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نقشه رژیم صهیونیستی و سعودی ها 
برای ایجاد بحران در منطقه

غرب آســیا همچنــان اصلی تریــن کانون 
تحوالت جهانی اســت کــه مجموعه ای از 
بازیگــران منطقه ای و فرامنطقــه ای در آن 
ایفای نقش می کنند. یکی از نکات مطرح در 
معادالت منطقه، جنگ رســانه ای و سیاسی 
برای معرفی ایران به عنوان عامل ناامنی های 
منطقه اســت؛ چنانکه طی هفته های اخیر 
غــرب و برخــی مهره های منطقــه ای آنها 
ادعای لزوم بازنویســی برجــام با محوریت 
پایان هســته ای، حذف  محدودیت های بی 
توان موشکی و جایگاه منطقه ای ایران مطرح 
کرده اند. این ادعاها در حالی مطرح می شود 
که نگاهی بــر رفتارهای عملــی جمهوری 
اســامی ایران به صراحــت واهی بودن این 
ادعاها را آشکار ســاخته و حتی نشانه ای بر 
نقش محوری ایران در تامین امنیت منطقه 
و جهان است. نخست آنکه یکی از محورهای 
تحــوالت منطقه را تحــرکات نظامی اخیر 
آمریکا در خلیج فارس و مرزهای ســوریه و 
عراق تشــکیل می دهد. این نوع رفتارها در 
حالی می تواند زمینه ســاز بحران فراگیر در 
منطقــه گردد که جمهوری اســامی ایران 
درباره هرگونــه رفتار نابخردانــه به آمریکا 
هشدار داده و تاکید دارد که پاسخی سخت 
به هرگونه تهدید امنیت منطقه خواهد داد. 
این واکنش ایران که عقب نشینی آمریکا از 
تحرکات نظامی در منطقه را به همراه داشته 
برگرفتــه از تــوان دفاعی بومی و مســتقل 
جمهوری اسامی ایران است که زمینه ساز 
امنیت پایدار در منطقه شده است.رزمایش 
پهپادی ارتش جمهوری اســامی ایران که 
برگرفته از توان بومی دفاعی کشــور اســت 
را در جمــع مولفــه ای بازدارنــده در قبال 
تهدیــدات و تحرکات اخیــر نظامی آمریکا 
می توان ارزیابی کــرد که در خدمت امنیت 

منطقه است. 
دوم آنکه جمهوری اســامی ایران در حالی 
در واکنش به بدعهدی های اعضاء 1+5، غنی 
ســازی 20 درصد را در فردو  از ســرگرفته 
است که همزمان گزارش کامل آغاز فالعیت 
را بــه آژانس بین المللی انــرژی اتمی ارائه 
کرده اســت. هر چند که آژانــس هرگز به 
تهدیدات خود در قبال ایران به عنوان عضو 
ان.پی.تی عمل نکرده و کمکی برای توسعه 
فعالیت های هســته ای ایران نداشــته، اما 
جمهوری اســامی در چارچوب نگاه صلح 
آمیزی که به فعالیت هسته ای دارد، همواره 
بیشــترین همکاری را با آژانس داشته است. 
جمهوری اســامی ایران بــا اجرای مصوبه 
مجلــس درباره اقدام راهبــردی برای حفظ 
حقوق هســته ای و لغــو تحریم ها در حالی 
پیام مقاومت و تسلیم ناپذیری در برابر زیاده 
خواهی غرب را به جهــان مخابره کرده که 
اعام رســمی آغاز غنی ســازی مجدد 20 
درصد به آژانس، صداقت هسته ای جمهوری 
اسامی را آشکار می سازد. رفتاری که واهی 
بــودن ادعای غرب که ســعی دارد ایران را 
تهدید امنیت هسته ای جهان معرفی نماید 
بار دیگر به جهانیان گوشــزد می کند. نکته 
مهم آنکه قانون مداری جمهوری اســامی 
الگویی مهــم برای فعالیت هــای آژانس در 
اجرای جهان عاری از ساح هسته ای است 
که شایسته تقدیر و حمایت بوده و آژانس به 
جای سیاسی کاری و رفتارهای مغرضانه باید 
به حمایت از جمهوری اسامیو  تعهدپذیری 
آن بپــردازد. عملکرد ایران در باب آغاز غنی 
سازی 20 درصد صداقت و شفافیت ایران در 
امنیت هســته ای جهان را آشکار می سازد. 
ســوم آنکه یکی از مولفه های مهم در عرصه 
امنیت در قرن بیست و یکم را امنیت زیست 
محیطی تشــکیل می دهــد. امنیتی که در 
دنیای امروز به عنوان امری مهم و اجرای آن 

الزم االجرا عنوان می شود.
جمهوری اســامی ایران دوشــنبه از توقف 
یک نفت کش کره جنوبی خبر داد. اقدامی 
که با واکنش های گسترده محافل رسانه ای 
و سیاســی غرب و البته کره ای همراه شد و 
تاش کردند تا این اقدام ایران را حتی گروگان 
گیری برای آزادســازی دارایی هایش عنوان 
ســازند. این رفتارهــای تبلیغاتی و غیرواقع 
گرایانه در حالی مطرح می شود که دلیلتوقف 
این نفت کش عدم توجه آن به امنیت زیست 
محیطی و رفتارهای مغایر با امنیت زیســت 
محیطــی آب راه هــا و دریاها بوده اســت. 
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امیر حاتمی:
شهید فخری زاده پرچمدار ایستادگی در برابر تهدیدات 

هسته ای بود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: شهید فخری زاده به عنوان یک دانشمند برجسته در حوزه 
فیزیک هسته ای، پرچمدار ایستادگی در برابر تهدیدات هسته ای بود.

 مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت محسن فخری زاده دانشمند هسته ای و دفاعی کشورمان، در 
مســجد سازمان انرژی اتمی با حضور وزیر دفاع، رئیس ســازمان انرژی اتمی، امیر عبداللهیان دستیار 

ویژه رئیس مجلس شورای اسامی در امور بین الملل و خانواده شهید فخری زاده برگزار شد.
امیر حاتمی در حاشــیه این مراسم در جمع خبرنگاران، گفت: بخشی از کارهای شهید فخری زاده در 

حوزه ی پدافند هسته ای بود و او اقدامات ارزنده ای در این حوزه از خود به یادگار گذاشت.
وزیر دفاع با بیان اینکه یکی از مهمترین تهدیدات در سطح دنیا تهدیداتی از نوع هسته ای است، تصریح 
کرد: آمریکا و رژیم غاصب صهیونیســتی هزاران و صدها بمب هســته ای را در اختیار دارند و تهدیدی 
برای امنیت مردم جهان محسوب می شوند.امیر حاتمی گفت: شهید فخری زاده به عنوان یک دانشمند 

برجسته در حوزه فیزیک هسته ای، پرچمدار ایستادگی در برابر تهدیدات هسته ای بود.
وی تاکید کرد: نه تنها با ترور فخری زاده روند علمی و تحقیقاتی ســازمان ســپند متوقف نشــد بلکه 
اعتبار این مجموعه افزایش و احساس مسئولیت کارکنان آن مجموعه نیز مضاعف شد.وزیر دفاع اظهار 
داشــت: به برکت خون این شهید دولت یک تصمیم مهمی اتخاذ کرد و بودجه تحقیقاتی وزارت دفاع 
250 درصد افزایش یافت. امیر حاتمی با بیان اینکه کارکنان مجموعه ســپند دریافته اند، این سازمان 
خار چشم دشمنان است، گفت: دشمنان نسبت به اقتصاد ما، حضور ایران در منطقه برای ایجاد امنیت، 
قدرت موشکی و اســتفاده  صلح آمیز از انرژی هسته ای و به ویژه پدافند هسته ای و موشکی حساسیت 
دارند.وی تأکید کرد: بخشی از تاش شهید فخری زاده برای محافظت از جان مردم در راستای خنثی 
سازی تهدیدات هســته ای آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و امروز کارکنان مجموعه سپند با انگیزه ی 

مضاعف راه این شهید واال مقام را ادامه خواهند داد./مهر 

در جلسه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت
تصویب سند مقابله با نشر اطالعات خالف واقع 

در فضای مجازی 

شــورای عالی فضای مجازی در جلســه روز سه شنبه به ریاســت حجت االسام حسن روحانی رئیس 
جمهور، سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطاعات، اخبار و محتوای خاف واقع در فضای مجازی 
را تصویب کرد. شــورای عالی فضای مجازی در جلسه روز سه شــنبه به ریاست حجت االسام حسن 
روحانی رئیس جمهور، ســند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطاعات، اخبار و محتوای خاف واقع 
در فضای مجازی را تصویب کرد.طبق این ســند، قوه قضائیه به منظــور فراهم آمدن زمینه های مؤثر 
پیشــگیری از جرایم ظرف مدت ســه ماه اقدامات الزم برای مقابله با نشــر اطاعات، اخبار و محتوای 

خاف واقع در فضای مجازی را انجام می دهد.
مقرر شــد وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی نیز با همکاری ســازمان صدا و سیما نسبت به پیاده سازی 
نظام اعتبارســنجی و رتبه بندی، اقدامات الزم را اتخاذ و همچنین اعطای سالیانه نشان کیفیت نشر به 
درگاه ها و سکوهای نشر را طراحی نماید.وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی همچنین با استفاده از ظرفیت 
نهادهای مدنی و رسانه ها و واسطه های برنامه های کاربردی آگاهی رسانی، باید اقدامات الزم را در مورد 
راستی آزمایی اطاعات و اخبار خاف واقع منتشر شده از طریق ایجاد سکوی مرجع به عمل آورد./ایرنا
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وزیر اطالعات:

پرونده ترور »سردار سلیمانی« آماده ارائه 
در مجامع حقوقی و بین المللی است
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آقای روحانی روز گذشته در سخنانی بر این مسئله 
تأکید کرد که ما »اصاًل در قانون اساسی نظارت بر 

کار دولت نداریم.«
چنین ســخنی برداشــت رئیس جمهور از قانون 
اساسی است که نشان از تفسیر او از قانون می دهد. 
یک نکته  دیگر که شخص رئیس جمهور در سخنان 
روز گذشــته خود به آن اشــاره کرد این است که 
گفت؛»قوای ســه گانــه فهم مشــترکی از قانون 
اساســی ندارند.« درباره موضوع اول باید گفت که 
در قانون اساســی وظایف همه قوا مشخص شده و 
هیچ شبهه ای در آن وجود ندارد. در قانون اساسیی 
اصل بر تفکیک و استقالل قوا بر اساس قانون است.
آیا یک قوه می تواند ســاز خود را بنوازد و توجهی 
به وظایف و اختیــارات دیگر قوا که در قانون برای 
آن تعیین شــده نداشته باشد؟ قطعاً چنین چیزی 
در قانون اساســی وجود ندارد و همه قوا باید فهم 
مشــترک از قانون اساسی داشــته باشند در غیر 
این صورت هر قوه، برداشــت و تفســیر خود را از 
قانون خواهد شــد و آنگاه کارها گره خواهد خورد 
و ســنگ روی سنگ بند نخواهد شد. این که آقای 
روحانی برای مجلس شورای اسالمی جایگاه نظارتی 
نمی بیند، برگرفته از همان فهم نامشــترکی است 
که ایشان در سخنان خود به آن اشاره کرده است. 
رئیس جمهور برداشــت و تفســیر خود را از قانون 
اساســی در این می بیند که مجلس حق نظارت بر 
کار دولت را ندارد.آیا وظیفه مجلس شورای اسالمی 
تنها تصویب و وضع قانون است و نباید هیچ نظارتی 

بر حسن اجرای آن داشته باشد؟
مواضع و سخنان روحانی در باره اختیارات و وظایف 
مجلس شــورای اســالمی از آنجا شدت گرفت که 
مجلــس قانونی را تصویب کرد و به تأیید شــورای 
نگهبان و شــورای عالی امیت ملی نیز رســید که 
دولت را موظف بــه اجرای قانون راهبردی مجلس 

برای لغو تحریم ها کرده است.
در این قانون حتی بندی برای مجازات اجرا نکردن 
این قانون گنجانده شده که به دولت باز می گردد. اما 
در بحث کلی، آیا مجلس شورای اسالمی در قانون 
اساسی اختیار نظارت بر دولت را دارد یا نه؟ مجلس 
شورای اسالمی به منظور تحقق امر نظارت ۱۴ ابزار 
در اختیار دارد. ۱- تذکر  2- ســوال 3- استیضاح 
۴- تحقیــق و تفحــص 5- رأی اعتماد 6- نظارت 
بر اســاس آیین نامه داخلی مجلس 7- کمیسیون 
اصل ۹۰ قانون اساسی 8- نظارت دیوان محاسبات 
۹- نظارت رئیس مجلس بر مقــررات دولت ۱۰- 
نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی ۱۱- دریافت 
گــزارش از نهادهــای دولتــی ۱2- نظارت خاص 
کمیســیون های تخصصی ۱3- ایجاد کمیسیون 
ویژه به منظور نظــارت ۱۴- تصویب برخی موارد 
اجرایی خاص و مهم با وجود این ابزارها که همگی 
قانونی است، آیا می توان ادعا کرد که مجلس وظیفه 
نظارت بر کار دولت را ندارد؟ رئیس جمهور، دولت را 
مجری قانون اساسی می داند که البته درست است و 
در قانون اساسی به آن تأکید شده است، اما دولت 
و یا هر دولتی که بر سر کار است، قانون اساسی را 
تاکنون مو به مو اجرا کرده اســت؟ یک نمونه تر و 
تــازه برای مثال بازگو می کنیم. دولت بدون آن که 
از مجلس شورای اسالمی اجازه بگیرد، سند 2۰3۰ 
را اضمــا و اجرای آن را از ســال ها پیش آغاز کرده 
است، در حالی که بر اســاس قانون اساسی دولت 
باید و موظف است که چنین قراردادهای بین المللی 
را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی 
بدهد و در صورت تصویب مجلس و تأیید شــورای 
نگهبان، دولت می تواند آن را اجرا کند.اما در ســند 
2۰3۰ چنین روندی طی نشــده است. حتی رهبر 
معظم انقالب نیز نسبت به اجرای سند 2۰3۰ انتقاد 
کرده و خاهان قطع اجــرای آن در نظام آموزش و 
پرورش کشور شدند. روز گذشته نمایندگان مجلس 
از ردیف بودجه برای اجرای ســند 2۰3۰ در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ خبر دادند که نشان دهنده عزم دولت 
برای اجرای آن اســت.آیا چنین رفتاری از ســوی 

دولت تدبیر و امید مغایر قانون اساسی است یانه؟
اگر رئیس جمهور اعتقــاد دارد که در قانون بحث 
نظارت بر دولت ذکر نشده پس وجود نهادهای دیگر 

همچون مجلس شورای اسالمی برای چیست؟

چه کسی قانون را شخصی 
تفسیر می کند؟

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

روحانی: 

ما اصالً در قانون اساسی نظارت بر 
کار دولت نداریم

2

سرمقاله

صفحه 8

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

روحانی: 

دولت در راستای تأکید رهبر انقالب درباره حمایت هایی 
نظیر آب و برق رایگان اقداماتی داشته است

رئیس جمهور گفت: درباره موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز )دوشنبه ۱ دی ماه( به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به 
شورا درخصوص راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دبیرخانه شورا نیز 
گزارشی از ابالغ محورهای ۱۴ گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقالب به دستگاه های اجرایی مرتبط 
توسط ریاست محترم جمهور ارائه کرد. در این نشست، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با 
اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر معظم انقالب و دیدگاه های 
مطرح شــده از ســوی مقام رهبری در این دیدار، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ظرفیت 
ارزشمندی است که بر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری می تواند طرح های مؤثر در اقتصاد کشور 
که با همکاری بدنه کارشناسی کشور و متخصصان به ویژه با بهره گیری از مساعی و کمکهای سایر قوا 

تهیه شده است تصویب و موانع را از سر راه دستگاههای مرتبط کشور بردارد.
روحانی افزود: درخصوص موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشــار کم درآمد، نظیر 
رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می تواند عالوه 

بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشور بینجامد.
وی ادامه داد: در مورد بخش های دیگر نیز راهکار اجرایی همه موارد در دســتور کار جلســه شــورای 
هماهنگی قرار می گیرد. روحانی در ادامه با تاکید بر موضوع امنیت سرمایه گذاری در کشور و تشویق 
و افزایش امید و اعتماد ســرمایه گذاران و ضرورت رفع موانع ســرمایه گذاری، گفت: عمده ترین راه 
نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعاالن اقتصادی است و با اصالح رفتاری و 
ساختاری باید سرمایه گذاری را رونق ببخشیم. رئیس جمهور افزود: همه ما موظف به حمایت و تامین 
امنیت سرمایه گذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه 
قوا کمک کنند تا ســرمایه گذاران داخلی ســرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند. روحانی با بیان 
اینکه در زمینه ارتقا و امنیت ســرمایه گذاری، دولت به تنهایی نمی تواند همه شرایط را فراهم کند و 
نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که روسای قوای سه گانه برای رسیدن 
به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنی های نزدیک تر داشته باشند. رئیس قوه قضائیه 
نیز طی ســخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیس جمهور در ابالغ دستورات مقام رهبری 
به دستگاه های اجرایی کشور، ایجاد ساز و کار کارشناسی فراگیرتر در بررسی های مقدماتی تصمیمات 
شــورای هماهنگی سران قوا با مســاعی و مشارکت دیگر قوا را مورد اشــاره قرار داد. حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیسی، در ادامه افزود: ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی اجرای مصوبات شورای 
هماهنگی ســران قوا می تواند در سرعت و تأثیر تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری 
دستور فرموده اند، مؤثر باشد. رئیس قوه قضائیه همچنین درخصوص موضوع واگذاری ها و تأثیر آن در 
ایجاد رونق تولید و فضای اقتصادی کشور، گفت: با اصالح ساختار واگذاری ها می توانیم امیدوار باشیم 
که با طی شدن روند قانونی این فرایندها، اعتماد سازی مؤثری درمیان صاحبان سرمایه و عالقمندان به 
تولید ایجاد کنند. حجت االسالم رئیسی افزود: در واگذاری هایی که ساز و کار دقیق واگذاری و نظارت 
بر آنها رعایت شــده و فرایند قانونی را طی کرده اند، نتایج مثبتی را در کیفیت تولید و رونق آن شاهد 
هستیم. رئیس مجلس شورای اسالمی نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: مقام معظم رهبری همواره 
تاکید بر هماهنگی ســران قوا داشته اند و این بر دوش همه ما است و ما موظف هستیم با همکاری و 
همدلی کارها را پیش ببریم. محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمک های حمایتی برای 
مردم است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان سران قوه مجریه 
و مقننه بوده است. قالیباف افزود: مطالبی که مقام معظم رهبری گفته اند تکلیف و وظیفه است و این 
جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و همه باید تالش کنیم که امور کشور پیش 
برود، افزود: شــورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه ای در رفع موانع و حل مشکالت و معضالت 
اقتصادی کشور دارد و می تواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام 

می گیرد به بهبود روند امور کمک کند.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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صفحه 2

شرایط امروز 
کشور حاصل 

بی نظارتی است

نقدی بر سخنان رئیس جمهور در خصوص بازنگری در 
قانون اساسی و انتقاد از نظارت مجلس  

کرونای انگلیسی، اتحادیه اروپا را به 
جلسه اضطراری کشاند

اقتدار پهپادی ارتش با 
نمایش صدها فروند پهپاد

با حضور سرلشکر باقری صورت گرفت

صفحه ۸

انتصاب به جا و شایســته جنابعالی رابه عنوان مدیر امور روابط عمومی و تبلیغات بانک گردشگری  
که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایســتگی هاي  بر جسته آن برادر گرامی  در صحنه هاي خدمت 
صادقانه به نظام و وطن اســامی  اســت تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوند منان مسئلت دارم. 

جناب آقای رضا لیاقت ورز

روابط عمومی روزنامه سیاست روز

سرلشکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر موسوی 
فرمانده کل ارتش از یگان های پهپادی حاضر در تمرین سان دیدند.


