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وزیر دفاع :امروز از امنیت خوبی برخورداریم
وزیر دفاع گفت :در سایه تالشهای مجموعه مدیران و مسئوالن کشور امروز از امنیت خوبی برخورداریم .به گزارش ایسنا ،امیر حاتمی در جلسه با استاندار استان لرستان اظهار کرد :مسئولیت
اصلی نیروهای مسلح تامین امنیت برای مردم و کشور است که در واقع بستر الزم برای سایر کارها است که اگر به درستی انجام داده شود مردم و بخش خصوصی میتوانند به خوبی زندگی کنند.
خوشبختانه نیروهای مسلح در انجام این مسئولیت کار خود را به درستی انجام دادهاند .وی با بیان اینکه در سایه تالشهای مجموعه مدیران و مسئوالن کشور امروز از امنیت خوبی برخورداریم،
اضافه کرد :اجرای ماموریت نیروهای مسلح در بسترهای متفاوت و جغرافیای مختلف کشور برگزار میشود که عالوه بر هدف انجام وظیفه ،میتواند به توسعه زندگی مردم کمک کند .نیروهای
مسلح در انجام وظیفه خود به دنبال این هستند که چگونه پشتیبانیها را انجام دهند که به مردم هم کمک بیشتری شود.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران حج :97

خبر

«معامله قرن» هرگز محقق نخواهد شد

ابراهیم اصغرزاده:

بازسازی اعتماد میان دولت و مردم به نفع نظام است
عضو حزب همبستگی ایران اسالمی ،شرایط کشور را حساس و شکننده
توصیف کرد و گفت :بازسازی اعتماد میان دولت و مردم به نفع نظام ،کشور
و وحدت ملی است و باید مبارزه با فساد و شفافسازی در سایر بخشها
اجرایی شود.
به گزارش ایرنا ،ابراهیم اصغرزاده دستور رئیسجمهوری برای بررسی پرونده تخلفات
در واردات خودرو را مثبت ارزیابی کرد و افزود :نظیر این اقدامات از جمله شفافسازی،
مبارزه جدی با فساد ،کنار گذاشتن افراد آلوده و اجرا نکردن برنامههایی که بخشهایی
از دولت را آلوده کرده باید اجرا شود.
وی تاکید کرد :دولت در موقعیت بسیار خطیری قرار گرفته چراکه بیاعتمادی عمومی
افزایش یافته است ،رئیسجمهوری باید گامهای تاثیرگذاری بردارد.
این فعال سیاسی اصالحطلب تصریح کرد :یک سال پیش مردم به برنامهها و گفتار
روحانی اعتماد کامل کردند و به او رای دادند ،اکنون نیز زمان عمل فرارسیده است،
نمیتوان به گفتار و برنامهای که عملیاتی نشده ،اعتماد کرد.
اصغرزاده خاطرنشان کرد :نتایج گامهایی که روحانی برداشته است باید به شکل شفاف
به مردم گفته شود.
وی با بیان اینکه بازگشت اعتماد عمومی به دولت و باالدستیها کار بسیار سختی
است ،گفت :باید به دولتمردان فرصت داد تا برای مبارزه با فساد قدمهای جدی بردارند.
دبیرکل انجمن اسالمی مهندسان ایران با تاکید بر بیانات رهبر انقالب مبنی بر ارائه
تصور کارآمدتر از دولت ،اظهار کرد :ما از ناکارآمدی برخی ضربه خوردهایم ولی نکته مهم
این است که بخشی از این ناکارآمدی ،ساختاری است.
اصغرزاده ادامه داد :اگر ترامپ همین لحظه سقوط کند یا دولت آمریکا به برجام
بازگردد یا حتی اگر گفته شود روحانی برای دهها سال به عنوان رئیسجمهوری باقی
میماند ،بازهم مشکالت ساختاری در کشور وجود دارد که رفع این مشکالت احتیاج به
گفتوگو ،عزم ملی و یکدلی دارد.
وی تصریح کرد :برای کارآمدی نیازمند اصالحات ساختاری هستیم و گرنه هر
برنامهای که برای اصالح و کارآمدی اجرا شود توسط جریانهایی دوباره دور زده و
تبدیل به ناکارآمدی سنگینتری میشود .عضو حزب همبستگی ایران اسالمی تاکید
کرد بسیاری از سیاستهای دولت برای بازار ارز و طال ،سیاستهای دلسوزانهای است
اما همین سیاستها باعث شد نیروهای بیرون دولت بتوانند در کف خیابان ،خودشان
را تنظیم کنند و سوار سیاستهای جدید شوند و سوءاستفاده کنند .وی با بیان اینکه
تصویر کارآمد از دولت باید برای مردم باورپذیر باشد ،افزود :تصویرسازی قالبی و ظاهری
که از سوی روابطعمومیهای دستگاهها یا رسانهها ارائه میشود اصال با استقبال مواجه
نمیشود.
دولت باید دارای برنامههای عملیاتی باشد تا مردم باور کنند .این فعال سیاسی
اصالحطلب خاطرنشان کرد :به دلیل بیاعتمادی مردم به سیستم بانکی 30 ،میلیارد
دالر زیرفرشهای خانهها پنهان شده است ،اگر اعتماد جلب و این سرمایه در یک جا
جمع شود راههای زیادی برای حل مشکالت پیدا میشود.

آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز
دوشنبه در دیدار دستاندرکاران حج امسال ،حج
را مظهر آمیختگی «معنویت و سیاست» و مهمترین
ویژگی آن را اجتماع مسلمانان در زمان و مکان مشخص
دانستند و گفتند :حج واقعی حجی است که از یک طرف
همراه با برائت از مشرکین باشد و از طرف دیگر زمینهساز
وحدت و همدلی و یکصدایی مسلمانان شود.
رهبر انقالب اسالمی شکلگیری نظام جمهوری اسالمی و
ارائه توانایی اسالم در ورود به میدان سیاست و زندگی را باطل
کننده سالها تالش برای القاء جدایی دین از سیاست خواندند و
افزودند :اکنون بار دیگر افراد نادان و مغرض ،تالش دارند تا لزوم
جدایی دین از سیاست و زندگی و علم را به ذهن نسل جوان
القاء کنند اما حج بهترین فرصت و یک صحنه عملی برای نشان
دادن آمیختگی «دین و سیاست» است.
مقام رهبری در نظر گرفته شدن زمان و مکان مشخص برای
اجتماع مسلمانان در فریضه حج را نشاندهنده اهدافی فراتر از
ِ
معنویت صِ رف دانستند و خاطرنشان کردند :یکی از اهداف مهم
حج ،اجتماع و ارتباط و تفاهم مسلمانان با یکدیگر و در واقع
همان موضوع شکلگیری امت اسالمی است.
ایشان با تأکید بر اینکه کعبه شریف و مسجدالحرام و
مسجدالنبی متعلق به همه مسلمانان است و نه متعلق به کسانی
که بر آن سرزمین مسلط هستند ،افزودند :کسی حق ندارد مانع
از تحقق مفاهیم واقعی حج شود و اگر حکومت و یا دولتی این
«صد عن سبیلاهلل» کرده است.
کار را انجام دهد ،در واقع ّ
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به شکلگیری معنای جدیدی
از حج به برکت هدایتهای امام بزرگوار گفتند :حج واقعی
باید همراه با برائت از مشرکان و زمینهساز وحدت و انسجام
مسلمانان باشد ،نه آنکه برخی دولتها در جهت ایجاد اختالف
و جدایی میان امت اسالمی تالش و خود را به استکبار متصل

کنند.
آیتاهلل خامنهای همچنین با اشاره به فاجعه مسجدالحرام و
فاجعه منا در سال  ،۱۳۹۴آن را ظلمی بزرگ خواندند و با تأکید
بر لزوم پیگیری مستمر و جدی برای احقاق حق افزودند :این
مطالبه به هیچ وجه نباید فراموش شود و دستگاههای مسئول
باید از راههای مختلف به ویژه مجامع بینالمللی ،این موضوع را
پیگیری کنند تا کمیته حقیقت یابی با حضور جمهوری اسالمی

«ابتکار» از چرایی و چگونگی پرداختن به مفهوم شفافیت در ایران گزارش میدهد

دو روی سکه شفافیت
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سرمقاله
گمانهها درباره دیدار هلسینکی
ادامه از صفحه یک
آیا حتی میشود این دیدار دوجانبه که نخستین آن پس از آغاز دوره ریاست جمهوری
دونالد ترامپ است را به دیدار نخست «رونالد ریگان» و «میخائیل گورباچف» شبیه کرد
که فرایند بعدی آن به پایان جنگ سرد انجامید؟ آیا این دیدار قرار است به تغییراتی در
آرایش سیاسی منطقه خاورمیانه بینجامد؟ آیا اروپا پس از دیدار و توافقات رهبران دوکشور
به قدرت حاشیه میان ابرقدرت های شرق و غرب تبدیل میشود؟ سرانجام اینکه آیا قرار
است بلوک بندیهای تازه در جغرافیای سیاسی جهان شکل بگیرد؟ در این میان نقش و
جایگاه ایران چه خواهد شد؟
پرسشهای باال در آستانه دیدار دو چهره کلیدی سیاست جهان ،دغدغه ناظران و
بلکه بسیاری از دولتها و رسانهها بوده است .دغدغهای که با شروع گفتوگوی پشت
درهای بسته پوتین ـ ترامپ در پی یافتن پاسخ به آنهاست .پوتین پیش از رفتن به اتاق
گفتوگوی محرمانه با ترامپ ،اظهار کرد«:اکنون زمان گفتوگو درباره روابطمان و نیز
مسائل و مشکالت بینالمللی در جهان است ».ترامپ نیز گفت« :ما مسائل خوبی را برای
گفتوگو داریم ».او محورهای آنچه قرار است دربارهاش مذاکره کنند را به مسائل تجاری،
نظامی و موشکی ،هستهای و چین محدود کرد .هر دو رهبر به اصلیترین محورهای قابل
پیشبینی در گفتوگوهایشان اشاره نکردند .بهعبارت دیگر هردو از اشاره به مسائل مربوط
به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه ،حمایت مسکو از بشار اسد در سوریه و اتهامهای
اروپاییان درباره مسموم شدن جاسوس سابق روسیه در بریتانیا پرهیز کردند .مسائل باال،
اصلیترین موارد اختالف نه تنها اروپا بلکه ایاالت متحده آمریکا با روسیه از سال 2014
تاکنون بوده است .در شمار مطالبات اروپاییان از ترامپ در دیدار با پوتین نیز همین موارد
گنجانده شده است .ترامپ اما پیش از دیدار با همتای روس خود ،دولتمردان آمریکایی
سلف خود را بابت استمرار اختالف روابط با روسیه به سخره گرفت و بر ترمیم روابط با
مسکو تأکید کرد.
همه موارد اختالف میان قدرتهای شرق و غرب از یک همپوشانی برخورداراست .از
همین رو ناظران پیشبینی میکنند که ممکن است دیدار هلسینکی به یک معامله تهاتری
بینجامد .برای مثال در این معامله ،ممکن است ترامپ در یک عقبگرد شوکآور الحاق
شبهجزیره کریمه به خاک روسیه را به رسمیت بشناسد و در مقابل ،روسیه نیز به مطالبات
استراتژیک آمریکا در خاورمیانه پاسخ مثبتدهد .این وضع همانی است که موجب نگرانی
ناظران ،اعم از دولتها و حتی اعضای کنگره آمریکاست.
ایران اما از منظر موقعیت حساس خود به ماهیت و نتایج گفتوگوهای هلسینکی چشم
دوخته است .اگرچه پوتین و ترامپ در جلسه مطبوعاتی خود به ریز موارد گفتوگوها
اشاره نکردند و اصوال از بیان موارد چالشی پرهیز کردند ،اما بیتردید موضوع ایران یکی از
اصلیترین دستورهای کار این دیدار است .سیاست ترامپ در همه ماههای گذشته متأثر
از البی سهگانه اسرائیل ،عربستان و امارات عربی متحده علیه ایران بوده است .در واقع
ترامپ و دولتش در تأثیرپذیری از البی سهگانه اکنون اولویت راهبردی خود را مقابله با
ایران قرار دادهاند .بنابراین دستیابی به نتیجه در اینباره ،میتواند بزرگترین دستاورد او نه
تنها در میان رقیبان آمریکایی ،بلکه اروپاییان باشد .از همین رو کسب حمایت مسکو درباره
مذاکرات آمریکا ـ کره شمالی ،بستر توافقها درباره محدود کردن نقش منطقهای ایران را
در چارچوب معامله تهاتری فراهم میکند.
با نگاه به همه پرسشهایی که در سطور نخستین این نوشتار آمد ،آیا روسیه و شخص
پوتین مطابق با سلیقه ترامپ در این معامله تهاتری عمل خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش
نیازمند پرهیز از انتظارات ایدهآلیستی از روابط تهران و مسکو باید باشد .خوب یا بد ،الزم
است به این مهم توجه کرد که گسترش روابط ایران و روسیه هرگز به معنای وجود یک
رابطه استراتژیک نبوده و نیست .روابط استراتژیک مستلزم وجوه چند جانبهای است که
سطح روابط کنونی هنوز فاقد آن است .روابط جاری تهران و مسکو در چارچوب رابطه
تاکتیکی و آ ن هم بیشتر در حوزه امنیتی محدود بوده است .این درحالی است که مسکو
به موازات و یا حتی بیشتر ،روابط رو به گسترش با دولتهای البیگر علیه ایران دارد.
تنها نقطه قابل اتکا در روابط ایران و روسیه ،نگاه مسکو به مزایای روابط خوب با تهران
به عنوان یک قدرت منطقهای در گفتوگوهای چالشی پوتین با ترامپ خواهد بود که در
همان چارچوب معامله تهاتری احتمالی قرار میگیرد .نتایج دیدار هلسینکی به گمانهها و
دغدغهها پاسخ خواهد داد.

تشکیل و احقاق شود زیرا در این دو فاجعه ،تأمین ایمنی و
امنیت حجاج که مهمترین وظیفه حکومت عربستان است،
رعایت نشد و دیه مقتوالن نیز داده نشد.
ایشان با تأکید بر اینکه ضروریترین نیاز امروز دنیای اسالم
وحدت و یکصدایی است ،به تمرکز دشمنان برای مقابله با
مسلمانان ب ه ویژه در موضوع فلسطین و در قضایای یمن اشاره و
خاطرنشان کردند :اکنون آمریکاییها نام سیاست شیطانی خود

درباره فلسطین را «معامله قرن» گذاشتهاند اما بدانند که به
فضل الهی ،این معامله قرن هرگز محقق نخواهد شد و به کوری
چشم دولتمردان آمریکا ،قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت و
قدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ملت فلسطین در مقابل
این توطئه خواهد ایستاد و ملتهای مسلمان نیز پشتیبان مردم
فلسطین خواهند بود ،افزودند :البته برخی دولتهای اسالمی که
هیچ اعتقادی هم به اسالم ندارند ،به دلیل حماقت و جهالت و
مطامع دنیوی پیشمرگ آمریکاییها شدهاند اما به توفیق الهی،
امت اسالمی و ملت فلسطین بر دشمنان خود پیروز خواهند شد
و خواهند دید آن روزی را که ریشه رژیم جعلی صهیونیستی از
سرزمین فلسطین َکنده شود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،حجتاالسالم
قاضیعسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی گفت:
شعار حج امسال «حج ،تحول روحی و اخالقی ،سبک زندگی
دینی ،عزت و کرامت اسالمی» است.
قاضیعسکر افزود :از حجاج خوستهایم با پرهیز از
بازارگردی ،سوغاتهای خود را از تولیدات داخل فراهم کنند
تا از ثواب کمک به تولید داخلی و اشتغال برای جوانان نیز
بهرهمند شوند.
همچنین حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت با بیان
گزارشی از اقدامات انجام گرفته گفت :فرایند اجرایی حج امسال
با تایید شورای عالی امنیت ملی آغاز و تالش شد خواستهها و
انتظارات مردم و نظام در خصوص امنیت ،عزت و کرامت حجاج
تامین شود.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه فعالیتهای
کارگزاران حج بر سه اصل تالش و کار بیوقفه ،صرفهجویی و
نوآوری متمرکز شده است ،گفت :در حج سال جاری حدود ۸۶
هزار زائر در قالب  ۵۸۶کاروان سازماندهی شدهاند.

شفافیت دولت ،شهرداری شیشهای ،عیان بودن تصمیمات مسئوالن و شیوه
مراودات و تعامالت در ایران ،مردمی که تمایل دارند تا محرم اسرار قرارگیرند و
مسئوالنی که به این مقوالت زیاد عادت ندارند .این مطالبه در اینجا ،ایران ،بعد از
چهل سال از انقالب اسالمی همچنان نقل محافل است .دولت روحانی و بحرانهای
مختلف که او را واداشت تا بعد از مدتها بر سر تعیین بودجه سال 97در خانه
شفافیت را بزند و مبالغ تخصیص یافته را در معرض دیدعموم قرار دهد؛ گامی
مهم و البته بیتاثیر در بازگرداندن سرمایه ملی از نهادهای موازی به بیتالمال.
روحانی آنجا اظهار کرده بود« :این حق مردم است مقایسهکنند .میگویند فالن
دستگاه فرهنگی این قدر میلیارد تومان بودجه برایش گذاشتید .اعتراض میکنند
و میگویند چرا اینقدر زیاد .یک فهرست بلندباالیی بود از  ۱۷دستگاه مختلف
که فقط پول از ما میگرفتند؛ اول سال به آنها پول میدادیم؛ یک روز هم اگر دیر
میشد ،اعتراض میکردند که چرا دولت پول ما را نداده و چرا دیر داده است .بعد
میگوییم این پول را کجا صرف کردید؟ میگفتند :به شما ربطی ندارد!» اکنون،
گام دوم در قبال شفافیت ،همزمان با بحران ارز و موظف کردن وزارتخانهها برای
معرفی ارزبگیران دولتی؛ مسئلهای که باعث افشای تخلفات شد اما هنوز برخوردی
با نهادها صورت نگرفته است .اما پیش از اینها فرهنگ شفافیت مطابق مصادیق
آن هنوز در جوانی به سر میبرد ،این مهم مقدماتی دارد که بدون رعایت آنها
واژه شفافیت بدل به تبلیغ ،سوءاستفاده و ماهیگیری جناحی از آبهای گلآلود
میشود .شفافیت نیاز به مقدمات و سازوکار دارد .نمیشود به ناگاه لیست دهها
مورد را تحت عنوان متخلف به مردم معرفی و به صرف معرفی جامعه را قانع کرد.
مردم اکنون و در تجربه بحرانهای مختلف به ناگاه شاهد شفافیت دولت شدهاند؛
دادههای بیشمار که یک معنا دارد« :همه مسئوالن رانتخوار و مفسدند» و به
جای پیشرفت اینبار شفافیت کار دست همه میدهد؛ مردم به جای خوشحالی
شیشهای شدن نهادها دلسرد و ناامید میشوند و عصیانشان فزونی مییابد.
جواد امام فعال سیاسی اصالحطلب درباره نفس شفافیت و بایدهای آن به «ابتکار»
میگوید« :شفافیت در نفس چیز خوبی است اما چون ما سازوکارش را فراهم نکردیم در
مقاطعی به صورت جهتدار از آن بهرهبرداری میکنیم مثل بحث اخیر درباره ارز .کسی نیامد
صراحتا مسائل را بشکافد ،در همین فضا شریعتمداری مخالفت میکند و دالیل مخالفتش را
جامعه نمیفهمد .اگر از قبل سازوکار دولت شیشهای تشکیل و تمام تصمیمات در منظر عام

انجام میشد موارد تخلف خودبهخود ،خودنمایی میکرد و بعد از آن برخورد جدی صورت
میگرفت .اما امروز در مسئله ارز باید دانست که همگی اینها هم متخلف نیستند .وقتی یک
لیست اعالم میشود مردم تصور میکنند که همه متخلفند؛ دستاورد بیمقدمه عمل کردن
همین میشود» .مدیرعامل بنیاد باران مقطعی بودن شفایت را مورد انتقاد قرار میدهد و
میافزاید« :ما شاهد استفاده تبلیغاتی از بحث شفافیت هستیم .شفافسازی خوب است باید
بخواهیم تمامی تصمیمات آنهم نه به صورت مقطعی بلکه در تمام زمانها و تمامی دستگاهها
مکلف شوند به آنچه که تصمیم میگیرند ،با شفافیت برخورد کنند و ارباب رجوع و جامعه در
جریان شفافیت عملکردها قرار بگیرند .در واقع شهرداری و تمام ارکان دولت و سایر نهادها
مناقصات و مبادالتشان را در معرض دیدگاه عمومی قرار دهند .نکته دیگر این است که با
آنهایی که کوتاهی کردند برخورد جدی شود .ما به جای تبیین سازوکار با ارباب رجوع و
بخش خصوصی برخورد میکنیم .درصورتی که اول باید دولتمدران جوابگو باشند و آنها
هستند که تخلف کردند و شرایطی را ایجاد کردهاند که سوءاستفاده انجام شود».
عضو شورای مرکزی مجمع ایثارگران انقالب اسالمی تاکید میکند« :ما نمیخواهیم
بگوییم که تحت عنوان شفافیت اسرار نظام علنی شود .جامعه به دنبال آن است که مراودات
اشخاص و بخش خصوصی با دولت و آنجایی که دولت و نهادها تکلیف و مسئولیت دارند
شفاف باشند و این مسئله رانت اطالعات را نیز در برمیگیرد .وقتی که تصمیمات و تعامالت
در منظر عام قرار گیرد نتیجه این میشودکه فرصتهای برابر برای همه در دسترسی به
منابع به وجود میآید .دولت باید ازین فرصت استفاده و با متخلفین برخورد کند در همین
راستا آنهایی که شرایط تخلف را فراهم میکنند نیز شناسایی و سلب مسئولیت شوند .اکنون
برخی رسانهها درباره واردات خودرو و نوسانات ارز یک لیستی از متخلفین را در معرض دید
عموم قرار میدهند که مشخص نیست آیا همه اینها خالفکارند؟ یا جنگ قدرت درمیان
است؟ و چگونه است که یک عده بعد از معرفی متخلفین بدون پردازش به ابعاد مسئله از آن
سوءاستفاده میکنند» .امام درباره نتیجه امروزین شفافیت مبنی بر بیاعتمادی بین مردم و
مسئوالن تصریح میکند« :ما یکدفعه یکسری اطالعات زیاد و خام را در اختیار مردم قرار
میدهیم که آنها نمیتوانند آن را تجزیه و تحلیل کنند و به ناگاه در بحرانهای کنونی جامعه
به طور مطلق بیاعتماد میشود».
اکبر اعلمی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسالمی شفافیت را عاملی برای حکومت
خوب در نظر میگیرد و به «ابتکار» میگوید« :پنهانکاری و نامحرم دانستن مردم یکی از
عالئم حکمرانی بد و در مقابل آن؛ شفافیت یکی از مهمترین شاخصههای حکمرانی خوب و
از مهمترین عوامل پیشگیری از فساد در بخش عمومی است».
او درباره اطالعات طبقهبندی شده در قبال شفافیت میگوید« :طبقهبندی و محرمانه
بودن اسناد و عملکرد اشخاص و دستگاههای حکومتی نسبت مستقیمی با درجه
خودکامگی ،استبداد و فساد در یک جامعه دارد .به عبارت دیگر هرچه درجه پنهانکاری
و محرمانه بودن امور و اسناد مربوط به بخش عمومی در یک جامعه بیشتر باشد ،میتوان

گفت به همان نسبت فساد و خودکامگی و استبداد هم بیشتر است و برعکس .همچنین
شفافیت رابطه معکوسی با خودکامگی ،استبداد و فساد دارد یعنی هرچه بر میزان شفافیت
افزوده شود از میزان این سه کاسته خواهد شد .غالبا در جوامعی که میزان شفافیت باالتر
است دموکراسی بیشتر نمود داشته و فساد کمتر است .با مرور اطالعاتی که سازمان شفافیت
بینالمللی هر ساله منتشر میکند میتوان نتیجه گرفت که در همه جوامعی که در آن
آزادیهای مدنی و حقوق اساسی و دسترسی آزاد به اطالعات محترم شمرده میشود ،میزان
فساد هم کمتر است .در واقع شفافیت سبب افزایش ریسک ارتکاب فساد شده و به دلیل
افزایش هزینه و ریسک فساد سبب کاهش آن میشود» .وی خطابش به حاکمیت است و
اینکه چرا باید از قداست شفافیت در همه عرصهها دفاع کرد و شفافیت تحت هر شرایطی
باید انجام گیرد« :آزادی مطبوعات ،تقویت نهادهای مدنی ،استفاده از سازوکارهای مناسب
برای دسترسی عموم به اطالعات آزاد ،تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان شجاع و مردمی
و ایجاد حاشیه امن برای افشاگران فساد و حمایت از آنان توسط حکومت و نیز عدم نگاهی
جناحی به فساد از لوازم شفافیت و کاهش فساد محسوب میشود .اهمیت شفافیت و خودی
تلقی کردن مردم در حدی است که قانونگذار در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری
اسالمی بر لزوم شفافیت و دسترسی عموم به اطالعات مختلف تاکید و تصریح کرده است،
که از این میان میتوان به اصول  ۵۵ ،۳و  ۶۹این قانون اشاره کرد» .شفافیت عنصری الزم
و ضروری برای وجود یک حکومت باز است؛ عنصری که میتواند جداکننده و تعیینکننده
شکل نظامها شود .اما همه اینها بدون آفت است که مجال نمود و بروز واقعی مییابد؛ آفت
جناحگرایی و استفاده ابزاری از آن.جامعه نیز باید به صورت جامع در جریان مسائل قرار گیرد
نه به گونه مقطعی؛ مردمی بیاطالع که ناگهان با انبوهی از اطالعات منفی و افشاگرانه مواجه
میشود و به جای اعتماد بیشتر در جامعه منزویتر و افسردهتر میشود .همه اینها مسائلی
است که ضرورت سازوکار شفافیت را مطرح میسازد.

معاون اول رئیسجمهوری:

تحریمها علیه ایران کارساز نیست
معاون اول رئیسجمهوری گفت :با توجه به انسجام و وحدت
به وجود آمده میان ارکان مختلف نظام و همدلی مردم و
مسئوالن میتوانیم به دشمن ثابت کنیم که تحریمها علیه
ملت و کشور بزرگ ایران کارساز نیست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول رئیسجمهوری ،جلسه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز دوشنبه به ریاست معاون اول
رئیسجمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری به تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت
تدوین نقشه راه اقتصادی در شرایط پیشرو و ضرورت حفظ ثبات
اقتصادی در کشور اشاره و تصریح کرد :با تدبیر حکیمانه ایشان
جلسات شورای عالی اقتصادی سران قوا به صورت مستمر برگزار
میشود و انسجام خوبی در داخل کشور شکل گرفته است که
امیدواریم با تالش و جدیت همه بخشها بتوانیم شرایط پیشرو را به
خوبی پشت سر بگذاریم.
معاون اول رئیسجمهوری همچنین با یادآوری تاکید رهبر انقالب
در جلسه با هیات دولت مبنی بر فعالیت همزمان دو ستاد اقتصادی
برای مدیریت شرایط پیشرو گفت :براساس رهنمود رهبر معظم
انقالب اسالمی وظیفه ستاد مقابله با تحریم ،مقابله با برنامهریزیهای
اتاق جنگی است که در آمریکا علیه اقتصاد کشور راهاندازی شده و
تکلیف ستاد دوم که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است تالش
برای برطرف کردن مسائل مرتبط با اقتصاد کشور است.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت اطالعرسانی صحیح و به موقع به

جامعه درخصوص تحریمها و پیامدهای آن خاطرنشان کرد :تشکیل
ستاد اطالعرسانی برای شرایط تحریم موضوع مهمی است تا در
مقابل جنگ روانی که دشمنان میخواهند به راه بیاندازند ،مردم
را از حقایق و واقعیتها آگاه و جنگ روانی دشمنان را خنثی کند.
وی با یادآوری جایگاه و ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور
از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خواست تا در شرایط فعلی کشور،
س به دولت در جنگ اقتصادی و عبور از
همانند دوران دفاع مقد 
تحریمهای پیشرو کمک کنند.معاون اول رئیسجمهوری با بیان
اینکه برنامههای دولت در حمایت از بخش خصوصی تغییر نکرده
است ،از رئیس اتاق بازرگانی خواست تا با توجه به سیاستهای کالن
نظام ،جلساتی را با فعاالن بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی
برگزار کرده و به دنبال راهکارهایی برای کمک به دولت در مقطع
فعلی باشند.رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد :طبیعی
است که در شرایط فعلی سیاستهای دولت متناسب با وضعیت
پیشرو تغییر میکند و دولت انتظار دارد بخش خصوصی با درک
شرایط فعلی کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادی تعبیر میشود،
همراهی الزم را انجام دهد .جهانگیری خاطرنشان کرد :قطعا با
برنامهریزیهای انجام شده توسط دولت و با استفاده از ظرفیت
بخش خصوصی میتوانیم بسیاری از نیازهای حیاتی کشور در مقطع
فعلی را تامین کنیم و دولت در این زمینه دست یاری به سوی
بخش خصوصی واقعی و دلسوز دراز میکند .وی از دبیرخانه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست تا با تشکیل کارگروهی موضوع

اجرای همه بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مورد
بررسی قرار دهند و چنانچه بندهایی از سیاستها مورد توجه کافی
قرار نگرفته دالیل آن مشخص شود و راهکارهای اجرای کامل این
سیاستها را ارائه کنند .معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر این
که دستگاههای اجرایی باید اداره کشور در شرایط تحریم را دستور
کار نخست خود قرار دهند ،گفت :دستگاهها باید سایر موضوعات
که در اولویت قرار ندارند را کنار گذاشته و با جدیت بر این موضوع
تمرکز کنند که در شرایط تحریم چگونه باید کشور را اداره کنیم
به نحوی که کمترین آسیب به مردم و اقتصاد کشور وارد شود.
جهانگیری با بیان اینکه ما به توانمندی مدیران کشور برای عبور
از شرایط پیشرو اطمینان داریم ،خاطرنشان کرد :وزیران و روسای
دستگاههای اجرایی باید خود را فرمانده حوزه مسئولیتی خود بدانند
و با اختیار کامل تصمیمات الزم را برای پیشبرد امور در مقطع فعلی
اتخاذ کنند .وی با تاکید بر اینکه محدودیتی در تفویض اختیار به
وزیران و روسای دستگاههای اجرایی وجود ندارد ،افزود :اداره کشور و
برنامههای دستگاههای اجرایی نباید به خاطر عدم اختیار کافی وزرا
معطل شود از این رو وزرا اختیاراتی که برای تصمیمگیری الزم دارند
به دولت اعالم کنند تا دولت این اختیارات را به آنها تفویض کند البته
تنها شرطی که در این زمینه وجود دارد ،این است که باید مراقبت
کافی صورت گیرد تا در این زمینه سوءاستفاده رخ ندهد و فسادی
شکل نگیرد .معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه باید مردم را
صادقانه در جریان واقعیتها قرار دهیم و محدودیتهای پیشرو را

به اطالع جامعه برسانیم ،اظهار کرد :طبقات متوسط و ضعیف جامعه
در شرایط تحریم تحت فشار جدی قرار میگیرند و باید به آنها به
طور ویژه توجه کنیم تا زندگی و معیشت آنها دچار آسیب نشود.
جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر دستگاههای
مهم اقتصادی خواست با کار و تالش شبانهروزی هرچه سریعتر نقشه
راه اقتصادی برای عبور از شرایط پیشرو تدوین کنند.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان این که مذاکرات و
بررسیهای الزم با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین
راهکارهایی جهت بیاثر کردن تحریمها در حوزه حمل و نقل دریایی
در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد،گفت :به صورت مجدانه در
تالش هستیم تا تصمیمات الزم را برای جلوگیری از توقف فعالیت
حمل و نقل دریایی اتخاذ کرده و تحریمها را بیاثر کنیم.
در این نشست که وزیران امور اقتصادی و دارایی ،جهاد کشاورزی،
نفت ،صنعت ،معدن و تجارت ،نیرو ،رئیس سازمان برنامه و بودجه،
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،معاون رئیسجمهوری در
امور زنان و خانواده ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،رئیس کل
بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند ،نماینده
وزارت راه و شهرسازی گزارشی از بسته پیشنهادی مقابله با تحریم
های حمل و نقل دریایی ارائه کرد و ضمن برشمردن چالش های
احتمالی برای حمل و نقل دریایی کشور در شرایط تحری م به تشریح
راهکارها و الزامات مقابله با چالشهای پیشرو پرداخت.

