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گروه سیاســی- مانی هدایت: رشــد اقتصادی 8 
درصدی یکی از هدف گذاری های دولت ابراهیم رئیســی 
در بودجه ســال آینده است و این درحالی است که نتیجه 
توافق هسته ای و سرنوشت تحریم ها در هاله ای از ابهام 
قرار دارد و وضعیت افول و انزوای اقتصادی ایران در حال 

وخیم تر شدن زیر سایه تندروی و تنش با جهان است.
ایران بیش از 43 سال است که در تحریم های اقتصادی 
و سیاسی به سر می برد ولی این تحریم ها در پانزده سال 
اخیر شدت بیشتری پیدا کرد تا اینکه در دولت روحانی و 
در پی مذاکرات با گروه 1+5 توافقی مشترک به نام برجام 
بدست آمد که براساس آن تحریم های آمریکا و متحدانش 
علیه ایران کاهش یافت، اما اردیبهشــت 1397 با خروج 
دولت ترامپ از برجام سیاســت تحریم و فشار حداکثری 

علیه ایران اعمال و وضعیت اقتصادی ایران بدتر از شد.
هــر چنــد در دوران برقــراری برجــام بخشــی از 
محدودیت های اقتصادی برطرف شــد و حرکت اقتصادی 
ایران به مســت مثبت پیــش رفت و فضا برای توســعه 
اقتصــادی و روابط خارجی فراهم شــده بــود و مجموع 
حاکمیت از این توافق اســتقبال کــرده و آن را موفقیتی 
برای کشــور می دانســتند با خروج آمریــکا از برجام به 
مخالفان برجام و دولت روحانی بدل شدند و از مصائب این 

توافق که آن را ننگین می دانستند گفتند! 
با این حال نگاهی به دســتاورهای دوران برجام نشان 
می دهد با همه انکارها رشــد اقتصادی براساس آمارهای 
رسمی اتفاق افتاده بود. در برخی از سال های دهه نود بویژه 

سال هایی که توافق حاصل شده و فشار تحریم ها کاهش 
یافته بود رشد اقتصادی ایران افزایش یافت.

آمارها چه می گویند؟
در سال 1390 رشــد اقتصادی 3 درصد، 1391 رشد 
اقتصادی منفی 7.7 درصد و 1392 رشــد اقتصادی 0.3 
درصد بود و در ســال 1393 رشد اقتصادی به 3.2 درصد 
رســید و سال بعد از آن رشد منفی شد و عدد منفی 1.6 

درصد را به ثبت رساند. 
سال 1395 و 1396 که سال های بدون تحریم بودند، 
رشد اقتصادی هشت درصدی در سال 1395 هدفگذاری 
شــد. با این حال رشد اقتصادی بیش از هدفگذاری اتفاق 
افتاد و 12.5 درصد رســید. سال بعد از آن هم  رشد 3.7 
درصدی را ثبت کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام و افزایش 
فشار تحریم و تنش ها رشد اقتصادی همواره منفی شد و 
در سال های 1397، 1398 و 1399، به ترتیب رشد منفی 

4.8، 7 و 3.5 درصد در کشور اتفاق افتاد. 
این آمار نشــان می دهد که توافق هسته ای موسوم به 
برجام برخالف حمالتی که به آن در این ســال ها صورت 
گرفته توانســت با بهبود فضای سیاسی ایران در جهان و 
افزایش روابط اقتصادی به توســعه و رشد اقتصادی ایران 

کمک کند. 
هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصدی 

در دولت سیزدهم
هــر چند که نگاه به مذاکرات و توافق و رفع تحریم ها 
در دولت جدید نگاهی با ابهام اســت امــا قطعا بدون در 

نظر گرفتن توافق و برداشــته شــدن تحریم ها نمی توان 
امیدی بــه بهبود فضــای اقتصادی و سیاســی و روابط 
خارجی ایران با جهان داشــت. همین بس که بســیاری 
از کشــورهای اروپایی نظیر پرتغــال و فنالند و ... و حتی 
کشورهای خاورمیانه ای از جمله عراق و عربستان و امارات 
هم همکاری اقتصادی با ایران را منوط به برداشــته شدن 
تحریــم ها و حصول توافق کرده اند.  اینکه برخی ســاده 
لوحانه از رشــد اقتصادی در دوران تحریم و فشار سیاسی 
بر ایران صحبت می کنند، جای تعجب دارد وقتی آمارهای 
رسمی )هرچند این آمارها را هم دستکاری شده می دانند( 
توافق و برداشته شدن تحریم ها را موثر در رشد اقتصادی 
می دانند معتقدند که کشــور در این شــرایط هم توانایی 
دستیابی به رشد اقتصادی آن هم هشت درصدی را دارد.

فریال مســتوفی، رئیس کمیســیون پول و ســرمایه 
اتاق بازرگانی تهــران در مورد اظهارات رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجه مبنی بر هدف گذاری رشــد 8 درصدی 
در اقتصاد طی ســال آینده گفت: »متاســفانه همیشه ما 
هدف گذاری هــای خود را بر مبنــای برنامه های غیرقابل 
تحقق می گذاریم. هدف گذاری رشد 8 درصدی اقتصادی، 
در برنامه ششم هم انجام شده بود ولی در عمل هیچ وقت 

به آن نرسیدیم.«
او معتقــد اســت: »باید دیــد که پیش بینی رشــد 
8 درصدی بر چه اساســی صــورت گرفتــه؟ آیا مبنای 
کارشناسی شــده ای دارد؟ آیا محاســبات مالی از جمله 
بودجــه و اهداف برنامه های توســعه ای برای نیل به این 

هدف کافی اســت؟ آیا برنامه مشــخصی برای رسیدن به 
رشــد 8 درصدی داریم؟ چراکه رسیدن به این نرخ رشد 
حتی در اقتصادهایی که با موانع رو به رو نیســتند چندان 
کار ســاده ای نیست. اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد و 
تولید نفت و صادرات آن افزایش یابد، ممکن اســت رشد 
8 درصدی در حوزه نفت داشــته باشیم ولی برای چنین 
رشــدی در کل اقتصاد باید کل بخش های اقتصاد رشــد 

کنند.«
با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی مستقل و واقع گرا 
رشــد اقتصادی در سایه تحریم ها را یک اتفاق غیرممکن 
می داننــد و عــده ای در مقابل این دیــدگاه واقع گرایانه 
موضــع ســخت و غیرعلمی گرفتنه اند، امــا واقعیت این 
است که اســتعداد و پتانسیل رشــد اقتصادی کشور در 
سال های تحریم خفه شــده و بدون رفع موانع خارجی و 
البته ساماندهی و اصالح رویه اقتصادی و خروج از اقتصاد 
دولتی رانتی و فســادزا؛ نمی توان به رشد اقتصادی تعیین 

شده در برنامه های توسعه ای دست یافت. 
قطعا نتیجه مذاکرات هســته ای و احیــای برجام در 
رونــد اقتصادی ایران تاثیرگذار اســت و چــه بخواهند و 
چــه نخواهند تا زمانیکه تحریم هــا وجود دارد امیدی به 
بهبود وضعیت اقتصادی در آینده با اتکا به داخل نیســت 
چراکه هیچ کشــوری در جهان وجود نــدارد که با قطع 
روابط خارجی اقتصادی و سیاسی توانسته باشد در توسعه 
کشورش موفق عمل کند و ایران هم مستثنی از این قاعده 

جهانی نیست.

پیام بشار اسد تقدیم رئیسی شد
سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه با 
اشاره به اشتراک منافع دو کشور در مسایل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی اظهار 
داشــت: امروز باید برنامه ریزی بلند مدت و همه جانبه ای برای توسعه و تعمیق 
روابط و مناسبات تهران و دمشق انجام شود و بر مبنای آن، در مسیر تامین منافع 
ملت های خود خصوصا در بخش اقتصادی گام برداریم. رئیسی در ادامه استمرار 
حضور غیر قانونی نیروهای بیگانه در منطقه و خاک سوریه را برای امنیت و ثبات 
منطقه خطرناک دانست و گفت: داعش دست ساخته آمریکایی ها است و امروز 
حضور داعش و آمریکا در هر کجای منطقه خسارت بزرگی برای امنیت، ثبات و 
آســایش ملت ها خواهد بود. رئیسی خاطرنشان کرد: شهدای بزرگواری همچون 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، آمریکا و گروه های نیابتی آن در منطقه از جمله 
تروریسم داعشی و صهیونیستی را زمین گیر کردند. رئیسی حفظ امنیت و ثبات 
سوریه و حضور مقتدرانه این کشور در معادالت منطقه ای را حائز اهمیت دانست 
و اظهارداشت: امروز سوریه با رویکرد ضد صهیونیستی در خط مقدم مقاومت در 
برابر صهیونیست ها قرار دارد و تاریخ ایستادگی ستودنی ملت و دولت سوریه در 
مقابل تهاجمات ناجوانمرانه را با افتخار ثبت خواهد کرد. رئیس جمهور با تاکید 
بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی سوریه بیان داشت: نادیده گرفتن حاکمیت 
ملی و تمامیت ارضی کشورها از طرف هیچ کشوری قابل قبول نیست و بی تردید 
ملت سوریه آنرا تحمل نمی کند. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه نیز در این دیدار 
با تقدیم پیام بشار اسد رئیس جمهور سوریه و نیز دعوت از آیت اهلل رئیسی برای 
سفر به این کشور، اظهارداشت: سوریه مصمم است تمام ظرفیت های همکاری را 
برای تقویت روزافزون روابط تهران - دمشــق در راستای منافع مشترک دو ملت 

فعال کند.
وزیر خارجه ســوریه با بیان اینکه ملت سوریه هرگز حمایت ها و کمک های 
جمهوری اســالمی ایران را فراموش نخواهد کرد: گفت: سوریه بر استمرار روابط 
پایــدار و قدرتمندی که رهبران دو ملت آنرا ایجاد کرده اند،  تاکید دارد و در این 
مسیر، خون شهید حاج قاسم سلیمانی ضامن پیوند عمیق روابط دو ملت است و 
معتقدیم شهید سلیمانی متعلق به همه ما است و فداکاری شهیدانمان را فراموش 
نخواهیم کرد. فیصل مقداد خاطرنشــان کرد: آمریکا از خبیث ترین شیوه ها در 
روابط با برخی کشــورهای منطقه استفاده می کند و با بی احترامی تمام و ذلیل 
کردن آنها به دنبال سروری و آقایی صهیونیست ها در منطقه هستند. وزیر خارجه 
ســوریه گفت: با ایستادگی ملت سوریه و جبهه مقاومت، طرح های آمریکا، رژیم 
صهیونیســتی و اذنابش در منطقه شکست خورده است و امروز آنها به این نکته 

رسیده اند که سوریه شکست نخورد و رویکرد خود را تغییر داده اند.

دادستان کل کشور:
هر کسی از یک قاضی یا کارمند، فسادی سراغ دارد 

گزارش دهد
دادستان کل کشور گفت: هر کسی از یک قاضی یا یک کارمند، فسادی را به 
صورت مســتند سراغ دارد به بنده گزارش دهد و مطمئن باشید آن را رسیدگی 
خواهیم کرد. حجت االسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم 
روز دانشــجو در مجتمع ولیعصر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، با بیان اینکه 
مســئوالن اجرایی و مدیران اقتصادی کشور باید کار جهادی کنند تصریح کرد: 
بنده دست نیاز به شما دانشــجویان دراز می کنم تا به ما کمک کنید چراکه ما 
در قوه قضاییه مشــکالت فراوانی داریم که البته این مشکالت دلیل بر کم کاری 
نیست، اما به واقع اراده وجود دارد، اما مشکالت زیاد است. منتظری در پاسخ به 
اینکه چرا برخی مقامات تحت تعقیب نشدند، افزود: از زمانی که مجلس یکسری 
گزارشــاتی به قوه قضاییه ارسال کرده و از سوی مردم نیز شکایاتی به دستمان 
رســیده اســت اقداماتی صورت گرفته، اما واقعیت آن اســت که ما می خواهیم 
یکســری ترک فعل ها را تعقیب کنیم، اما این ترک فعل ها تخلف اســت و جرم 

تلقی نشده است.

زاکانی جانشین وزیر کشور در ستاد پیشگیری
 و پاسخ به بحران تهران شد

وزیر کشــور، علیرضا زاکانی شهردار تهران را به عنوان جانشین خود در ستاد 
پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران کالنشــهر تهران 
منصوب کــرد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، در حکم احمد 
وحیدی خطاب به علیرضا زاکانی آمده اســت: به استناد تبصره )1( ماده )10( 
قانون مدیریت بحران کشــور و بند یک مصوبه جلسه مورخ 3-9-1400 ستاد 
پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کالنشهر تهران، نظر به 
شرایط ویژه و اهمیت کالنشهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسالمی ایران، 
با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های شــهرداری تهران و نیز شایســتگی، تعهد و 
تجارب ارزنده شما، به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان »جانشین رئیس 
ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کالنشهر تهران«  
منصوب می کنم. در حکم وزیر کشــور آمده اســت: شایسته است با هماهنگی 
ســازمان مدیریت بحران کشور و همکاری اســتاندار تهران و مشارکت مؤثر و 
هدفمند عمومی و تعامل جامعه، بســیج توانمندی های موجود، امکانات و منابع 
بالقوه و تســریع در تصمیم گیری  های به موقع و کارشناسی شده و با استفاده از 
توان نیروهای مجرب و کارآمد و بهره  گیری از همه ظرفیت  ها، نسبت به برنامه 
 ریزی، سازماندهی و ارتقای آمادگی، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در صحنه 
یا منطقه وقوع حادثه را در شــرایط اضطرار با تدابیر و اهتمام الزم اعمال کرده 
و به اینجانب گزارش کنید. وحیدی در بخشــی از حکم مذکور به زاکانی نوشت: 
ضمنا در نیل به اهداف کاهش خطر، پیشــگیری از ریسک  های جدید و کاهش 
ریسک  های موجود در سطح شهر تهران از طریق اجرای تدابیر فراگیر و هماهنگ 
نسبت به تقویت تاب  آوری و برگشت پذیری شهر در برابر حوادث و سوانح اهتمام 

ویژه معمول دارید.

اخبار کوتاه

رویای دولت برای رشد اقتصادی 8 درصدی 

ابهام در عملی شدن وعده رشد اقتصادی بدون رفع تحریم 

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری روز 
دوشنبه در دیدار شــیخ طحنون بن زاید آل 
نهیان مشــاور امنیت ملی امارات با اشاره به 
سابقه روابط دوســتانه 2 کشور، گفت: روابط 
حســنه با کشــورهای منطقه از اولویت های 
سیاســت خارجــی در دولت جدید اســت و 
به همین دلیل از توســعه روابــط با امارات 

استقبال می کنیم.
رئیــس جمهور افزود: در روابط 2 کشــور 
مســلمان ایران و امارات، نباید مانعی وجود 
داشته باشــد و این روابط تحت تاثیر القائات 

بیگانگان قرار بگیرد.

رئیسی گفت: سیاست دشمنان کشورهای 
منطقه، ایجاد هراس بین همسایگان است اما 
ایــن توطئه با درایت و فهم مشــترک خنثی 
خواهد شــد.رئیس جمهور، سیاســت قطعی 
جمهوری اسالمی را حمایت از مردم مسلمان 
منطقه برشــمرد و افزود: صهیونیســتها در 
منطقه به دنبال اهداف شــوم خود هستند و 
هرجــا بتوانند جای پایی پیــدا کنند آنرا به 
وسیله ای برای توســعه طلبی و فتنه انگیزی 
تبدیــل می کنند لذا کشــورهای منطقه باید 

مراقب باشند.
رئیســی تاکید کــرد: امنیت کشــورهای 

منطقه بهم گره خورده است و ایران از امنیت 
کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس حمایت 
می کند.شــیخ طحنون بن زاید آل نهیان نیز 
در ایــن دیدار گفت: مــا فرزندان این منطقه 
هســتیم و یک سرنوشــت داریم لذا توسعه 

روابط 2 کشور در دستور کار ما قرار دارد.
مشــاور امنیت ملــی امارات با اشــاره به 
مذاکرات تفصیلی خود با همتای ایرانی گفت: 
این دیدارها نقطه عطفی در روابط دو کشور و 

موجب ارتقاء امنیت خواهد بود.
شیخ طحنون بن زاید آل نهیان تاکید کرد: 
آماده توسعه همکاری ها هستیم و امیدواریم 

با سفر آیت اهلل رئیسی به امارات فصل تازه ای 
از روابط دو کشور اغاز شود.

در این دیدار مشــاور امنیــت ملی امارات 

دعوت رسمی رئیس امارات را برای سفر آیت 
اهلل رئیســی به این کشــور به اطالع رئیس 

جمهور رساند.

حجت االســالم و المسلمین مجید انصاری عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام درباره اظهارات مطرح شده توسط 
ســخنگوی شــورای نگهبان و برخی از نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی در خصوص جایگاه و وظایف هیات عالی 

نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، مجید انصاری گفت: متاسفانه در روزهای اخیر 
سخنگوی شــورای نگهبان در اظهار نظری پیرامون مصوبه 
مجلس در خصوص واردات خودرو اعالم کردند که شــورای 
نگهبــان ایرادی را بر طرح وارد نمی داند یا ایرادات شــورای 
نگهبان برطرف شــده است و هیات عالی مجمع تشخیص، 
ایراد گرفته اند. برخی از نمایندگان مجلس نیز در رســانه ها 
اظهــار نظر کرده انــد و نظر هیات عالی مجمع تشــخیص 
مصلحت را نوعی دخالــت در قانون گذاری تلقی کرده اند و 
در مقابل اختیارات مجلس ارزیابی کرده اند. البته قبال هم در 
مجلس قبل برخی از نمایندگان این مســاله را مطرح کرده 

بودند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انتظار 
می رود که سخنگوی شــورای نگهبان و نمایندگان مجلس 
پاســدار قانون اساســی باشــند و از تمامیت قانون اساسی 
دفاع کننــد، گفت: یکی از ابرازهای مهــم نمایندگان برای 
قانون گذاری، اشراف کامل بر قانون اساسی و حدود اختیارات 
قوا در قانون اساسی است. اصل 110 قانون اساسی که مربوط 
به وظایف و اختیارات رهبر است. اولین وظیفه و اختیاری که 
برای شخص رهبر مطرح می کند، تعیین سیاست های کلی 
نظام جمهوری اســالمی پس از مشورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است و دومین وظیفه و اختیار ایشان، نظارت 
بر حسن اجرای سیاســت های کلی نظام  است و بعد از آن 

سایر وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است.
عضــو هیات عالی نظارت مجمع اظهار داشــت: در راس 
اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری، تعیین سیاست های 
کلی نظام جمهوری اســالمی ایران و نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی نظام است. در پایان اصل 110 همچنین 
آمده است که رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود 

را به شخص دیگری تفویض کند.
وی افزود: کسانی که مسائل مجمع و قانونگذاری را تعقیب 
می کنند در جریان هستند که تعیین سیاست های کلی نظام 
در بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اختیارات و وظایف 
رهبری پیش بینی شــد و این از مهمترین موضوعاتی است 
که تا پیــش از آن، فرضا با تغییر دولت ها و مجلس ها، امور 
سیاست های کلی کشــور دچار دگرگونی می شد و ثبات در 

قانون گذاری و ثبات در برنامه ریزی، دچار آسیب می شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: حتی قبل 

از بازنگری در قانون اساسی، در هنگام پایان جنگ، حضرت 
امام )ره( یک سلســله سیاست هایی را برای بازسازی بعد از 
جنــگ تعیین نمودند و ابالغ کردند و وقتی بازنگری صورت 

گرفت این موضوع در قانون اساسی قرار گرفت.
انصاری با یادآوری تاریخچه نظارت بر سیاست های کلی 
در مجمع افزود: اواخر ســال 83 مقام معظم رهبری، نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص 
واگذار کردند. علت هم روشــن بود، چون سیاست های کلی 
نظام با مشورت مجمع تعیین می شود، طبیعی است که این 
وظیفه را هم به مجمع واگذار بفرمایند چون مجمع در جریان 
سیاســت های کلی بوده و در نظارت هم می تواند آنها را مد 

نظر قرار دهد.
 وی ادامه داد: بعد از مدتی در فرایند کار مشخص شد که 
مراتب نظارت مقداری طوالنی می شــود و لذا در دوره اخیر 
مجمع، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلــی را از مجمع به هیاتی منتخــب از مجمع که 15 نفر 
هستند واگذار کردند تا کار زودتر انجام شود و خللی در کار 
قانونگذاری پیش نیاید. این هیات تشکیل شد و نظارت خود 

را انجام می دهد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکید کرد: روال 
کار طبق آیین نامه مجمع به این صورت اســت که مصوبه 
مجلس اگر در جایی مغایر سیاست های کلی تعیین شده از 
سوی رهبر انقالب بود همزمان با بررسی موضوع در مجلس 
و در فراینــد قانونگذاری، هیات عالی نظارت، نظر خودش را 
به مجلس یا به کمیسیون های تخصصی منعکس می کند تا 
در تعامل و همکاری ایرادات برطرف بشــود و خللی در کار 
قانونگذاری پیش نیاید. وی تصریح کرد: تاکنون هم روال کار 
مجمع در زمانی که این اختیار را داشــت و هم هیات عالی 
نظارت، این بوده که همزمان این بررســی ها را انجام دهند و 
از طریق نماینده و یا نمایندگان هیات عالی نظارت مسائل را 
به کمیســیون ذیربط یا به هیات رئیسه مجلس اعالم کنند 
و قبل از اینکه مســاله نهایی شود و به صحن مجلس بیاید، 
اشکاالت برطرف شود ولی بعضا متاسفانه گاهی به این نکته 
در مجلس توجه نمی شود و از نمایندگان هیات عالی نظارت 
دعوت نمی شــود و اشــکال باقی می ماند و در مصوبه نهایی 

مجلس همچنان، اشکال به قوت خودش است.
انصاری ادامه داد: از زمانی که مصوبه ای در مجلس طرح 
می شود و یا الیحه ای به تصویب می رسد و به شورای نگهبان 
ارســال می شــود، همزمان هیات عالی نظارت بررسی های 
خودش را انجام می دهد. اگر موردی را برخالف سیاست های 
کلی تشخیص داد، در همان مهلت قانونی که شورای نگهبان 
دارد یعنی حداکثر 20 روزی که باید اظهار نظر بکند، هیات 
عالی نظارت نظر خودش را به شورای نگهبان اعالم می کند. 

این طور نیست که ما نظر را به مجلس اعالم بکنیم یا مرجعی 
غیر از شورای نگهبان به وجود آمده باشد.

وی افــزود: مرجــع قانون برای اعــالم مغایرت مصوبات 
مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است و هیات 
عالــی نظارت هم مواردی را که مغایر با سیاســت های کلی 
باشد، به شورای نگهبان اعالم می کند. شورای نگهبان هم از 
این جهت که رعایت بند دو اصل 110 قانون اساسی در روند 
قانونگذاری الزم اســت، ایراد قانون اساسی خواهد گرفت. به 
تعبیر دیگر می توان گفت: نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در اینجا برای شــورای نگهبان، فرستاده می شود که شورای 
نگهبان وظیفه قانونی خودش را انجام بدهد و بر اساس بند 
دو اصل 110 قانون اساســی اعالم مغایرت بکنند. تا به حال 

هم در تمامی موارد به همین صورت بوده است.
 انصاری گفت: اینکه سخنگوی شورای نگهبان که اظهار 
داشته اند اشکاالت شورای نگهبان برطرف شده و اشکاالت 
هیات عالی نظارت مجمع باقی مانده، تعبیر درستی نیست. 
چون در واقع اشــکال همان اشکال شــورای نگهبان است. 
اشــکال هم این اســت که بند دو اصل 110 قانون اساسی 

رعایت نشده است.
 عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه در مورد واردات خودرو هم همین وضعیت بوده 
اســت، گفت: مجلس مصوبه ای داشته و  هیات عالی نظارت 
تشخیص داده اســت که با دو سه بند از سیاست های کلی 
نظام مغایرت دارد. این مغایرت را ما به شورای نگهبان اعالم 
کرده ایم. شورای نگهبان هم در دو سه نوبت گذشته، اشکال 
را به مجلس منعکس کرده است. منتهی متاسفانه در مجلس 
توجهی به این اشکال نشده است و اشکال هیات عالی نظارت 
برطرف نشــده است. وی افزود: لذا موظف هستند اشکال را 
برطرف کنند و شورای نگهبان هم تا زمانی که این اشکاالت 
برطرف نشــوند بر اســاس بند دو اصل 110 قانون اساسی، 
مصوبه را خالف قانون اساسی اعالم می کند. بنابراین مصوبه 
مجلس در مواردی که بر خالف سیاست های کلی نظام باشد، 
خالف قانون اساسی است و اشکال توسط شورای نگهبان به 
مجلس اعالم خواهد شد. البته اگر مجلس در موردی اصرار 
داشته باشد بر مصوبه خودش و بنا به مصلحتی اصرار داشته 
باشد و دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای بدهند، در آن 
صــورت به عنوان یک موضوع مصلحتی به مجمع می آید  و 
برســی می شــود و مجمع نظر خودش را خواهد داد، نه در 
هیات عالی نظارت. انصاری اظهار داشــت: انتظار نمی رفت و 
نمی رود که نمایندگان مجلس مهمترین وظیفه مقام معظم 
رهبری را که در اصل 110 قانون اساســی آمده است یعنی 
تعیین و نظارت سیاست های کلی کشــور را نادیده بگیرند 
و بگوینــد توجه به ایــن دو مورد، دخالــت مجمع در کار 

قانونگذاری است سوالی که ما از نمایندگان مجلس داریم این 
اســت که آیا اجرای قانون اساسی، ضرورت دارد یا خیر؟ آیا 
بند یک و دو اصل 110 جزو قانون اساسی هست یا نیست؟ 
چطــور نمایندگان محترم نظر هیات عالی نظارت را دخالت 
در کار قانونگذاری و خالف اختیارات مجلس تلقی می کنند؟ 
طبق قانون اساسی مصوبات مجلس باید مطابق قانون اساسی 

و شرع باشد و این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.
 انصاری خاطر نشان کرد: چطور نمایندگان آن بخش را 
ایراد نمی گیرند و نظر شــورای نگهبان را مخل قانونگذاری 
تلقی نمی کنند؟ اما اعالم نظر هیات عالی نظارت در خصوص 
حســن اجرای سیاســت های کلی نظام را که از سوی رهبر 
انقالب محول شــده اســت را دخالــت در کار قانونگذاری 
می دانند؟   این نوع اظهار نظر کردن و ایجاد دوگانگی نه در 
شان مجلس است و نه عمل قانونی. بخصوص برای نمایندگان 
مجلسی که ادعای والیی بودن دارند و نسبت به والیت فقیه 
اظهار ارادت می کنند، چطور رعایت بند یک و دو اصل 110 

قانون اساسی را نادیده می انگارند؟
وی افزود: البته نظارت بر حســن اجرای سیاســت های 
کلی، وظیفه اولیه مقام معظم رهبری اســت و ایشان این 
وظیفه را ذیل اصــل 110 می توانند به جای دیگری مثل 
هیــات عالی نظارت مجمع واگذار کنند. اگر به هیات عالی 
نظــارت واگذار نکرده بودند و ایشــان ایراد می گرفتند، آیا 
نمایندگان مجلس موظف به حل مساله نیستند؟ از لحاظ 
کلی هــم باید بگوییــم مهمترین وظیفــه و اختیار رهبر 
انقالب، تعیین سیاســت های کلی اســت و در اصل 110 
مقدم بر تمام اختیارات دیگر ذکر شــده است. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر در گذشته و تا بحال 
سیاست های کلی که در حوزه های مختلف وضع شده بود، 
در اجرایشــان دقت می شد- سیاست هایی که بعد از اصول 
قانون اساســی و باالتر از قوانین عادی قرار می گیرند- اگر 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 
44 و سیاست های کلی نظام بودجه ریزی رعایت شده بود 
ما امروز دچار مشــکالت اقتصادی بزرگ مثل کسری های 

سنگین، نقدینگی باال و تورم های باال بودیم؟
انصــاری تصریح کــرد: بنابرایــن نماینــدگان محترم 
مجلس باید بیش از دیگران خودشــان را موظف به رعایت 
سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری بدانند و اگرنه، 
قرار باشد سیاست های کلی تعیین بشود و کسی به آنها توجه 
نکند پس سیاست های کلی برای چه وضع شده اند؟ نمی شود 
بگوییم که یک اصل قانون اساسی را قبول داریم و یک اصل 
آن را قبول نداریم. بخصوص نمایندگان مجلس که سوگند 
خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند و به آن عمل کنند 
نمی توانند به این بخش مهم از قانون اساسی بی توجه باشند.

رئیس مجلس شــورای اســالمی در همایش دانشجویی 
که در دانشــگاه شهید بهشتی به مناســبت 16 آذرماه روز 
بزرگداشــت دانشجو برگزار شد، گفت: تمرکززدایی و اصالح 
قانون انتخابات باید مورد توجه باشــد. قانون شهرداری ها و 
شوراهای شــهر باید از حالت تشریفاتی خارج شوند این در 
حالی است که شش اصل قانون اساسی برای شوراها می باشد. 
گاها مردم حوزه انتخابیه از نماینده ها مسائل اجرایی را طلب 
می کنند لذا نظــام اداری باید اصالح و امور ملی باید از امور 
محلی جدا شود. مصمم هستم به عنوان یک نماینده مجلس 
تالش دارم که قانون انتخابات مجلس اصالح شود و مدیریت 
شهرداری ها را تقویت کنیم. طی این چهارماه هیچ سفارشی 
در عزل و نصب ها نداشــتم و هیچ نظری ارائه نکردم. اگرچه 
کســی قانون را اجرا نکند وظیفه نظارتــی خود را پیگیری 
می کنم نه به معنــای مچ گیری بلکه قانــون باید با اخالق 

پیگیری شود.
وی در خصوص حضور خود در یکی از لیست های انتخابی 
مجلس عنوان کرد: در آن لیست کاندیداهای تهران شعاری 
در خصوص شــفافیت وجود نداشت اما من در صحبت های 
خود به موضوع شــفافیت اشــاره کردم و پیگیر آن هستم. 
مباحثی پیرامون لیست تهران مطرح شد برای مثال امروز از 

پدرخوانده ها گفتند که درست است و نقدهایی وارد می باشد 
اما من در آن زمان گفتم که افراد قابل تر و شایسته تری وجود 
دارند که در این لیست باشند. اگرچه خود را مکلف دانستم 
که با همان لیست به قول خود عمل کنم. قطعا در آن لیست 
شایسته ســاالری صورت نگرفت این چنین اتفاقات ممکن 
است در انتخابات بعد هم انجام شود برهمین اساس است که 

می گویم الگوی حکمرانی ما باید اصالح شود.
قالیبــاف در ادامه در بخش دیگری از اظهارات خود بیان 
کرد: امروز در مجلس شورای اسالمی هرچه تعداد طرح ها از 
لوایح بیشتر باشد اشتباه اســت. امروز بیش از 700 طرح و 
الیحه در مجلس وجود دارد مگر ما به چه میزان زمان داریم؟ 
نماینده فعال کسی نیست که طرح بیشتری امضاء می کند 
من خود در این مدت تنها طرحی را که امضاء کرده ام طرح 
شفافیت بوده است. اگرچه در خصوص این طرح باید بگویم 
که طرح شفافیت نیازمند اصالح آیین نامه داخلی می باشد و 
این اصالح به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد و اگر به صورت 
دو شــوری بررسی می شود به این دلیل است که بررسی دو 
شوری موجب پخته تر شدن طرح خواهد شد. شفافیت باید 
در تمام سطوحی که قانون مشخص می کند اجرایی شود. در 
اموراتی که به مردم باز می گردد باید شــفافیت وجود داشته 

باشد نه تنها در مجلس بلکه در شورای نگهبان، شورای عالی 
انقالب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد این 

شفافیت باشیم.
قالیباف ادامه داد: در حال حاضر مجلس شورای اسالمی از 
همه این نهادها شفاف تر می باشد چرا که برای مثال مذاکرات 

مجلس به صورت زنده پخش می شود.
قالیباف در ادامه با اشاره به موضوع طرح حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی گفت: در جلسه کمیسیون مشترک 
اعالم کردم که مذاکرات باید به صورت زنده در اینســتاگرام 
و از ســوی صدا و سیما پخش شد اما یکسری فضاسازی ها 
در خارج از کشــور انجام شــد که این طرح به صورت اصل 
85 به گونه ای بررســی می شــود که مردم از روند بررسی 
بی اطالع باشــند. اگر چه در مجلس افرادی هستند که قصد 
دارند محدودیت هایی ایجاد کنند اما اگر چه عموم نمایندگان 
چنین نظری ندارند. روند بررسی در کمیسیون مشترک به 
گونه ای می باشد که تمامی ذی نفعان و صنف ها در جلسات 
کمیسیون حضور پیدا کنند و نظرات خود را نیز ارائه دهند. 
ما در مجلس به دنبال محدود کردن فضا و فیلترینگ نیستیم. 
ما باید توجه کنیم که فعالین بزرگ حوزه اقتصاد در فضای 
مجازی چند صد برابر یک واحد صنفی متروکه ارزش دارند. 

امــا اینها و اموال دیجیتالی مردم چگونه باید به دارایی مالی 
تبدیل شود و در سیستم بانکی اعتبار پیدا کند؟ اجازه دهید 
این مسائل به قانون تبدیل شود. من روز گذشته در خصوص 
دریافت  اینماد تذکر دادم. کماکان اعالم می شود که جوانان 
باید برای فعالیت های خود از بانک مرکزی وزارت خانه های 
اقتصاد و ســمت مجوز دریافت کنند اما چرا جوانان را دچار 

مشکل کنیم؟ 
وی افــزود: ما اکنون در حوزه فنــاوری و فضای مجازی 
جزو کشورهای پیشرفته هستیم اما با کج اندیشی نباید این 
ظرفیت ها را از دست بدهیم بخشی از فعالین حوزه نرم افزار 
به دلیل فضاســازی که از خارج در خصوص این طرح انجام 
شد به ترکیه  و امارات رفتند. این توطئه دشمن است و ما در 

مجلس به دنبال اینگونه مسائل نیستیم.
رئیس مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره 
به هزینه اداره دفاتر نمایندگان توضیح داد: بر اســاس قانون 
هر نماینده می تواند 5 نفر کارمند داشته باشد. اگرچه اینها به 
معنای استخدام رسمی آن 5 کارمند نیست. اما اگر این 5 نفر 
از کارمندان دولت انتخاب شوند دولت باید آنها را برای انجام 
این وظیفه مامور کنند. نمایندگان به خودرو و دفتر نمایندگی 

در حوزه انتخابیه نیاز دارند.

رئیسی: 

از توسعه روابط با امارات استقبال می کنیم

پاسخ عضو مجمع تشخیص به سخنان برخی از نمایندگان مجلس

قالیباف در مراسم روز دانشجو:

در مجلس به دنبال محدود کردن فضا و فیلترینگ نیستیم

وارونگی در عملگرایی
ادامه از صفحه 1

با این شرایط با توجه به شعار عملگرایی دولت سیزدهم در سیاست خارجی، 
تضاد و تناقضی رخ داده است که چگونه ایجاد بن بست و تغییر رویه ها در مذاکرات 
و حاشیه های پر رنگ تر از متن به آینده ای مطلوب و پیروزی در دیپلماسی منجر 
خواهد شــد؟ بنابراین پرسشی مطرح می شود که آیا عملکرد دستگاه دیپلماسی 
کشور برخالف شعار عملگرایی شکلی وارونه به خود گرفته است یا چنین مواضعی 

بخشی از تاکتیک تیم مذاکره برای کسب امتیاز بیشتر است؟
عملکرد چند ماهه دستگاه دیپلماســی و در سطحی باالتر مجموعه دولت و 
جناح اصولگرایی نشــانگر آن است که این گروه بجای جلوگیری از اتالف وقت و 
تالش برای شکستن دیوار تحریم ها و رهایی مردم از این مصیبت خانمان سوز در 
پی غیریت سازی با گفتمان رقیب در داخل و بی خاصیت جلوه دادن توافق برجام 
یا تحقیر آمریکاییان با مذاکرات غیر مستقیم و از این دست حرکات نمایشی است. 
چنین رفتارهای ظاهرگرایانه با شعار عملگرایی فاصله داشته و رویه ای را در پیش 
گرفته اســت که مدام به دنبال حواشی بوده و حاشیه ای پر رنگ تر از متن را رقم 
می زند. اکنون که فشــار تحریم میزان فالکت و تنگ دستی را افزایش داده است 
و مردم با افزایش قیمت ها و تورم افســار گسیخته روزبه روز سرخورده و عصبانی 
می شــوند اتالف وقت و به تاخیر انداختن مذاکــرات چگونه با عملگرایی توجیه 
می شود. از مدعیان عملگرایی انتظار می رود در کمترین زمان حصارها و فاصله ها 
را شکسته و به طور مستقیم و صریح با طرف اصلی به گفتگو بنشینند و نتیجه 
و منفعت دیپلماســی ســریع و صریح عملی گردد. این شکل مذاکره با تشکیل 
کاروانی 40 نفــره و تالش برای وانمود کردن این که این تیم و این دولت با تیم 
هسته ای قبلی و دولت قبل تفاوت آشکاری دارد و تالش برای ساختن ترکیبی که 
هرچه می تواند باشد بجز برجام یا همزمان در این مذاکرات با روش غیر مستقیم 
و تبادل پیام با کشوری غایب که مسبب اصلی است بدنبال تحقیر و خرد کردن 
استکبار جهانی بودن چه نان و آبی برای مردم ایران دارد. این شیوه رفتار سیاسی 
و روش های نخ نما شده مذاکره برای مذاکره در واقع تضاد و وارونگی درعملگرایی 
دیپلماسی را نشان می دهد. عملگرایی به یک معنا تجربه گرفتن از گذشته و تاریخ 
یعنی بهره گیری از تجربیات دیگر دولت ها برای اتخاذ تصمیماتی بزرگ و دوری 
از شــعارزدگی و اتالف منابع و جلوگیری از هدر رفتن فرصت ها است. درگیری و 
جنگ فرسایشــی هیچ نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت کشورهایی همانند 
چین یا ویتنام که اکنون مسیر رشد و توسعه را در پیش گرفته اند با تغییر در رویه 
در سیاست خارجی از چنگال درگیری و جدال بی ثمر با قدرت های بزرگ رهایی 
یافته اند. بنابراین چنانچه ایران قوی و مردمی می خواهیم و ادعای تمدن ســازی 
داریم باید واقعگرا بوده و تعامل و اطمینان ایجاد کرد. حاشیه سازی و توهمات ما 

را به مقصدی نمی رساند. 
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