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صفحه 8

« ابتکار» طرح مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان را بررسی کرد

انتخابات حزبی،
استانی یا تناسبی؟

سواالت لو رفته بود؟

ماجرای کنکور پرحاشیه
صفحه 6

گروه سیاسی  -سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح افزایش تعداد
نمایندگان در مجلس را تشریح کرد .علی حدادی سخنگوی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح
افزایش تعداد نمایندگان در این کمیسیون ،اظهار کرد :این طرح به کمیسیون شوراها ارجاع شده
و پس از بررسی در صحن کمسیون طرح برای بررسی کارشناسی به کارگروه تخصصی کمسیون
ارجاع شده است .وی افزود :در این کارگروه با حضور مسئوالنی از وزارت کشور و کارشناسان
مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مربوطه ،طرح افزایش تعداد نمایندگان بررسی شده و کار
بررسی بر روی آن تقریبا به اتمام رسیده و به زودی برای بررسی در صحن کمسیون در دستورکار
قرار میگیرد و پس از آن برای ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه میشود.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه طبق ماده  64قانون اساسی باید تعداد
نمایندگان افزایش یابد ،ادامه داد :طبق طرح ارائه شده به مجلس باید  40نماینده به تعداد فعلی
اضافه شود که بر اساس آن تعداد نمایندگان به  230نفر افزایش مییابد .حدادی با بیان اینکه بر
اساس برخی از معیارها همچون افزایش جمعیت باید تعداد نمایندگان افزایش یابد ،افزود:همچنین
برخی از حوزههای انتخابیه به دلیل گستردگی و تعداد کم نمایندگان ،امکان سرکشی به کل حوزه
انتخابیه وجود ندارد که الزم است که تعداد نمایندگان این حوزهها افزایش یابد.
شرح درصفحه 2

« ابتکار» گزارش می دهد

خیز ترامپ
برای بازگشت به قدرت
صفحه 11

اخبار

راشا تودی:

تسلیحات ارسال شده غرب به اوکراین از بازار سیاه سر در
میآورند
راشا تودی طی تحقیقات و گزارشی اعالم کرد که تسلیحات مرگباری که از ایاالت
متحده ،انگلیس و سایر کشورهای ناتو به اوکراین ارسال میشوند ،منجر به ایجاد
خرید و فروشهای غیرقانونی و بازار سیاه شده است.
به گزارش ایسنا ،اوکراینیها در بازارها و شبکههای غیرقانونی ایجاد شده ،نه تنها
تسلیحات کوچک بلکه سختافزارهای پیچیدهای از جمله سیستمهای ضدتانک
جاولین و پهپادهای انفجاری ( )Phoenix Ghostرا عرضه میکنند.
چند تن از خبرنگاران راشا تودی در اقدامی تواستهاند با افرادی که در این بازار
سیاه هستند ،گفتوگو کنند و معامله خرید یکی از همین پهپادهای انفجاری را
به قیمت  ۴هزار دالر انجام دهند .برخی از این خبرنگاران نیز خود را عالقهمند به
خرید مینهای ضدنفر آمریکایی نشان دادند اما به آنها گفته شده که موجودی
این نوع از مینها تمام شده است .یکی از خبرنگاران از فروشنده سوال کرده که
آیا امکان ارسال این نوع پهپاد به شهر مرزی پرزمیسی در لهستان وجود دارد،
فروشنده پاسخ داده که مشکلی نیست اما  ۱۰۰۰دالر دیگر خرج دارد.
راشا تودی همچنین با یک فروشنده دیگری ارتباط برقرار کرده که عالوه بر
تسلیحات آمریکایی طیف گستردهای از تسلیحات قدیمی ساخت روسیه و شوروی
از جمله کالشینکف ،تفنگهای دستی ،نارنجکها و تفنگهای تک تیرانداز را ارائه
کرده است .این گزارش خاطرنشان کرده که نکته قابلتوجه فروش این تسلیحات
در بازار سیاه ،قیمت آنهاست که به طرز عجیبی پایین میباشد .برای مثال،
سیستم سالح ضدتانک سبک نسل بعدی ( )NLAWساخت انگلیس تنها به
قیمت  ۱۵هزار دالر فروخته میشود در حالیکه به گفته این رسانه ،خرید سالح
ضدتانک به صورت قانونی ممکن است از  ۳۰هزار تا  ۴۰هزار دالر هزینه داشته
باشد .این در حالی است که یورگن استاک ،دبیرکل اینترپل ماه گذشته هشدار
داد که درگیری در اوکراین موجب خواهد شد تا این تسلیحات پیشرفته غربی از
بازارهای سیاه سردرآورند .وی اذعان داشت« :گروههای جنایتکار سعی میکنند از
این شرایط آشفته و در دسترس بودن سالحها استفاده کنند و آنها ممکن است نه
تنها در کشورهای همسایه اوکراین بلکه به سایر قارهها ارسال شوند».

مردم مقابل مردم
مشکل مستاجران با آغاز فصل نقل و انتقال خانه
به اوج خود رسید .افزایش بی رویه اجاره بها متاثر از
تورم اقتصادی ،سبب شد تا دولت با تعیین سقف
 25درصدی افزایش اجاره بها ،مالکان را مجبور به
کنار آمدن با مستاجران کند .اما روز گذشته خبری
مبنی بر استخدام شرخرها توسط مالکان برای
تخلیه خانه از سوی مستاجران منتشر شد .خبری
که نشان میدهد مالکان برای اجاره منازل خود
به قیمت باالتر متوسل به ابزار زور ،خارج از دایره
قانونی شده اند .آنچه میتوان از فهوای این خبر
فهمید آن است که اساسا ً دستورها و قوانین مغایر
با واقعیتهای اقتصادی عموما ً با پیدا شدن راههای
فرار تبدیل به اموری ناکارآمد برای حمایت قشری از
جامعه مقابل قشری دیگر میشود .از زاویه دیگر
ریشه مشکل نه تعیین سقف که متغیرهای کالن
اقتصادی است که عدم توازن عرضه و تقاضا بخشی
از آن است .به بیان دیگر قیمت باالی مسکن سبب
میشود تا مالکان به تناسب قیمت از مستاجران
اجاره بها طلب کنند .در این بین مستاجران نیز به
واسطه وضعیت بد اقتصادی توان توان پرداخت
ندارند .در این معادله اما سیاستگذار به جای
حل مشکل به طور کالن ،دست به کار میشود و
با دستور و تقاضا و در وجه دیگر با پویشهای بی
اثری چون «صاحبخانه خوب» ،صورت مساله اصلی
را نادیده میگیرد .آنچه در نتیجه این وضعیت رخ
داده قرار گرفتن مردم روبرو هم است .چرا که وقتی
پای منافع اقتصادی به میان میآید ،نمی توان انتظار
داشت که ذینفعان به واسطه امر اخالقی از منفعت
خود چشم پوشی کنند.
ادامه درصفحه 2

لوکاشنکو:

بودجه چند میلیاردی بن سلمان برای معامالت نظامی با
رژیم صهیونیستی
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر آمادگی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی
برای عادی سازی روابط ،منابع دیپلماتیک از برنامه ریزی ولیعهد سعودی برای
اختصاص بودجه سنگین به معامالت نظامی با این رژیم پرده برداشتند.
به گزارش ایسنا ،به دنبال گمانه زنیها درباره احتمال نزدیکی روابط میان
عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی طی سفر جو بایدن ،رئیس جمهوری
آمریکا به منطقه ،سعودی لیکس به نقل از منابع دیپلماتیک خود فاش کرد که
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان در حال تهیه بودجه چند میلیارد دالری برای
انجام معامالت نظامی بزرگ با رژیم صهیونیستی است.
منابع مذکور در این باره گفتند :بن سلمان بودجه سنگینی را برای واردات نظامی
از اسرائیل و نشان دادن حسن نیت خود به تلآویو در نظر گرفته است.
منابع دیپلماتیک در حالی خبر از تمایل بن سلمان به انعقاد معامالت نظامی
با رژیم صهیونیستی خبر دادهاند که منابع رسانهای عبری شنبه از تالش دولت
رژیم صهیونیستی برای رونمایی از یک توافق امنیتی بزرگ با عربستان سعودی در
جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه پرده برداشتند.
رسانههای عبری زبان فاش کرد که دولت رژیم صهیونیستی درصدد پیش
بردن یک معامله امنیتی بزرگ برای فروش سامانههای پدافند هوایی به عربستان
سعودی در جریان سفر ماه جاری میالدی جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا به
منطقه است .ایتای بلومنتال ،خبرنگار نظامی شبکه عبری زبان کان در این باره
گفت :تمامی این موارد تحت نظارت آمریکا قرار دارد؛ چراکه اسرائیل و عربستان
روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند .اخیرا نیز شبکه  ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی
فاش کرده بود که مقامات این رژیم در صدد جلب رضایت جو بایدن ،رئیس
جمهوری آمریکا برای تحویل سامانههای پدافند هوایی به چند کشور عربی
هستند .این شبکه گزارش داد :این طرح شامل تحویل سامانه پدافند هوایی لیزری
پرتو آهنین ( )Iron Beamبه امارات و عربستان است.

سرمقاله

ژوبین صفاری

جنگ آتی ،نبرد برای تسلط بر آسیای مرکزی است
رئیس جمهوری بالروس تاکید کرد در پاسخ به درخواست
لهستان از واشنگتن برای استقرار تسلیحات هستهای در خاک
این کشور ،از والدیمیر پوتین ،همتای روس خود خواسته تا در
بالروس سالح هستهای مستقر کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اینترفاکس ،الکساندر لوکاشنکو،
رئیس جمهور بالروس در سخنرانی به مناسبت روز استقالل
در مینسک در  2ژوئیه توضیح داد که چرا از پوتین درخواست
موشکهای با قابلیت حمل کالهک هستهای کرده است.
لوکاشنکو یادآور شد که این او نبوده که تصمیم به کنار گذاشتن
سالحهای هستهای گرفت .برعکس ،او به عنوان رهبر جدید
یک کشور جوان مستقل ،مجبور به اجرای تصمیم رهبری
قبلی کشور شد .او گفت که برای اطمینان از خروج تسلیحات
هستهای از بالروس تحت فشار شدیدی قرار داشت.
موضوع تسلیحات هستهای مجددا ً در مذاکرات بالروس و
روسیه به ابتکار طرف بالروس مطرح شد.
الکساندر لوکاشنکو تاکید کرد :این باجگیری هستهای نیست.
من و رئیسجمهور روسیه به ویژه با سالحهای هستهای
باجگیری نمیکنیم .این تز و این موضوع در مذاکرات با رئیس
فدراسیون روسیه پس از درخواست لهستان از ایاالت متحده
برای استقرار تسلیحات هستهای در قلمرو خود مطرح شد.
سپس به رئیس جمهور پوتین گفتم :چرا وانمود میکنیم که
هیچ اتفاقی نمیافتد؟ ما برای مدت طوالنی مشورت کردیم و
به این نتیجه رسیدیم که باید ظرف یک روز آماده باشیم تا

اقدامات آنها را پاسخ دهیم .سالح های خود را به آنجا بردیم [به
روسیه] و من حق دارم از رئیس جمهور روسیه برادرانه بخواهم
این امکان را فراهم کند تا این تضمین داده شود که هیچ کس
جرات عبور از مرز جمهوری بالروس را نداشته باشد .که این
کار را کردم.
رئیس جمهور بالروس تاکید کرد که ممکن است در آینده
نزدیک جنگی برای تسلط بر دو مرکز قدرت در آسیای مرکزی
آغاز شود :ایاالت متحده و اتحادیه اروپا از یک سو و چین از
سوی دیگر .مبارزه برای تسلط غرب نه تنها در اروپا بلکه در
آسیای مرکزی نیز وجود دارد.
او با اشاره به وقوع شورش های خیابانی در اوایل سال جاری
در قزاقستان پیش بینی کرد که ازبکستان می تواند نقطه بعدی
تحریکات باشد .او گفت :ما حقایق زیادی را در اختیار ازبکستان
قرار دادیم .آنها حتی وقتی در یکی از اجالسها این را گفتم،
به نوعی آزرده شدند .دیروز چه اتفاقی افتاد؟ در جمهوری قره
قال پکستان ،تقریبا ً نیمی از ازبکستان ،ظاهرا ً متوجه شدند
که چیزی در قانون اساسی اشتباه است (آنها میخواهند همه
پرسی قانون اساسی برگزار کنند) ،و ناآرامیها آغاز شد .بیثبات
سازی ازبکستان آغاز شده ،امروز زمزمه می کنند که خارجیها
در آن دست دارند .آنها دست از قزاقستان هم نمی کشند.
اوضاع آنجا بسیار پیچیده است .آسیای مرکزی ،درست مثل
ما ،بین دو آتش گرفتار شده است :اروپاییها و آمریکاییها از
یک طرف و چین در طرف دیگر .چین به آسیای مرکزی کمک

یادداشت
طاهر جمشیدزاده
در سپهر سیاست و روابط بینالملل طبق
اتمسفر غالب بر مناسبات بین کشورها گاهی
اوقات مسائل سیاسی برخالف عرف مرسوم و
مسائل اقتصادی و اجتماعی آن طور که باید
و شاید رایج است پیش نمی رود و قضیه
بطئی و فرسایشی می شود و به یک کاتالیزور
برای تسریع سرعت پیشرفت واکنش نیاز است
که معادله را بسامان و دوطرفه کند که معادله
برجام هم دقیقا به این روند دچار شده است و هر دو
طرف کژ دار و مریز رفتار میکنند؛ اگر چه اکنون به زعم قاطبه تحلیلگران و
تئوریسینهای سپهر سیاست توپ برجام در زمین آمریکاست و ایران نباید
تمام تخم مرغ های خود را در سبد برجام بگذارد؛ ولی در این میان نقش
دستگاه دیپلماسی و هیأت مذاکره کننده در حصول توافق خوب دو جانبه
خیلی تأثیرگذار است اما از زمان سرکار آمدن دولت سیزدهم و گروه دیپلماسی
جدید و در رأس آنها وزیر امورخارجه ،در عرض بازه ده ماهه مرتب این جمله
در جراید و رسانهها طنینانداز است که خروجی مذاکرات در این مدت مثبت
بوده است و این گفتار درمانی شعاری هنوز راهی برای نجات اقتصاد ایران که
سالهاست دچار دو آفت جدی رانتیریسم و بیماری اقتصاد هلندی است؛
نگشوده است و از  ۱۸اردیبهشت  ۹۷هجری شمسی با تحمیل تروریسم تمام
قد اقتصادی بوسیله رییس جمهور سابق افراطی ایاالت متحده دونالد ترامپ
ضلع سوم این مثلث هم تکمیل شده است.
در این بحبوحه دولت سیزدهم که باید  ۹۰درصد روند فعال مذاکرات تیم
کاربلد دوازدهم به سکانداری دکتر محمد جواد ظریف را طی کرده بود و ادامه
می داد به یکباره مثل گسل های هورست در زمین شناسی آن مذاکرات شکاف

میکند تا بقای خود را حفظ کند .این مبارزه در آینده نزدیک در
آسیای مرکزی خواهد بود .عالئم این امر قبال ًآشکار شده است.
وی در ادامه تاکید کرد :هیچ کاری در بالروس ،به ویژه امروز،
بدون اجازه یا دستور رئیس جمهوری انجام نمیشود .رسانهها
شایع کردهاند که بالروس «اشغال» است و پوتین کنترل آن را
در دست دارد .من میدانم که چرا امروز این اتفاق میافتد و
میخواهم بفهمید که آنها از انواع روشها برای بیثبات کردن
اوضاع در کشور ما استفاده میکنند .آنها میدانند که من
چگونه هستم و سعی می کنند به من برسند .به یاد داشته
باشید هیچ کاری در بالروس ،به ویژه امروز ،بدون اجازه یا
دستور رئیس جمهوری لوکاشنکو انجام نمی شود .تا زمانی که
من رئیس جمهور هستم همینطور خواهد بود.
س جمهوری بالروس افزود :بازیکنان قوی جدیدی در
رئی 

عرصه بینالمللی ظهور کردهاند و آنها با معماری تک قطبی
جهان موافق نیستند .دنیایی که ما میدانیم امروز یا فردا دیگر
وجود نخواهد داشت .آنها خواهان جهان چندقطبی هستند،
چین و هند ،روسیه که از لحاظ اقتصادی و نظامی قدرتمند
است و بسیاری دیگر اینها دنبال جهان چند قطبی هستند.
اما ایاالت متحده آمریکا میخواهد در جهانی تک قطبی زندگی
کند.
رئیس دولت بالروس گفت :آنها از طریق دالر حکومت
میکنند .با چاپ این دالرها قویترین سالحها را ایجاد می
کنند .آنها تقریبا این سالحها را به فضا هم بردهاند .آنها
سالحهای پیشرفته دارند و میخواهند جهان را کنترل کنند.
ایاالت متحده نه تنها در ناتو فعالتر شده است .آنها در حال
ایجاد سازمانی مشابه در اقیانوس آرام ،علیه رقیب اصلی چین
هستند .بنابراین ،دلیل اصلی این است که ایاالت متحده می
خواهد بر جهان مسلط شود .آنها می خواهند جهان را همانطور
که بود نگه دارند .آنها شروع به بمباران هرکسی می کنند که
سرش را بلند کند.
او گفت :آمریکاییها دنبال هژمونی هستند ...دنیای تک
قطبی میخواهند ...دلیل این مسئله پیدایش روابط جدید
در جهان است که دعوت به کثرت گرایی دارد .امروز نه فقط
برای وضعیت پسا شوروی ما و در بخش اروپایی آن بلکه برای
آسیای مرکزی که جمهوری های ما (شوروی سابق) در آن
حضور دارند ،نبردی در جریان است.

انگیزه مشترک برجامی و لغو تحریمها
برداشت و حاال دولت متوجه شده است که علم سیاست و اقتصاد دو علم
مدرن و روز دنیا هستند که نباید با شعار با آنها رفتار و گفتوگو کرد.
با سفر بورل به ایران و دیدار علی باقری کنی معاون وزیر خارجه با انریکه
مورا در دوحه حاال طرفین عزم خویش را برای بازگشت به دیپلماسی و میز
مذاکره جزم کرده اند و حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه هم خروجی
دیدار باقری کنی و مورا را مثبت ارزیابی کرده است .در واقع بحث اصلی بر
سر مذاکرات هسته ای در حالی مجدد بوجود آمده است که آمریکایی ها از
سر استیصال به میز مذاکره بازگشته اند و علت اصرار آن ها بر احیای برجام به
موضوع راهبردی و استراتژیک بر می گردد:
 -۱بازگرداندن نفت ایران به بازار انرژی و جایگزینی آن با روسیه به دلیل
جنگ فرسایشی روسیه با اوکراین
 -۲استفاده از برگه ایران در انتخابات کنگره و انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا در سال۲۰۲۴
 -۳استفاده از توافق احتمالی در سفر منطقه ای بایدن ؛ مهمترین عامل
اصلی که موجب شده آمریکاییها به میز مذاکره بازگردند ناموفق بودن
سیاستهای دولت سابق آنها در اعمال فشار حداکثری بوده که به بن بست
رسیده است و در مقابل آمریکاییها نیز در مذاکرات پیش رو باید به ۳
خواسته منطقی و عقالیی ایران تن در دهد -۱ :برداشتن تحریمها  -۲تضمین
معتبر  -۳تعبیه پروسه راستی آزمایی معتبر در توافق احتمالی؛ در شب ۱۵
دی  ۱۳۹۸دولت حسن روحانی نیز پس از  ۴مرحله کاهش تعهدات خود
و همگام با قانون راهبردی مجلس یازدهم لغو کامل تحریم ها؛ طی بیانیه
م پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را رسما ً اعالم کرد؛
ای گا 
مطابق این بیانیه جمهوری اسالمی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه
عملیاتی «ظرفیت غنی سازی ،درصد غنی سازی ،میزان مواد غنی شده و
تحقیق و توسعه» مواجه نیست .ایاالت متحده در سپتامبر ۲۰۲۰میالدی و در

واپسین ماه های در قدرت بودن رئیس جمهوری افراطی و یکجانبه گرای خود
دونالد ترامپ تالش کرد با فعال سازی مکانیسم ماشه تقریبا تمام تحریم
های سازمان ملل متحد علیه ایران را بازگرداند که با مخالفت اکثریت اعضای
شورای امنیت موفق به این کار نشد؛ با پیروز شدن ج و بایدن به ریاست
جمهوری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱میالدی بایدن و وزیر خارجهاش بارها و بارها
در نطق های رسمی خویش در بحبوحه اپیدمی کرونا و مشکالت داخلی ینگه
دنیا رسما ً اعالم کردند که سیاست کور فشار حداکثری دولت سابق آمریکا
علیه ایران به بن بست رسیده است و نتیجه ای در برنداشته است و همین
مسئله باعث شد تا اعضای ۵+۱و ایران مذاکراتی را برای پیوستن مجدد آمریکا
با تغییر دولت در ایران و آغاز به کار دولت مردمی سیزدهم شروع کنند که تا
کنون بی نتیجه بوده است و قرار است بزودی در دوحه قطر این مذاکرات با
مذاکره غیر مستقیم ایران و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در برنامه برجام
از سر گرفته شود.
برای به موقع رسیدن به مصاحبه شغل مهمی ،بدون داشتن فرصت صرف
صبحانه ،مدت درازی است رانندگی می کنید .گرسنگی امان شما را بریده
است؛ به نظرتان می رسد که همه تابلوهای تبلیغاتی طول راه درباره غذا است.
ساندویچ گوشت و تخم مرغ ،همبرگرهای آبدار ،آبمیوه شیرین و خنک .معده
قار و قور می کند و شما سعی دارید ،بیاعتنایی کنید ،اما نشدنی است .پا به
پای راهی که طی میکنید ،گرسنه تر می شوید .همین که چشمتان به تابلوی
تبلیغ پیتزا می افتد چیزی نمیماند که به خاطر خیره ماندن به تابلو ،اتومبیل
را میخکوب کنید .مختصر اینکه انگیزشی به نام گرسنگی تاب و توان را از شما
ربوده است؛ در خصوص تحریم های تمام عیار ایاالت متحده آمریکا که یک
تروریسم تمام قد اقتصادی را بر ملت نیک اندیش و دولت آزاده ایران با خروج
افراطی و یکجانبه خویش از برجام در  ۱۸اردیبهشت  ۱۳۹۷هجری شمسی
تحمیل و غالب کرد هم در بر همین پاشنه میچرخد.

