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سفر رئیس ستاد کل

نیروهای مسلح به ترکیه

سياسي

بنا به دعوت رئیس ستاد نیروهای مسلح ترکیه ،رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به کشور ترکیه سفر میکند.
به گزارش ایسنا ،در این سفر جمعی از مقامات بلند پایه نظامی و سیاسی سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری را ،همراهی خواهند کرد.
هیات ایرانی در سفر سه روزه خود با عالیترین مقامات سیاسی و نظامی این کشور دیدار خواهد داشت.
مساله مبارزه با تروریسم ،تحوالت منطقه ،روابط دو جانبه دفاعی و همکاریهای مرزی از محورهای دیدار سرلشکر باقری با مقامات ترکیه عنوان شده است.

با حکم رئیسجمهور؛

به گزارش ایسنا ،متن حکم حجتاالسالم والمسلمین
دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عیسی کالنتری
به اســتناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی

سید هاشم هدایتی  -فعال سیاسی

و نظر به مراتــب تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب
این حکم به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست منصوب میشوید .توفیق شما را
در خدمت به کشــور و ملت شریف ایران با رعایت اصول
قانونمداری ،اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر
و امید از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم.
حسن روحانی
رئیسجمهور اسالمی ایران

تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا در مجلس شورای اسالمی
بــا  ۲۴۰رای موافق کلیات طرح مقابلــه با اقدامات
تروریســتی و ماجراجویانه آمریکا در منطقه و با ۲۲۸
رای موافق جزییات طرح به تصویب رسید.

به گزارش ایســنا ،بررســی طرح مقابله بــا اقدامات
خصمانه و ماجراجویانه آمریکا در منطقه در دستور کار
روز یکشــنبه مجلس قرار گرفــت و با  ۲۴۰رای موافق،
نمایندگان کلیات طرح مقابله با اقدامات تروریســتی و
ماجراجویانه آمریکا در منطقه را به تصویب رساندند.
پس از بررســی و تصویب کلیات این طرح ،نمایندگان
وارد بررســی جزئیات آن شدند و جزئیات را نیز با ۲۲۸
رای موافق به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی این
طرح مصــوب کردند وزارت دفاع و هوافضای ســپاه با
هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظف به تهیه طرح
اجرایــی مربوط به افزایش تــوان دفاعی و بازدارنگی در
حوزه موشــکی شود و مجلس ،دولت را نیز موظف کرد
تا نسبت به نقض حقوق بشر در سطح ملی ،منطقهای یا
جهانی توســط ایاالت متحده و یا با حمایت این کشور،
اقدامات مقتضی را انجام دهد.
همچنین وزارتخانههــای خارجه و اقتصاد موظف به
حمایت از اشــخاص و شــرکتهای ایرانی مورد تحریم
آمریکا شــدند و وزارت اطالعات و نیروی قدس ســپاه

موظف به رایزنی با نیروهای مقاومت در منطقه شدند و
براساس مصوبه نمایندگان دولت مکلف به اختصاص ۱۰
هزار میلیارد ریال بودجه به نیروی قدس سپاه پاسداران
شد.
براســاس مصوبه مجلس صدور روادید ورود به قلمرو
جمهوری اســامی ایــران برای افرادی که در لیســت
تحریمها قرار گرفتند ممنوع شــد و فهرست سازمانها
و اشــخاصی که در لیست تحریمهای ایران علیه آمریکا
قرار میگیرند هر شــش ماه یک بــار و در صورت لزوم
بهصورت موردی به روز میشــود .در همین راستا دولت
و کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با

مصوبه مجلس شــورای اســامی موظف شدند مستمرا
تحــرکات آمریکا و کنگره را رصد و گزارشهای اقدامات
خود را در این باره براساس قوانین و مصوبات جمهوری
اسالمی ایران به مجلس ارائه کنند.
مجلس شورای اسالمی مصوب کرد قوه قضائیه موظف
اســت تا شعبه یا شعب رسیدگی به شکایات کسانی که
از ســوی تحریمهای غیرقانونی آمریکا دچار خســارت
شدهاند را اختصاص دهد و در صورت نهایی شدن طرح
مقابله بــا اقدامات ماجراجویانه و تروریســتی آمریکا ۲
هزار میلیارد ریال به بودجه ســازمان انرژی اتمی اضافه
میشود.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور:

دولت تصمیمی برای استرداد الیحه تفکیک وزارتخانهها ندارد
معاون پارلمانی ریاستجمهوری خبرهای برخی رسانهها
مبنی بر اســترداد الیحه تفکیک وزارتخانهها از مجلس
شورای اسالمی را تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا ،حســینعلی امیری روز یکشنبه و پس از
پایان آخرین جلســه کابینه یازدهم در جمع خبرنگاران با
اشاره به ارائه الیحه تفکیک وزارتخانهها در دولت یازدهم
به مجلس شــورای اسالمی اظهار داشــت :دولت الزم دید
که این الیحه را به مجلس شــورای اســامی با دو فوریت

تقدیم کند برای اینکه رئیسجمهوری بتواند هیات وزیران
را براساس ساختار جدید پیشنهاد دهد.
وی بــا یادآوری اینکه نماینــدگان مجلس به دو فوریت
ایــن الیحه رای ندادند و فقط یــک فوریت آن به تصویب
نمایندگان رســید ،تصریح کرد :پس از تصویب یک فوریت
این الیحه ،الیحه برای بررســی بیشــتر به کمیسیونهای
تخصصی ارســال شــده و نمایندگان درحال بررسی الیه
تفکیک وزارتخانهها هستند.

یادداشت

پیشنیازهای دولت کارآمد

عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد
رئیسجمهور در حکمی دکتر عیســی کالنتری را به
عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس ســازمان حفاظت
محیط زیست منصوب کرد.

دوشنبه  23مرداد شماره 211

معــاون پارلمانــی ریاســتجمهوری ادامــه داد :تا این
لحظــه دولت بنا و تصمیمی برای اســترداد الیحه تفکیک
وزارتخانهها را ندارد .به گزارش ایرنا ،دولت یازدهم الیحه
را به مجلس شــورای اســامی با قید دو فوریت به مجلس
شورای اسالمی تقدیم کرده که در آن خواهان تفکیک چند
وزارتخانه شده است اما نمایندگان تنها به یک فوریت آن
رای مثبت دادند و هم اکنون این الیحه در کمیسیونهای
تخصصی مجلس درحال رسیدگی است.

پروانه سلحشوری نماینده مجلس:

وزیر نفت
با مافیای اقتصادی مبارزه کند

سلحشوری گفت :زنگنه باید افراد خوشنام را درون ساختار به کار گیرد و
در مبارزه با مافیای اقتصادی بیش از پیش فعالیت کند.

به گزارش ایلنا ،پروانه سلحشــوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اســامی با اشاره به اینکه زنگنه از جمله وزرای موفق کابینه روحانی در دور
اول ریاستجمهوری بوده اســت ،اظهار داشت :ایشان با تسلطی که به حوزه
کاری خود دارد توانســته بهخوبی وزارتخانــه را اداره کند و عملکرد خوبی
ارائه دهد .وی افزود :از زمانیکه زنگنه در وزارت نفت دولت یازدهم کار خود
را آغاز کرد حجم صادرت نفت  2برابر شــده است ،همچنین بازارهایی را که
در اثر تحریم از دســت داده بودیم دوباره بهدســت آوردیم .سلحشوری ادامه
داد :ما طی این مدت توانستهایم سهم خود را از میادین مشترک با قطر ارتقا
دهیم و اکنون میزان برداشت ما با این کشور برابری میکند .وی همچنین به
رویکرد زنگنه به زنان در مجموعه وزارت نفت اشاره و خاطرنشان کرد :اکنون
یکی از معاونتهای وزارت نفت از زنان انتخاب شــده و این نشاندهنده نگاه
مثبت زنگنه به زنان است.
این نماینده مجلس در ادامــه با ابراز امیدواری از اینکه وزارت نفت دولت
دوازدهم ادامه دهنده سیاستهای کنونی باشد ،تاکید کرد :زنگنه باید در دور
جدید افراد خوشنام را درون ساختار بهکار گیرد و همانگونه که در امور زنان
موفــق عمل کرده در بدنه وزارتخانــه در مبارزه با مافیای اقتصادی بیش از
پیش فعالیت کند.

قسمت دوم
 -3به نظر میرسد امروزه نگاه تفکیکی و  مستقل به هر یک از اصول مشروعیت
و کار آمدی در رژیمهای سیاسی و نظام بوروکراسی کشورها ،چندان مقبول نباشد
و اگر بخواهیم شرایط کنونی کشورمان را در رابطه با چالشی که پیرامون کارآمدی
سیستم اجرایی مطرح میشود مورد توجه قرار دهیم ،اوال الزمه آن پذیرش تعامل
بین مشروعیت وکارآمدی است ،ثانیا به جایگاه نظامهای سیاسی و اداری در قانون
اساسی توجه کرده و ثالثا در مرحله نهایی ارزیابی عملکرد واقعی این دو ،مد نظر
قرار گیرد .چراکه مبنا قرار دادن هریک از این دو رکن حکومتی به تنهایی ما را با
یک دور باطل مواجه خواهد کرد .به عنوان مثال اگر مشروعیت مبنا قرار گیرد و
به کارآمدی توجه نشود ،ناکارآمدی سیستم به تدریج مشروعیت نظام سیاسی را
خدشــه دار خواهد کرد از سوی دیگر اگر کارآمدی مبنا قرار گیرد و به مشروعیت
توجه نشــود به تدریج مخالفتهای جامعه با نظام بوروکراسی به ناکارآمدی آن
منجرخواهدشد و اصوال نظام بوروکراسی که نتواند ازحمایت نظام سیاسی مشروع
برخوردار شود ،نارضایتی میتواند به منزله دلیلی برای ناکارآمدی آن تعبیر شود و
در عمل نوعی از ســلطه اداری بررژیم سیاسی را بهوجود میآورد که سرانجام به
دیکتاتوری منجر میشود .امری که در دنیای امروز مقبول هیچ جامعهای نیست .و
اگر هم باشد پایدار نخواهد بود.
 -4در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به دلیل جایگاه رفیع نهاد رهبری
در رأس نظام با اختیاراتی که در حوزههای مربوط به قوای سه گانه دارد (به عنوان
مثال :عزل و نصب فرماندهان نظامی و انتظامی و رئیس ســازمان صدا و سیما و
امضای حکم رئیسجمهور و پذیرش استعفای وی در قوه مجریه ،نصب فقهای
شورای نگهبان در قوه مقننه و انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و
شورای انقالب فرهنگی که ماهیتا در حوزه قانونگذاری فعالیت دارند و نیز عزل
و نصب مقامات عالیه قوه قضائیه) تا حدی مرزبندی و تفکیک این قوا مبهم شده
است و همین مسئله ارزیابی عملکرد رژیم سیاسی و نظام اداری را با مشکل مواجه
ساخته است .با این وصف از لحاظ شکلی مکانیسمهایی برای رعایت مشروعیت
نظام سیاسی از جمله انتخابی بودن رهبری ،ریاستجمهوری ،مجلس و شوراها،
که برخی مســتقیم و برخی غیر مستقیم انجام میگیرد فراهم شده است گرچه
موارد مبهمی درباره چگونگی انتخاب اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
فقهای شورای نگهبان ،سیکل انتخاب رهبر و نحوه نظارت بر عملکرد وی وجود
دارد .تفصیل این موارد را نگارنده در مقاله دیگری با عنوان «درجســتجوی مدل
دموکراسی ایرانی» بیان داشته است .ساختار نظام اداری کشور نیز به عنوان عرصه
اجرای سیاســتهای نظام که در قانون اساسی از جایگاه خاصی برخوردار است،
موارد مبهم و غیر شــفاف و حتی متداخلی در آن به چشم میخورد که موجبات
دوگانگی درقدرت را فراهم آورده است ،بارزترین آنها در حوزه اختیارات و وظایف
رئیسجمهور با برخی نهادهای دیگر عینیت یافته است .عالوه بر مواردی که در
زمینه مشروعیت ذکر شــد میتوان به نقشآفرینی و اثرگذاری افراد و نهادهای
غیر انتخابی در امور فرهنگی ،سیاست خارجی و مسائل اقتصادی نیز اشاره کرد.
 -5عملکــرد و تبعات عینی دو بعد مشــروعیت و کارآمدی نظام چالشها و
تقابلهای مشــهودی را به نمایش گذاشته است که ناشی از همان ویژگیهای
ســاختاری و قانونی و تداخل اختیارات و وظایف بین ارکان نظام است .در کمتر
کشوری ارکان نظام به ویژه در عرصه اجرا دچار این اندازه از دوگانگی است که ما
در ایران شاهد آن هستیم .همین زمینهها تبعات بین المللی و عرصههای سیاست
خارجی نیز در پی داشته است .تاجایی که برخی از ارکان نظام به جای مکمل هم
بودن به خنثی ســازی توان یکدیگر مبادرت میورزند که احتمال به خطر افتادن
منافع ملی هم وجود دارد .در هر حال بعید به نظر میرسد حل این معضل جز از
طریق اصالح بخشهایی از قانون اساسی امکان پذیر شود
 .6پــس از انتخابات دوم خرداد  1376اختــاف نظر بین برخی از ارکان نظام
آنچنان شــدت گرفت که تلقی دوگانه شدن حاکمیت عمومیت یافت .پیامد این
اختالفات تا آنجا پیش رفت که یک جناح ،جناح مقابل را با عناوین نهادهای غیر
انتخابی به عدم برخورداری از مشروعیت متهم کرده و آنان نیز جناح حاکم بر قوای
مقننه و مجریه را ناکارآمد مینامیدند .متاسفانه این رویه از ان زمان تا کنون با فراز
و نشــیبهایی اما هنوز ادامه یافته و در ماههای اخیر بازهم بر شــدت آن افزوده
شــده است .این در حالی است که هیچیک از جناحهای رقیب استدالل حریف را
نمیپذیرد .مدیران قوه مجریه کارشکنی رقیب را مانع اصلی عدم تحقق وعدههای
دولت ومجلس به حســاب میآورند .برخی هم بی توجهی به شایسته ساالری را
عامل عمده ناکارآمدی دولت برمی شمارند .عالوه بر این در برابر نامشروع تلقی
کردن نهادهای غیر انتخابی ،حامیان قوه قضائیه ،صدا و سیما و امثالهم به انتخاب
غیر مستقیم استناد میکنند که نوعی از دموکراسی است .گروههای معتقد به نظام
از دو دهه پیش ،به تناســب میزان تنــدروی یا اعتدال ،راه حلهایی برای رهایی
از ایــن چالش ارائه کردهاند که زمــان دیگر میطلبد برای بحث پیرامون این راه
حلها که غالبا نیاز به تغییراتی در قانون اساسی را مطرح کرده که ممکن است به
کاهش تنشها و اختالفات انجامیده که به این سبب ،یحتمل در فضای هماهنگ
و یکدستی ،کارایی دولت افزایش خواهد یابد .باید منتظر ماند و دید که انتخاب
هریک از روشهای پیشــنهادی چه میزان متکی بر واقعیتهای داخلی ،مصالح
ملی کشــور ،شرایط حساس منطقهای و نگرانیهای جهانی است .اما نکته مهم
و قابل توجه این است که تداوم این روند به مصلحت کشور ،مردم و نظام نیست.
خبر
در صورت تصویب نهایی؛

الزام رئیسجمهور و وزرا
به ارائه گزارش ساالنه
در مجلس شورای اسالمی
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به
کلیات طرحی ،رای دادنــد که در صورت
تصویب نهایی رئیسجمهــور و وزیران
موظــف هســتند در مردادماه هر ســال
براســاس برنامههای ارائه شده در زمان
تشکیل دولت و اخذ رای اعتماد وزیران و
برنامه سال آینده خود به مجلس گزارش
دهند.

به گزارش ایرنا ،نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه خانه ملت ،کلیات
طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی را
بررسی و تصویب کردند.
کلیــات این طرح با  180رای موافق 36 ،رای مخالف و ســه رای ممتنع
از مجموع  242نماینده حاضر تصویب شــد .براساس این طرح و درصورت
تصویــب نهایی ،رئیسجمهور و هر یک از وزیران موظف هســتند که در
مردادماه هر سال براســاس برنامههای ارائه شده در زمان تشکیل دولت و
اخذ رای اعتماد وزیران ،اسناد و قوانین باالدستی و شاخصهای عملکردی
که هیات رئیسه مجلس تعیین میکند گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه
ســال آینده خود را به صورت کمی و مقایسهای به مجلس شورای اسالمی
تقدیم کنند .این طرح برای رفع اشــکاالت و بررســی بیشتر به کمیسیون
تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی ارائه شد.

