
5| روزنامه جوان |  شماره  6000  |  1441 ذی الحج��ه   25  |  1399 م��رداد   25 ش��نبه 

خطر در واگذاري شركت هاي دولتي
روزنامه شرق در يادداشتي با اشاره به رونق 
بورس و نيز خبر دولت در مورد واگذاري 
بنگاه ه��اي دولتي نوش��ت: اي��ن ارزش 
تاريخي بورس و اين حجم عظيم واگذاري ها چه آينده اي را براي اقتصاد 
سياسي كشور و نقش و جايگاه »دولت« رقم مي زند؟  دولت از سه مسير 
بر اقتصاد تأثير مي گذارد: بودجه ريزي ساالنه، مداخالت غيربودجه اي 
)تعيين نرخ ارز، بهره بانكي، قيمت گ��ذاري كاالها و خدمات( و ميزان 
تصدي هاي اقتصادي يا همان مالكيت بنگاه ها و مؤسس��ات دولتي. بر 
اين اس��اس سياس��تگذاري، تنظيم گري و مالكيت و تصدي، سه ابزار 
مداخله دولت در اقتصاد است. اينكه آيا دولت پس از اين واگذاري ها به 
سمت انجام كارويژه اصلي خود، يعني عرضه كاالي عمومي )امنيت، 
بهداشت، آموزش و محيط زيست و...( مي رود و به اين ترتيب كارآمدتر 
و پاسخگوتر و دموكراتيك تر مي شود؟ يا آن چنان كه در تجربه تاريخي 
يكي، دو دهه اخير و اجراي سياست هاي اصل 44 شاهد بوده ايم و نيز 
در نظريات اقتصادي و از جمله در نظريه »انتخاب عمومي« درباره ميل 
دولت ها و سياستمداران به بسط دخالت و حوزه نفوذشان مي خوانيم، 
نبايد چن��دان به اي��ن واگذاري ها دلخ��وش بود و در فقدان سلس��له 
شرايطي، اين واگذاري ها و تصدي گري ها به راه روشني ختم نمي شود! 
دراين ميان س��ؤال هاي مهم ديگري هم مطرح مي شود؛ اينكه مردم 
صاحب سهام بنگاه هاي بزرگ اقتصادي، چه مردم و جامعه اي خواهند 
بود و آيا مسئوليت پذيرتر و مرفه ترند؟ يا رابطه دولت- ملت پس از اين 
تحوالت عظي��م اقتص��ادي و جابه جايي ه��اي ب��زرگ در مالكيت و 
مديريت هاي اقتصادي چه شكل و س��ازماني خواهد داشت، رابطه اي 
برابرتر و شفاف تر يا تداوم روابط فعلي و همچنان از باال به پايين؟... در 
واقع در غيبت »آزادسازي« در روند واگذاري ها و خصوصي سازي ها و 
عدم دخالت دولت در كسب وكار شهروندان و حذف دخالت هاي نابجاي 
دولت در بازار كاال، ارز، سود بانكي و قيمت گذاري دستوري و... تحولي 

حادث نمي شود. 
........................................................................................................................

نقش هريس در پيروزي بايدن
وطن  امروز در يادداش��تي به انتخاب 
كاماال هريس به عنوان نامزد معاونت 
جو بايدن كانديداي انتخابات رياست 
جمهوري امريكا پرداخت و نوشت: سرانجام پس از ماه ها گمانه زني و 
سنجيدن ش��رايط 9زن سياس��تمدار در امريكا كه نامزد معاونت جو 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري شده بودند، او »كاماال هريس« را 
انتخاب كرد. ويژگي ش��اخص سياستمدار 55س��اله كه پيش  از اين 
دادستان ايالت كاليفرنيا و همچنين نماينده مجلس سنا از همين ايالت 
بوده است، سياهپوست بودن او است؛ مس��ئله اي كه در انتخاب او به 
عنوان معاون نامزد دموكرات ها در انتخابات آتي تأثيرگذار بوده است... 
انتخاب كاماال هريس با اين ويژگي ها و در ش��رايطي كه او گزينه اول 
بايدن ب��راي معاونتش نبوده و ب��ه  نوعي بنا به ش��رايط خاص امريكا 
چاره اي جز انتخاب او نبوده است، نشان مي دهد بايدن براي پيروزي 
در انتخاب��ات چندان ه��م اعتماد و اطمين��ان كامل ن��دارد. اگر چه 
رسانه هاي دموكرات و بسياري از سازمان هاي نظرسنجي در اين كشور 
اطمينان دارند بايدن رئيس جمهور مي شود اما اين انتخاب با مختصات 
فعلي اش نش��ان مي دهد بايدن چندان هم به پي��روزي در انتخابات 
اطمينان ندارد و سعي دارد همه جوانب را سنجيده و به  گونه اي سه ماه 
پاياني فعاليت انتخاباتي اش را تمام كند كه اطمينان داشته باشد رأي 

خوبي از الكترال ها مي گيرد. 
........................................................................................................................

يك سندرم حاد سياسي
روزنامه رسالت در يادداشتي آورد: 
سندرم حادي داريم كه شخص، با 
قضاوتي يك طرفه فك��ر مي كند او 
يگانه منجي يا تنها پاكدست كشور است و بقيه مسئوالن، در فساد 
غوطه ورند! فرد مورد نظر خ��ود و نهايتا با ارف��اق و لطف بي كران، 
رهبري را پاك و س��اير مس��ئوالن كش��ور را از دم فاس��د و مفسد 
مي پندارد. وقت عمليات، بايد صندوقچه اسرارش را كه حاصل اسناد، 
اخبار، تحليل ها، شنيده ها و حتي نشنيده هاست باز كند و راست و 
دروغ، كامل و ناقص، سنجيده و نسنجيده افشاگري كند. اگر از همه 
جناح ها قرباني وجود داشته باشد كه فبهاالمراد و نعم المطلوب. اگر 
هم حتي از يك جريان سياسي بود، تأخير در عمليات جايز نيست 
چراكه آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد! از 
دفتر و منصوبان رهبري و سپاه تا ارتش و مجمع و چپ و راست بايد 
حضور داشته باشند تا مبادا شائبه سياسي كاري مطرح شود. در اين 
عمليات، يك دادگاه تشكيل مي شود كه صد رحمت به دادگاه هاي 
مبارزه با مفاسد اقتصادي؛ چراكه در اين نوع دادرسي صرفا يك نفر 
حاضر است كه همزمان دو نقش ايفا مي كند؛ او هم قاضي است و هم 
ش��اكي... با هر آن كس كه به ناحق و خالف قانون و مقررات، ملك 
۲۰۰ميلياردي كه جاي خود، اگر ريالي غص��ب كرده بايد برخورد 
مقتضي و قانوني صورت گيرد اما يادمان نرود مرجع رسيدگي و صالح 

به قضاوت، جز دستگاه عدليه نيست. 
........................................................................................................................

مانور امريكا پيرامون تحريم تسليحاتي
روزنامه آفتاب ي��زد در س��رمقاله خود 
نوش��ت: دولت فعل��ي ن��گاه تعاملي به 
سايرين دارد و از س��وي ديگر براساس 
برجام برنامه اتمي ايران زير ذره بين نهاده��اي بين المللي قرار 
دارد. حتي دولت در گام هاي كاهش تعهدات هس��ته اي خود به 
گونه اي عمل كرد كه اعتماد جهاني را خدشه دار نكند، بنابراين 
طبيعي است در چنين شرايطي روسيه و چين با امريكا همراهي 
نكنند. واشنگتن نيز به خوبي از اين امر آگاه است و تنها درحال 
اجراي مانوري تبليغاتي است. از طرف ديگر اگر تحريم ها ادامه 
نيابد خود امريكا به طور يكجانبه تحريم هاي تسليحاتي را اعمال 
مي كند. با اين حال تجارت سالح حتي در وضعيت متعارف نيز به 
صورت مخفي انجام مي شود، بنابراين در شرايط فعلي نيز طبيعتاً 
اين تجارت مخفي است و با توجه به اينكه روسيه و چين اگر به 
طور مخفيانه به ايران سالح بفروش��ند قانون بين الملل را نقض 
نكرده اند چنين شرايطي براي امريكا دشوار خواهد بود. در واقع 
در تجارت معمول با توجه به اينكه همه مراحل يا سرمايه گذاري ها 
آشكار است و از طريق تبادالت مالي انجام مي شود، روسيه و چين 
و شركت هاي اين دو كشور مجبور هستند تابع تحريم هاي امريكا 
باشند تا زيان مالي ندهند اما در مورد سالح وضعيت پيچيده تر 

است و امكان فروش سالح وجود دارد.

88498443سرويس  سياسي

دولت روحاني در سال آخر دوران 8 ساله رياست جمهوري 

چرا سال 99 دوره اي حساس در كارنامه دولت است؟

اغلب مواقع ماه هاي آخ�ر حكمراني دولت ها 
در نظام ه�اي مردم س�االر رياس�تي كم�ي با 
چاشني تنش و مجادله همراه مي شود. از يك 
س�و همچنان انتظارات از دولت مس�تقر براي 
خدمت رس�اني وجود دارد و از سوي ديگر بعد 
از گذش�ت مدت ها كمي ها و كاس�تي هايي كه 
به احتم�ال زي�اد انتقاداتي را از س�وي رقباي 
سياس�ي به همراه دارد نيز روش�ن مي ش�ود. 
تجربه چهار دوره انتخابات رياست جمهوري در 
ايران طي س��ال هاي پس از جنگ نشان مي دهد 
فعاليت دولت ها در سال آخر دوره هشت ساله گاه 
آنچنان تأثيرگذار است كه حتي در نحوه عملكرد 

دولت مستقر بعدي نيز تأثيرگذار است. 
بنا بر تجربه عوامل فراوان��ي را مي توان نام برد كه 
بر اهميت س��ال آخر فعاليت دولت ها مي افزايد و 
همين امر سبب شده حساسيت ها و توجهات چه 
از سوي مردم و چه از س��وي نهادهاي نظارتي به 
عملكرد دولت ها در اين مقطع به ش��دت افزايش 
يابد. عالوه بر اي��ن همين عملك��رد مي تواند در 
كيفيت و ميزان مش��اركت مردم در انتخابات نيز 
تأثيرگذار باش��د، از همين رو رهبر معظم انقالب 
اس��المي در ديدار با نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به ضرورت ادامه كار دولت تا 
آخرين لحظه تصريح مي كنند: »سال آخر دولت ها 
معموالً سال حساسي است و بايد مراقبت شود كه 
پيگيري امور به هيچ وجه سست نشود و بر همين 
اساس اعتقاد راس��خ دارم كه دولت ها بايد تا روز 
آخر وظايف خود را انجام دهند و بعد از پايان دوره 
قانوني خود، امانت را با ارائ��ه صورت وضعيت، به 
دولت بعدي تحويل دهند. در شرايط حساس سال 
آخر دولت و همچنين س��ال اول مجلس، بايد دو 
قوه فضا را به گونه اي مديريت كنند كه به كار مهم 

كشور لطمه نخورد.« 
  سندرم دولت نااميد

بخش مهمي از اين حساس��يت به اين مسئله باز 
مي گردد كه مي توان آن را سندرم »دولت نااميد« 
نامگذاري كرد. از آنجا كه تمام دولت هاي برآمده در 

نظام جمهوري اسالمي ايران اغلب فاقد عقبه حزبي 
هستند، يكي دو سال آخر فعاليت دولت تبديل به 
فرصتي براي ايجاد همين عقبه و س��اختار حزبي 
مي شود. چنين مسئله ای به وضوح در دولت هاي 
آخر سازندگي و دولت مهرورزي خود را نشان داد. 
در س��ال 1375 حزب كارگزاران سازندگي براي 
شركت در انتخابات مجلس پنجم مركب از اعضاي 
دولت هاشمي رفس��نجاني پا به عرصه گذاشت و 
دولت دهم نيز تالش فراواني كرد تا يك تش��كل 

مردمي پيرامون خود به وجود آورد. 
به رغم اينكه هر كدام از اين تالش ها با توفيق ها و 
شكست هايي همراه بوده است اما در نهايت سبب 
شده تا بخش مهمي از توان يك دولت به خصوص 
در مقاطع نهايي آن ص��رف چنين فعاليت هايي 
شود. عالوه بر اين در صورت به بن بست خوردن 
تالش يك دولت براي چنين ساختارس��ازي كه 
حيات انديشه سياسي آن بعد از به پايان رسيدن 
دوره قانوني رياست جمهوري تضمين شود، شاهد 
يك مجموعه سياس��ي س��رخورده خواهيم بود. 
در چنين حالت��ي دولت مس��تقر تنها حكم يك 
مجموعه براي پيش��برد امور را خواهد داش��ت و 
عماًل هيچ برون داد مثبتي در حوزه هاي گوناگون 
سياسي و اقتصادي نخواهد داشت. با اين شرايط 
مش��اركت مردم در انتخابات ه��اي همگاني نيز 
مي تواند تضعيف ش��ود، به عنوان مثال در پايان 
دولت اصالحات به دليل تمرك��ز اعضاي كابينه 
بر فعاليت هاي سياس��ي ميزان مش��اركت مردم 
در انتخابات رياست جمهوري سال94 با كاهش 

نسبي نسبت به دوره هاي قبل روبه رو شد. 
  چالش ها در حوزه سياست خارجي 

با اين تفاصيل، اوضاع در سال آخر دولت يازدهم 
با دولت هاي ديگر برخ��ي تفاوت هاي جدي دارد 
كه شرايط را حس��اس تر از مقاطع قبلي مي كند. 
عالوه بر اينكه شرايط سياس��ي كشور با تحوالت 
جدي به خصوص در حوزه اقتصاد روبه رو شد در 
طول ماه هاي آينده دست اندازهاي جدي در حوزه 
سياس��ت خارجي وجود دارد كه ضرورت حسن 

عملكرد دول��ت را صد چن��دان مي كند. طبيعي 
اس��ت كه با اين ش��رايط كوچك ترين بازتابي از 
ضعف مي تواند پيامي بد را به خارج از ايران مخابره 
كند، به عنوان مثال در ماجراي حضور محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه كشورمان در مجلس برخي 
از رسانه هاي خارجي هياهوي برخي نمايندگان را 
نش��انه تأثيرگذاري تحريم ها و ايجاد اختالف در 

نظام سياسي ايران دانستند. 
در كن��ار اي��ن دو واقع��ه مهم برداش��ته ش��دن 
تحريم ه��اي تس��ليحاتي و انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري امريكا در پيش اس��ت. برداشته شدن 
تحريم هاي تس��ليحاتي با پايان موعد ذكر شده 
در برجام مي تواند تأثيرات مهمي در قدرت ملي 
اي��ران در خاورميانه و همچنين تضعيف س��اير 
تحريم ها داشته باشد. از آنجا كه به نظر مي رسد 
شكست قطعنامه پيش��نهادي امريكا در شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد قطعي باشد، اين امر 
فشار واش��نگتن بر ايران را تش��ديد خواهد كرد. 
طبيعي است كه اگر دولت روحاني بتواند در مقابل 
فش��ار هاي طرف مقابل مقاوم��ت و موضوع رفع 
تحريم هاي تسليحاتي تحريم ها را مديريت كند، 
كمك بزرگي به نظام خواهد ش��د، از سوي ديگر 
نزديك بودن انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا 
نيز بر مهم بودن س��ال آخر دولت روحاني افزوده 
است. ش��كي نيس��ت كه ايران يكي از مهم ترين 
موضوعات رقابت هاي انتخابات��ي در امريكا بين 
ح��زب جمهوريخ��واه و دموكرات خواه��د بود و 
اتفاقاً هر دو طرف نيز مدعي هستند مي توانند در 
كوتاه ترين زمان ممكن ماجراي هسته اي را حل 

و فصل كنند. 
هم اكنون در محافل سياسي كشور نيز بحث هاي 
داغي در جريان است تا ايران با موضع گيري های 
خود كدام يك از دو طرف ماج��را را تقويت كند. 
طبيعي است باز هم در اينجا رفتار دولت روحاني 
سرنوشت ساز باش��د و در صورتي كه يك راهبرد 
دقيق و فارغ از انتخاب هاي سياس��ي اتخاذ شود، 
كشور از يك پيچ حس��اس عبور خواهد كرد. اين 

راهب��رد بايد بر اس��اس منافع ملي كش��ور اتخاذ 
ش��ود و مباحث انتخاباتي س��ال بعد به آن راهي 

نداشته باشد. 
   سال سخت اقتصادي 

در حوزه اقتصادي نيز كش��ور در سال آخر دولت 
روحاني مقابل انتخاب هاي حساس��ي قرار دارد. 
كمتر كسي است كه شك داش��ته باشد سال 99 
به داليل مختلف از جمله شيوع بيماري كرونا جزو 
سخت ترين سال هاي اقتصادي در طول 4۰سال 
گذش��ته و قابل مقايس��ه با وضعيت اقتصادي در 
سال هاي جنگ تحميلي است. اعمال تحريم هاي 
گس��ترده نفتي به هم��راه كاهش قيم��ت مواد 
پتروش��يمي دولت را با كمبود درآمدهاي ارزي و 

ريالي روبه رو كرده است. 
اگر دولت دوازدهم بتواند با استفاده از انتخاب هاي 
صحيح و عقالني به حل مشكالت موجود برسد، 
مي توان انتظار داش��ت كه ادام��ه كار براي دولت 
بعدي نيز بسيار سهل و آسان خواهد شد و در غير 
اين صورت دولت بعد در تأمين امور جاري خود نيز 
دچار مشكل خواهد بود. نكته بعدي نيز در اين باره 
اهميت رضايتمندي مردم براي حضور جدي آنان 
در انتخابات هاي رياس��ت جمهوري است. كمتر 
كسي است كه شك داشته باشد كاهش مشاركت 
مردم در انتخابات ها يكي از اهداف اساسي دشمنان 
انقالب اس��المي اس��ت و مقام معظم رهبري نيز 
همواره بر ض��رورت حضور حداكث��ري مردم در 
انتخابات ها تأكيد كرده اند. يكي از مهم ترين داليلي 
كه سبب شد مشاركت مردم نسبت به دوره هاي 
قبلي انتخابات مجلس در برخي حوزه ها كاهش 
يابد، همين عدم رضايت از عملكرد اقتصادي دولت 
است. تاكنون و خوشبختانه دولت توانسته به مدد 
انتشار اوراق قرضه تا حدود زيادي ماجراي كسري 
بودجه را كنترل كند اما نكته اساسي اين است كه 
ادامه اين روند به اين شكل تنها بار دولت هاي آينده 
را سنگين مي كند و براي مديريت هزينه هاي فوق 
استفاده از راهكارهايي همچون كاهش هزينه هاي 
غيرضرور و تالش براي افزايش درآمدهاي دولت از 

محل ماليات ضروري است. 
   دولت مي گويد تا آخر ايستاده است

در اين ميان به نظر مي رس��د خود دول��ت نيز بر 
اهميت كار تا لحظه آخر پي برده اس��ت و شخص 
رئيس جمهور ني��ز در اين باره به م��ردم اطمينان 
مي دهد. روحاني در جري��ان افتتاح و بهره برداري 
از طرح عظيم توسعه منابع آب و خاك در نواحي 
مرزي در اس��تان هاي كرمانش��اه و اي��الم در روز 
پنج شنبه هفته گذشته تصريح مي كند: تمام دولت، 
كارگزاران، استانداران، مهندسان و پيمانكاران تا 
ساعت آخر فعاليت اين دولت، با حساسيت تكميل 
اين گونه طرح ها را دنبال مي كنند و بي ترديد اين 
روند در دولت هاي بعدي نيز تداوم مي يابد. تا لحظه 
و س��اعت آخر تمام دولت، كارگزاران، استانداران، 
مهندسي و پيمانكاران، در اين دولت و دولت بعد 
هم همه طرح ها و فعاليت ها ادامه پيدا مي كند، در 
اين حدي كه مس��ئوليت ما براي سرپرستي اين 
طرح هاست. ارسال چنين سيگنال هايي از سوي 
رئيس جمهور مي تواند اين اطمينان را در بين مردم 
و همچنين س��اختار كلي حاكميت ايجاد كند كه 
كشور در سال آخر رها نشده اس��ت. عالوه بر اين 
دولت بايد اين نكته را مدنظر داشته باشد كه تا پايان 
دوران رياست جمهوري زمان زيادي باقي مانده و 
برخي تحوالت جدي مي تواند سرنوش��ت فضاي 

سياسي كشور را به طور كامل تغيير دهد.

اميرعبداللهيان:
 امارات در آتش صهيونيسم 

گرفتار مي شود
دس�تيار ويژه رئيس مجلس در 
امور بين الملل گفت: عادي سازي 
رژي�م  ب�ا  ام�ارات  رواب�ط 
صهيونيستي خطايي راهبردي 
اس�ت و با اين اق�دام، امارات در 
آتش صهيونيسم گرفتار مي شود. 
حس��ين  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
اميرعبداللهي��ان نوش��ت:  رويكرد  
امارات براي عادي س��ازي روابط با 
رژيم جعلي و جنايتكار اس��رائيل، نه تنها به نفع صلح و امنيت نيست 
بلكه در خدمت به تداوم جنايات صهيونيست هاس��ت. دس��تيار ويژه 
رئيس مجل��س در امور بين المل��ل تصريح كرد: رفت��ار ابوظبي هيچ 
توجيهي ندارد و پشت كردن آشكار به آرمان فلسطين و قدس است. با 

اين خطاي راهبردي امارات در آتش صهيونيسم گرفتار مي شود.
  توافق بين رژيم صهيونيستي و امارات 

چيزي جز تصرف امارات نيست
سخنگوي ش��وراي نگهبان نيز  گفت: توافق بين رژيم صهيونيستي و 
امارات چيزي جز تصرف امارات به بهانه تعليق الحاق كرانه غربي نيست. 
به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي گفت: توافق بين رژيم صهيونيستي و 
امارات چيزي نيست جز تصرف امارات به بهانه تعليق الحاق كرانه غربي! 
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: اين توافق نشان داد براي رژيم 
صهيونيستي فعاًل اشغال دروازه ورودي ش��وراي خليج فارس مهم تر 
است، اول امارات و بعد كرانه غربي! آيا از اين پس امارات جزئي از قلمرو 

رژيم صهيونيستي است؟
........................................................................................................................

كارشناس مسائل سياسي:
 تقويت كارآمدي نظام

باعث شكست جريان »تحريف« مي شود
كارشناس مسائل سياسي گفت: مس�ئوالن بايد همه تالش خود 
را انجام دهند كه كارآم�دي نظام را به نمايش بگذارن�د تا عماًل با 

تحريف ها مقابله كنند. 
ناصر ايماني، كارشناس مسائل سياس��ي در گفت وگو با مهر در تبيين 
جري��ان »تحريف« كه رهبر معظ��م انقالب در س��خنراني عيد قربان 
به آن اش��اره كردند، گفت: درباره جريان تحريم موضوع روشن است 
و احتياجي به توضيح بيش��تري ندارد و مردم با گوش��ت و خون خود 
اين موضوع را درك مي كنند، اما درباره جريان تحريف ممكن اس��ت 
حساسيت مردم ايران كمتر باشد. جريان تحريم مي خواهد ايران را به 
لحاظ اقتصادي فلج كند و جريان تحريف هم مي خواهد اراده مردم ايران 
را در مقابل تحريم ها سس��ت كند. وي درباره راه هاي مقابله با جريان 
تحريف گفت: در قدم اول بايد آگاهي بخش��ي به جامعه انجام شود تا 
مردم بدانند چنين جرياني وجود دارد و اينها آگاهانه و با برنامه افكار 
عمومي را مشوش مي كنند. اين فعال اصولگرا در ادامه بيان داشت: در 
مرحله ديگر مسئوالن در همه سطوح مديريتي بايد توجه داشته باشند 
كه ما همزمان هم در حال مقابله با تحريم هستيم و هم تحريف، بنابراين 
آنها بايد در بيانات خود دقت كنند و توجه داشته باشند كه اظهارات آنها 
مورد سوء استفاده قرار نگيرد. ايماني با اشاره به نقش مهم مسئوالن در 
مقابله با تحريف گفت: كارآمدي آنها در مقابله با جريان تحريف بسيار 
مؤثر است، بنابراين مس��ئوالن بايد همه تالش خود را انجام دهند كه 
كارآمدي نظام را به نمايش بگذارند تا عماًل با اين تحريف ها مقابله كنند. 
همچنين هر گونه نزاع بي دليل در بين دستگاه هاي حكومتي مي تواند 

در مقابله با جريان تحريف بسيار مؤثر باشد. 
........................................................................................................................

رئيس فراكسيون سازمان هاي مردم نهاد:
مجلس قانون حمايت از تشكل هاي مردم نهاد 

را تصويب مي كند 
رئيس فراكسيون س�ازمان هاي 
مردم نه�اد مجل�س گف�ت: ما به 
دنبال آن هس�تيم كه يك قانون 
جامع حمايت�ي از س�ازمان ها و 
تشكل هاي مردم نهاد در مجلس 

به تصويب برسانيم. 
زه��ره الهيان در گفت وگ��و با مهر با 
اش��اره به اينكه امروز روز تشكل ها 
و مش��اركت  اجتماعي است، اظهار 
داشت: سازمان هاي مردم نهاد دغدغه خدمت رساني به مردم و پيشرفت 
كشور را دارند و از ديرباز اين تشكل ها به شكل منسجم خدمت داوطلبانه 
و كمك هاي انسان دوستانه را در دس��تور كار خود قرار داده اند. نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراي اس��المي افزود: اگر دولت مي خواهد در 
حوزه هاي مختلف توفيق يابد، بايد بس��ياري از مأموريت هاي خود را به 
تشكل هاي مردمي واگذار كند و صرفاً بر عملكرد آنان نظارت داشته باشد. 
نماينده مردم تهران مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: ما در فراكسيون  
سازمان هاي مردم نهاد به دنبال آن هستيم كه قانون جامعي را در جهت 
حمايت از تشكل ها يا سازمان هاي مردم نهاد در مجلس تهيه و تصويب 
كنيم تا بر اساس آن، دس��تگاه هاي اجرايي موظف شوند از سازمان هاي 

مردم نهاد حمايت بيشتري داشته باشند و از خدمات آنان بهره  گيرند. 
........................................................................................................................

جوكار:

با تجربه برجام، نبايد به مذاكره دل بست
م�ا از س�ايه مذاك�رات ب�ا امري�كا و غ�رب نتيج�ه اي نگرفتيم 
و اينه�ا قبل از انقالب نس�بت ب�ه ايران خيان�ت كردن�د و بعد از 
پي�روزي انق�الب ه�م غالب�ًا در ح�ال توطئ�ه عليه كش�ورمان 
بوده اند و همين مس�ئله برج�ام يكي از بدعهدي هاي آنهاس�ت. 
محمدصالح جوكار در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات ترامپ 
در رابطه با مذاكره فوري با ايران در صورت پيروزي در انتخابات امريكا، 
گفت: ترامپ چندي پيش اعالم كرده بود جمهوري اسالمي ايران بايد 
قبل از انتخابات امريكا پاي ميز مذاكره بنشيند در غير اين صورت عواقب 
س��ختي در انتظار او خواهد بود، حاال هم مي گوي��د بعد از موفقيتش 
در انتخابات امريكا س��ريعاً وارد مذاكره با ايران مي ش��ود و اين تزلزل 
و بي ثبات��ي در گفتار بيانگر اين بوده كه حرف ه��اي ترامپ طبق هيچ 

حساب و كتابي نيست. 
نماينده مردم يزد به مطرح كردن مكرر مذاكره از سوي ترامپ، اشاره و 
تأكيد كرد: طرح مجدد مذاكره ترامپ در جهت انتفاع خود و كابينه اش 
است، البته اين مسئله هم بيشتر مصرف داخلي دارد و هيچ گونه ارزشي 
در حوزه سياست خارجي نخواهد داش��ت. اين نماينده مردم در ادامه 
افزود: ترامپ به خيال خودش با موضع قدرت بحث مذاكره با ايران را 
مطرح مي كند، در حالي كه ما مي دانيم از موضع ضعف اين حرف ها را 
بازگو مي كند. جوكار تصريح كرد: يقيناً نباي��د به مذاكره با امريكا دل  
بست. ما از سايه مذاكرات با امريكا و غرب نتيجه اي نگرفتيم و اينها قبل 
از انقالب نسبت به ايران خيانت كردند و بعد از پيروزي انقالب هم غالباً 
در حال توطئه عليه كش��ورمان بوده اند و همين مسئله برجام يكي از 

بدعهدي هاي آنهاست. 

مهدی   پورصفا
   گزارش  یک

آيت اهلل رئيسي در شوراي عالي استان ها:

شوراها در مبارزه با تخلفات و زمین خواری جلوتر از دستگاه قضا باشند
پي�ش از دس�تگاه قض�ا، ش�وراها باي�د مدع�ي حق�وق م�ردم 
و در خ�ط مق�دم مب�ارزه ب�ا زياده خواهي ه�ا، تخلف�ات و 
زمين خواري ه�ا باش�ند ت�ا اصاًل نوب�ت به ق�وه قضائيه نرس�د. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل س��يدابراهيم 
رئيسي كه صبح پنج ش��نبه به عنوان مهمان ويژه س��ي و چهارمين 
اجالسيه شوراي عالي استان ها در س��اختمان قديم مجلس شوراي 
اسالمي سخن مي گفت، با اشاره به جايگاه آرمانشهر و مدينه فاضله در 
انديشه حكما و فالسفه، حاكميت معنويت، عقالنيت، اخالق و عدالت 
را از ويژگي هاي يك شهر سالم دانست. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه 
انسان ها در طول حيات بشري به دنبال شكل گيري جامعه سالم بوده اند، 
»شوراها« را از اركان مهم كشور توصيف كرد كه بر اساس قانون اساسي 
در راستاي ايجاد يك شهر سالم و پيشرفت در عرصه هاي اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي و خدماتي شكل گرفته اند. آيت اهلل رئيسي تصريح 
كرد: شوراها نمادي از رأي و اراده ملت هستند و بايد دژ محكمي در برابر 
كساني باشند كه قصد دارند با نفوذ، رانت خواري و فساد، حقوق عامه 
و حقوق مردم در شهرها و روستاها را تضييع و منابع طبيعي و ذخاير 
كشور را به نفع خود مصادره كنند. رئيس قوه قضائيه، توسعه يافتگي را 
براي كشور ضروري دانست اما در عين حال متذكر شد: پيشرفت نبايد 
تضييع كننده حقوق عامه باشد و هر توسعه اي كه به محيط زيست و 

منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي آسيب بزند، مضر است. 
  حق و تكليف 2روي يك سكه هستند

آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه حق و تكليف دو روي يك سكه هستند، 
اظهار داشت: اينكه ش��وراي عالي اس��تان ها به عنوان نهاد فرادستي 
شوراها از حق ارائه مستقيم طرح به مجلس برخوردار است، ظرفيت 
خوبي براي اين مجموعه به حساب مي آيد اما نهاد شوراها بايد به تكاليف 
و وظايف خود نيز به درس��تي عمل كنند. رئيس قوه قضائيه گفت: ما 
مخالف آن نيستيم كه افراد با حفظ حقوق عامه و رعايت ضوابط قانوني 
در مناطق خوش آب و هوا ساخت و س��از كنند اما شوراها نبايد اجازه 
بدهند كه در برابر چشم آنها و همه، قانون زيرپا گذاشته شده و اراضي 
كشاورزي براي ساخت و ساز تغيير كاربردي داده شوند. آيت اهلل رئيسي 

با اشاره به تخلفات ش��كل گرفته تحت عنوان كميس��يون ماده1۰۰ 
قانون شهرداري ها تأكيد كرد: هيچ كميسيون و ماده و تبصره اي نبايد 
مخل حقوق عامه باشد و اجازه بدهد حريم شهرها و روستاها و اراضي 

كشاورزي و باغات و آب و خاك مورد تعرض و تخريب قرار گيرند. 
  تخلف خريدن كار درستي نيست

رئيس قوه قضائيه گفت: تخلف خريدن كار درس��تي نيس��ت اما گاهي 
مشاهده مي ش��ود در برابر چشم مردم و مس��ئوالن تخلفاتي در حوزه 
ساخت و ساز صورت مي گيرد كه مثاًل افراد متنفذ يك كوچه را مسدود و 
سد معبر كرده اند و وقتي اعتراض مي شود، مي گويند پول آن را داده ايم!

آيت اهلل رئيس��ي با بيان اينكه مجموعه هاي قضايي و نظارتي مأمني 
براي قانونمداران هستند، در عين حال خاطر نشان كرد: دستگاه قضا 
و دادستان ها به عنوان مدعي العموم بايد در دل متجاسران به قانون و 
دست اندازان به حقوق مردم و بيت المال هراس ايجاد كنند. رئيس قوه 
قضائيه البته اين نكته را هم متذكر شد كه پيش از دستگاه قضا، شوراها 
بايد مدعي حقوق مردم و در خط مقدم مبارزه با زياده خواهي ها، تخلفات 

و زمين خواري ها باشند تا اصاًل نوبت به قوه قضائيه نرسد. 
  شوراها مانع پرورش افراد آلوده در اين نهاد شوند

آيت اهلل رئيس��ي در بخش ديگري از س��خنانش بر لزوم سالمت نهاد 
شوراها نيز تأكيد كرد و گفت: اگر شوراها خودشان اجازه ندهند يك فرد 

متخلف و آلوده در اين مجموعه پرورش يابد و چهره خادمان مردم را 
تخريب كند، قطعاً تصوير خوبي از نهاد شوراها در اذهان عمومي شكل 
مي گيرد و بدبيني ها از بين خواهد رفت. رئيس قوه قضائيه افزود: شوراها 
در كنار برخي نارسايي ها كه ريش��ه بخشي از آنها ساختارها و بخشي 
ديگر مربوط به رفتارهاست، منشأ خدمات زيادي در كشور بوده اند و 
بايد با آسيب شناسي و اصالح كاس��تي ها و تقويت نظارت هاي درون 

تشكيالتي از اعتبار اين مجموعه صيانت شود. 
آيت اهلل رئيسي در همين راس��تا خاطر نشان كرد: ش��وراهايي كه به 
درستي به وظايف خود براي پيشرفت و آباداني كشور تالش و بر مدار 
قانون حركت كنند و شجاعانه مقابل فساد، تخلف و رانتخواري بايستند، 

مورد حمايت دستگاه قضايي خواهند بود. 
  سالمت متوليان اداره شهر، شرط ايجاد شهر سالم 

رئيس قوه قضائي��ه تأكيد ك��رد: همانطور كه ش��رط تحقق امنيت 
اقتصادي برخورد با روابط ناسالم و فساد اقتصادي است، شرط ايجاد 
شهر سالم نيز سالمت متوليان اداره شهر است و قطعاً برخورد با يك 
عنصر متخلف در ش��هرداري يا ش��وراها، موجب تقويت اين نهادها 
مي شود. آيت اهلل رئيس��ي در پايان متذكر ش��د: امكانات و خدمات 
ش��هرداري بايد در خدمت به عموم مردم باشد و شوراها بايد نظارت 
كنند اين فرآيند به درس��تي صورت بگيرد و خود ش��وراها نيز بايد 
در رفتارش��ان ش��فاف عمل كنند تا ش��ائبه ويژه خواري و واگذاري 
امكانات و پروژه ها به اف��راد خاص به وجود نيايد. پيش از س��خنان 
رئيس قوه قضائيه، عليرضا احمدي رئيس ش��وراي عالي اس��تان ها 
با ارائه گزارش��ي درباره فعاليت هاي اين ش��ورا توضيح داد: شوراي 
عالي استان ها با 75عضو از 31 استان كشور دومين پارلمان رسمي 
كشور است كه مجري سياس��ت هاي نظام در سطح كشور است. وي 
با اشاره به عضويت 1۲5هزار و 99۲نفر در شوراهاي شهر و روستا، از 
راه اندازي سامانه ملي ثبت تخلفات و شكايات مردمي توسط شوراي 
عالي استان ها و تشكيل بخش نظارتي اين شورا خبر داد و خواستار 
همكاري دس��تگاه قضايي براي ايجاد ش��عب ويژه رسيدگي به امور 

مربوط به شوراها شد.

   گزارش 2


