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حف��ظ امنی��ت و تمامی��ت ارضی از اص��ول اصلی 
سیاس��تگذاری داخل��ی و جهان��ی کشورهاس��ت. 
جمهوری اس��امی ای��ران نیز به عنوان کش��وری 
مس��تقل و آزاد همواره بر این اصل تاکید داش��ته 
و آن را از خط��وط غیرقابل گذش��ت می داند. نکته 
قابل توج��ه در حوزه امنیت م��رزی آنکه در کنار 
تقویت توان دفاعی کشور در حوزه زمینی، دریایی، 
هوایی و راداری، مجموعه ای از اقدامات منطقه ای 
در ح��وزه نظامی و دیپلماتیک از س��وی جمهوری 
اس��امی صورت می گیرد ک��ه در چند محور قابل 
پردازی اس��ت. نخس��ت آنکه جمهوری اس��امی 
همواره امنیت کش��ورهای منطق��ه را امنیت خود 
دانس��ته و برای برقراری امنیت پایدار و همه جانبه 
از هیچ تاشی فروگذار نبوده است. نمود عینی این 
امر را در حمایت ها و همکاری های گسترده ایران با 
کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم می توان 
مشاهده کرد. حمایت و همکاری با افغانستان، عراق، 
سوریه و لبنان در مبارزه با تروریسم و نیز حمایت 
از مقاومت فلسطین در برابر تروریسم دولتی رژیم 

صهیونیستی نمودی از این رفتار منطقه ای است.
دوم آنکه جمهوری اس��امی در کنار حمایت باقوه 
نظامی همزمان از ابزار دیپلماس��ی نیز برای کمک 
ب��ه امنیت منطقه با محوری��ت میانجی گری بهره 
می گی��رد. میانجی گری میان دولت افغانس��تان و 
طالب��ان، میانجی گری میان گروه های عراقی برای 
رسیدن به ثباتی سیاسی، ارائه راهکار برای نزدیکی 
مواضع نظام س��وریه و معارضانی که علیه مردم و 
نظام سوریه ساح دس��ت نگرفته اند از جمله این 
اقدامات اس��ت. این میانجی گ��ری در حوزه روابط 
کشورهای منطقه نیز فعال است که عملکرد ایران 
در قبال اختافات افغانستان و پاکستان، منازعات 
پاکس��تان و هند، میانجی گری میان ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان بر سر قره باغ از جمله اقدامات 

است.
س��وم آنکه ضل��ع دیگر عملک��رد امنیت��ی ایران، 
بهره گی��ری از قوای نظامی و ق��وه قهریه در برابر 
تهدیدکنندگان خطوط قرمز امنیتی ایران اس��ت. 
بخشی از این رویکرد در قبال گروه های تروریستی 
همچ��ون منافقین، پژاک، جند الش��یطان، جیش 
الظل��م و ... که تح��ت حمایت دش��منان ایران به 
حمات تروریستی و ضدانسانی می پردازند، صورت 
می گی��رد که به ش��دیدترین وجه ممک��ن با آنها 
برخورد می شود. بعد دیگر این اقدامات را در مقابله 
با تجاوزات نیروهای بیگانه می توان مش��اهده کرد. 
سرنگون س��ازی پهپاد آمریکایی متجاوز به حریم 
ایران، دور س��اختن ناوهای جنگی آمریکا از حریم 
آبی جمهوری اسامی، بازداشت سربازان آمریکایی 
و انگلیس��ی که به خاک ایران تج��اوز کرده بودند، 
بخشی از این واکنش ها اس��ت. جمهوری اسامی 
این امر را به اثبات رس��انده اس��ت که سخت ترین 
واکن��ش را به تهدیدات امنیت��ی می دهد، چنانکه 
پاس��خ ترقه بازی تروریس��تها علیه مجلس شورای 
اس��امی را با موش��ک باران مقر تروریس��ت ها در 
دیرالزور دادند و یا پاسخ اولیه به جنایت ضدبشری 
آمریکا در ترور س��ردار سپهبد قاس��م سلیمانی را 
با موش��ک باران پایگاه عین االس��د داد و در زمان 
مناسب که در مکان مناسب که خود تشخیص دهد 

پاسخ نهایی را به این جنایت خواهد داد.
بر همین اس��اس اس��ت که ایران در مناقشه اخیر 
میان رامنستان و جمهوری آذربایجان، ضمن تاکید 
ب��ر حمایت همه جانبه از اص��ل مذاکره و میانجی 
گ��ری میان دو کش��ور ب��ه اصل کوت��اه نیامدن از 
خطوط امنیتی اش تاکید و به همگان درباره رعایت 
این اصل هش��دار داده اس��ت. جمهوری اس��امی 
هرگز از خط��وط قرمز امنیتی کوتاه نخواهد آمد و 
کشورهایی مانند ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
ب��ه عنوان کش��ورهای نزدی��ک ایران بای��د به این 
امر توجه داش��ته باشند که خواس��ته یا ناخواسته، 
آتش اختافات آنها  به خاک ایران کش��یده نشود 
چ��را که جمهوری اس��امی در کنار تاکید بر اصل 
میانجی گری در برابر هیچ گونه تهدیدی س��کوت 
نخواهد کرد و عامان هر تهدیدی باید پاسخگوی 
پیامدهای آن باشند. لذا کشورهای مذکور به هیچ 
عن��وان از خطوط قرمز ایران عب��ور نکنند و اجازه 
ندهند که فتنه گران خارجی به واس��ط آنها، بهانه 

ای برای عبور از این خطوط قرمز پیدا کنند.

خطوط قرمز غیرقابل گذشت

رئیس قوه قضاییه:

مردم اظهار ناتوانی مسئوالن در حل 
مشکالت را نمی پذیرند
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قاسم  غفوری

سیاست روز عملکرد نظارتی متولیان در بازار کاالهای 
اساسی را بررسی می کند؛

آمار شکایات گرانفروشی  مبنای بی 
کفایتی یا افتخار

روز گذشته  رئیس سازمان حمایت در حالی با افتخار از افزایش 
۵ درصدی ش��کایات دریافتی در شهریورماه  خبرداد که گویی 
ای��ن آمار و رش��د آن دلیلی بر موفقیت عمل کردن  س��ازمان 
حمای��ت از مصرف کنن��ده و تولید کننده اس��ت در حالی که  
این اقدام آن هم در ماهی که رش��د تورم لجام گس��یخته تر از 
قبل بوده فاجعه ای بیش نبوده و نیس��ت.  عباس تابش رئیس 
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اعام اینکه  
در شهریورماه امس��ال ۱۹ هزار و ۵۱۴ فقره گزارش و شکایت 
مردمی در خصوص کاال و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر 
در س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دریافت شده است 
مدعی شده که ازاین تعداد  ۹۹ درصد قابل پیگیری و ۱۷۸ فقره 

معادل یک درصد غیر قابل پیگیری بوده است.
حمایت صوری یا نظارت صوری

 اع��ام آمارها از س��وی تاب��ش به عنوان  یک��ی از اصلی ترین 
متولیان در برابر نظارت بازار که مدام از آن دم می زند اما دست 
آخر مردم اثری ازآن نمی بینند آن اس��ت چرا که با گفته این 
مقام مسئول ۷ هزار و ۳۳۳ فقره معادل ۳۸ درصد منجر به عدم 
احراز تخلف ش��ده  ۶۵۰۰ فقره معادل ۳۳ درصد به علت انجام 

کار کارشناسی در حال پیگیری است.

نکته جالب تر در میان  ارقامی که تابش اعام کرده اس��ت آن 
است که از مجموع شکایت های ثبت شده در سازمان حمایت 
مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان،تعداد ۱۶ ه��زار و ۶۰۹ فقره 
معادل ۸۵ درصد مربوط به کاال بوده است  و تنها ۲ هزار و ۹۰۵ 
فقره مربوط به خدمات بوده که معادل ۱۵ درصد بوده اس��ت و 
این آمار خود به تنهایی نشان می دهد که عمده عملکرد ضعیف 
متولیان  که مدعی حمایت از مصرف کننده هستند تا چه اندازه 
در ح��وزه نظارت ضعیف عمل کرده اند . طبق آمار ارایه ش��ده  
بیشترین شکایت دریافت شده در بخش کاال مربوط به انواع نان، 
میوه و سبزی  بوده  که  حکایت از آمار باالی  تخلفات در حوزه 
گرانفروشی و عدم درج قیمت  دارد. نکته جالب تر در خصوص 
این رشد ۵  درصدی بررسی استان هایی است که در فهرست 
باالترین شکایت های ثبت شده قرار دارند  و عبارتند از تهران، 
خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی.  این میزان شکایت در 
حالی  از سوی شهروندان این استان ها ثبت شده که  براساس 
تورم اعامی از سوی مرکزآمار این شهرها در جرگه شهرهای با 
تورم باال ثبت ش��ده اند و عما شهروندان آن در کنار تورم باال  
و گرانی افسارگس��یخته باید در برابر نبود نظارت و جوالن سوء 

استفاده کنندگان  به مبارزه و جدال بایستند. 
شعار های بی عمل 

آمارهای اعام ش��ده در مجموع بخشی از نظارت های کمرنگ 
و به تعبیری بی رنگ  متولیان را نش��ان می دهد  چرا که اگر 
متولیان مربوطه در زمینه نظارت دقیق و منظم داشتند و تنها 
به سر دادن شعارهای مختلف مبنی بر برخورد با متخلفان اقدام 
نمی کردند،آنگاه دستش��ان هم برای برای سود جویان رو نمی 
ش��د که عما این تهدید ها بی اثر اس��ت و در نهایت مردم هم 

می توانس��تند در س��ایه این نظارت ها با  شرایط مطلوب تری 
فش��اری های ناشی از فشارهای اقتصادی و مشکات معیشتی 

را سر کنند.
گرانی پشت گرانی 

مساله قابل تامل د رکنار گرانی های پی در پی و  نظارت های 
ک��ه  رنگ باخته به نظر می رس��ند نوع نگاه دیگر متولیان این 
عرصه است که به گونه ای با گرانی برخورد می کنند که گویی 
به  تمام وظایف خود را به درس��تی عمل کرده اند و اگر در این 
میان  در پاره ای از موارد جلو گرانی و تورم را  تاش می کنند 

بگیرند ،کار بسیار بزرگ و شگرفی انجام داده اند.
بررس��ی روند گرانی کااله��ای مختلف به وی��ژه کاالهایی که 
در س��بد معیشتی  وجود دارد نش��ان می دهدکه یک داستان  
تکراری در خصوص رشد قیمتی هر یک از انها  تکرار می شود 
ب��ه این ترتیب که قیمت یک کاال بی رویه با افزایش روبرو می 
ش��ود و در این بین برخی دلیل آن را ناشی از کمبود اعام می 
کنند.  پس از اعام کمبود عده ای شعار باز کردن دروازه های 
واردات را سر می دهند و  دست آخر چنان  رشد قیمتی را برای 
آن کاال ش��اهد هستیم  که متولیان حضور در رسانه ها و اعام 
واردات آن کاال ب��رای تامین نی��از داخل را در قالب یک افتخار 
و فتح گش��ایی مط��رح می کنند غافل از آنک��ه بروز این قبیل 
اتفاقات دلیلی جز عدم انجام درست وظایف آنها نداشته و ندارد. 
البته تمام این داس��تان ها  به ش��رطی است که فصل صادرات 
آن محصول نباش��د وگرنه داس��تان  همین تخم مرغی که این 
روزها هر یک ش��انه آن با ی��ک دالر برابری می کند هم  قصه 
ای نیست که مربوط به امروز باشد که  داستان نخ نمایی است 
که دیگر کس��ی آن را باور نمی کند. طی روزهای اخیر رئیس 

س��ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران درباره  
این مس��اله که چراتخم مرغ چرا گران ش��د؟ مساله را به نگاه  
تولیدکنندگان نسبت داده و گفته است »روند تامین مواد اولیه 
ب��رای واحدهای تولید تخم مرغ با ثبات نبوده و تولیدکنندگان 
تخم مرغ معتقدند قیمت اعام شده برای آنها مقرون به صرفه 
نیست. این موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور در دست بررسی 
اس��ت. در ماه اخیر نرخ مصوب تخم مرغ دو بار تغییر کرده که 
علت آن نوسان در تامین نهادههای تولید بوده که امیدواریم از 
سرمنش��ا آن یعنی تخصیص به موقع ارز و توزیع مناسب نهاده 
بین تولیدکنندگان حل شود.« این مسئول در حالی گرانی را به 
دالر و نوسانات نهادهای دامی نسبت می دهد که گویی به غیر 
تخصیص به موقع ارز به این کالها س��ایر اقدامات  از سوی آنها  
دقیق و درست انجام شده است . البته اتفاق جالب تر دراین بین  
پاسخی است که این متولی در خصوص گرانی مجدد تخم مرغ 
بعداز دو بار پیاپی داده   و گفته اس��ت :» قرار نیست تخم مرغ 
گرانتر شود، بلکه مقرر شده شرایط پشتیبانی از تولیدکنندگان 
برای ارائه قیمتهای با ثبات تقویت شود که در این زمینه ستاد 
تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده نهاده تولید را 
در ازای تزریق مرغ و تخم مرغ به شبکه توزیع به تولیدکنندگان 

تحویل دهند.«
 باز هم جای ش��کر باقی است که متولیانی که دم از حمایت و 
صیانت از حقوق مصرف کننده را می زنند به این دوبار افزایش 
فعا رضایت داده اند ودر س��ایه نظارتی که هر روز کمرنگ تر 
از دیروز می ش��ود ؛ مردم فعا می توانند امیدوار باشند تا به 
ماه��ی یک بار خرید تخم مرغ ما ب��ه ازا یارانه  دریافتی خود 

بسنده کنند 

مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام 
خبر داد

توزیع ۵۰۰۰ بسته لوازم تحریر 
بین دانش آموزان منطقه محروم 

هرندی 

در راستای اجرای پویش ملی "مشق احسان" ، ۵هزار بسته 
لوازم تحری��ر بین م��دارس و دانش آموزان یک��ی از مناطق 

محروم شهر تهران توزیع شد.
محمد ترکمانه، مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان 
امام با اعام این خبر افزود: با دس��تور رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام ۵۰۰۰ بس��ته ش��امل کیف ، سی دی آموزشی 
و انواع نوش��ت افزار ایرانی در قالب پویش "مش��ق احسان" 
درمیان مدارس و دانش آموزان محله محروم شهید هرندی 
تهران توسط نیروهای جهادی بنیاد احسان توزیع شد.وی 
افزود: در مرحله جدید پویش "مش��ق احس��ان" ۳۰۰ هزار 
بسته لوازم تحریر طی روزهای اخیر به مناطق کم برخوردار 
سراسر کشور ارس��ال ش��د.مدیرعامل بنیاد احسان افزود: 
ب��رای تولید و تهیه این نوش��ت افزارها ، ۲۰۰ کارگاه تولید 
لوازم تحریر ایرانی_اسامی توسط ستاد اجرایی فرمان امام 

احیا و افتتاح و ۲۰۰۰ شغل جدید ایجاد شده است.

هشدار وزیر کشور به طرفین جنگ قره باغ 

ناامنی در مناطق مرزی را تحمل 
نمی کنیم

رحمان��ی فضلی وزیر کش��ور گفت: ما به کش��ورهای همجوار 
توصی��ه کردیم و تذکر دادیم که به هیچ وجه ناامنی و دخالت 
و ه��ر اقدامی که بخواهد وضع امنیت مردم ما درمناطق مرزی 
را دچار خدشه کند تحمل نمی کنیم. عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کش��ور در حاشیه جلس��ه ستاد اطاع رس��انی تبلیغات 
اقتصادی کش��ور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که 
درباره قره باغ مشکل امنیتی در مرزهای کشورمان داریم؟ اظهار 
داشت: در شمال کشور ما بین دو کشور اتفاقی افتاده که از نظر 
وزارت کشور، امنیت داخلی ما که از مرزها تا اقصی نقاط کشور 
است اولویت باالیی دارد و هر منطقه مرزی ما جزیی از امنیت 
ملی ماست و نیروهای مسلح و انتظامی ما دقیق مناطق مرزی 
را کنت��رل می کنند. ما به کش��ورهای همجوار توصیه کردیم و 
تذک��ر دادیم که به هیچ وجه نا امنی و دخالت و هر اقدامی که 
بخواهد وضع امنیت مردم ما در آن مناطق را دچار خدشه کند 
را تحم��ل نمی کنیم و امیدواریم با رعایت قوانین و روند جاری 
اج��رای قوانین بین المللی که احترام به حاکمیت ملی و حقوق 

کشورهاست این مسأله حل شود.
وی افزود: امیدواریم با دقتی که خواهند کرد و با استقرار قوی 

و رصد خوبی که ما در مناطق مرزی داریم ، در آن مناطق دچار 
ناامنی نباشیم. برخی گلوله ها به صورت خمپاره به مناطقی از 
کشورمان اصابت کرده و از آنها خواستیم که کنترل کنند و اگر 
ادام��ه یابد تذکرات قوی تر خواهیم داد. وزیر کش��ور همچنین 
ادام��ه داد: از مردم خوب مان در مناطق مرزی ش��مالی به ویژه 
استان های آذری زبان به خاطر همراهی در تقویت و حفظ امنیت 
کش��ور و همراهی با مس��ئوالن در ابراز عواطف و احساسات و 
تشکر می کنیم که عاقانه و منطقی برخورد کردند. در ابتدای 
جریان، برخی رس��انه های خارجی می خواستند عواطف مردم 
را تحری��ک و تهییج کنند تا منجر به برخی تجمعات و خدای 
ناکرده تنش ها ش��ود ولی از مردم خوب آذربایجان های شرقی 
و غربی و اس��تان اردبیل و زنجان تش��کر می کنیم که همه در 
حفظ و تقویت امنیت همراهی خوبی با ش��ورای امنیت کشور 
داش��تند. رحمانی فضلی افزود: همچنین از نمایندگان محترم 
ولی فقیه در اس��تان ها تشکر می کنیم که مراجع مردم هستند 
و با موضع گیری های خوب و مناس��ب این فضا را پیش بردند و 
امیدواریم خداوند متعال کمک کند تا شاهد جنگ افروزی و از 
دست رفتن جان عده  زیادی از انسان ها نباشیم و این با احترام 
به قانون محقق می شود که قانون تاکید بر احترام حاکمیت ملی 
کش��ورها و قوانین دارد. وزیر کشور همچنین در بخش دیگری 
از س��خنان خود بیان کرد: در جلسه گزارشی از روند فعالیت ها 
و عملکرد رس��انه های داخلی و خارجی در حوزه اقتصادی ارائه 
شد. متأس��فانه بیش از ۹۰ درصد اطاعات و اخبار و تبلیغات 

رسانه های خارجی در ابعاد منفی اقتصادی کشور با قصد تهییج 
و تحریک مردم با نش��ان دادن ناکارآمدی اس��ت که عموم آن 

غیرکارشناسی و غیرمنصفانه بوده است.
وی خاطرنش��ان کرد: موضوع بعدی کرونا اس��ت که در حوزه 
اقتصادی اثرات بسیار زیادی داشته و در اقتصاد ما هم تاثیر آن 

در فعالیت های تجاری و اقتصادی کاما مشهود است.
وزیر کشور گفت: علیرغم این شرایط، روند فعالیت های اقتصادی 
در کشور با توجه به فراز و فرودها و مشکات و ضعف ها، روند را 
در جلسه مثبت تلقی کردیم و برخی نگرانی هایی درباره برخی 
کااله��ا از جمله تامین مواد اولیه کارخانجات و قطعات و لوازم 
یدکی برای صنایع و کامیون ها مطرح بود که طبق جمع بندی 
که ارائه شد، اعضای جلسه درباره بسیاری از این کاالها نگرانی 
خاصی نداش��تند و می گویند این کاالها به صورت زیاد و قابل 
توجهی در گمرکات رسوب کرده است. جلسه اخیر معاون اول 
محترم رئیس جمهور که در این باره داشت، امروز زمان بندی و 
مشخص شد که آن جلسه پیگیری شود و با ترخیص آن کاالها 
بتوانیم بخش زیادی از این نگرانی ها را بر طرف کنیم. رحمانی 
فضلی تصریح کرد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت در مرزهای 
ش��رقی اتفاق می افتاد، توافق خوبی بی��ن وزارتخانه های نفت، 
کش��ور و صمت انجام شده و امیدواریم مسیر قاچاق سوخت را 
به مسیر قانونی آن با در نظر گرفتن سهم مناسبی برای مردم 
آن منطقه داش��ته باشیم تا مردم منطقه بتوانند از این موهبت 
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صفحه 8

نگاهی به شاخص های یک نامزد کارآمد برای انتخاب ریاست جمهوری  

آمار شکایات گرانفروشی  مبنای بی کفایتی یا افتخار
سیاست روز عملکرد نظارتی متولیان در بازار کاالهای اساسی را بررسی می کند؛


