«لبنان» در انتظار تحوالت عميق

روزنامه جمهوري اس�لامي نوشت :كشته
شدن تعدادي از وابس��تگان به حزب امل
لبن��ان در تظاهرات مس��المتآميز هفته
گذشته ،پيامدهاي مهمي داشته كه به تحوالت اين كشور عمق بيشتري
ميبخشد .اين تحوالت اكنون با سرعت غيرمنتظرهاي در جريان است
و به احتمال زياد ،تغييرات مهمي در كشوري كه بيش از يك سال است
از زخم انفجار مشكوك بندر بيروت رنج ميبرد ،به وجود خواهد آورد.
آنچه اكنون در عرصه سياسي لبنان مشهود است ،فعاليت شديد سمير
جعجع براي مطرح نمودن خود و به دست آوردن قدرت از طريق انتخابات
مجلس اين كشور است كه در نيمه اول س��ال آينده برگزار خواهد شد.
احتمال كشيده شدن تنشهاي كنوني به يك جنگ داخلي در لبنان ،بعيد
است .شايد قدرتهاي خارجي چنين نقشهاي داشته باشند ،اما درايت
حزباهلل لبنان و شخص سيدحسن نصراهلل ،دبيركل آن ،اجازه وقوع يك
جنگ داخلي را نميدهد .صبر و حوصله زيادي كه اين روزها حزباهلل در
برابر اقدامات و مواضع پرخاشگرانه سمير جعجع از خود نشان ميدهد ،به
طوري كه بعضي از هوادارانش را گاليهمند كرده است ،احتماالً به همين
دليل است كه ميخواهد در دام افراطيون مسيحي نيفتد.
به رغم ميدانداريهاي ظاهري اين روزهاي سمير جعجع ،به نظر ميرسد
برخ��ورد مدبرانه حزباهلل با تح��والت اخير ميتواند لبن��ان را به مرحله
جديدي از تغيير در ساختار قدرت برساند كه به نفع مردم اين كشور و جبهه
مقاومت باشد و نقشههاي مداخلهگران غربي را نقش بر آب كند.
........................................................................................................................
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گزارش

دالر دالالن را حذف میکنیم
اما نه با غافلگیری و فشار به مردم

قريب به اتفاق محتواي دومين برنامه گفتوگوي رئيسي با مردم پيرامون «اقتصاد» بود

بازگشت سخت به برجام

روزنامه ابتكار در يادداشتي با عنوان بازگشت سخت
به برجام نوشت :اهميت اختالف ديدگاهها كه گاه به
نقطه تعارض و مناقشه نزديك شده در آن است كه
طرفهاي غربي بر بازگشت تهران به جايگاه خود در
سال  ۲۰۱۷يعني هنگام خروج دولت «دونالد ترامپ» از برجام ،تأكيد
دارد .تهران ،اما با محاس��به زمان سپري شده ،خسارتهاي اقتصادي
تحميل شده به ايران و موقع تازهاي كه در توسعه تكنولوژي هستهاي
خود كسب كرده ،براين نظر است كه بايد طرفهاي گفتوگو كننده با
لحاظ موارد باال و به رسميت ش��ناختن موقع هستهاي آن ،تمهيدات
تشويقي الزم را براي بازگش��ت به تعهدات هستهاي به شكل رسمي و
حقوقي فراهم كنن��د .از جمله مهمترين خواس��ت ته��ران ،لغو همه
تحريمهايي است كه نه تنها در دهههاي گذشته از سوي سازمان ملل
متحد ،دولتهاي اروپايي ،بلكه رئيس��ان جمه��وري و كنگره اياالت
متحده امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران به كار گرفته شده است .اين
تحريمها شامل دو بخش موضوعي و اشخاص است كه در ماههاي اخير
و به ويژه پس از استقرار دولت «جو بايدن» در دي ماه سال گذشته و
دولت «ابراهيم رئيسي» از تابستان امس��ال ،محور بحث و جدلها در
محافل برجامي است.
اكنون امريكا و اروپا ب��ا انتخاب ادبيات تهديدآميز و هش��دار درباره پايان
فرصتها براي بازگش��ت به برجام ،گاه و بيگاه از پالن (نقش��ه)  Bسخن
ميگويند.
........................................................................................................................

عالمت سؤال شرق مقابل مذاكرات هستهاي

شرق نوشت :پس از گذشت دو ماه و اندي
از رويكارآمدن دولت س��يزدهم و توقف
طوالني در ايستگاه ششم مذاكرات وين،
ظاهرا ً قرار است بروكسل ميزباني نشستي بين ايران و  ۴+۱را عهدهدار
شود .اظهارات منس��وب به اميرعبداللهيان در جلس��ه غيرعلني روز
يكش��نبه مجلس از زبان يك��ي از نمايندگان ،در ص��ورت صحت ،بر
ابهامات آينده مذاكرات هستهاي خواهد افزود .اين نماينده سه محور
 -۱اقدام جدي امري��كا قبل از مذاكرات -۲ ،ش��روع مذاكرات از زمان
خروج ترامپ از برجام و  -۳اقدام در برابر اق��دام را از اهم مطالب وزير
خارجه برشمرده است .پايبندي دولت (و تيم مذاكرهكننده) بر قانون
«اقدام راهبردي براي لغو تحريمها» و تصميم دولت سيزدهم در پرهيز
از «شرطيكردن اقتصاد» و جداكردن مسير اقتصاد كشور از مذاكرات
هستهاي از ديگر موارد مطرحش��ده وزير خارجه در نشست غيرعلني
مجلس بوده اس��ت .بااينحال بايد توجه داشت آمال سياستمداران و
واقعيتهاي حاكم بر تحوالت دو عنصر جدا از هم هستند كه هريك از
قاعدهاي متفاوت از ديگري تبعيت ميكند و تحق��ق آرزوها در قالب
واقعيتها همواره دستيافتني نيست .هنر سياستورزي پلزدن بر اين
دو در تأمين حداكثري منافع ملي است.
........................................................................................................................

استقبال روزنامه اصالحطلب
از سفرهاي استاني رئيسي

روزنام��ه آفتابي��زد در يادداش��تي ضمن
استقبال از سفرهاي استاني رئيسجمهور
به نقل سخني از امير كبير پرداخت و نوشت:
خدايش بيامرزد ميرزا تقيخان اميركبير كه چه نيكو س��خني گفت:
«مملكت شكل باغي است كه هر واليت و هر قصبهاش درحكم درخت
ميوهاي است بارنگ و بو و مزه خاص كه در ديگري نيست .حكمران بايد
به درختان رسيدگي كرده و رخصت ندهد ،آفات ،اشجار را گرفته و به
موقع هرس ،كود و آبياري نمايد وگرنه در غير اين صورت به زودي باغ
مبدل به برهوت گشته و زحمات باغبان برباد ميرود».
اين مثال را از آن جهت آوردم تا ضرورت بازديدهاي جناب رئيسجمهور
را عرض كنم .نشستن در كنار فن كوئل در تهران و مطالعه گزارشهاي
مكتوب در اين آش��فته بازار چاره كار و درمان درد ما نيست .در مورد
سفرهاي استاني آقاي رئيسي دو نظر مخالف وجود دارد.
گروه اول ميگويد هنوز وزارتخانهها و سازمانها هرم مديريت خودرا
نش��ناخته و بدنه اصلي آنها دس��ت نخورده باقي ماندهاند .در صورت
صدور دستورات الزم ممكن است در چرخه ديوانساالري بيمار موجود
گير كرده وحتي گم شود ،پس سفرهاي استاني بيثمر هستند .جهت
اطالع اين گروه و همه كساني كه شبيه آنها فكر ميكنند بايد عرض
كنم ،آقاي رئيس��ي يك گروه پيگيري از افراد ش��ناخته شده ومورد
اعتماد تشكيل دادند كه دس��تورات ايش��ان را چه جداگانه و چه در
نامههاي مراجع��ان پيگيري كرده و تا حص ِول نتيجه مس��ير را دنبال
كرده وگزارش هفتگي به ايش��ان و صاحبان درخواست داده ميشود
و درس��فر بعدي نيز حضوري موضوع را پيگيري ميكنند .با توجه به
سالها حضور ايشان در سازمانهای بازرسي و قضایي دقيقاً با هزارتوي
ديوانساالري كشور آش��نا بوده و موانع واقعي و كاذب وساختگي را به
خوبي تشخيص ميدهند.
اما گروه دوم ميگويد چرا ايشان تا تكميل نيروي انساني وزارتخانهها
و سازمانها صبر نميكنند و اينكه به محض حركت ايشان بهسوي
اس��تان يا ش��هري ،دس��تاندركاران فورا ً به اصالح وتغيير ظواهر
ميپردازند .جهت اس��تحضار اين بخش از عزيزان بايد گفته شود به
لحاظ حفظ ضرايب امنيتي و پوششهاي حفاظتي تنها تعداد معيني
از مسئوالن در جريان سفر ايش��ان قرار ميگيرند .حاال اگر موضوع
به شكلي درز كند ،بايد حلقههاي ياد شده مورد بررسي مجدد قرار
گيرند .نكته جالب در اين سفرها دس��تور دفتر رئيسجمهور مبني
بر جلوگيري از بنرزني و نصب پرچمهاي خوش��امد و اينگونه اقالم
هستند كه خود صرفه جويي قابل مالحظهاي در بودجهها ميباشد.
شايسته است نظريهپردازان و منتقدان اندكي صبر وتحمل فرمايند
تا آثار و نتايج اين س��فرها را به ش��كل ملموس و مناس��ب لمس و
مالحظه نمايند.
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ریاست جمهوری

اقتصاد بزرگترين دغدغه سالهاي اخير مردم
ايران اس�ت؛ دغدغهاي كه گرچه در مورد برخي
از مردم ،ناشي از نگاه فانتزي و مصرفگراست اما
در مورد اغلب كساني كه معترض هستند ،واقعي
و ملموس است .هم از اين رو است كه وقتي اعالم
ميشود رئيسجمهور قرار است با مردم صحبت
كند ،آنها منتظرند تصميمات جديد اقتصادي از او
بشنوند و اقدامات تحولي و بهبودبخش از دولتش
ببينند .از اين جهت طبيعي بود كه قريب به اتفاق
محتواي سخنان دوشنبه ش�ب رئيسجمهور با
مردم «اقتصادي» باشد و صحبتها همه معطوف
به معيشت و مسكن و بازار و ارز .رئيسي در انتهاي
سخنانش از رويه شخصي خود در انتصابات دفاع
كرد .از اين گفت كه مالكش «شايستهس�االري»
ب�وده و در كابينه دولتش حتي كس�اني را به كار
گرفته كه يقين دارد ب�ه او رأي ندادهاند .او تأكيد
كرد تيم و گروه و دسته ندارد و از هر كسي كه مفيد
باشد ،استفاده ميكند اما اصل صحبت اقتصاد بود
و او از اثرات تصميمات غل�ط دولت قبلي ،اندكي
گف�ت و از تصميمات دولت خ�ودش و اثر مثبتي
كه بعدا ً ايجاد خواهد كرد ،بيشتر و بيشتر گفت.

گزارشدهي مقام��ات و خصوص��اً رئيسجمهور
به مردم ،الزم اس��ت و اث��رات خوبي ه��م دارد و
گفتوگوي تلويزيوني دوش��نبه شب رئيسي هم
از اين قاعده مستثني نيس��ت اما به نظر ميرسد
حوصله عمومي از «س��خنراني» س��ر رفته است.
سخنان بايد كوتاه باش��د و اقدامات هم كه زياده
گفتن ندارد ،اث��رش ديده خواهد ش��د ،از اين رو
مديريت تعداد و طول سخنرانيهاي رئيسجمهور
در همين آغاز دولتش ضروري به نظر ميرس��د.
حس��ن روحاني در اين س��الهاي آخ��ر هر روز
سخنراني ميكرد ،آيا مردم نگاه مثبتي به اين همه
حرف داشتند؟
از سويي برخي سؤاالت مجري همواره گفتوگوهاي
مقام رياست جمهوري در ايران ،به نظر تشريفاتي
ميآيد« .واقعاً روزانه اخبار و تحوالت بازار را دنبال
ميكني��د؟» در حالي كه چني��ن اقدامي وظيفه
عادي يك رئيسجمهور است .اينكه ديگري صبح

جمعه تازه از وقايع مهم كشور مطلع ميشده ،نبايد
باعث شود سطح گفتوگو با رئيسجمهور چنين
لوث شود .با اين مقدمه بخشهاي اصلي سخنان
سيدابراهيم رئيس��ي در گفتوگوي تلويزيوني با
مردم را مرور میكنيم.
امیدوار به آینده
رئيسي نگاهش به آينده است ،اما بار تصميمات
گذش��ته روي دوش او اس��ت و ب��ه همين دليل
هم اش��ارهاي به گذش��ته ميكند و ميگذرد .او
تأكيد ميكند كه آثار تورمي نتيجه «تصميمات
پيشين» در كشور است كه امروز در بازار و اقتصاد
مشاهده ميش��ود ،اما براي آينده «بودجه بايد
واقعي و بدون كسري باش��د» .رئيسجمهور در
پاسخ به سؤالي درباره شاخصهاي اقتصاد كالن
كشور و برنامههاي دولت براي مهار تورم ،با بيان
اينكه دومين موضوع مهم براي دولت معيش��ت
مردم است ،گفت :وضعيت معيشت مردم دغدغه
روزانه و هر ساعت بنده اس��ت و خود را در كنار
سفره مردم احس��اس ميكنم .او در پاسخ به اين
س��ؤال كه واقعاً روزانه اخبار و تح��والت بازار را
دنبال ميكنيد؟ گفت :بله ،من روزانه و ساعتي،
وضع قيمتها و بهويژه م��واد خوراكي را دنبال و
رصد ميكنم .رئيسي با بيان اينكه از فشار روي
مردم و به ويژه اقش��ار كمدرآمد و محروم جامعه
مطلع هستم ،گفت :شرايطي كه شاهد هستيم،
مربوط به تصميماتي است كه از قبل گرفته شده
و آثار تورمي آنها امروز در بازار و در س��فره مردم
آشكار شده است.
رئيسجمهور درباره «وضع خزانه كشور» هم گفت:
دولت در شرايط خوبي تحويل ما نشد و اگر بگويم
وضع خزانه چه بود ،ممكن اس��ت برخي بگويند
شما هم دنبال اين هستيد كه با گلهگذاري كار را
آغاز كنيد .اگر كسي فقط به سفره مردم و ارزش
پول ملي ،ميزان بدهكاري دولت و ميزان كسري
بودجه نگاه كند ،متوجه ميش��ود دولت را در چه
وضعي تحويل گرفتهايم .به ويژه دولت قبل در پنج
شش ماه آخر ،تعهدات بسياري ايجاد كرد كه اين
تعهدات مزيد بر مشكالت شد.

 -1جبران كسري بودجه :رئيسجمهور با اشاره
به اينكه آثار تصميماتي كه امروز ميگيريم ،حتماً
در آينده زندگي مردم جلوه خواهد داشت ،گفت:
نخستين نكته موضوع استقراض از بانك مركزي
است .باالخره بايد كسري بودجه را جبران كنيم،
اما استقراض از بانك مركزي پايه پولي را باال ميبرد
و تورم ايجاد ميكند .در شهريور ماه كه نخستين
ماه آغاز فعاليت دولت جديد ب��ود ،به هر زحمتي
بود ،تالش شد بدون اس��تقراض از بانك مركزي
پرداختها انجام ش��ود .برخ��ي ميگويند چطور
ممكن بود ،ولي به لطف خدا اين كار انجام ش��د.
در مهرماه ه��م اين كار صورت ميگي��رد و بدون
اس��تقراض از بانك مركزي ،انش��اءاهلل ميتوانيم
هزينهها ،حقوق و دستمزدها و هزينههاي دولت را
تأمين و پرداخت كنيم.
 -2بودج�ه ب�دون كس�ري :رئيسجمهور با
بيان اينكه اين اقدام نخس��ت بود ،گفت :قدم دوم
مسئله بودجه  ۱۴۰۱اس��ت .بودجه را بايد بدون
كس��ري و با ارقام واقعي ببندي��م .رهبري معظم
انقالب دو س��ه س��ال پيش فرمودن��د و بارها هم
تكرار كردند كه س��اختار بودجه بايد اصالح شود.
اين اصالح كي ميخواهد اتفاق بيفتد؟ باور دولت
سيزدهم اين است ،حاال كه مسئوليت داريم ،وقت
مناس��بي براي اعمال برخي اصالحات جدي در
بودجه اس��ت .دكتر رئيس��ي گام بعدي را اصالح
شيوه افزايش س��نواتي حقوق عنوان كرد و گفت:
افزايش حقوقها بايد به صورت پلكاني انجام شود.
همچنين هزينه دس��تگاهها بايد قاب��ل كنترل و
پايش باشد كه ويژگيها و مختصات اين تغييرات
در نظام بودجهريزي را در دولت به استحضار مردم
و مس��ئوالن عزيز در بخشهاي مختلف كش��ور
خواهيم رساند.
 -3ح�ذف ارز ترجيح�ي :اي��ن روزه��ا ك��ه
حك��م محكومي��ت رئي��س پيش��ين بان��ك
مركزي و مع��اون ارزي آن آم��ده ،ماجراي دالر
4هزارو200تومان��ي و حيف و مي��ل ارز دولتي
بيش��تر در افكار عمومي پررنگ شده است .حاال
رئيس��ي در برابر اين سؤال اس��ت كه «آيا دولت

ارز 4هزارو200تومان��ي را ح��ذف ميكن��د؟»
«در اين باره جلس��ات و گفتوگوهاي متعددي
در س��تاد اقتصادي دولت و با اقتصاددانان خارج
از دولت داش��تهايم .همه واقف هس��تند كه اين
منابع تاكنون به جاي اينكه به س��فره مردم برود،
به دست چند دالل رسيده است .همه قبول دارند
كه بايد اين رويه را اصالح كنيم ،به نحوي كه اين
پول وارد س��فره مردم ش��ود .اصالح اين موضوع،
جزو برنامههاي دولت اس��ت اما حتماً اين كار را
با غافلگيري انجام نخواهيم داد .مردم را بياطالع
نخواهيم گذاشت و با سنجيدن همه جوانب قضيه،
به اقتصاد و بازار شوك وارد نخواهيم كرد».
 -4مسكن :ساخت يكميليون مسكن در سال،
از وعدههاي انتخاباتي مهم رئيس��ي ب��ود .او حاال
ميگويد «مقدم��ات كار» و «شناس��ايي زمين»
انجام شده است« :اين وعدهاي بوده كه در انتخابات
مطرح كردم و در قانون هم تصريح ش��ده كه بايد
اين كار را انجام داد و نياز كشور هم است ».رئيسي
با اشاره به ترديد برخي رسانهها درباره تحقق اين
وعده ،بر بايدي بودن اين كار تأكيد و س��ه نكته را
ذكر كرد:
اوالً نياز كشور است ،دوم اينكه در قانون آمده است،
سوم اينكه با توجه به امكانات كشور شدني است.
رئيسجمهور با بيان اينكه با ساخت مسكن بسياري
از كسب و كارها فعال ميشود ،گفت :وقتي مسكن
فعال شود ،خيلي از كسب و كارها و كارخانجات هم
فعال ميشوند و با افزايش اشتغالزايي و توليد ،نياز
مردم هم برطرف ميشود.
سفرهاي استاني اثري هم دارد؟
سفرهاي استاني رئيسجمهور مورد سؤال است.
آيا اين سفرها تأثيري دارد؟ رئيسي ميگويد دارد.
هم از بعد سركشي به وضعيت استانها و پروژهها و
هم از بعد ارتباط مستقيم با مردم.
رئيسجمهور گف��ت :كارهاي ش��ش روز از هفته
را در س��طح ملي انج��ام ميدهيم و ي��ك روز هم
به اس��تان ميرويم ،باالخره حق اس��تان است و
وظيفه ماست كه به استانها سر بزنيم« .در سفر
به بوشهر ،در نخيالت ،سد نيمهكارهاي بود كه اگر
كار مختصري براي آن انجام شده و چند كيلومتر
لولهگذاري شود ،ميتوان از آن بهرهبرداري كرد ،اما
اين چند كيلومتر لولهگذاري سالها متوقف مانده
و درختهاي منطقه نخيالت هم در حال خشك
شدن بودند».
رئيس��ي در ادامه گفت :دولت نباي��د ارتباط خود
را با مردم قطع كند و ب��ه وزرا هم همين را توصيه
كردم .رفتن در ميان مردم و باخبر شدن از درددل
مردم بسيار مهم است .در معاونت اجرايي رياست
جمهوري بخشي براي پيگيري تعيين شده كه فقط
مسئول پيگيري مصوبات سفرهاست.
و همچنان مذاكرات هستهاي...
همه اين دو دهه اخير مگر ميشده كه رئيسجمهور
گفتوگوي تلويزيوني يا نشست خبري داشته باشد
و بحث مذاكرات هستهاي به ميان نيايد؟ گفتوگوي
دوشنبه شب رئيسي هم به همين منوال بود .او البته
با تأكيد بر پيگيري جدي «اقتصاد مقاومتي» اين
موضوع را ش��روع و تأكيد كرد كه «س��فره و بازار و
نان م��ردم را به اين مذاكرات گ��ره نميزنيم» و در
عين حال هم «هيچ زماني ايران ميز مذاكره را ترك
نكرده و ما در مذاك��رات نتيجهمحور ،حتماً جدي
هستيم ...در مذاكراتي كه چند روز پيش در تهران با
نماينده اتحاديه اروپا انجام شد ،به آنها گفته شد كه
جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه جدي است اما
بايد جديت را در طرف مقابل هم ببينيم».

بهارستان

راستيآزمايي مجلس از اموال مسئوالن
اين روزها رس�انههاي اصالحطل�ب به بهانه
بررس�ي طرحي در مجلس يازدهم با عنوان
«طرح اصالح قانون نظارت بر اموال مقامات
و كارگ�زاران جمه�وري اسلامي» كه هنوز
تمام م�واد آن در داخل كميس�يون حقوقي
و قضايي مجلس به تصويب نرس�يده است،
انتق�اد میکنن�د و حمله ب�ه مجل�س را در
دس�تور كار خود قرار دادهان�د و با قلب يك
واقعيت ،اصرار دارند مصوبه مجمع تشخيص
مصلح�ت نظ�ام در دوران رياس�ت مرحوم
هاشميرفس�نجاني مبني بر محرمانه بودن
دارايي مسئوالن را به طرح مذكور و مجلس
يازدهم منتسب سازند اما واقعيت اين مسئله
به قدري روشن است كه ناظران سياسي را به
اين نتيجه رس�انده كه خط برخي رسانههاي
اصالحطلب صرف ًا تخري�ب مجلس يازدهم و
سرپوش گذاردن بر يك واقعيت ديگر است.

بررسي روند رسيدگي به اين قانون نشان ميدهد
«طرح رس��يدگي به دارايي مقامات ،مسئوالن و
كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ايران» توسط
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دوره
هفتم تهيهشده بود و در تاريخ ۱۹۷/ ۱۳۸۵/با قيد
يكفوريت براي بررس��ي به كميسيون قضايي و
حقوقي ب ه عنوان كميسيون اصلي ارسال شد.

اصرار تدبيريها بر «محرمانگي»

مجلس هفتم هيچ مصوبهاي
براي رسيدگي به اموال مسئوالن نداشت
برخالف ادعاي رس��انههاي اصالحطلب ،بررسي
اين ط��رح در مجلس هفتم به رياس��ت غالمعلي
حدادعادل به اتمام نرس��يد و عم ً
ال مجلس هفتم
مصوبهاي در اين خصوص نداشت.
باالخره سال  ۱۳۹۱با پيگيري نمايندگان مجلس
هش��تم «قانون رس��يدگي به داراي��ي مقامات،
مسئوالن و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران»
مصوب شد كه بر اساس آن تمام مقامات كشوري
اعم از ش��هردار ،رئيسجمهور ،وزرا و نمايندگان
مجلس بايد فهرست اموالشان را در سامانهاي كه
از سوي قوه قضائيه طراحي ميشود ،اعالم كنند.
اين طرح تا س��ال  ۹۴براي رفع ايرادات ش��وراي
نگهب��ان ،بين مجلس ،ش��وراي نگهبان و مجمع
تش��خيص در رفت و آمد بود و باالخره در تاريخ
 ۹آبان  ۹۴مجمع تش��خيص مصلحت به رياست
هاشميرفسنجاني اين طرح را به تصويب رساند و
قيد «محرمانه» بودن ليست اموال مسئوالن هم
به آن اضافه شد.
انتقاد جدي جريان انقالبي مجلس هشتم
به اقدام مجمع تشخيص
به گزارش مهر ،به گفته احمد اميرآبادي ،نماينده
مردم ق��م در مجلس هش��تم «در هم��ان زمان

نمايندگان و جري��ان انقالبي انتقاد ج��دي را به
موضوع محرمانگي اموال مس��ئوالن داشتند اما
مجمع بر مصوبه خود اصرار كرد» اما به هر حال،
علي الريجاني ،رئيس مجلس نهم شوراي اسالمي
اين قانون را ( ۱۴آذر  )۱۳۹۴به حس��ن روحاني
رئيسجمهور و آملي الريجاني ،رئيس قوه قضائيه
جهت اجرا ابالغ كرد .طبق ماده ۶اين قانون ،قوه
قضائيه مسئول ايجاد س��امانهاي براي ثبت اموال
مسئوالن شد ،اما واكنشها نسبت به تصويب قيد
«محرمانگي اموال مسئوالن» در مجمع تشخيص
مصلحت نظام متفاوت بود.
محسن رضايي ،دبيرمجمع تشخيص مصلحت
نظام در رابطه با اين ط��رح ميگفت« :در طرح
مجلس موضوع افش��اي اموال مسئوالن مطرح
نبود بلكه قوه قضائيه بايد س��ازوكار الزم در اين
خصوص را تدوين كن��د .اگر ق��وه قضائيه الزم
دانست ميتواند ليست اموال را در اختيار مردم
قرار دهد يا دادگاههايي براي رسيدگي به اموال
تشكيل دهد».
نوبخ�ت :مقتضي نيس�ت ليس�ت اموال
مسئوالن اطالعرساني شود
در ديگر س��و ،دولت روحاني در آن مقطع نه تنها
هيچ انتقاد و اعتراض��ي به مصوبه مجمع در مورد
«محرمانگي اموال مسئوالن» نكرد بلكه محمدباقر

نوبخت ،سخنگوي دولت نيز از قيد محرمانه بودن
اين طرح دف��اع كرد و گفت« :باي��د همه اموال و
دارايي مسئوالن مشخص شود و به مرجع قانوني
كه قوه قضائيه است ارجاع شود و همه مسئوالن
تحت مراقبت باش��ند ،اما مقتضي نيست ليست
اموال مسئوالن اطالعرساني شود».
به گفته محس��ن رضايي ،دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام «قوه قضائيه الزم دانست ميتواند
ليست اموال را در اختيار مردم قرار دهد» اما در آن
زمان قوه قضائيه به رياست صادق آمليالريجاني
نه تنها اقدامي براي اعالم اموال مسئوالن انجام
نداد بلكه حت��ي آييننامه اجرايي اي��ن قانون را
جهت اجرا و ايجاد س��امانه ثبت اموال مسئوالن
تدوين و ابالغ نكرد .در نهايت در تاريخ  ۲۰خرداد
ماه سال  ۹۸پس از انتصاب سيدابراهيم رئيسي
به رياست قوه قضائيه ،آييننامه اجرايي اين قانون
از سوي وي ابالغ و س��امانه ثبت اموال مسئوالن
راهاندازي شد .در اين ميان ،برخي ايرادات «قانون
رسيدگي به دارايي مقامات ،مسئوالن و كارگزاران
جمهوري اسالمي ايران» موجب شد نمايندگان
مجلس يازده��م براي تقويت اين قانون دس��ت
به كار ش��وند و پس از پايان دولت تدبير« ،طرح
ممنوعيت خروج مسئوالن از كشور پس از اتمام
مسئوليت» را تدوين كنند.

معاون هماهنگكننده ارتش:

دفاع مقدس بخشي از هويت ملي است

معاون هماهنگكنن�ده ارتش ،امنيت
و آرام�ش ام�روز كش�ور را مره�ون
رش�ادتهاي غيورم�ردان اي�ران در
دوران دف�اع مق�دس دانس�ت و گفت:
دفاع مقدس بخشي از هويت ملي است.

به گزارش ايرنا ،دريادار حبيب اهلل سياري
در آيين تجليل از فرماندهان پيشكسوت
دوران دفاع مقدس ارتش در سالن ميثاق س��تاد فرماندهي ارتش ،با
بيان اينكه امنيت و آرامش امروز كشور مرهون رشادتهاي غيورمردان
ايران در دوران دفاع مقدس اس��ت ،گفت :پيش��رفتهاي چشمگير،
ارتقاي توان دفاعي و رزم و جايگاه واالي ارتش قطعاً به خاطر ايثارگري
و از خودگذشتگي شما فرماندهان عزيز در دوران خدمت و دفاع مقدس
است كه در عرصه حضور داشتيد و بستر پيشرفت را فراهم كرديد.
معاون هماهنگكننده ارت��ش دفاع مقدس را بخش��ي از هويت ملي
خواند و افزود :اين فرماندهان و پيشكسوتان عزيز از ستارگان درخشان
آسمان كشور پهناور ايران اسالمي هستند كه با عشق به وطن ،به ارتش
پيوستند و در طول دوران خدمت ارزش��مند و دفاع مقدس خاطرات
ماندگاري از ايم��ان ،درايت ،اخ�لاص و سلحش��وري از خود برجاي
گذاشتند .دريادار سياري ،نس��ل جوان امروز را نسلي متفاوت از نسل
دوران دفاع مقدس خواند و ادامه دارد :دستاوردهاي دفاع مقدس براي
كشور گنجينه و سرمايهاي ارزشمند بوده كه بهره گرفتن از ظرفيتهاي
يادگاران هشت سال جنگ و نيروهاي باتجربه ميتواند به ترويج فرهنگ
ايثار و شهادت در بين نسل جوان امروز كمك كند.
وي گفت :امروز توان رزمي ،دفاعي و بازدارندگي ارتش با وجود كاركنان
آموزش ديده و با مهارت و با تجهيزات بومي و به روز شده در سطح بسيار
بااليي قرار دارد ،به گونهاي كه ارتش واليتمدار ايران اسالمي آمادگي
دارد در برابر هرگونه تهديد دشمن ايستادگي و مقابله كند.
........................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه مجلس:

دولت قبل قراردادهایی را بدون اطالع
مجلس امضا كرده است

عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ش�وراي اسلامي اظه�ار ك�رد:
ِ
دول�ت روحان�ي قراردادهاي�ي را ب�ا ش�ركتهاي خارج�ي
منعق�د ك�رد ام�ا مجل�س را در جري�ان اي�ن قرارداده�ا
ق�رار ن�داد و آن�ان هميش�ه دنب�ال پنه�ا نكاري بودن�د.

به گزارش مهر ،حجت االس�لام عليرضا س��ليمي در جلسه علني روز
گذشته مجلس شوراي اسالمي گفت :از كميسيون اقتصادي مجلس به
دليل تهيه اين گزارش تشكر ميكنم اما موارد ديگري هم وجود دارد
كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه بر اس��اس اصل  ۷۷قانون اساسي كليه قراردادها
بايد در مجلس ش��وراي اس�لامي مورد رس��يدگي قرار گيرد ،افزود:
آقايان در دولت قبل با شركتهاي كانادايي و فرانسوي قرارداد منعقد
كردند اما متأس��فانه اين قراردادها به مجلس نيامد و آنان مجلس را
دور زدند .سؤال ما اين است چرا شأن مجلس شوراي اسالمي رعايت
نشده است و اين يك تخلف بسيار مهم است كه دولت سابق مرتكب
شد و آنان قراردادهايي منعقد ميكردند و اطالعي درباره آن به مجلس
نميدادند .سليمي ادامه داد :حتي در يك جا ۱۵هزار ميليارد دريافت
كردند كه محل هزينهكرد اعتبارات را مجلس شوراي اسالمي مشخص
ميكند اما مجلس خبر ندارد اين ۱۵هزار ميليارد در كجا هزينه شد.
وي تأكيد كرد :دولت قبل خداي مس��ائل محرمانه بود و بس��ياري از
مسائل را پنهان ميكرد ،به گونهاي كه قرارداد توتال محرمانه بود و عالوه
بر اين آنان موارد زياد ديگري را از مجلس مخفي كردند .خوشبختانه با
ورود كميسيون اقتصادي مجلس بسياري از اين مخفيكاريها روشن
شده است و بايد حتماً مورد رس��يدگي قرار گيرد .محمدباقر قاليباف
رئيس مجلس در پاسخ به اظهارات اين نماينده ،گفت :قوه قضائيه در
رسيدگي به همه موارد اعالمي كه قابل پيگيري است ،اقدام كند.
........................................................................................................................

نماينده مردم كرمان :

فاصله تصميمات سفرهاي استاني
تا اجرا نباید طوالنی شود

نماين�ده م�ردم كرم�ان در مجل�س
ضم�ن حماي�ت از س�فرهاي اس�تاني
رئيسجمهور اظهار كرد :بايد مصوبات
س�فرهاي اس�تاني رئيسجمه�ور
هرچه زودت�ر اجراي�ي و زمين�ه براي
اي�ن كار هرچ ه س�ريعتر فراهم ش�ود.

محمدمهدي زاهدي ،نماينده مردم كرمان
در مجلس در گفتوگو با فارس ،با اشاره به سفرهاي استاني رئيسجمهور
گفت :سفرهاي استاني رئيسجمهور كار بسيار خوبي است و از اين طريق
مسئوالن بهتر ميتوانند در جريان مشكالت مردم قرار گيرند .وي افزود:
آنچه مهم اس��ت اجرايي ش��دن تصميمات و وعدههاي داده ش��ده در
س��فرهاي اس��تاني اس��ت كه بايد تصميمات متخذه در اين سفرها در
كمترين زمان اجرايي شود .اگر فاصله اجراي اين تصميمات با زمان اتخاذ
آن زياد شود ،ممكن است موجبات بدبيني مردم به دولت را فراهم آورد،
لذا تأكيد ميكنم زمينه براي اجراي اين تصميمات از جمله تخصيص
اعتبارات و ...فراهم شود .زاهدي خاطرنشان كرد :سفرهاي استاني كمك
ميكند دولتمردان بيشتر با مشكالت مردم آش��نا شوند و اين آشنايي
بهتر و بيشتر در اتخاذ تصميمات دقيقتر براي حل مشكالت دولتمردان
را ياري ميكند .وي در پايان گفت :بايد براي س��فر رئيسجمهور به هر
استان كارگروهي تشكيل و مشكالت مطرح شده و تصميمات اتخاذشده
در آن سفر را جمعبندي كند و اجراي اين تصميمات و برنامهريزيهاي
انجام شده را مورد پيگيري قرار دهد.
........................................................................................................................

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس:

لغو تحريمها براي آغاز مذاكرات
قدم اول است نه آخر

اتحادي�ه اروپ�ا اگ�ر قص�د وس�اطت ي�ا ميانجگي�ري
بي�ن  4+1و اي�ران را دارد ،باي�د تم�ام تقصي�ر بنبس�ت
مذاك�رات را ب�ر عه�ده امري�كا و تروئي�كاي اروپاي�ي بدان�د.

محمود عباسزادهمشكيني ،سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت ،با بيان اينكه براي اداره كشور نيازي
به برجام و مذاكره با غرب نداريم ،گفت :بازگشت به برجام را هم تحريم
نكردهايم ،ليكن توپ در زمين غربيهاست .نماينده مردم مشكينشهر
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بازگشت به برجام درباره آنهايي
صادق است كه از آن خارج شدهاند يا از زير بار انجام تعهدات خود شانه
خالي كرده و شرمندهاند ،اظهار داشت :در شرايط جديد اين جمهوري
اسالمي ايران است كه بايد براي طرف مقابل شرط تعيين كند .وي افزود:
اتحاديه اروپا اگر قصد وساطت يا ميانجگيري بين  4+1و ايران را دارد بايد
مفروضش اين باشد كه تمام تقصير بنبست مذاكرات بر عهده امريكا و
تروئيكاي اروپايي است .عباسزادهمشكيني ادامه دارد :بديهي است لغو
تحريمها و اجراي تعهدات برجامي توسط امريكا و اروپا اولين قدم براي
شروع مذاكرات است ،نه آخرين قدم.

