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 چالشی به نام زنگه زور
اما به موازات تماس تلفنی جیحون بایراموف و حســین امیرعبداللهیان، الهام 
علی اف در نطقی که می تواند منافع و امنیت ملی ایران را هم تحت الشــعاع قرار 
دهد، خطاب به مردم کشورش به مناسبت روز همبستگی آذربایجانی های جهان و 
سال نو میالدی گفت: «کریدور زنگه زور باز خواهد شد، چه ارمنستانی ها بخواهند 
چه نخواهند». رئیس جمهور آذربایجان عنوان کرد که «کارهای گســترده ای برای 
افتتاح کریدور زنگه زور با راه آهن و جاده های ماشــین رو در حال انجام اســت. این 
کریدور (زنگه زور)، چه ارمنستان بخواهد چه نه قطعا افتتاح خواهد شد؛ ما تعهد 
قاطــع خود را نشــان می دهیم و همه چیز طبق برنامه پیــش می رود». او افزود: 
«خواســته ما منطقی و عادالنه است، ما باید با جمهوری خودمختار نخجوان که 
جزء الینفک آذربایجان است، خط ارتباطی داشته باشیم و خواهیم داشت». اگرچه 
در این نطق، جمهوری ارمنستان مورد خطاب علی اف بود، اما ناگفته پیداست که 
روی این سخنان رئیس جمهور آذربایجان بیشتر به جمهوری اسالمی ایران است؛ 
چرا که تهران بعد از جنگ ۴۴ روزه پاییز ســال ۲۰۲۰ قره باغ همواره بر تغییرنیافتن 
مرزها و جغرافیای منطقه قفقاز جنوبی تأکید کرده است. این موضع ثابت، هم در 
دولت دوازدهم (حســن روحانی) و هم در دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی به 
صورت صریح و شــفاف به طرف آذربایجانی اعالم شده است. از این رو بدون شک 
تالش های علی اف در جهت ایجاد کریدور موهوم زنگه زور صرفا در تضاد با منافع 
و امنیت جمهوری اســالمی ایران قرار خواهد گرفت؛ زیرا بســیاری از تحلیلگران 
و ناظران امر شــکل گیری ایــن کریدور را نهایتــا تحمیل تغییــرات مدنظر باکو با 
کارگردانی آنکارا و شــخص اردوغان به تهــران و ایروان می دانند که موجب قطع 
روابط جغرافیایی و مرزی دو کشور جمهوری ارمنستان و جمهوری اسالمی ایران، 
حصر ارمنستان و مهم تر از آن قطع دسترسی ایران به مرزهای اروپا از طریق خاک 

این کشور (ارمنستان) خواهد شد.
اما اینکه ســخنان ســال نو علی اف درباره ایجاد داالن موهوم زنگه زور تا چه 
حد می تواند چالش جدی برای جمهوری اســالمی ایــران، چه در حوزه امنیت و 
منافع ملی و چه در حوزه ژئوپلیتیک باشــد، سؤالی است که احسان موحدیان در 
پاســخ به آن اعتقاد دارد یقینا این چالش برای تهران از جانب باکو وجود دارد؛ تا 
جایی که به باور تحلیلگر ارشــد مسائل قفقاز، اگر ایران به هر دلیلی درباره داالن 
موهوم زنگه زور غفلت کند، بی شــک شــرایط برای ما در قفقاز جنوبی پیچیده تر 
خواهد شــد. موحدیان در ادامه تحلیلش به «شــرق» این هشدار را هم می دهد 
که اگر الهام علی اف و رجب طیب اردوغان به عنوان رؤســای جمهور آذربایجان و 
ترکیه یک لحظه به این ارزیابی و جمع بندی خیالی برســند که جمهوری اسالمی 
ایران توان پاســخ گویی در برابر باکو و آنکارا برای ایجاد کریدور موهوم زنگه زور را 
ندارد، این دو کشور برای حمله نظامی به جنوب ارمنستان و تحمیل داالن موهوم 

درنگ نخواهند کرد. به باور این تحلیلگر ارشد مسائل قفقاز تنها کشوری که اکنون 
به شــکل جدی مخالف تغییر ژئوپلیتیک منطقه قفقاز و تغییر مرزهای ارمنستان 

به خصوص مرزهای جنوبی این کشور است، جمهوری اسالمی ایران است.
البته موحدیان این نکته مهم را هم یادآور می شود که قدرت و توان بازدارندگی 
جمهوری اســالمی ایــران در برابــر باکو به قدری باالســت که حتــی تهران در 
ضعیف ترین حالــت نظامی و دفاعی خود هم به راحتــی می تواند مانع از تحقق 
رؤیای شــوم علی اف و اردوغان برای تحمیل کردن داالن موهوم زنگه زور و تغییر 
مرزهای مشــترک ایران با جمهوری ارمنستان شود. هرچند به نظر کارشناس ارشد 
حوزه اوراسیا، تهران در حال حاضر آمادگی الزم نظامی، دفاعی، امنیتی و اطالعاتی 
الزم را دارد. از این منظر، تحلیلگر ارشد مسائل قفقاز باور دارد الهام علی اف بیش 
از هر کسی به قدرت و توان باالی ایران برای تغییر نیافتن مرزهای جنوبی ارمنستان 
واقف اســت و به همین دلیل رئیس جمهور آذربایجان مدام در سخنرانی های خود 
به تهران هشــدار می دهد و ایــران را تهدید می کند. اما موحدیان این ســخنان و 
موضع گیری های علی اف را فاقد ارزش دانسته؛ چرا که صرفا یک لفاظی سیاسی و 
دیپلماتیک از سوی علی اف برای تقویت چهره خود در میان مردم و افکار عمومی 

آذربایجان است که هیچ گاه هم محقق نخواهد شد.
احسان موحدیان در پاسخ به این پرسش که «آیا جمهوری آذربایجان به عنوان 
اوکراینی دیگر و الهام علی اف در نقش زلنســکی برای ایران یک جنگ ناخواسته 
را شــکل خواهد داد یا خیر؟» بر این باور اســت که تهران برخالف مســکو از آن 
میزان هوشمندی سیاسی و دیپلماتیک برخوردار است که در دام جنگ ناخواسته 
علی اف و جمهــوری آذربایجان نیفتد. اگرچه رئیس جمهور آذربایجان اســتقالل 
سیاســی الزم در برابر ترکیه و... را ندارد، اما کارشــناس ارشد حوزه اورسیا معتقد 
اســت که شاید دیگر کشورها به دنبال فشار به علی اف و نهایتا ایجاد چنین جنگی 
برای زمین گیر کردن ایران باشــند. از این منظر، تحلیلگر ارشــد مسائل قفقاز تأکید 
دارد که جمهوری اســالمی ایران باید در حوزه فرهنگی بیش از پیش فعال باشــد 
و به سؤاالت و شــبهات تاریخی، سیاسی و دیپلماتیک افکار عمومی در این زمینه 
پاســخ دهد؛ چرا که موحدیان اطالع رسانی و شفاف ســازی در این زمینه به افکار 
عمومی را عامل مهمی برای ازبین بردن زمینه و فضا در جهت ایجاد تنش نظامی 
و جنگ ناخواسته با جمهوری آذربایجان و درگیرکردن ایران در قفقاز می داند. این 
کارشــناس مسائل بین الملل برای مثال به شــبکه سحر اشاره می کند که در مدت 
فعالیت خود توانســته است سؤاالت و شبهات مردم آذربایجان را پاسخ دهد و به 
شکل جدی روشــنگری های الزم را داشته باشــد. از این منظر باید فعالیت چنین 
شــبکه هایی بیش از گذشته پررنگ شــود تا غفلت و کم کاری ۳۰ ساله اخیر ما در 
حوزه اطالع رســانی جبران شود؛ چون به نظر موحدیان کم کاری ۳۰ ساله اخیر در 
حوزه اطالع رســانی باعث ایجاد چالش های هویتی، فرهنگی و ناسیونالیســی در 

منطقه قفقاز و حتی استان های شمال و شمال غربی ایران درباره مسائل قومیتی، 
قره باغ و... شده است.

 معجزه ای به نام تهدید
عالوه بر تهدیدزا بودن تحرکات و ســخنان باکو برای ایــران در باره ژئوپلیتیک 
منطقه قفقاز جنوبی، تالش علی اف برای نزدیکی جدی با اســرائیل هم به شکل 
پررنگی امنیت ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در همین رابطه جمعه گذشته 
فاریز رضایف، معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، پس از تصمیم کشــورش 
برای عادی ســازی روابط با اســرائیل و افتتاح ســفارتخانه در اراضی اشــغالی، 
به منظور بررســی مکان های مختلف برای احداث ســفارتخانه وارد تل آویو شــد. 
همچنین خبرگزاری معا اعالم کرد  باکو سفیر خود در تل آویو را تعیین کرده است. 
وی افتتاح ســفارت کشورش در اراضی اشــغالی را گامی تاریخی و اتحاد با رژیم 

صهیونیستی را «معجزه» خواند.
در این باره رضایف گفت افتتاح ســفارتخانه در اراضی اشــغالی نادر و تاریخی 
اســت و او از حضور در اراضی اشغالی و مشارکت در روند افتتاح این سفارتخانه 
خرســند است. وی مدعی شــد اتحاد آذربایجان و اســرائیل یک «معجزه» است؛ 
زیرا نه تنها بر اســاس منافع مشترک، بلکه بر اساس تاریخ مشترک دو ملتی است 
که بیش از هزار ســال با هــم زندگی کرده اند. در همین زمینه، خبرنگار سیاســی 
روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشــی نوشت:  «این ســفر پس از تصمیم برای 
افتتاح ســفارتخانه مهم ترین گام در ســطح روابط دیپلماتیک دو طرف و تبلیغی 
برای این روابط محسوب می شود؛ چرا که با ایجاد سفارت می توان گفتمان سیاسی 
را عمیق تــر کــرد و کانال های جدیدی بــرای همکاری در زمینه هــای اقتصادی، 

گردشگری، فرهنگی، محافل دانشگاهی و... باز کرد».
در این گزارش آمده اســت که «ســفر رضایف به اســرائیل چندجانبه است؛ او 
قرار اســت عالوه بر بررســی مکان های مختلف برای ایجاد ســفارتخانه، با تامیر 
پاردو، رئیس ســابق موساد، دیدار کند که در جمهوری آذربایجان محبوبیت دارد. 
همچنیــن قرار اســت ضمن بازدیــد از وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی، درباره 
جنبه های مختلف کشــورش و زندگی مشترک یهود و مســلمان سخنرانی کند». 
طبق این گزارش، رضایف با عینات شالین، رئیس آژانس کمک بین المللی اسرائیل 
(IAA) در وزارت امــور خارجــه و آلون آشــویتس، مدیــر کل وزارت امور خارجه 
اسرائیل دیدار و درباره موضوعات مرتبط با ایجاد سفارتخانه و نیز سایر جنبه های 
سیاســی و راهبردی گفت وگو خواهد کرد. این ســفر نشــان می دهد اســرائیل تا 
چه اندازه جمهوری آذربایجان را شــریک اســتراتژیک مهمی می داند. جمهوری 
آذربایجــان از نظر امنیــت منطقه ای و مبارزه با تهدیــدات امنیتی و انرژی در یک 
چهــارراه مهم ژئوپلیتیکی قــرار دارد و امروزه یکــی از بزرگ ترین جوامع یهودی 
جهان در این کشــور زندگی می کند. همچنین خبرگزاری معا به نقل از رسانه های 
رژیم صهیونیستی گزارش داد جمهوری آذربایجان سفیر خود را در تل آویو تعیین 
کرده است. بر اساس این گزارش، تعیین سفیر جدید برای اولین بار از زمان برقراری 

روابط با اسرائیل در سال ۱۹۹۲ است.
به گــزارش یدیعوت آحارانوت، جمهوری آذربایجان «مختار ممدوف»، معاون 
وزیر آموزش خود را به عنوان ســفیر در تل آویو به مقامات اســرائیل معرفی کرده 
اســت. وب سایت عرب ۴۸ در این باره نوشت: «مختار ممدوف» پیش از این مسئول 
پیشــبرد طرح های مشــترک با اســرائیل در حوزه آموزش و فنــاوری بود. پیش تر 
رســانه های صهیونیســتی در ماه گذشــته میالدی اعالم کرده بودند باکو تصمیم 
گرفته بعد از ۳۰ ســال روابط بین دو طرف و در میانه تنش با ایران، همسایه خود 
ســفارتش را در اســرائیل افتتاح کند. أرزو ناگییف، نماینده و عضو کمیته دوستی 
پارلمانی اســرائیل و آذربایجان، قبل تر گفته بود «این تصمیم عمال گرفته شــده و 
افتتاح ســفارت آذربایجان در اسرائیل قطعی است مگر اینکه به دالیل فنی عقب 

بیفتد».
احســان موحدیــان در حوزه روابط جمهــوری آذربایجان و اســرائیل ابتدا به 
دنبال پاسخ به این شبهه است؛ چراکه بسیاری معتقدند منتقدان گرم شدن روابط 
تل آویو - باکو یک اســتاندارد دوگانه را در قبال مناسبات اسرائیل با جمهوری های 
مشابه جمهوری ارمنستان دارند. تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در پاسخ به این 
ســؤال، ذیل استاندارد دوگانه به یک خوانش تاریخی دست می زند؛ چرا که از نگاه 
موحدیان اگرچه روابط جمهوری ارمنســتان و اســرائیل روابطی در سطح سفارت 
است اما هیچ گاه اسرائیل نتوانسته از ظرفیت روابط خود با ارمنستان و نفوذ ایروان 
در قره باغ یک چالشی امنیتی را برای ایران ایجاد کند. یعنی از نگاه تحلیلگر ارشد 
حوزه قفقاز، ارمنســتان با وجود روابط خود با اســرائیل، هیــچ گاه تهدیدی علیه 
جمهوری اســالمی ایران ایجاد نکرده اســت. در عین حال موحدیان تأکید دارد که 
جمهوری آذربایجان برخالف ارمنســتان در همین دو سالی که از جنگ سال ۲۰۲۰ 
گذشــته است و سیطره خود را بر مناطقی از قره باغ گســترانیده، بستر و شرایط را 
برای نفوذ بیش از پیش اســرائیل در کنار مرزهای ایران ایجاد کرده است؛ از ایجاد 
روستاهای هوشمند گرفته تا سوءاســتفاده از سرزمین قره باغ برای حمله پهپادی 
به ایران، برنامه ریزی برای ترور، جاسوسی، خرابکاری هسته ای و ... که طبق اسناد 
و موضع گیری های صریح مقامات امنیتی ایران، بیشــترین عملیات های اسرائیل از 
خــاک جمهوری آذربایجان و مناطق تحت ســیطره این کشــور علیه امنیت ایران 
صورت گرفته است. از همین منظر، موحدیان گرم شدن روابط اسرائیل و جمهوری 
آذربایجان، افتتاح ســفارتخانه و معرفی سفیر باکو در تل آویو را یک «نقطه تهدید 
جــدی برای ایران در آینده می داند»؛ به ویژه آنکه تحلیلگر ارشــد مســائل قفقاز، 
علی اف را شــخصیتی غیرمستقل و به شدت وابســته به سیاست کشورهایی مانند 
ترکیه، اســرائیل انگلســتان و... می داند. از همین رو به باور موحدیان، «احتماال در 
دوره جدید حکمرانی بنیامیــن نتانیاهو که تقابل با ایران را به اولویت و مهم ترین 
دســتور کار سیاست خارجی اسرائیل بدل کرده است، او (نتانیاهو) به شکل جدی 
از ظرفیت سیاســی، دیپلماتیک، امنیتی و حتی ســرزمینی جمهوری آذربایجان و 

قره باغ برای تقابل و حمله به ایران نهایت سوء استفاده را خواهد برد».

مقام معظم رهبری در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی:
کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ، رشددادن، مجهزکردن و احیای جبهه مقاومت بود

نگاهی به سرکشی های علی اف در سخنرانی سال جدید میالدی 
و بده بستان سفارتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل

باکو در باغچه تل آویو
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه ای از تماس تلفنی وزرای امور خارجه این کشور و ایران خبر داد و به بیان محورهای آن پرداخت. به 
گزارش خبرگزاری ترند، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعالم کرد که جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه این کشور و حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران، تماســی تلفنی برقرار کردند. وزرای امور خارجه دو کشــور درباره مســائل موجود در دســتور کار روابــط دوجانبه، به ویژه 
پروژه های به اجرا درآمده در چارچوب توافق های انجام شده در حوزه تجارت، اقتصاد و حمل ونقل گفت وگو کردند. ایران نیز قصد خود برای تشدید 
فعالیت های کمیته مشترک میان دو کشور به واســطه تعیین نایب رئیس جدیدی برای «کمیته دولتی همکاری های اقتصادی، تجاری و بشردوستانه 
میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران» را اعالم کرد. طرفین همچنین درباره وضعیت پساجنگ در منطقه و مسائل گسترده تر منطقه ای 

گفت وگو کردند. وزرای امور خارجه دو کشور در این تماس تلفنی درباره دیگر مسائل دوجانبه نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیــت اهللا خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی ظهر دیروز (یکشنبه) در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار 
ســلیمانی، دمیدن روحی تازه به جبهه مقاومت را کار بســیار برجســته و اساسی شهید 
ســلیمانی خواندند و افزودند: ســردار بــا تقویت مادی، معنوی و روحــی مقاومت، این 
پدیده ماندگار و رشدیابنده را در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای 
اســتکباری حفظ، مجهز و احیا کرد. ایشان گواهی سیدحســن نصراهللا به عنوان انسانی 
بی بدیــل را درباره مجاهدت ســردار ســلیمانی، باب بزرگی در درک اهمیت کار ســردار 
سلیمانی در احیای مقاومت برشمردند. رهبر انقالب با اشاره به پیشرفت فلسطینی ها در 
مواجهه با صهیونیست ها و دستاوردهای مقاومت در عراق و سوریه و یمن افزودند: سردار 
ســلیمانی با استفاده از تجربیات سال های دفاع مقدس و مشورت های یارانش، مقاومت 
را با تکیه بر امکانات داخلی همان کشــورها مقتدر کرد. ایشــان همچنین متوقف کردن 
غائله بزرگ داعش و زدن بسیاری از ریشه های آن را یکی از کارهای مهم سردار سلیمانی 
خواندند و افزودند: شهید ســلیمانی در آن قضیه هم امتحان خوبی داد. رهبر انقالب با 

قدردانی از فعالیت های تحسین برانگیز سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس گفتند: الحمدهللا 
خأل سردار در موارد بسیاری پر شده است. ایشان افزودند: مجموعه مقاومت خودشان را 
عمق راهبردی جمهوری اسالمی و َپر و بال اسالم می دانند و این حرکت در همین جهت 
ادامه خواهــد یافت. حضرت آیت اهللا خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان تجلیل 
عمومی از ســردار سلیمانی و حضور خودجوش مردم در مراسم مختلف بزرگداشت یاد 
او را نتیجه اخالص ســردار سلیمانی برشــمردند و افزودند: امسال هم مثل سال گذشته 
حضور مردم پرشــور اســت و به فضل الهی در زمینه حضور با معنا و قدرشناسی ملت 
از سردار سلیمانی هیچ مشــکل و کمبودی وجود ندارد. ایشان با اشاره به برخی صفات 
شخصی سردار از جمله شجاعت، ایمان، مسئولیت پذیری، خطرپذیری، هوش، عقالنیت، 
پیش قدم بــودن در کارهای بر زمین مانده و حرکت بــدون تردید و توقف گفتند: اخالص 
شهید از همه این ویژگی ها برتر بود و همین باعث شد پروردگار او را در دنیا این گونه محل 
احترام و تمجید و تجلیل قرار دهد، ضمن اینکه پاداش اخروی او به گونه ای است که عقل 
انســان به آن راه ندارد. رهبر انقالب صداقت را از دیگر صفات ســردار سلیمانی دانستند 

و گفتند: با وجودی که در مســائل پیچیده سیاسی ورود و فعالیت های خوبی می کرد اما 
انسان بی خدعه و صادقی بود که باید همه سعی کنیم خصوصیات او را در خود به وجود 
آوریم. ایشــان با اشــاره به نکته ای مهم در تجلیل از سردار و تبیین خصوصیات او گفتند: 
نباید به گونه ای ســخن گفت و عمل کرد که خصوصیات سردار ماورائی و دست نیافتنی 
تصور شود. حضرت آیت اهللا خامنه ای با تأکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد همه شهیدان که 
سردار سلیمانی از برجسته ترین آنهاست، افزودند: باید با استفاده از انواع هنرها به گونه ای 
یاد شهید و خصوصیات فردی و کاری او را زنده نگه داریم و تبیین کنیم که حضور مردمی 
در تجلیل از او همیشــگی و مســتمر باشــد. در ابتدای این دیدار سردار سرلشکر سالمی 
فرمانده ســپاه پاســداران، ۱۳ دی ۱۳۹۸ روز شهادت شهید سلیمانی را روز تجدید حیات 
معنوی شهید سلیمانی خواند و با برشمردن برخی از ویژگی های شخصیتی برجسته آن 
شهید گفت: میراث ماندگار و پرچم پرافتخار شهید سلیمانی یعنی پرچم مقاومت در همه 
جبهه ها در حال پیشروی است. همچنین در این دیدار خانم زینب سلیمانی نیز گزارشی از 

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید سلیمانی بیان کرد.

دوشنبه
۱۲ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۱

خبر  بـرگـزیـده

مجمع تشخیص و ماجرای شفافیت
شــرق: طرح شفافیت به در  بسته ای خورده اســت که ظاهرا قرار نیست باز شود و آن 
مخالفت مجمع تشــخیص مصلحت نطام برای تن دادن به شفافیت در مذاکرات خود 
اســت. دیروز رئیس مجلس از ارجاع دوباره طرح شفافیت قوای سه گانه به کمیسیون 
شوراها خبر داد؛ طرحی که از مهم ترین شعارهای اصولگرایان زمان انتخابات مجلس 
یازدهم بود و عاملی برای حمله به مجلس دهمی ها که چرا شفافیت آرای نمایندگان 

را به سرانجام نرسانده اند.
حال با گذشت تقریبا سه سال از عمر مجلس یازدهمی ها همچنان خبری از به نتیجه 
رسیدن این طرح نیست؛ به خصوص که برخی بهارستان نشینان برای گریز از تحقق وعده 
شــفافیت، پای سایر قوا را نیز به این طرح باز کردند و این گونه مطمئن شدند رسیدن به 

شفافیت محال خواهد شد.
رئیس مجلس در نشســت علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی در جریان بررسی 
طرح شــفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرائی و ســایر نهادها جهت تأمین نظر 
شــورای نگهبان گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شــوراها درخصوص مواد ۱، ۲، 
۳ و ۴ ایــن طرح بــر مصوبه قبل مجلس اصرار کردند که این موضوع در جلســه قبل 
صحن مجلس مطرح شــد، اما رأی نیاورد؛ بنابراین بر اساس آیین نامه داخلی هرگونه 
پیشنهادی که از سوی کمیسیون مجدد به صحن داده شود، باید به صورت یک جا مطرح 

و رأی گیری شود.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: پیشنهاد آقای خضریان در ارتباط با چهار ماده این 
طرح است که ابهام دارند و اگر یکی از آنها رأی نیاورد، نمی توان بقیه مواد را مطرح کرد.

به همین جهت بر اساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس، این طرح را به کمیسیون 
امور داخلی کشــور و شوراها ارجاع می دهم تا تمام پیشــنهادات در کمیسیون مجدد 

بررسی و قطعی شده و سپس این موارد بار دیگر به صحن برگردد.
گفتنی اســت در جریان بررسی طرح مذکور، علی خضریان پیشنهاد اصالح عبارتی 
بند «پ» ماده ۱ این طرح که دربــاره جایگزین کردن عبارت «ارائه خدمات عمومی» به 
جای «کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرکزی» اســت، مطرح کرد و گفت: این 
اصالح از به تعویق انداختن نهایی شــدن موضوع شفافیت آرای نمایندگان جلوگیری و 

موجب رفع ابهام شورای نگهبان خواهد شد.
در ادامه علیرضا سلیمی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان به بخش مرتبط با مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام این طرح است و قســمت مرتبط با شفافیت مجلس نهایی 

شده، گفت: اصالح این بند کمکی به رفع ابهام شورای نگهبان نمی کند.
البتــه محمدرضــا میرتاج الدینی در موافقت با پیشــنهاد خضریــان گفت: یکی از 
ایرادات شورای نگهبان بحث شفافیت مسائل شخصی و فردی مردم در دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی بوده است و با این اصالح جزء، موضوعات عمومی شفاف و مسائل 

شخصی و خانوادگی مانند قبل باقی می مانند.
در همیــن رابطه احمــد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلــس، در رابطه با طرح 
شفافیت قوای ســه گانه و نظر مجلس درخصوص اصرار بر شفافیت مذاکرات مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، گفته است: این مسئله خواست مجلس است، ولی مجمع 
تشخیص مصلحت معتقد است بر اســاس قانون اساسی آیین نامه داخلی خودش را 
خودش تصویــب می کند. االن ما داریم به مجمع تکلیــف می کنیم که در موضوعات 
اختالفی فی مابین مجلس و شــورای نگهبان مذاکرات خــود را علنی کند و به آگاهی 
مردم برساند، خب این با مغایرت با قانون اساسی مواجه می شود. او افزوده است: مگر 
اینکه مجمع تشــخیص آیین نامه خود را با اراده خودش تغییر دهد و اعالم کند که در 
زمان بررســی موارد اختالفی مذاکرات را به صورت علنی برگزار کرده و به اطالع مردم 
می رساند که این هم موضوع ثقیلی است؛ چراکه آیین نامه مجمع به تأیید رهبر معظم 

انقالب رسیده است.
او همچنین گفت: «البته اگر این اراده وجود داشــته باشــد امکان اصالح هم وجود 
دارد؛ اما عمال مجلس شــورای اسالمی موضوع شفافیت را به سنگ بزرگی تبدیل کرد 

چه بسا که می دانست زده نخواهد شد».
سنگ بزرگی که این نماینده مجلس به آن اشاره می کند، همان راه گریز برای رسیدن 
به شفافیت بود تا نمایندگان مجلس با خیال راحت از به نتیجه نرسیدن آن، فقط وقت 

و بیت المال را صرف یک شعار ازپیش باخته انتخاباتی خود کنند.
طــرح فعلی قرار بود همــه قوا و ســازمان ها و ارگان ها را در بــر بگیرد  تا فقط 
مجلس و آرای نمایندگان شــفاف نشــود و همه وارد میدان عمل شوند؛ هرچند باز 
هم اســتثناهایی وجود دارد و  محمدصالح جوکار، رئیس کمیســیون شوراها و امور 
داخلی کشــور درباره «طرح شــفافیت قوای سه گانه و دســتگاه های اجرائی و سایر 
نهادها» و انتقاداتی که نســبت به این طرح وجود دارد مبنی بر اینکه با اســتثنائاتی 
که شــامل می شــود عمال آن کارایی الزم را نخواهد داشت، گفت: استثناهایی که در 
این طرح دیده شده، فقط برای بخش های نظامی مانند نیروهای مسلح، اطالعاتی و 
امنیتی است و برای مابقی بخش ها استثنائی وجود ندارد. او در رابطه با فراگیری این 
طرح بیان کرد: در ماده یک این طرح آمده اســت کلیه دســتگاه ها اعم از وزارتخانه، 
شرکت های دولتی، بانک ها، قوه قضائیه، مجلس شورای اسالمی و همه سازمان ها و 
دستگاه های تحت نظر آن، شوراهای اسالمی و شوراهایی که مصوب مجلس است، 

شامل حال این طرح می شوند.
وی ادامــه داد: ماده دو این طرح دقیقا چارچوبی را مشــخص کرده که باید رعایت 
و شفاف ســازی شــود؛ مانند مســائلی همچون مالی، اداری و اســتخدامی، منابع هر 
دســتگاه، مجوزهایی که صادر می شود یا بانک ها چه تســهیالتی را پرداخت می کنند. 
همه اینها کامال گفته شــده است. جوکار افزود: ماده سه «طرح شفافیت قوای سه گانه 
و دســتگاه های اجرائی و ســایر نهادها» کامال بحث های مرتبط با دســتگاه هایی مانند 
مجلس شورای اسالمی، مجمع تشــخیص مصلحت و دستگاه های دیگری مانند قوه 
قضائیه را مشخص کرده است و همچنین ماده چهارم آن می گوید اگر سازمان و نهادی 

استنکاف کرد و تمکین نداشت، طبق ماده قانونی با آن برخورد شود.
حال این طرح در رفت و آمد بین کمیسیون و صحن مانده و همچنان ایرادات شورای 

نگهبان هم باقی است و مشخص نیست اصال به نتیجه خواهد رسید یا خیر.


