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ابعاد مختلف کمبود دارو بررسی شد؛
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جنجال پیرامون پارلمان اصالحات باال گرفت؛

عبورکارگزاران

ازرئیسدولتاصالحات
حزبکارگزارانسازندگیونسلجدیداصالحطلب
اینروزهااز تش ��کیلپارلماناصالحاتس ��خن
ی گویندتااز اینطریقهمموقعیترئیسدولت
م 
ل گرایانه
اصالحاتشکستهشودوهمانقالبفکروعم 
در این جریان راحتتر تحقق یابد.
مدتهاس ��ت ک ��ه موض ��وع عب ��ور از ش ��ورای عالی
ت گذاری اصالحطلبان مطرح شده و حزب
سیاس 
کارگ ��زاراناز مخالف ��انجدیاینش ��ورامحس ��وب
میشود.
ظاهرامخالفتحزب کارگزارانباعملکردمحمدرضا
ع ��ارف،ش ��ا کلهاصل ��یمخالفتای ��نحزبمطرح
و تأثیرگ ��ذار سیاس ��ی در اردوگاه اصالحطلب ��ان را
تشکیل میدهد.
شورایی که کارکردش زیرسؤال است
تیرم ��اهس ��الج ��اریب ��ود ک ��هع ��ارفوعبدالواحد
موسویالری به خاطر افزایش فشارها و انتقادات
احزاب اصالحطلب بهویژه حزب کارگزاران مجبور
شدند از سمت ریاست و نایبرئیسی شورای عالی
ت گذاریاصالحطلباناستعفادهندوتاکنون
سیاس 
ای ��نش ��ورادر وضعی ��تبالتکلیف ��یبهس ��رمیبرد،
هرچن ��د احم ��د ش ��ریف ،عضو ش ��ورای هماهنگی
جبه ��ه اصالحات در گفتوگو با فارس گفته اس ��ت
سکوت سازمانهای حقوق بشری
درخصوص جنایت اخیر آمریکا؛

زورترامپ
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حنیف غفاری

گزارشعملکرددولت
در راهبهارستان
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گزارشی از یک اختالفنظر مجلس و دولت؛

حسابکِشی
از پاستور

روحهللامتفکرآزاد
عضو هیئترئیسه مجلس عنوان کرد:

بهکودکانمهاجررسید!

ک ��ه«راهب ��ردانتخاباتیاصالحطلب ��انبرای1400تا
اواخرمهرماهنهاییمیشود»واز آغاز به کار شورای
ت گذاریاصالحطلبانبارئیسوترکیب
عالیسیاس 
جدیددر اواخرمهرماهامس ��الخبردادهاس ��ت،اما
کارشناسانمسائلسیاسیمعتقدنداینشورا کارکرد
خود را ازدستداده و نمیتوان به آن امید داشت.
درمیانجریاناصالحطلبفضابهنفعشورایعالی
ت گذاری اصالحطلبان نیست.
سیاس 
درواق���ع ا کثری���ت اصالحطلب���ان ،مقص���ر اصل���ی
م گیر پایگاه اجتماعیشان و نیز وجود
کاهش چش 
انشقاق درون این جریان سیاسی را شورای عالی
ت گذاریمیدانن���د کهب���هخاطرحمایت
سیاس��� 
تمامق���د از دول���ت و نی���ز عملک���رد ضعیف مجلس
دهم بهویژه فرا کس���یون امید روزهای س���ختی را
ی کند.
سپری م 
نارضایتیبرخیاصالحطلباناز رئیسدولت
اصالحات
ای ��نروزه ��ابرخیبزرگانوتئوریس���ینهایجریان
اصالحاتونیزنسلجدیدبدنهاردوگاهاصالحطلبان
از اص�ل�اح س ��اختاری ،تغیی ��ر و تح���ول در س ��ازوکار
م گی ��ری و از همه مهمت ��ر رهبری این جریان
تصمی 
ی گویند.
سیاسی سخن م 
2

بهارستان

برمداراقتصاد
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وصیتی که اعراب به آیندگان خواهند کرد
ادامه از همین اول
امروز« بن سلمان» «،بن زاید » و « حمد بن آل خلیفه» به مهرههای جدید بازی
واشنگتن و تلآویو در منطقه تبدیلشدهاند .بازیگرانی که بقای چندروزه خود در
قدرترابهنفسترامپونتانیاهو گرهزدهاند.آنچهمسلماستاینکه گفتمانمقاومت
و متعلقات آن در منطقه و جهان  ،نهتنها با این خیانتها تضعیف نمیشود ،بلکه
شاهد استمرار و پویایی بیشتر آن در زمان حال و آینده خواهیم بود.
و اما اعراب! ا گرچه حکام برخی کشورهای عربی خلیجفارس این روزها جامهای
شرابرایکبهیکدر دستاننتانیاهووترامپقرار میدهند،امادر آیندهاینزدیک،
همین مستی دامان خود اعراب را خواهد گرفت!
طی سالهای اخیر ،استراتژیستهای آمریکایی بارها موضوعاتی مانند«قطع نیاز
آمریکابهنفتخلیجفارس»و«پرهزینهبودنحمایتاز رژیمهایدیکتاتوریعربی»
را بهمثابه گزارههایی «رئالیستی» مطرح کرده و از دموکراتها و جمهوریخواهان
خواستهاند تا بیش از این  ،خود را درگیر دادن تنفس مصنوعی به کالبد بیجان

مزدوران عربی در منطقه نکنند.
ت کارنهتنهادرانتظارخروشخشم
بدونشکدرآیندهاینهچنداندور،اعرابخیان 
وغیرتملتهایمسلمانوفرزندانمقاومتخواهندبود،بلکهنگران«بازیغربو
ه کرات
صهیونیستها»باسرنوشتخودنیزخواهندبود.آمریکاورژیمصهیونیستیب 
نشاندادهاند کهدرمواقعبحرانیوزمانی که کاردبهاستخوانآنهابرسد،حتیابایی
از ذبح مهرههای خود در پای «اهداف کوتاهمدت » و «مقطعی»خود ندارند.
بهتر است بن سلمان و بن زاید پس از پایان بزمی که ترامپ برای نجات از شکست در
انتخابات و نتانیاهو برای فرار از زندان به راه انداختهاند ،مروری بر سرنوشت اسالف
خودمانند«صدام»و«قذافی»بیندازند.نتیجهبازیدرزمینغربوصهیونیستها،
چیزی جز سقوط و تباهی نخواهد بود.
قطعادرآیندهاینزدیک،خواندنوصیتنامهخائنانامروزوبازندگانفردایجهان
عرببرایهمگانخواندنیخواهدبود!البتها گرمقاماتسعودی،اماراتیوبحرینی
اساسا فرصت کنند وصیتنامهای برای ثبت در تاریخ بنویسند...

بررسی نقش نظارتی مجلس در مورد شوراهای اسالمی شهر و روستا
ادامه از همین صفحه
در واقع شوراهای مذکور عالوه بر وظیفهای که برای پیگیری مطالبات مردم بر عهده دارند ،در
چارچوب قوانین و مقررات موظفند تا با مشارکت در اداره امور کشور ،شرایط الزم برای تحقق
اهداف ،طر حها و برنامههای نظام اسالمی در سطوح مختلف؛ کشور ،استان ،شهرستان ،شهر،
بخش و روستا را فراهم نمایند.
طبقاصل100قانوناساسی،مجلسشورایاسالمینیزوظیفهداردتادر رابطهبامسائلمربوطبه
شوراهای اسالمی شهر و روستا ،تصمیمات الزم را اتخاذ و قوانین اجرایی آن را تصویب نماید.
فو
ن و حدود وظاي 
ن و انتخابشوندگا 
ب كنندگا 
در این قانون آمده است؛ « ...شرايط انتخا 
ن (مجلس
ی مذكور و سلسله مراتب آن ها را  ...قانو 
ت و نحو ه انتخاب و نظارت شوراها 
اختيارا 
ن میكند».
شورای اسالمی) معي 
با این حال و با عنایت به تجارب سنوات گذشته ظاهرا مجلس محترم در حال حاضر نه میتواند
این مسئولیت را به درستی ایفا نماید و نه حاضر است این نقش مهم را به دستگاههایی مانند
شورای نگهبان وا گذار نماید و این مسئله موضوع را به یک چالش اساسی برای نظام تبدیل
نموده است.
مجلسشورایاسالمیطیسنوات گذشتهبهرغماختیاراتی کهقانوندر اینزمینهبرایشتعیین
نموده ،از یکسو مدعی است که ابزار نظارتی الزم برای اداره امور شوراها و نظارت بر آنها را در
ی کند که با عنایت به اصل  99و طبق اصل  100قانون اساسی
اختیار ندارد و از سوی دیگر اعالم م 
نمیتواند نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها را به شورای نگهبان وا گذار نماید.
ن گونه که اشاره شد ،نظارت بر شوراهای اسالمی شهر و روستا باید در دو بخش مورد
البته هما 
بررسیقرار گیرد؛بخشاولمربوطبهنظارتبرانتخاباتشوراهایاسالمیاستوبخشدومناظر
بر عملکرد شوراها طی مدتی است که مسئولیت اجرای وظایف محوله را بر عهده دارند.
بررسی نتایج کار شوراها از اسفند ماه سال  77که اولین انتخابات شوراها برگزار شد تا این تاریخ
ی کند ،بیانگر این واقعیت است که سازوکار پیشبینی شده برای
که پنجمین دوره خود را طی م 
هر دو بخش کار یعنی نظارت بر انتخابات شوراها و نظارت بر عملکرد آنها فاقد کارایی الزم بوده
است و این مسئله سبب شده تا در بسیاری از موارد از سوی شوراهای مذکور شاهد بروز تخلفات،
جرائموناهنجاریهاییباشیم کهدر واقعاینتشکیالتبهنوعیبرایپیشگیریاز بروزآنهاایجاد
شدهاند.با این حساب بهنظر میرسد ،هما کنون در پارهای از موارد وضعیت شوراهای اسالمی
شهر و روستا در شرایطی قرار دارد که چنانچه در اسرع وقت تدابیر الزم برای رفع نواقص قانونی و
اصالح وظایف و حدود اختیارات آنها اندیشیده نشود ،عملکرد و نتایج کارشان میتواند به یک
بحران برای کشور تبدیل شود.انتخاب شهرداران و دهیاران فاقدصالحیت یا نا کارآمد ،وقوع
اختالسهای متعدد توسط اعضای برخی از شوراهای اسالمی شهر و روستا ،ایجاد و استفاده از
رانتهایانحصاری،بروزبرخیتخلفاتدرموضوعاتیمثلانجامپروژههایعمرانیغیرکارشناسی
و فاقد کیفیت بهخصوص در روستاها ،تبانی با پیمانکاران و سوءاستفاده از پروژههای شهری و
روستایی،سوءاستفادهازدرآمدهاییمانندعوارضشهریوروستاییوامثالآن،ازجملهمواردی
هستند که هرازگاهی اخبار آن در رسانهها منتشر میشود.همچنین پیدایش ثروتمندان نوظهور
شهریوحتیروستایی کهمعموال باسوءاستفادهازموقعیتشوراهابرایوا گذاریزمینهایملی،
دولتی،موقوفهوانفالدر قبالدریافترشوهیامشارکتدر ساختوساز ویاصدورمجوز غیرقانونی
برایانتقالانشعاباتآب،برق ،گاز وتلفنبهمناطقغیرمجاز وخارجاز محدوده،برایخودمالو
اموالنامشروع کسبنمودهاند،نمونهدیگراز مسائلومشکالتیاست کههمگیناشیاز خألهای
قانونی و ضعف نظارت در این بخش است.برخی از صاحبنظران از خألهای قانونی و ضعف در
قوانینبازدارندهبرایجلوگیریاز سوءاستفادهاز حقانتخابدهیارانوشهردارانتوسطشوراها
بهعنوان یکی از عوامل اصلی بروز ناهنجاریهای مورداشاره نام میبرند و معتقدند چون قانون به
درستی برای این مسئله تدبیر نکرده است ،لذا شوراهای اسالمی میتوانند با تحت فشار گذاشتن
این افراد ،خواستههای بعضا غیرقانونی و نامشروع خود را به آنها تحمیل نمایند.
درواقعضعفوخألهایقانونی گاهیباعثانتخابشهردارانودهیارانغیرمتعهد،غیرمتخصص

و نا کارآمد و متقابال تحت فشار قرار گرفتن برخی از شهرداران و دهیاران از سوی اعضای شوراها
میشود و لذا این افراد در پارهای از موارد شخصا مرتکب تخلف میشوند و در برخی از موارد نیز
مجبور میشوند برای حفظ موقعیت خود و منتفع شدن از عواید اقدامات غیرقانونی شوراها ،تن
به تبانی و اجرای تصمیمات آنها بدهند.
اما راهکار برون رفت از این مشکل چیست؟
وضعیت شوراها مورد آسیبشناسی دقیق قرار گرفته و با عنایت به تجارب چندین ساله ناشی از
وجود شوراها در ساختار اداره امور کشور« ،قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی
کشور وانتخابشهرداران»باعنایتبهنظراتمردموهمکاریدستگاههایذیربط،موردبازنگری
مجدد قرار گیرد و در صورت لزوم اصول قانون اساسی در این زمینه نیز اصالح شود.
نظارت بر انتخابات و نیز عملکرد شوراهای اسالمی شهر و روستا با تصویب مجلس شورای اسالمی
به شورای نگهبان سپرده و یا سازوکار کارآمدتری برای این منظور طراحی شود.
با همکاری سایر دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی یا شورای نگهبان ،تدابیر الزم برای
تقویت نظارت بر عملکرد شوراها بعد از انتخابات اتخاذ شود.
قوانین مربوط به انتخابات شوراها و وظایف آنها بازنگری و قوانین صریح و بازدارنده از تخلفات
احتمالی شوراها در آن پیشبینی و تصویب شود.
در قانون جدید تأ کید شود که شوراها عالوه بر وظیفه پیگیری مطالبات مردم ،نقش نماینده
حکومت برای حفظ منافع کشور ،مصالح جامعه و منابع ملی را نیز برعهده دارند.
همچنین موظف شوند ضمن احتراز از انجام هر اقدامی که منجر به آسیب دیدن موارد فوق شود
در چارچوب وظایف محوله و از طریق مراجع ذیربط با خاطیان و کسانی که قصد سوءاستفاده
و ایجاد اختالل در این موضوعات را دارند ،از جمله کسانی که به شکل غیرقانونی قصد تصرف
زمینهای عمومی و دولتی یا انتقال خدمات شهری به مناطق غیرمجاز و یا تغییر کاربری اما کن را
دارند ،برخورد نمایند و اخبار آن را در اسرع وقت به اطالع مراجع ذیربط برسانند.
در جریان بازنگری «قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران»قوانینبازدارندهبرایجلوگیریازاعمالفشارغیرقانونیشوراهابردهیارانوشهرداران
تدوین و تصویب شود.
قوانین بازدارنده و سخت برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی توسط اعضای شوراها وضع و
در قانون جدید گنجانده شود ،به گونهای که اعضای شوراها به هیچوجه نتوانند از موقعیت خود
در جهت تأمین منافع شخصی و خانوادگی (مثل وا گذاری زمینهای عمومی و دولتی به افراد
فرصتطلب یا صدور مجوز انتقال خدمات شهری به مناطق غیرمجاز یا تغییر کاربری اما کن)
سوءاستفاده نمایند.
برای کاهش ناهنجاریهای مربوط به این حوزه و افزایش بهرهوری شوراها ،در مورد نحوه تأیید
صالحیت داوطلبین شرکت در انتخابات شوراها تجدیدنظر و شرایط سختتری مانند؛ تعهد،
تخصص ،تجربه ،تحصیالت متناسب با موضوع ،ارائه برنامه ،ارائه تأییدیه از معتمدین شهر یا
روستا یا امثال آن در شرایط ثبتنام لحاظ شود.
ترجیحاقبلاز شرکتداوطلبیندر رقابتهایانتخاباتی،از آنهادر رابطهباوظایفقانونیشوراها
و قوانین بازدارنده از تخلفات ،آزمون سختگیرانه به عمل آید و یا به شکل جدی برای داوطلبین
در این زمینه کالس حضوری برگزار شود.
در حال حاضر تقریبا فقط خود شوراها بر خودشان و مصوباتشان نظارت دارند که به نظر می رسد
ی کند،لذاشایستهاستبااصالحقوانینومقرراتیاایجادسازوکارالزم،ایننقیصهبرطرف
کفایتنم 
شود.ستادمستقلیباعضویتنمایندگانسهقوهونهادرهبریبرایاجرایتمامیانتخاباتهای
کشور از جملهانتخاباتشوراهاایجادشود.ترتیبیاتخاذشودتاشورایعالیاستانهاضمنایفای
نقش نظارتی ،نقش و وظیفه خود را برای ارائه طرح به مجلس و دولت (برای رفع مشکالت ملی و
محلی مرتبط) به درستی انجام دهند.
به هر حال ا گر قرار باشد شوراها موفق عمل کنند ،باید برای رفع نواقص مورداشاره تدبیری
اندیشیده شود.

سرنوشتپیمان«کمپدیوید،»2براینسلهای
کنونی و آتی در دنیا بسیار عبرتانگیز است! در
س����ال  2000میالدى ش����اهد بودیم که سلس����له
مذا کرات کمپدیوید2باحضور«یاسرعرفات»
و«ایهودبارا ک»وبیل کلینتوننتیجهاىبراى
ملت فلسطین در پى نداشت و عکس یادگاری
این س����ه با یکدیگر ،به یکی از نمادهای «فریب
فلسطینیان»توسطغربورژیماشغالگرقدس
تبدیل ش����د.کار بهجایی رسید که یاسر عرفات
در آخری����نروزه����اىحی����اتبهه����وادارانخود
توصیه کرد در مقابل تلآویو تس����لیم نش����وند و
به آن اعتماد نکنند...
فرش قرمزی که دیش����ب برای نتانیاهو ،ترامپ
ووزرایام����ور خارج����هبحری����نوام����اراتعرب����ی
متحدهپهنشد،درستبهرنگخونبهناحق
ریختهشدهفلسطینیانیبود کهطینزدیکبه
هفتدهه،درمسیرآزادیسرزمینآباواجدایی
خودورهاییقدسشریفاز دستاشغالگران،
جان خود را تقدیم کردند.
شهدایی کههرگزپرچممقاومترازمیننگذاشته
وت����اآخری����نقطرهخون،بافری����اد«القدسلنا»
خ����واب راحت را از چش����مان صهیونیس����تها و
حامیان آنها ربودند.
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احمدرضا هدایتی

بررسینقشنظارتیمجلس
درموردشوراهایاسالمیشهروروستا

گزارشی از محتوای جلسه دیروز مجلس
با وزیرنفت؛

سرمقاله

گزارشی از دالیل گرانی لپتاپ و تبلت و تأثیر آن بر دانشآموزان و کارمندان ؛

دوریگران تمام شد
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ماده یک قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران
که اول خرداد سال  1375به تصویب مجلس
ش����ورای اس��ل�امی رسیده اس����ت ،تصریح دارد
ک����ه؛ «ب����ه منظور پیش����برد س����ریع برنامههای
اجتماع����ی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداش����تی،
فرهنگ����ی ،آموزش����ی ،پرورش����ی و س����ایر ام����ور
رفاه����ی از طریقهم����کاری م����ردم و نظ����ارت بر
امور روستا ،بخش ،شهر و شهرک ،شوراهایی
به نام ش����ورای اس��ل�امی روستا ،بخش ،شهر و
ش����هرک بر اس����اس مقررات این قانونتشکیل
میش����ود».
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