریفی
پژوهشگر ادبیات

سرمقاله

یادداشت ها

 حدود یک ماه است دولت جدید بنیامین نتانیاهو 
در اسرائیل بر سر کار آمده و در سیاست خارجی 
خود مبــارزه با جمهوری اســالمی و جلوگیری 
از هســته ای شــدن ایران را در راس برنامه های 
برون مرزی خود قرار داده است. نتانیاهو صریحا در 
مناسبت های مختلف این موضوع را اعالم کرد.در 
یک ماه اخیر ، سه تن از مقامات بلندپایه و تاثیرگذار 
آمریکا جک ســالیوان؛ مشاور امنیت ملی، ویلیام 
برنز؛ رئیس سازمان ســیا و آنتونی بلینکن؛ وزیر 

خارجه، به طور جداگانه از اسرائیل دیدار کردند... 
شرح در همین صفحه  

سیف الرضا شــهابی- حدود یک ماه اســت دولت جدید بنیامین 
نتانیاهــو در اســرائیل بر ســر کار آمــده و در سیاســت خارجی خود 
مبارزه با جمهوری اســالمی و جلوگیری از هســته ای شدن ایران را در 
راس برنامه های برون مــرزی خود قرار داده اســت. نتانیاهو صریحا در 

مناسبت های مختلف این موضوع را اعالم کرد.
در یک ماه اخیر ، ســه تن از مقامات بلندپایه و تاثیرگذار آمریکا جک 
ســالیوان؛ مشــاور امنیت ملی، ویلیام برنز؛ رئیس سازمان سیا و آنتونی 
بلینکن؛ وزیر خارجه، به طور جداگانه از اسرائیل دیدار کردند و با نتانیاهو 
در موضوعات مختلف و خصوصا جلوگیری از هسته ای شدن ایران مذاکره 
نمودند. همچنین از روز دوشنبه سوم بهمن ۱4۰۱ تا جمعه هفتم بهمن 
به مدت پنج روز بزرگ ترین و گسترده ترین رزمایش مشترک اسرائیل و 
آمریــکا با حضور ۷۵۰۰ نظامی و به کارگیری تجهیزات نظامی فراوان بر 
گزار شد. البته این رزمایش بیشتر به خاطر نشان دادن حمایت آمریکا از 

امنیت اسرائیل قابل ارزیابی است.
آنچه از اظهارات مقامات آمریکایی و اســرائیلی نتیجه گیری می شود؛ 
این است که واشــنگتن و تل آویو در جلوگیری از هسته ای شدن ایران 
نظرات مشــترک دارند. در حالی که اسرائیل شدیدا معتقد است آمریکا 
باید مرگ برجام را اعالم کند و برای حمله نظامی و تغییر نظام جمهوری 
اســالمی برنامه ریزی کند، دولت بایدن در این حد اعتقاد ندارد. اگر چه 
برخی از مقامات آمریکایی نظیر بلینکن مدعی اند که برجام از دســتور 
خارج شــده و گزینه نظامی روی میز است، ولی در عمل چنین نیست. 
به طوری که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات هسته ای مربوط 
به ایران اخیرا گفته است:» گزینه نظامی گزینه مشخصی نیست و مورد 
تایید ایاالت متحده نمی باشد. گزینه مورد عالقه آمریکا، گفت وگو است«

وی در مورد تغییر نظام سیاسی جمهوری اسالمی هم اظهار داشت:» 
ما به دنبال تغییر نظام نیســتیم، چون به نظرم به اندازه کافی تجربیات 
غم انگیز برای مهندسی تغییر رژیم به ویژه در خاورمیانه کسب کرده ایم 

».
واشنگتن تا آنجا با اسرائیل هماهنگ و همراه است که به تهران فشار 
آورده شود و تهران را مجبور به ادامه مذاکرات کنند و ایران برجام مورد 

نظر غربی ها را بپذیرد و امضا کند .
مشــکلی که نتانیاهو با آن روبه رو اســت، ناهماهنــگ بودن بایدن با 
دیدگاه های افراطی و جنگ طلبانه وی می باشد. اگر شخصی نظیر ترامپ 
همچنان در کاخ ســفید حضور داشت، احتمال هماهنگی بین تل آویو با 

واشنگتن بر سر حمله به ایران بیشتر بود .
درگیری های اوکراین و مشــکالت ناشی از آن که برای اروپا و آمریکا 
پیــش آمده و مخصوصا روی اقتصاد این کشــورها اثرات منفی بر جای 
گذاشته و تورم کم سابقه ای را بر آمریکا و اروپا تحمیل کرده، این فرصت 
را به این کشورها نمی دهد تا بخواهند مطابق دیدگاه های نتانیاهو عمل 
کنند و جبهه درگیری نظامی با ایران را باز کنند، اگر چه نتانیاهو بطور 
دائم موضوع اســتفاده از پهپادهای ایران در اوکراین توسط روسیه را به 
مقامات آمریکایی و اروپایی گوشزد می کند تا شعله خشم این کشورها را 

زیاد کند و آن ها را به تحرکات نظامی وا دارد.
اخیر نیز اســرائیل با حمله به تاسیســات نظامی در اصفهان از طریق 
اعرام ریزپرنده ها در آســتانه سفر بلینکن به اسرائیل احتماال از یک سو، 
خواســته به آمریکا نشان دهد که از توانمندی نظامی برای شروع جنگ 
برخوردار است به شرطی  که واشنگتن روی خوش نشان دهد و از دیگر 

سو، ایران را تحریک و وادار به واکنش کند .
با همه این ها بعید است واشنگتن با شروع جنگ در خاورمیانه موافق 

باشد مگر این که اتفاق غیرقابل پیش بینی رخ دهد.
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نمیکند

 روایت زیباکالم از تنزل
 جایگاه خانه ملت؛

اینترنت؛یکی
ازعللکاهش
گردشگریایران

یک کارشناس در گفتگو با 
همدلی مطرح کرد؛

حاشیههای
بیپایانسلبریتی

ارزشی

نگاهی به جنجال های 
اخیر»علی اکبر رائفی پور«
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