
  گزارش

جبهه مقاومت محور نظم نوین آینده منطقه
پس از ماجرای الطیونه لبنان که ناشی از برنامه از پیش طراحی شده یک 
جریان افراطی امریکایی و صهیونیس��تی برای برهم زدن امنیت لبنان و 
تضعیف موقعیت نیروهای مقاومت در این کشور بود، رسانه های بیگانه و 
طیفی از مرتبطان داخلی آنها تالش کردند القا کنند که این ماجرا نشانگر 
تضعیف موقعیت منطقه ای ایران و جریان مقاومت در منطقه است . این 
گزاره اگرچه در مورد برخی دیگر از تحوالت منطقه نظیر نتیجه انتخابات 
عراق هم مطرح شده است، نشان می دهد که دشمنان مقاومت تالش دارند 
تا با جریان سازی و یا بهره گیری از هر واقعه ای ، موقعیت و توان مقاومت را 
نادیده گرفته و یا تضعیف کنند. اما واقعیت این است که روند تحوالت منطقه 
بیانگر این است که جبهه مقاومت با تحکیم و تثبیت جایگاه خود، اکنون به 
یکی از مؤثر ترین عناصر تعیین کننده درروند تحوالت آینده منطقه و جهان 
تبدیل شده و بدون مالحظه جایگاه و نقش این نیرو ها هیچ طرح و برنامه ای 

برای مدیریت تحوالت منطقه به سامان نمی رسد. 
 پس از حادثه الطیونه، سید حسن نصراهلل دبیر کل جنبش حزب اهلل خطاب 
به جریان  ها و عواملی که با این اقدام حماقت آمیز تصور می کردند قادر به 
تضعیف موقعیت حزب اهلل هستند، برای اولین بار از توان عملیاتی حزب اهلل 
رونمایی و اعالم کرد که حزب اهلل بیش از ۱00 هزار رزمنده آماده دارد ،یعنی 
رقمی بیش از ارتش های چند کشور منطقه و این درحالی است  که کسی 
در این آمار تردید نکرد. پس ازآن نیز یمنی  ها اعالم کردند که سید حسن 
نصراهلل باید به این عدد ،آمار دو و نیم میلیون نیروهای یمنی را نیز اضافه کند 
و به همین ترتیب اگر نیروهای دیگر اعضای جبهه هم به آن اضافه شوند، 
این مدعا اثبات می گردد که این جبهه اکنون به یکی از مهم  ترین بازیگران 

منطقه تبدیل و قادر است بانی نظم نوین آینده منطقه باشد. 
 اگرچه قدرت های سلطه از اذعان به این مهم پرهیزدارند، اما آنگاه که بحث 
فرار نیروهای امریکایی از منطقه و یا جابه جایی اجباری آنها در برخی از 
کشور ها از ترس عملیات مقاومت مطرح می شود، چاره ای ندارند که اعتراف 
کنند در برابر این پدیده جدید مس��تأصل و ناتوان اند و این نشان دهنده 
تضعیف روزافزون موقعیت آنها در برابر نیروهای جبهه مقاومت است. اما 
نکته ای که در این میان این روز ها ناچار به اذعان به آن شده اند،این است که 
پیش ازاین مدعی بودند که این نیرو ها عوامل ایران در کشورهای متبوع خود 
هستند و با این ادعا تالش می کردند با فشار بر ایران برای عدم حمایت از آنها ، 
به زعم خود زمینه تضعیف و یا حذف آنها را از عرصه سیاسی کشورهایشان 
فراهم کنند ، اما اکنون ثابت گردیده است که نه تنها این نیرو ها قابل حذف از 
معادالت نیستند، بلکه قدرت های سلطه ناچارند که در تعامالت با کشورها، 
برای آنها حتی اهمیتی بیش از نظام های سیاسی حاکم در این کشورها، 

قائل شوند. 
در میان اهداف راهبردی نیروهای جبهه مقاومت شاید مهم  ترین هدف 
را بتوان مقابله با رژیم صهیونیس��تی دانست که این نیرو ها با بهره گیری 
از ابزارهای متفاوت توانس��ته اند حلقه محاصره این رژیم را تنگ تر کنند 
و اکنون جبهه در فلسطین ،سوریه و لبنان توانایی های خود را در مقابله 
با رژیم صهیونیستی افزایش داده و ظرفیت های مقاومت در عراق و یمن 
نیز در حال پیوستن به آن هس��تند و این در حالی است که حمالت کور 
صهیونیست  ها در عراق و سوریه نتوانسته خللی در برنامه های این جبهه 

ایجاد کند. 
اخراج امریکا از منطقه یکی دیگر از اهداف راهبردی جبهه مقاومت است که 
برنامه های این قدرت استکباری در منطقه را با چالش جدی مواجه کرده و 
ناتوانی امریکا یا در مواجهه با آن سبب شده است که هم پیمانان منطقه ای 
امریکا و در رأس آن رژیم صهیونیستی با چالش های هویت و بقا مواجه شوند 
،چراکه نگران اند تحقق این امر عالوه بر چالش های امنیتی ،این کشور ها را 
با چالش های سیاسی و ساختاری مواجه کرده و دومینوی تغییر در آنها را 
به دنبال داشته باشد و طبعاً در این میان جایگاه نیروهای مقاومت است که 

در این کشور ها تثبیت می شود. 
 اما به رغم فرصت  ها و دستاوردهای جبهه؛ متأثر از راهبردهای دشمن و 
یا وجود برخی از آسیب های ساختاری، نیروهای جبهه با چالش هایی نیز 
مواجه هستند که رهبر معظم انقالب اس��المی در بیاناتشان در روز تولد 
پیامبر گرامی اس��الم )ص(در جمع میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی 
به یکی از مهم  ترین آنها یعنی تالش دشمنان برای ایجاد اختالف میان 
شیعیان و اهل سنت اشاره کرده و یادآور شدند» امروز مرتباً تالش می شود 
که بین فَِرق مسلمین، بین شیعه و سّنی اختالف ایجاد بشود؛ تالش جدی 
و برنامه ریزی شده. شما مالحظه کنید، امروز کلمه  »شیعه « و »سّنی « وارد 
ادبیات سیاسی امریکا شده! امریکایی  ها به ش��یعه و سّنی چه کار دارند؟ 
چند سال است که در ادبیات سیاسِی امریکا مسئله  سّنی بودن و شیعه 
بودن واردشده، که بله، فالن کشور شیعه اند، فالن کشور سّنی اند؛ بااینکه 
آنها با اصل اسالم مخالف اند و دشمن اند اّما مس��ئله  شیعه و سّنی را ر ها 
نمی کنند. پس این چیز ها هست؛ اختالفات را روزبه روز دارند زیاد می کنند، 
سوءتفاهم  ها را زیاد می کنند. بنابراین ما تأکید می کنیم و علّت تأکید ما این 
است. و مالحظه هم می کنید که دست آموزهای امریکا در هر جای دنیای 
اسالم که بتوانند، فتنه ایجاد می کنند. نزدیک  ترین نمونه اش همین حوادث 
تأسف بار و گریه آور افغانستان در این دو جمعه  گذشته است که مسجد مردِم 
مسلمان و در حال نماز را منفجر کردند؛چه کسی منفجر می کند؟ داعش؛ 
داعش کیست؟ داعش همان مجموعه ای است که امریکایی  ها �� همین 
گروه دموکرات امریکا ]که اآلن در قدرت اند[ �� صریحاً گفتند که این را ما 
به وجود آورده ایم؛ البّته حاال نمی گویند، حاال انکار می کنند، اّما این از آنها 

سرزده، این را صریحاً بیان کرده اند. «
یکی دیگر از مهم  ترین چالش های نیروهای جبهه مقاومت تالش دشمنان 
برای رودررو قرار دادن آنها با مردم در کشورهای خودشان است. افزایش 
گسترده فعالیت های جبهه در عرصه های مختلف امنیتی، سیاسی و...  باعث 
می شود که سطح انتظارات مردم از این نیرو ها افزایش یافته و طبعاً ناتوانی 
در پاسخگویی به آنها که می تواند دالیلی فراتر از ظرفیت این نیرو ها داشته 
باشد، آنها را به ناچار با مطالبات مردمی مواجه کند که نمونه آن را می توان در 
عراق و در مورد نیروهای حشدالشعبی دید که بخشی از آثار آن در انتخابات 

اخیر این کشور آشکار شد. 
تقویت کار زیربنایی برای افزایش توان و قابلیت های نیرو ها در ابعاد مختلف 
سیاس��ی،نظامی و علمی و...  ،ارتقای بصیرت سیاس��ی و دینی ،تقویت 
ساختار ها و سامانمند کردن فعالیت  ها و ارتباطات میان نیرویی و...  ازجمله 
اقداماتی است که می تواند نقش مهمی در تقویت و تثبیت جایگاه نیروهای 

جبهه مقاومت داشته باشد.

عباس حاجی نجاری

اژه ای  در نشست تخصصی بررسی آسیب های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی:

واگذاری  ها  از هدف اصلی خود منحرف شده  است

رئیس قوه قضائیه با بی�ان اینکه باید بین متهم 
و کس�ب و کار تفاوت قائل ش�د و ب�ه گونه ای با 
مفاس�د صورت گرفت�ه در واگذاری ها برخورد 
ش�ود که بنگاه  ها و نیروی کار آس�یب نبینند، 
گف�ت: واگذاری  ه�ا از ه�دف اصل�ی خ�ود 
منحرف ش�ده  که ای�ن مس�ئله نیازمند توجه 
وی�ژه وزیر اقتص�اد و اتخاذ تدابیر الزم اس�ت. 
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی ق��وه قضائیه، 
حجت االسالم محسنی اژه ای در نشست تخصصی 
بررسی آسیب های واگذاری شرکت های دولتی به 
بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت 
و مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار داشت: امروز 
دشمن به جد اقتصاد کش��ور ما را هدف قرار داده و 
امید بسته که از طریق فش��ار اقتصادی برای نظام 
و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند. باید متناسب 
با اهمیت اقتصاد و اهمیت ش��رایطی که در جنگ 
اقتصادی قرار داریم با ابت��کار و خالقیت و اصالح 
ساختار ها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در 
جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم. ساختار، قوانین 
و مقررات و مصوبات مربوط به دهه های گذش��ته 
پاسخگوی نیاز ها و مقتضیات امروز کشور نیست 
و باید با همفکری همه بخش های حاکمیتی قوانین 

اصالح و به روز رسانی شود. 
    روند ها باید اصالح شود نه اصل قانون

رئی��س ق��وه قضائیه ب��ا تأکید ب��ر ل��زوم اجرای 
خصوصی سازی بر اس��اس اصل 44 قانون اساسی 
اظهار داشت: قانون بر واگذاری بنگاه های اقتصادی 

به بخش خصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر 
خصوصی سازی ها اشکال داشته باید ایرادات این کار 

برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود. 
محس��نی اژه ای افزود: همه ارکان کشور ساعت  ها 
برای تدوین سیاست های اصل 44 تالش و اهدافی 
را برای واگذاری ها تعیین کردند و این سیاست ها به 
تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره 
و به یکباره سیاست ها را عوض کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: اگر قان��ون خأل دارد بای��د آن را با تصمیمات 
کارشناسی برطرف کنیم نه آنکه عجوالنه تصمیمی 
بگیریم که بعد از گذشت چهار سال دوباره مجبور 

شویم به همان روال قبل برگردیم. 
    فراه�م نکردن زمین�ه، مهم  ترین معضل 

واگذاری ها
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده های 
متعدد و سنگینی که درباره واگذاری ها تشکیل شده 
و برای دولت و مردم حاشیه س��از بوده و بعضاً مورد 
سوء استفاده دش��منان قرار گرفته، اظهار داشت: 
واگذاری  ها از هدف اصلی خود منحرف شده اند که 
این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ 
تدابیر الزم اس��ت. محس��نی اژه ای فراهم نکردن 
زمینه ه��ای واگ��ذاری را از مهم  ترین معضالت در 
واگذاری ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه هایی که 
بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می شوند باید 
پس از فراهم کردم مقدمات، پ��س از واگذاری هم 
برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند اما در 
حال حاضر یا حمایت نمی شوند یا حمایت شایسته 

از آنها صورت نمی گیرد. 
     اعتماد با عمل ایجاد می شود نه با حرف

رئیس ق��وه قضائیه گفت: ام��روز بخش خصوصی 
به واگذاری ها عمدت��اً اعتماد ن��دارد در حالی که 
قراردادهای دولتی باید مطمئن  ترین قرارداد ها باشد. 
محسنی اژه ای اعتمادسازی را امری مهم دانست و 
با بیان اینکه اعتمادسازی با حرف به وجود نمی آید 
و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود 
نداشته باشد کس��ی نمی آید یک شرکت یا بنگاه 
اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که 
نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. وی تصریح 
کرد: یکی از راه های اعتمادسازی بررسی پرونده های 
تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری ها است 
که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود 
تخطی کرده با او برخورد شود اما اگر فسخ قرارداد ها 
به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاست ها بوده، 

حق تملیک کننده ضایع نشود. 
     برخورد با مفاس�د نباید به کس�ب و کار 

آسیب بزند
رئیس قوه قضائی��ه با تأکید ب��ر لزوم برخ��ورد با 
فس��اد هایی که در واگذاری ها صورت گرفته اظهار 
داشت: در کنار این برخورد یکی از بسترهای فساد در 
واگذاری ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان 
در قیمت گذاری هاست که باید نسبت به آن حساس 
بود. وی در خص��وص نحوه برخورد با مفاس��د در 
واگذاری  ها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار 
تفاوت قائل شد و به گونه ای با مفاسد صورت گرفته 

در واگذاری ها برخورد شود که بنگاه  ها و نیروی کار 
آسیب نبینند. 

محس��نی اژه ای اف��زود: ت��الش ما این اس��ت که 
حتی االمکان اگر ایرادی در اداره بنگاه های تولیدی 
و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند اما اگر 
هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونه ای 

اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید. 
   سخنان وزرای اقتصادی

پیش از س��خنان رئیس قوه قضائیه، سید احسان 
خاندوزی ، وزیر اقتصاد بر ضرورت اصالح فرایندهای 
واگذاری های شرکت های دولتی تأکید کرد و گفت: 
دولت در این زمینه نیازمند رویکرد همگرا، هم افزا 
و تعامل حداکثری قوه قضائیه اس��ت. »مداخالت 
اش��خاص و نهادهای نظارتی در برخی فرایندهای 
واگذاری  ها اعم از واگذاری شرکت  ها یا دارایی ها«، 
»ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرایند واگذاری 
از س��وی مدیران و کارکنان شرکت های مشمول 
واگذاری که دغدغه امنیت ش��غلی و حفظ جایگاه 
س��ازمانی خود را دارند « و همچنین »اعمال فشار 
از طرف مقام��ات یا نمایندگان مجلس اس��تان  ها 
برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاری  ها با بهانه 
جلوگیری از ایجاد بحران های کارگری«، سه آسیب 
احصا شده در فرایند واگذاری شرکت های دولتی 

هستند. 
س��یدرضا فاطمی امی��ن ، وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت هم با اش��اره به مصوبات س��تاد تسهیل و 
رفع موانع تولی��د در حوزه واگذاری ش��رکت های 
دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات 
به فرایند واگ��ذاری صحیح و ب��دون عیب و نقص 
ش��رکت های دولتی کمک ش��ایانی خواهد کرد. 
وی با اشاره به پرونده های قضایی برخی از مدیران 
واحدهای صنعتی گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که 
مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل 
مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود. حجت اهلل 
عبدالملکی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
جلسه از تهیه و ابالغ یک برنامه مدون در خصوص 
هدایت مجموعه های اقتصادی ک��ه دولت آنها را 

واگذار کرده است، تا یک ماه آینده خبر داد. 
    شناسایی 19 آسیب در واگذاری ها

حجت االسالم حسن درویش��یان ، رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه این 
سازمان ۱9 آسیب در زمینه واگذاری شرکت های 
دولتی را احصا و به مسئوالن مربوطه منتقل کرده 
است، گفت: »در نظر نگرفتن اهلیت خریدار«، »عدم 
بازسازی یا اصالح س��اختاری پیش از واگذاری«، 
»عدم نظارت مؤثر س��ازمان خصوصی سازی بعد 
از واگ��ذاری«، »عدم تفکی��ک وظایف حاکمیتی 
از تصدی گری«، »عدم اجرای بخش��ی از تعهدات 
خریدار نسبت به شرکت« و همچنین »عدم اجرای 
تعهدات از سوی دولت«، از جمله آسیب های احصا 
شده در فرایند واگذاری شرکت های دولتی به بخش 

خصوصی هستند. 

معاون سیاسی وزیر کشور:
حضور جوان   ها 

در میان استانداران بیشتر می شود
در رون�د انتخ�اب اس�تانداران اس�تان های باق�ی مان�ده احتماالً 
کف�ه جوان   ه�ا س�نگین تر می ش�ود و در س�ریع   ترین زم�ان 

ممک�ن ای�ن انتصاب   ه�ا ب�ه ایس�تگاه پایان�ی خواه�د رس�ید. 
دکتر محمد باقر خرمشاد،  معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در 
گفت وگو با ایرنا درباره پیچیدگی ها، متغیر  ها و چالش های وزارت کشور 
در فرایند انتخاب استانداران گفت: فرایند انتخاب استانداران مثل بسیاری 
دیگر از فرایندهای سیاسی یک معادله چند متغیری و چند مجهولی است. 
به گونه ای که از یک سو باید ش��اخصه های موردنظر و مورد تأکید دولت 
مردمی و انقالبی س��یزدهم نظیر س��المت اقتصادی، عقالنیت انقالبی، 
کارآمدی، قانون مداری، پیگیری پیشرفت اقتصادی استان ، ارتقای مشارکت 
مردمی همه جانبه در استان و فعال س��ازی ظرفیت های آن، مردمداری، 
پرتحرکی و...  مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر به جوان گرایی وعده  داده  
شده در کنار بهره گیری از تجربه انباشته شده  چهل  ساله نیروهای مجرب 
توجه شود. به این موضوع پیشنهادات گروه های مرجع سیاسی و نخبگان 
اجتماعی گوناگون همسو با گفتمان دولت سیزدهم را نیز باید افزود که هر 
کدام نامزدهای متعددی را برای استان های مختلف به منظور نشستن بر 
کرسی استانداری معرفی می کنند و مانند مجمع نمایندگان استان   ها در 

مجلس شورای اسالمی است. 
خرمشاد در پاسخ به این سؤال که چگونه این محورهای گاه متناقض را در 
عمل به کار بسته و خروجی گرفتید، گفته است: بهینه کردن برآیند این 
بردار  ها کار پیچیده ای بوده و هست که باید توسط کمیته انتصابات صورت 
می گرفت. در همین راستا به  تدریج قواعدی شکل گرفت که بر خروجی 
تصمیم های کمیته تأثیر گذار بوده  است. قاعده نخست این است که در گام 
نخست به منظور ارتقای سطح استانداران، استانداری و تسریع در تحول 
وعده  داده  شده و تجمیع ظرفیت های ملی و استانی در وهله اول از وزرا و 
سپس از معاونان وزیر موفق در دولت های سابق استفاده کرد که این امر در 
مراحل بعدی کار با موانع متعددی روبه رو شد، هرچند که موفقیت   هایی 
هم داشت. سه نفر از میان ۱9 استاندار انتخاب شده از وزرای سابق هستند. 
امیدوارم فضای سیاس��ی کش��ور به س��متی برود که در آینده ما شاهد 
داوطلبی تعداد بیشتری از وزرای سابق و هم سطح های آنها برای خدمت در 
سمت های استانداری و شهرداری، خصوصاً در استان   ها و شهرهای بزرگ 
باشیم. یکی از راه های بسیج هم زمان ظرفیت های ملی و محلی برای توسعه 
و آبادانی مناطق مختلف بهره گیری از مدیران با عالی   ترین سطح ملی در 
سطوح محلی است این امر در کشورهای پیشرفته جهان تجربه موفقی 
بوده است. قاعده دیگر این بود که با هدف جوان گرایی، از بازنشسته   ها البته 
با حفظ احترام کامل به تجربه آنها اس��تفاده نشود. همچنین استانداران 
منتخب از نمایندگان کنونی در مجلس، نباشند. قانون دیگری که در وزارت 
کشور مورد توجه قرار گرفت این بود که به رغم اینکه تقریباً در همه فهرست 
ارسالی از سوی گروه های مرجع سیاسی حداقل یک نظامی، برای احراز این 
پست معرفی شده بود، تالش شد تعداد کمی از استانداران، نظامی باشند. 

موضوع مهم دیگری که بر آن تأکید شد، این بود که حتما از استانداران موفق 
در دولت قبل که منشأ خدمات بودند، هم استفاده شود. از دیگر شاخص های 
مدنظر کمیته انتخابات بود که با هدف استفاده از ظرفیت های درونی وزارت 

کشور مورد توجه قرار گرفت. 
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرده است: کمیته پس  از تشکیل دهها 
جلسه طی این دو ماه و با به کارگیری حداقل ۱0 مرحله جهت انتخاب هر 
فرد، ترکیبی از قواعد اشاره شده را در انتخاب های نوزده گانه خود نشان داده  
است؛ سه وزیر سابق، هفت جوان انقالبی، هشت استاد دانشگاه، حداقل 
هفت فرد تجربه دار و دارای سابقه وزارت کشور، سه نظامی و... .  البته جمع 
این موارد از ۱9 بیشتر است به این دلیل که بعضی هم جوان هستند هم 
استاد دانشگاه، یا هم وزیر و هم استاد دانشگاه هستند و هم جوان و هم دارای 
تجربه در وزارت کشور. این تحلیل ابتدایی من از انتصابات نوزده گانه بوده که 
راه برای تحلیل های دیگر و تکمیلی تر باز است. معاون سیاسی وزیر کشور 
با تأیید اینکه درباره استان های باقی مانده هم انتخابات به همین شیوه 
خواهد بود، تصریح کرده است: این روند ادامه پیدا خواهد کرد اما احتماالً 
کفه جوان   ها سنگین تر می شود و در سریع   ترین زمان ممکن این انتصاب   ها 

به ایستگاه پایانی خواهد رسید. 

وزیر اقتصاد سخنگوی اقتصادی دولت شد
س�ید احس�ان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارای�ی به عنوان 
س�خنگوی حوزه اقتصادی دولت منصوب ش�د. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاس�ت جمهوری، دکتر س�ید ابراهیم رئیسی روز 
گذش�ته در جلس�ه س�تاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به 
فضاس�ازی رس�انه ای و ایجاد جن�گ روانی برای ب�ی ثبات جلوه 
دادن و افزای�ش کاذب قیمت  ه�ا با ه�دف ناامیدی م�ردم تأکید 
کرد: نهاد  ها و دس�تگاه های مرتبط با عرضه، تولید و تأمین کاال  ها 
نباید بدون هماهنگی با س�تاد تظیم بازار قیمت   ها را تغییر دهند. 
بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ستادهای تنظیم بازار 
در استان   ها نیز باید به صورت منظم به ریاست استاندار تشکیل جلسه 
دهد و با نظارت بر روند تولید و عرضه کاال با س��تاد مرکزی در تهران 

هماهنگ عمل کند. 
در این جلسه همچنین سید احس��ان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 

دارایی نیز به عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین شد. 

غالمرضا مصباحی مقدم:
طرح محرمانگی اموال مقامات 

مصوبه مجمع بود نه مجلس
عضو مجمع تش�خیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه محرمانگی 
ام�وال مقامات مصوبه ای�ن مجمع بوده، گف�ت: با توجه به 1۰ س�اله 
ب�ودن اعتبار مصوب�ات مجمع تش�خیص، مجل�س تا س�ال 1۴۰۴ 
علی القاعده امکان اصالح قانون رسیدگی به اموال مقامات را ندارد. 
حجت االسالم مصباحی مقدم در گفت  و گو با تسنیم گفت: شروع طرح 
رسیدگی به اموال و دارایی مقامات از مجلس هفتم بود. این مجلس درصدد 
آن بود که »از کجا آورده اید« را به قانون تبدیل کند تا مسئوالن کشور مکلف 
شوند دارایی های خود را به ویژه در هنگام ورود به مسئولیت و پس از آن در 

زمان تحویل مسئولیت اعالم کنند. 
بر اساس اصل ۱42 قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان 
رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط 
رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خالف حق افزایش نیافته باشد. 
مجلس هفتم قصد توسعه دایره شمول این اصل قانون اساسی را داشت 
که تا مدیران کشور در بخش دولتی و مشابه آن مانند نمایندگان مجلس، 
مقامات قوه قضائیه، شورای نگهبان و سایر نهاد  ها از جمله نیروهای مسلح و 
نیروی انتظامی اموال خود را اعالم کنند. این مسئله از آنجا که از نظر شورای 
نگهبان تسری قانون اساسی بود آن را خالف قانون اعالم کرد ولی مجلس بر 
روی مصوبه خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه در مجلس هفتم به نتیجه 
خاصی نرسید اما مجلس هشتم بار دیگر این طرح را به تصویب رساند و با 
وجود مخالفت مجدد شورای نگهبان، بر روی مصوبه خود پافشاری کرد تا 

در نهایت این طرح به مجمع تشحیص مصلحت نظام ارجاع شد. 
اما رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص بس��یار طوالنی شد و این 
طوالنی شدن به خاطر این بود که اعضای مجمع تشخیص این طور برداشت 
کردند که عنوانی که در طرح ذکر شده به قدری دامنه وسیعی دارد که به 
نوعی سنگ بزرگی است که عالمت نزدن تلقی می شود و الزم است تا دامنه 
شمول طرح را محدود کرد. چرا که اگر این اصالح صورت نمی گرفت، همه 
مدیران در همه رده   ها باید شامل این طرح   می شدند. به عبارت دقیق تر باید 
اموال حدود 290 هزار نفر مورد رسیدگی قرار می گرفت که امری نشدنی 
بود. حتی برخی   ها نظرش��ان این بود که همه کارکنان را شامل شود که 
چیزی در حدود 3/5 میلیون نفر را در بر می گرفت. نهایتاً مقرر شد تا برای 
اینکه طرحی به تصویب برسد که امکان اجرایی شدن داشته باشد، این طرح 
صرفاً دارایی مقامات یعنی وزرا، معاونان وزرا و مدیران کل و هم رده های 
این مقامات در سایر دستگاه   ها از جمله نمایندگان مجلس و مدیران قوه 
قضائیه، شورای نگهبان و در نیروهای مسلح نیز امرای ارتش، سپاه و نیروی 

انتظامی را مورد بررسی قرار دهد. 
مصباحی مقدم اضافه کرد: با توجه به اینکه ماهیت طرح مجلس خالف 
اصل ۱42 قانون اساسی بود بنابراین برای تصویب آن نیاز به دو سوم رأی 
اعضای مجمع بود که در نهایت طرح نیز حائز این تعداد آرا نشد. بنابراین 
محرمانه شدن اموال و مس��ئوالن هیچ ارتباطی به طرح مجلس هفتم و 
هشتم نداشت و این قید به عنوان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

به طرح مجلس اضافه شد. 
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      دفاعی

وظیف�ه دائم�ی م�ا در قب�ال تهدید  ه�ا رصد 
اوضاع توس�ط بخش ه�ای اطالعات�ی، ارتقای 
آمادگ�ی و ت�وان عملیاتی در تمام�ی رده های 
فرمانده�ی و س�طوح پایین ت�ر و آم�اده 
بودن لحظ�ه ای برای هرگونه پیش�امد اس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر پاسدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح صبح دیروز در 
دوازدهمین جشنواره مالک اشتر نیروهای مسلح 
در سالن پنجم آذر این ستاد، به موضوع افول قدرت 
امریکا در منطقه اشاره و خاطرنش��ان کرد: خدا را 
شاکریم که بعد از دوران سخت تهدیدهای گذشته، 
امروز شاهد دوران افول و ضعف امریکای جنایتکار و 

اذناب منطقه ای او هستیم. 
باقری، فرار امریکا از افغانستان، آغاز تخلیه نیروهای 
نظامی امریکا از عراق و بخش   هایی از سوریه، انتقال 
و کاهش تجهیزات پیش��رفته پدافند هوایی و ضد 
موشکی امریکا در حاش��یه خلیج فارس و کاهش 
نیروهای دریای��ی و انتقال آنها به س��رزمین های 
جنوب چین را نش��انه   هایی از افول قدرت امریکا و 
جابه جایی قدرت در جهان برشمرد. وی ادامه داد: 
البته هیچ کدام از این موارد به معنای کاهش تهدید  ها 

یا عادی انگاری اوضاع در ارتباط با نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران نیست. 

رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح افزود: امریکای 
جنایتکار و صهیونیست   ها نشان داده اند که هرچند 
اقدام نظامی مس��تقیم برای آنها کار سختی شده 
است، اما هیچ گاه دس��ت از توطئه و دشمنی علیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی برنخواهند داشت 
و همواره به اشکال مختلف موجبات تهدید و ایجاد 
مشکل برای ایران اس��المی و همراهان منطقه ای 

کشورمان را فراهم خواهند کرد. 
سرلشکر باقری ادامه داد: در مجموع باید بگوییم که 
وضعیت فعلی از برکات و نتایج انقالب اسالمی و خون 
شهیدان، فرماندهی بی نظیر فرمانده معظم کل قوا 
در مدیریت تهدید  ها در صحنه پیچیده جنوب غرب 
آسیا و بهره برداری از فرصت های پدید آمده است. 
وی با تأکید بر اینکه شرایط امروز هوشیاری هرچه 
بیشتر نیروهای مسلح را می طلبد، گفت: هنگامی 
که تهدید  ها عیان، مشخص و مستقیم است، روش 
مقابله با آنها قدری ساده تر و روان تر است، اما هنگامی 
که تهدید  ها با پیچیدگی و الیه بندی های گوناگون 
همراه باش��د، طبیعتاً وظیفه ما مقابل آن خطیر و 

سنگین تر است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
تصریح کرد: بنابرای��ن وظیفه دائمی م��ا در قبال 
تهدید  ها رصد اوضاع توسط بخش های اطالعاتی، 
ارتقای آمادگی و توان عملیاتی در تمامی رده های 
فرماندهی و سطوح پایین تر و آماده بودن لحظه ای 
برای هرگونه پیشامد است. سرلشکر باقری تأکید 
کرد: آمادگی و ارتقای دائمی ت��وان رزمی مطالبه 
همیش��گی فرمانده معظم کل قوا از ارتش، سپاه، 
بسیج و عالی   ترین سطوح فرماندهی تا پایین   ترین 
رده هاست که نباید لحظه ای از وظایف خود در این 

رابطه غفلت کنیم. 
    سالمی: در حال گس�ترش وسیع قلمرو 

قدرت دریایی هستیم
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل 
سپاه نیز در حاشیه دوازدهمین جشنواره مالک اشتر 
نیروهای مسلح با بیان اینکه ما شاهد رشد و شکوفایی 
قدرت دفاعی در همه عرصه   ها هستیم، گفت: نیروی 
زمینی ما با گسترش در مرز  ها و برقراری امنیت و 
ساخت قدرت در عقبه واقعاً نمایش پرشکوهی از یک 

نیروی دفاعی در زمین را به تصویر می کشاند. 
فرمانده کل سپاه افزود: نیروی هوافضای ما که در 

عرصه فضا، موش��ک ها، پدافند هوایی، پهپاد  ها و 
جنگال به شکل متوازن و در عین حال شتابداری 
در حال پیش��رفت اس��ت که گاهی اوقات مردم ما 
آزمون ه��ای عملیات��ی ای��ن س��امانه   ها را چه در 
رزمایش   ها و چه در آزمایش   ها در میدان مشاهده 
می کنند. وی ادامه داد: البته همه آنچه به عنوان یک 
قدرت اساسی ساخته می شود به دلیل مالحظات 
حفاظت اطالعات ما و همچنین چشمان کنجکاو 
و جاس��وس گرایانه دش��منان، قابل بیان نیست. 
س��المی درباره فعالیت های نیروی دریایی گفت: 
در بعد دریای��ی ما برای نبرد ب��ا قدرت های بزرگ 
در حال گس��ترش بسیار وس��یع در قلمرو قدرت 
دریایی هس��تیم، با توجه به اینکه عموم��اً آنها در 
دریا متمرکز هستند. فرمانده کل سپاه یادآور شد: 
در بسیج مردم شاهد فعالیت پایگاه های مقاومت 
بسیج در صحنه های مختلف هستند و آنها میدان 
حمای��ت و خدمت به م��ردم را میدان جه��اد قرار 
داده اند. وی خاطرنشان کرد: در عرصه های جنگال 
و سایبری پیشرفت های ما، پیشرفت های مطلوب و 
قابل توجهی است و در صحنه جنگ اطالعاتی به 

دستاوردهای خوبی رسیده ایم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

قدرتامریکاافولکردهامااوضاعراعادیانگارینمیکنیم

ژه
وی

گفت وگوی ویژه خبری دو  شنبه شب شبکه 2 سیما به موضوع 
ش��فافیت آرای نمایندگان مجلس پرداخته بود. این برنامه با 
حضور دو مهمان، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم و احمد 
توکلی نماینده سابق مجلس روی آنتن رفت. در خالل پرداختن 
به این موضوع، نکاتی در مورد تعامالت برخی نمایندگان مجلس 
در ادوار مختلف با وزرای دولت  ها بیان شد که قابل تأمل است. 

از جمله در این برنامه، احمد امیرآبادی فراهانی که هم اکنون 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی است، مواردی از تعامالت 
نمایندگان مجلس با وزارت نفت را افشا کرد. او با اشاره به اینکه 
بیژن زنگنه – وزیر نفت در دولت های هاشمی و روحانی- در 
دو دوره مسئولیتش در دولت های خاتمی و روحانی، »60 نفر 
از نمایندگان « را در وزارت نفت استخدام کرد، گفت: »او تنها 
در دوره قبل 25 نماینده و از سال ۱392 تا سال ۱400 هم که 
دوباره وزیر شد، 35 نماینده را به وزارت نفت برده است. «  لیست 

این نمایندگان مجلس در خبرگزاری  ها منتشر شده است. 

امیرآبادی حتی موردی را ذکر می کند که یک نماینده مجلس 
از وزیر انتقاد می کند تا بتواند امتیاز بگیرد: »یکی از نمایندگان 
در قرارداد نفتی با خارجی ها ، از این قرارداد ایراد گرفت و با من 
شروع به دعوا کرد و پس از اینکه در دوره بعدی مجلس رأی 
نیاورد بالفاصله هیئت مدیره یکی از شرکت های نفتی شد؛ 

بنابراین دعوای او به خاطر آن مسئله بود. «
او در ادامه، ب��ه روابط نمایندگانی از مجلس با ش��رکت های 
خودروسازی می پردازد: »در طول ۱0 دوره گذشته مجلس، 
8 هزار نفر به ایران خودرو توسط نمایندگان مجلس معرفی 
شدند و فقط یک نماینده به تنهایی  300 نفر را معرفی کرد. «
نکته دیگر آن اس��ت که برخی از این امتیازدهی  ها ابتدا نه با 
درخواس��ت نمایندگان مجلس، بلکه با پیش��نهاد وزرا برای 
گرفتن رأی اعتماد یا ممانعت از طرح س��ؤال و استیضاح از 
س��وی نمایندگان اعطا می ش��ود! امیرآبادی می گوید: »در 
مورد دخالت در ع��زل و نصب ها، زمانی ک��ه وزیر مربوط در 

جلسه رأی اعتمادش، به نمایندگان می گوید که فرماندار و 
استاندار را با نظر ش��ما انتخاب می کنم این موضوع عالوه بر 
اینکه اشتباه اس��ت بلکه توقع نمایندگان را باال می برد و اگر 
وزیر مربوط، این کار را انجام ندهد ممکن اس��ت بین دو قوه 

اختالف ایجاد شود. «
این موارد ذیل این نکته مطرح ش��د که شفافیت در مجلس 
نباید صرفاً شامل شفافیت آرای نمایندگان باشد و باید سایر 

فعالیت های نمایندگان مجلس نیز شامل شفافیت شود. 
احمد توکلی ه��م در این برنامه ب��ا تأکید ب��ر اینکه چنین 
نمایندگانی در ادوار مختلف، »کثیر هستند و کم نیستند« 
گفت که »اگر ش��فافیت بود، نامه  ها خوانده   می شد تا روشن 
ش��ود هر نماینده ای چه مکاتباتی با چه جا  هایی داش��ته و 
چه توصیه  هایی کرده است همان طور که اسامی غایبان در 
مجلس خوانده می شود. این نور انداختن باعث می شود افراد 

مراقب عملکرد خود باشند. «

 زنگنه در دولت خاتمی و روحانی ۶۰ نماینده مجلس را استخدام وزارت نفت کرد
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