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سرمقاله

پوست اندازی سیاستی !
ادامه از صفحه یک

حاکمان  از  شکنی  سنت  کم  سالیان  این  در 
به قسمی در  ندیده ایم.  جوان و نوظهور عرب ها 
این رویکرد رادیکال و بی باک اند که از اتخاذ هیچ 
سیاست خالف عرف و سنت واهمه ندارند. محمد 
تدیج  به  قدرت  در  حضور  ابتدای  از  سلمان  بن 
دست به نوعی رنسانس در ایدئولوژی وهابیت زد 
و در این مسیر هر نوع مخالفتی را هم در نطفه 
خفه کرد. نه به مخالفان داخلی رحم می کرد و 
نه در رفع موانع خارجی )به بهای هر تجدیدنظر 
سیاستی( تردید داشت. او نرخ رشد هشت و نیم 
نه  مسیر  این  در  و  کرده  هدفگذاری  را  درصدی 
تنها به رنسانس داخلی نیاز دارد بلکه به امنیت 
خارجی هم نیازمند است. بنابراین نیازمند اصالح 
رابطه اش با ایران با پادرمیانی چین شد. چین نیز 
البته به اندازه کافی انگیزه الزم برای این پادرمیانی را 
دارد. اما حضور چین در این وسط منحصر به این 
دالیل نیست. به نظر من پای امر معنادار دیگری 
مطالبات  عربی  بهار  از  پس  است.  درمیان  هم 
جدیدی به ادبیات عرب ها راه یافت. پاسخ به این 
مطالبات نیازمند تجدیدنظرهای جدی حاکمان عرب 
به  راهبردی  نزدیکی  برغم  اما حاکمان عرب  بود. 
دولت های غربی همواره از سایه دموکراسی غربی 
وحشت دارند. قطعاً برای چنین تجدیدنظری مدل 
حکمرانی سنتی آنان ظرفیت الزم را ندارد. در این 
میان مدل توسعه چینی شاید مطلوب ترین مدل 
در دسترس آنان باشد. در این دهه بارها از پاره ای 
از تاجران و فعاالن عرب شنیده ام که حکومت چین 
به علت ثبات رهبری و سیاست هایش مدلی بهتر 
از دموکراسی غربی است. بهترین مدل حکمرانی 
برای این دست حکومت ها مدل تکنوکراسی چینی 
است. شاید به این هم فکر می کنند که با انتخاب 
مدل چین باتوجه به نرخ باالی تولید ناخالص ملی 
و سرانه درآمد هم رضایت شهروندانش را در پی 
دارد و هم از خطر تهدید دموکراسی غربی خود را 
می رهانند. تا کنون داده قابل اعتنایی وجود ندارد 
که اگر چنین مدلی به خوبی در این کشورها اجرا 
شود نشان دهد شهروندان آنان هوس دموکراسی 
مختصات  برعکس  موقعیتی  میزند!  سرشان  به 
سال  یکصد  از  بیش  با  جامعه ای  ایران؛  جامعه 

دموکراسی خواهی با استانداردهای باال.
به گمانم هرقدر کشورهای عرب خلیج  درواقع 
فارس در اتخاذ مدل چینی تردید ندارند اما پذیرش 
مدل توسعه منهای دموکراسی برای ایران تردیدآمیز 

است.

خبر

اخبار

در جلسه هیئت امنای بنیاد ایران شناسی 
صورت گرفتد

تاکید رئیسی بر ضرورت ارائه تعریف 
جامع از مفهوم »ایران«

ایران شناسی ضمن  بنیاد  امنای  اعضای هیئت 
و  پایه ریزی  موضوع  درباره  نظر  تبادل  و  بحث 
تشکیل مرکزیت هویت ملی ایرانی-اسالمی مقرر 
پیگیری  و  با محوریت  کردند دستگاه های ذیربط 
بنیاد ایران شناسی، فعالیت خود را در این زمینه 

گسترش دهند.
جلسه  در  پنجشنبه  روز  رئیسی  ابراهیم  سید 
هیئت امنای بنیاد ایران شناسی با تاکید بر ضرورت 
گستره  با  »ایران«  مفهوم  از  جامع  تعریف  ارائه 
جغرافیای سیاسی، فرهنگی و تمدنی آن، احیای 
هویت ملی ایرانی-اسالمی با استفاده از ابزارهای 
فرهنگی و رسانه ای، از جمله انتشار مجالت فاخر 
به زبان های زنده، به ویژه با گویش های مختلف 

زبان فارسی را خواستار شد.
کتاب های  محتوایی  تحلیل  جمهوری  رئیس 
هویت  موضوع  ایران،  شناخت  با  مرتبط  درسی 
آن  شناساندن  و  کشورمان  پرافتخار  و  اصیل 
جمله  از  را  آینده  نسل های  و  دانش آموزان  به 
بر  و  دانست  ایران شناسی  بنیاد  ماموریت های 
حمایت دولت و مسئوالن کشور به ویژه مسئوالن 
استانی از تالش های بنیاد ایران شناسی تاکید کرد. 
در این جلسه موضوع پایه ریزی و تشکیل مرکزیت 
تبادل  و  بحث  مورد  ایرانی-اسالمی  ملی  هویت 
نظر قرار گرفت و مقرر شد دستگاه های ذی ربط 
با محوریت و پیگیری بنیاد ایران شناسی، فعالیت 

خود را در این زمینه گسترش دهند.
همچنین با تصویب طراحی و تاسیس نمایشگاه 
و گنیجینه جامع ادوار تمدنی ایران، مقرر شد با 
پیش بینی اعطای نشان و جایزه سال ایران شناسی 
در سطوح ملی و بین المللی، جشنواره های ساالنه 
برنامه ریزی  و  طرح  دفتر  تاسیس  شود.  برگزار 
راهبردی با هدف بازنگری در ساختار و تشکیالت 
بنیاد ایران شناسی و نیز تهیه و ارائه طرح جامع 
طراحی و راه اندازی مدارس ایران شناسی از سوی 
این بنیاد به شورای عالی انقالب فرهنگی از دیگر 

مصوبات جلسه بود.

اجرای عملیات رهگیری شبانه در 
رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه

سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 
۲۰۲۳ از اجرای عملیات تیراندازی شبانه به اهداف 

هوایی در این رزمایش خبر داد.
مصطفی  دوم  دریادار  امیر  ارتش،  گزارش  به 
ارتش  دریایی  نیروی  عملیات  معاون  الدینی  تاج 
رزمایش  ادامه  در  گفت:  رزمایش،  سخنگوی  و 
ایران، چین  دریایی ۲۰۲۳  امنیت  مرکب کمربند 
و روسیه، در شمال اقیانوس هند، شب گذشته 
که  هوایی  اهداف  به  شبانه  تیراندازی  عملیات 
رود  می  شمار  به  دریایی  تمرینات  مهم ترین  از 
انجام  با موفقیت  توسط یگان های شرکت کننده 
شد. وی اظهار داشت: عملیات تیراندازی شبانه 
و دستورات  اهداف هوایی مستلزم هماهنگی  به 
جز به جز است. سناریوی این تمرین بر پایه یک 
زبان تاکتیکی مشترک بین نیروهای دریایی ایران 
متشکل از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران و همچنین 
نیروهای دریایی کشورهای چین و روسیه طراحی 

و با موفقیت اجرا شد.

نتیجه دیپلماسی همسایگی، ایجاد 
منطقه قوی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح دیروز برای 
انجام سفری یک روزه، تهران را به مقصد ابوظبی 

پایتخت امارات متحده عربی ترک کرد.
شمخانی را در این سفر، رئیس کل بانک مرکزی، 
رئیس سازمان اطالعات خارجی وزارت اطالعات و 
دستیار وزیر امورخارجه در امور کشورهای حوزه 

خلیج فارس همراهی می کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ترک تهران 
گفت: نگاه دولت سیزدهم به همکاری های منطقه 
ای که در چارچوب دیپلماسی همسایگی در حال 

پیگیری می باشد، ایجاد »منطقه قوی« است.
وی گفت: در صورتی که همه کشورهای منطقه 
ایجاد  برای  تالش  با  تنها  که  برسند  باور  این  به 
پایدار  امنیت  و  ثبات  به  توانند  منطقه قوی می 
دست پیدا کنند، می توان به شکل گیری تحوالت 
جدید در روابط دو و چند جانبه در منطقه امیدوار 
بود. شمخانی افزود: اشتراکات اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی متعددی میان دو کشور وجود دارد که 
الزم است برای تقویت آن، رایزنی مستمر میان 
ایران و امارات متحده عربی ادامه  مقامات عالی 

داشته باشد.

ادامه سیاست فعلی دولت به تورم 
می انجامد

اجتماعی  کمیسیون  کارنامی عضو  بابایی  علی 
سوالی  به  پاسخ  در  اسالمی   شورای  مجلس 
درخصوص سخنان اخیر رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه مبنی بر اینکه سال آینده تورم باالیی خواهیم 
داشت، گفت: با توجه به سیاست هایی که در نظام 
مورد تصمیم گیری قرار گرفته، تورم در سال ۱۴۰۲ 
ارزی،  با سیاست های  یعنی  است.  کنترل  قابل 
پولی، مالی و تفاهم های بین المللی که انجام شده 
و همچنان در دستور کار است، امیدواریم که در 

سال آینده یک اقتصاد با ثبات تری داشته باشیم.
به گزارش ایلنا، بابایی کارنامی با انتقاد از روند 
تیم  کرد: اگر  تاکید  جاری،  سال  در  کارها  اداره 
همانند  بخواهد   ۱۴۰۲ سال  در  دولت  اقتصادی 
سال جاری با موضوعات برخورد و تنها رفع تکلیف 
کرده و توپ را در زمین این و آن بیاندازند، حتماً 
با مشکل مواجه می شویم و حتماً مجلس در آن 
مقطع اقدامات پیشگیرانه خود را به نحو دقیق تری 

اعمال خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه ابراز 
داشت: به واقع سیاست فعلی تیم اقتصادی دولت 
در سال جاری و تکرار آن در سال ۱۴۰۲ حتماً منجر 
به افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتماً شرایط را 
به سمت نامالیمات سیاسی سوق خواهد داد. اگر 
سیاست گذاری دولتمردان در سال ۱۴۰۲ به درستی 
اعمال شود و تغییر کند، تورم روند کاهشی خواهد 
داشت با این حال نگرانی از تکانه های تورمی در سال 
آتی وجود دارد. رئیس فراکسیون کارگری مجلس 
با بیان اینکه تکانه های تورمی مردم را آزار داده و 
زندگی شان را با سختی روزافزون مواجه می کند، 
گفت: توقع داریم دولت در سال آینده چند درصد 
امری  مسئله  این  که  چرا  دهد،  کاهش  را  تورم 
در  تورم  برای کاهش  زیرساخت ها  است.  شدنی 
کشور وجود دارد و موضوعاتی از قبیل قراردادهای 
بین المللی از جمله نمونه های این مسئله است و 
می تواند تأثیرگذار باشد. با همه این تفاسیر باید در 
سال آینده بیش از پیش به تکانه های تورمی توجه 
داشته باشیم و این موضوعات را به درستی تحت 

کنترل قرار دهیم.

و  ایران  مرزبانی  نیروهای  میان  درگیری  مساله 
اتفاق  بارها  نیست،  جدیدی  موضوع  افغانستان 
افتاده و پس از رفع سوء تفاهم ها خاتمه یافته، اخیرا 
نیز خبر درگیری میان مرزبانان ایران و طالبان در 
پایانه میلک رخ داد که بنا به اظهارات مسئوالن با رفع 
اختالف و سوء تفاهم ها مساله برطرف شد. موضوع 
از این قرار بود که تصاویر و ویدئویی منتشر شد و 
محتوای آن دستگیری یک نیروی مرزبانی جمهوری 

اسالمی ایران توسط نیروی طالبان بود.
استان سیستان  براساس آن چه منابع مطلع در 
و بلوچستان اعالم کردند یک خودرو حامل کاالی 
قاچاق در مرز ایران توسط نیروهای مرزبانی متوقف 
بازرسی  به  اقدام  نیز  مرزبانی  نیروهای  و  می شود 
می  فرار  به  اقدام  راننده  حین  همین  در  می کنند 
که  در حالی  را  قاچاق  کاالی  و خودرو حامل  کند 
نیروی مرزبانی داخل آن بوده به سمت مرز کشور 

افغانستان می برد.
رعایت  با  ایران  مرزبانی  نیروهای  که  حالی  در 
همکاری با نیروهای مرزبانی افغانستان از تیراندازی 
به سمت خودرو خودداری می کنند اما از آن طرف 
مرزبانی طالبان خودرو را متوقف و اقدام به بازداشت 
سرنشینان آن از جمله نیروی مرزبانی ایران می کند. 
در همین راستا پس از گفت وگوهای انجام شده میان 
نیروهای دو کشور و رفع سوء تفاهم نیروی مرزبانی 

کشورمان آزاد می شود.
جمهوری  کشور  وزارت  خبر،  این  انتشار  درپی 
اسالمی ایران به ضرب و شتم نیروی مرزبانی توسط 
معاون  و میراحمدی،  داد  نشان  واکنش  طالبان 
و  ضرب  کرد:  کشور تاکید  وزارت  انتظامی  امنیتی 
وجه  هیچ  به  ما  برای  ایران  مرزبانی  نیروی  شتم 
قابل پذیرش نیست. وی تصریح کرد:  یک کامیون 
افغانستانی تحت پوشش یک شرکت بین المللی در 
محل پل ابریشم پایانه مرزی میلک توسط مرزبانی 

ایران برای بازرسی متوقف شد.
کرد  تاکید  کشور  وزارت  انتظامی  امنیتی  معاون 
رود  می  کامیون  داخل  ایران  مرزبانی  نیروی  که 
ولی راننده کامیون چون تحت پوشش حمل لوازم 
خانگی در حال قاچاق سوخت بوده است، به سمت 
که  هم  مرزبانی  نیروی  و  می کند  فرار  افغانستان 
داخل کامیون بود با کامیون به آن طرف مرز می رود 
و طالبان او را دستگیر می کند. آن نیروی مرزبانی 
آزاد شده و به کشور بازگشته است اما مسأله ضرب 

و شتم برای ما به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
همچنین ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در 
ارتباط با درگیری های مرزی اخیر بین ایران و طالبان 
اظهار کرد: در ارتباط با افغانستان اخیرا شاهد برخی 
دو  ذیربط  و هیات های  بودیم  از رخدادهای مرزی 
را  موضوع  کردند.  پیدا  ورود  ارتباط  این  در  کشور 
بررسی کردیم و حل و فصل شد. در ارتباط با مسائل 
مرزی بین دو کشور کمیته های مشترک و رابطانی 
داریم که تالش می کنند مسائل را مدیریت کنند و 
دستگاه دیپلماتیک نیز بر اساس وظایف ذاتی خود 
به این مسائل ورود و محدودیت های خود را انجام 
می دهد، ما به وظایف و مسئولیت های خود در این 

زمینه واقف هستیم و به آن عمل می کنیم.
خاص  وضعیت  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 

افغانستان و شرایط این کشور بعضا مشکالتی در 
به دلیل شرایط  و  ایجاد می شود  پیگیری ها  مسیر 
خاص مرزی این اتفاقات گاه و بیگاه رخ می دهد، 
تصریح کرد: این اتفاقات از نظر ما پسندیده نیست و 
ما برای حفظ امنیت مرزی خود اهتمام جدی داریم. 
اقدام به موقع می کنیم و از ظرفیت های دیپلماتیک 

خود نیز در این زمینه استفاده می کنیم.
همچنین احمد وحیدی وزیر کشور نیز در ارتباط با 
آخرین وضعیت مرز ایران و افغانستان، تصریح کرد: 
مرز ایران و افغانستان مرز امنی است ولی چندین 
بار شاهد بودیم کسانی در مرز به دلیل عدم توجیه 
و سوء نظری که در برخی از آن ها بوده، دست به 
اقداماتی زده اند که از طریق مسئوالن به آنان تذکر 
داده شده و اصالح شده و بابت اتفاق رخ داده نیز 

عذرخواهی شده است.
باید  افغانستان  در  حاکمان  اینکه  بیان  با  وی 
مراقبت کرده و افراد خود را توجیه کنند که مرتکب 
این اشتباهات نشوند، خاطرنشان کرد: گفتنی است 
ادامه  بوده،  سابق  از  که  مرزی  اسناد  کلی  برنامه 

خواهد داشت.
و  همجواری  حسن  بر  که  تاکیداتی  علی رغم 
مسئوالن  از سوی  افغانستان  کشور  با  همسایگی 
مطرح شده اما بارها شاهد بودیم که طالبان نسبت 
به این موضوع چه از سر آگاهی و یا نا آگاهی توجهی 

میان  برخوردهایی  و  درگیری  موجب  و  نداشته 
است. جمهوری  مرزبانی دو کشور شده  نیروهای 
اسالمی ایران تاکید بر حفظ امنیت مرزی خود دارد و 
درصورتی که چنین اتفاقاتی رخ دهد از طریق مجاری 

مربوطه و دیپلماتیک اقدام می کند.
اما تا چه اندازه می توان امیدوار بود که بار دیگر 
شاهد نقض حریم از سوی عامالن حکومت امارت 
درگیری  حال  هر  در  نباشیم.  افغانستان  اسالمی 
مرز  در  کشور  مرزبانان  و  طالبان  بین  که  اخیری 
استان  شمال  در  واقع  هیرمند  شهرستان  میلک 
سیستان و بلوچستان رخ داد نشان داد که باید به 

طور جدی این مساله پیگیری شود.
آگاهی  عدم  تحلیلگران  برخی  ایسنا،  گزارش  به 
طالبان بر کنترل مرزها را عامل افزایش تنش میان 
مرزبانان دو کشور می دانند. رئیس پیشین ستاد امور 
افعانستان وزارت خارجه معتقد است از آن جایی 
که طالبان شاکله یک حکومت را نداشته و مقررات 
کنترل مرزها را نمی دانند، این مساله موجب افزایش 
تنش و درگیری میان نیروهای طالبان با مرزبانان 

ایران شده است. 
ایسنا در  با  صفت درگفت وگو  روحی  محسن 
نیروهای  میان  اخیر  درگیری های  از  خود  تحلیل 
کار  روی  زمان  از  گفت:  ایران  با  طالبان  مرزبانی 
افزایش متعدد  افغانستان شاهد  بر  آمدن طالبان 

درگیری های مرزی بودیم که بخشی از این مساله 
بر می گردد به این که طالبان شاکله یک دولت را 
ندارد و براساس قومی، قبیله ای و طایفه ای عمل می 
کنند، در واقع توانایی الزم برای تشکیل یک حکومت 
را ندارند به همین ترتیب مقررات کنترل مرزی را 

نمی دانند.
وی ادامه داد: دلیل دیگر افزایش درگیری ها این 
از  دارند  ارتباط  با طالبان  افرادی که  برخی  است؛  
و چه مسائل  مواد مخدر  قاچاقچیان هستند چه 
دیگر، درواقع عناصری هستند که گاهی با طالبان 
ارتباط قوم و خویشی و همچنین مالی دارند و همین 
مساله موجب شده تنش ها در مرز افزایش پیدا کند.
رئیس پیشین ستاد امور افغانستان وزارت خارجه 
با تاکید بر این که مسؤلیت پیگیری این مسائل با 
مرزبانی است، گفت: همان طور که مرزبانی ایران و 
پاکستان ماهانه جلسه داشته و با یکدیگر در ارتباط 

هستند، باید با افغانستان نیز اینگونه باشد.
روحی صفت خاطرنشان کرد: آن هایی که به عنوان 
نیروی طالبان در افغانستان سر کار آمدند آشنایی 
چندانی در حوزه مرزبانی نداشتند چندین بار با آن ها 
گفت وگو صورت گرفت و مسئوالن مرزبانی دو کشور 
گفت وگوهایی داشتند، در نتیجه در صورتی که نیاز 
به پیگیری ها از طریق دیپلماتیک باشد سفارت ایران 

در کابل مساله را پی گیری می کند.

از  رهایی  برای  باید  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مشکالت اقتصادی، به استراتژی هایی که تجربه کردیم و جواب 

گرفتیم و در دهه های اخیر آنها را رها کردیم، برگردیم.
اداری  شورای  در  دیروز  ظهر  از  پیش  قالیباف  محمدباقر 
شهرستان زرند ادامه داد: انقالب اسالمی با تکیه بر مردم پیروز 
شد و تداوم پیدا کرد و دفاع مقدس را مردم اداره کردند و این 

استراتژی موفق ما بود که باید از آن الگو بگیریم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اقدامات سردار قاسم 
آورد،  به دست  مرزها  بیرون  در  که  پیروزی هایی  و  سلیمانی 
اظهار کرد: حل مشکالت اقتصادی با حضور مردم و مجاهدان 
عرصه تولید و دانش و معرفت امکان پذیر است و این جبهه 
فتح می شود اما با نظام بروکراسی و اداری چنین تحولی رخ 

نخواهد داد.
او ادامه داد: باید خداباور بود. سختی ها و مشکالت زیاد است 
و مسیر مبتنی بر عقالنیت، عدالت و معنویت که ارکان آموزه 
 های امام راحل است و مکتب شهید سلیمانی بر همین مبانی 

قرار گرفته، در اقتصاد نیز راه گشا است.
این  بر  تالش  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرد:  بیان  قالیباف 
است که تمرکز زدایی در کشور انجام شود زیرا همه اختیارات در 

همه بخش ها در تهران متمرکز شده است.
او با بیان این مطلب که در سه سال گذشته بیشتر تصمیمات 
ما مربوط به مسائل اقتصادی بوده، اظهار کرد: یکی از اقدامات 
ما در تمرکززدایی در تبصره ۱۸ در حوزه اشتغال است به طوری 
که حدود ۹۰ درصد اختیارات آن را به استان ها واگذار کردیم تا 

شورای برنامه ریزی استان در آن خصوص تصمیم بگیرد.
رئیس مجلس ادامه داد: در بحث مولدسازی نیز از سال ۸۲ تا 
۱۴۰۱ تعداد ۱۲ قانون مولدسازی تصویب شده تا مولدسازی اتفاق 
بیفتد اما اتفاق نیفتاد و برخی گفتند که این مولدسازی غیرقانونی 
است اما این قانون است و در این مولدسازی، خصوصی سازی 
و اصل ۴۴ نیست و در اموال منقول و سهام و ... نیست و بلکه 
مربوط به اموال غیرمنقول و مازاد بخش دولتی است که هزینه 

زیادی بر ما تحمیل می کنند.
او خطاب به فرمانداران و استانداران و شورای اداری گفت: پای 
کار باشید. بخش قابل توجهی از مشکالت به دست خود شما در 

اینجا با کمترین هزینه و سرعت بیشتر حل می شود.
قالیباف عنوان کرد: در برنامه پنج ساله هفتم نیز مباحثی که 
داریم را با همین نگاه دنبال می کنیم و ظرفیت های خوب پیشران 

مثل حوزه معدن و نفت در اولویت هستند.
او با بیان اینکه قانون مفصل دانش بنیان ها تدوین و تصویب 
شده و حرکت بسیار مهم و موثری در پیشران ها است، تصریح 
کرد: یک مدیر امین و قوی برای کارکردن هیچ محدودیتی ندارد 
و هیچ بهانه و حجتی برای کار نکردن ندارید. کار کنید. خیلی 

اوقات وقت خود را پر می کنیم ولی کار انجام نمی دهیم.
رئیس مجلس تاکید کرد: از موضع فردی که از پشت خاکریز 
آمدم می گویم کار در هر کجا که هستیم، اختیار و پول نمی 
خواهد. کار در ذات خود این دو گوهر را دارد. اگر نوشتید پول 
بدهید و اختیار بدهید تا کار کنیم خواسته یا ناخواسته قصدتان 

کار نیست.

دلیل درگیری های مرزی با طالبان چیست؟

ایران و معضلی به نام طالبان
درگیری مرزی میان طالبان و نیروهای مرزبانی ایران مساله ای است که در ماه های اخیر به دفعات شاهد بودیم و علی رغم تاکید بر حفظ امنیت مرزی مبتنی 

بر حسن همجواری این موضوع رعایت نشده، سوال اینجاست چرا این اتفاقات گاه و بیگاه باید امنیت در مرزها را مختل کند؟

باید به استراتژی هایی که از آنها جواب گرفته ایم برگردیمقالیباف مطرح کرد

طالبان شاکله 
یک دولت را 

ندارد و براساس 
قومی، قبیله 
ای و طایفه 

ای عمل می 
کنند، در واقع 

توانایی الزم 
برای تشکیل 

یک حکومت را 
ندارند به همین 
ترتیب مقررات 
کنترل مرزی را 

نمی دانند

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی الریجانی و با حضور 
روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و دیگر اعضا، جلسه فوق العاده ای تشکیل داد.

برای  این جلسه  آملی الریجانی گفت:  آیت الله صادق  این جلسه،  ابتدای  در 
رسیدگی به موارد اختالفی بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان در موضوع 
بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شده است و در مورد هر یک از این ۱۲ بند از تبصره ها و الحاقات 
اصراری مجلس، اعضای محترم مجمع و هیئت عالی نظارت، نمایندگان دولت، 
مجلس و شورای نگهبان، نظر موافق و مخالف خود را بیان کنند تا در نهایت از 
موضع مصلحت، رای گیری کنیم. در ادامه محمدباقر ذوالقدر نیز با اشاره به کار 
فشرده هیئت عالی نظارت مجمع برای رسیدگی به تطبیق و عدم مغایرت مفاد بودجه 
۱۴۰۲ با سیاست های کلی گفت: هیئت عالی به این منظور ۸ جلسه تشکیل داد و در 
یک رابطه تعاملی و تنگاتنگ با مجلس شورای اسالمی، به بندها و تبصره های بودجه 

سال آینده از نظر مغایرت با سیاست های کلی رسیدگی کرد. 
به گزارش ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی از رییس مجلس 
شورای اسالمی و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس برای حضور در جلسات روز گذشته 
هیئت عالی نظارت گفت: هیئت عالی نظارت۳۲مورد مغایرت با سیاست های کلی 
نظام تشخیص داد که به شورای نگهبان منعکس کرد و از آن طریق به مجلس 
شورای اسالمی ابالغ شد و در نهایت پس از اصالح بسیاری ایرادات در مجلس، ۱۲ 
مورد اختالف مورد اصرار مجلس قرار گرفت که در این جلسه از منظر مصلحت به آن 
بندها رسیدگی می شود. پس از آن، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با قرائت 
اولین مورد اختالفی مجلس و شورای نگهبان، وارد شور شدند و در موضوع »ذیل 

بند ج تبصره یک« پس از دفاع نمایندگان مجلس و مخالفت رییس سازمان برنامه 
و بودجه و تبادل نظر اعضای مجمع، نظر مجلس به مصلحت تشخیص داده نشد.

در ادامه »بند هـ تبصره ۱« درباره اجازه به وزارت نفت برای طرح توسعه پاالیشگاه 
آبادان تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو و استماع دفاعیات دولت به عنوان پیشنهاد دهنده 
این بند و ارائه نظر موافقین و مخالفین، با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر 
مجلس شورای اسالمی، مورد تایید قرار نگرفت. همچنین درمورد »بند ی تبصره۱« 
درباره واگذاری نفت به برخی دستگاه های اجرایی، پس از توضیحات رئیس مجلس 
و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، نظر هیئت عالی نظارت و بیان دیدگاه های اعضای 
مخالف و موافق مجمع، رأی گیری شد که نظر مجلس شورای اسالمی، در جزء ۱ آن 
تایید شد اما مصلحت مورد نظر مجلس در جزء ۲ مورد تایید قرار نگرفت. همچنین 
جزء ۳ این بند تایید نشد و جزء ۴ آن )مجاز بودن دولت برای اختصاص نفت خام و 
میعانات گازی به دستگاه های مختلف برای صادرات( نیز به تصویب اعضای مجمع 
نرسید، اما مصلحت مورد نظر مجلس در جزء پنجم )اختصاص درآمد فروش نفت 
برای تکمیل پاالیشگاه مهرخلیج فارس( به تصویب رسید. اعضای مجمع در خصوص 
»بند ک تبصره ۱« )تحویل قیر رایگان به پیمانکاران دستگاه های اجرایی برای اجرای 
برخی پروژه های عمرانی( پس از استماع نظر مجلس و دولت و آرای مخالف، بدون 
هیچ موافقی، به مصلحت شناخته نشد، اما مقرر شد برای رفع ایرادات این بند و 
ایجاد شفافیت در بودجه نویسی، پیشنهاد اصالحی به مجمع تشخیص مصلحت 
ارائه شود. در »بند الحاقی ۶ تبصره ۱« درخصوص نحوه کشف نرخ ارز و مدیریت 
آن در بازار، پس از توضیحات معاون بانک مرکزی درباره نرخ ارز در بازارهای رسمی 

کشور و سخنان رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق درباره اعمال نرخ شناور 
مدیریت شده و نیز ارائه نظر هیئت عالی نظارت و تشریح تصمیمات سران قوا توسط 

معاون اقتصادی دولت، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
اعضای مجمع، پس از بحث و گفت وگوی موافقان و مخالفان و استماع نظر دولت 
و مجلس و هیئت عالی نظارت، مصلحت مورد نظر مجلس در »بند د تبصره ۲« 
درباره اختصاص تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت به صندوق تثبیت 

سرمایه به منظور حمایت از تولید و سهامداران خرد، را به تصویب نرساندند.
همچنین رسیدگی به ۶ بند اختالفی دیگر در جلسه فوق العاده نوبت عصر مجمع 
در  اختالفی  موارد  به  رسیدگی  پرونده  و  یافت  ادامه  نظام،  مصلحت  تشخیص 

خصوص ۱۲ بند بودجه ۱۴۰۲ بسته شد.
»بند الحاقی تبصره ۴« درخصوص پرداخت تسهیالت تکلیفی از سوی بانک ها به میزان 
۵۰ هزار میلیارد تومان طرح تملک دارایی های دولت، پس از ارائه نظرات مجلس، دولت 
 و اعضای مجمع به رأی گذاشته شد و مصلحت مورد نظر مجلس مورد تایید قرار نگرفت.
در ادامه مذاکرات »بند ل تبصره ۶« مطرح شد، این بند به کاهش مالیات ۱ تا 
۵ درصدی اشخاص حقیقی و حقوقی که میزان درآمدهای اظهار شده خود را ۲۰ 
درصد افزایش داده اند، اختصاص داشت که پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و تبادل نظر بین اعضا مجمع، مصلحت 

مورد نظر مجلس تصویب نشد.
همچنین »بند ض تبصره۶« درباره معافیت واحدهای آموزشی و مدارس دولتی از 
پرداخت هزینه برق، گاز و آب، در دستور کار قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات 

نماینده دولت، اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس را تصویب نکردند.
در ادامه جلسه به »جزء ۶ بند ث تبصره ۶« درخصوص برخی معافیت های مالیاتی 
و همچنین در مورد »بند الحاقی ۵ تبصره ۸« درباره معافیت پیمان سپاری ارزی 

صادرات محصوالت باغی، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
در ادامه »بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰« به بحث گذاشته شد که با رای اعضای مجمع، 

مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.

در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت رقم خورد
پایان رسیدگی به اختالف مجلس و شورای نگهبان 
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