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آخوندی استفا داد:

مدعی دیگر بهشت از راه می آید

به گزارش گروه سیاسی اتحاد ملت، وزیر راه و شهرسازی که در هفته های اخیر 
جزو خبرسازترین اعضای کابینه دولت دوازدهم بوده و شایعه هایی درباره استیضاح یا 
استعفای وی به طور متناوب مطرح می شد، امروز متن استعفای خود را منتشر کرد 
تا رسما از سمت خود خداحافظی کند و شهرداری تهران مدعی دیگر را هم به خود 
ببیند؛ البته استعفایی که متعلق به یک ماه و نیم قبل است و هنوز رییس جمهور 
واکنشی به آن نشان نداده است. کانال تلگرامی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
نامه استعفای وی از این سمت را که خطاب به رییس جمهوری نوشته شده منتشر 
کرد. این نامه که تاریخ ۱۰ شهریورماه سال جاری روی آن خورده، از سوی وزیر 
راه و شهرسازی خطاب به رییس جمهور نوشته و در آن درخواست می کند که با 
استعفای وی موافقت کند. در این خصوص سید قاسم بی نیاز، مدیرکل روابط عمومی 
وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت وگو با ایسنا ضمن تایید استعفای آخوندی، 
تصریح کرد: متن استعفا تقدیم رییس جمهوری شده است و تصمیم نهایی در این 
رابطه با رییس جمهور است. آخوندی در این نامه آورده: پیرو سه بار درخواستی که 
سال گذشته از محضر جنابعالی )رییس جمهوری( داشتم اجازه می خواهم از خدمت 
شما از دولت رخصت بخواهم. به نظر نمی رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری 
مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست 
دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط 
موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه تری را در 
دولت داشته باشید. خواهشمندم این بار با درخواست این جانب موافقت و در تعیین 
جانشین تسریع فرمایید. وزیر راه و شهرسازی دولت های یازدهم و دوازدهم در ادامه 
این نامه آورده: من براین اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به 
حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت. آنچه 
که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم های آمریکا شاهدیم، دقیقا نقض 
همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخالقی 
ادامه کار من درست نیست. خواهش می کنم که به من رخصت دهید در اولین 
فرصت از خدمت تان خارج شوم ولی درخواست دارم که این زمان از پایان مهرماه 
سال جاری فراتر نرود. برای جنابعالی و همکاران در دولت و مردم عزیز ایران آرزوی 

توفیق و سرافرازی دارم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

ایران نبرد حقوقی هوشمندانه ای را با دولت ایاالت 
متحده آغاز کرده است

کشورهای  لیست  از  تعلیق  تمدید  گفت:  رئیس جمهوری  حقوقی  معاون 
مشمول اقدامات سخت مقابله ای مالی و بانکی، یک موفقیت دیگر درنبرد حقوقی 
هوشمندانه ای است که دولت و ملت ایران برمبنای معیارهای مشروعیت و مدنیت 

بین المللی در قبال دولت ایاالت متحده تحصیل کرده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، لعیا جنیدی درخصوص اثر تمدید تعلیق از 
لیست سیاه گروه اقدام مالی و بیانیه این گروه افزود:  باید توجه داشت که تصویب 
لوایح چهارگانه قبل از هر چیز به خود ما کمک می کند که بانکداری بهتری داشته 
باشیم و امکان نقل انتقاالت مالی ناشی از برخی جرائم و تخلفات مالی را کاهش 
دهیم. به همین دلیل بیش و پیش از هر چیز باید برای بهبود نظام بانکی و مالی خود 

و حفظ امنیت روابط بانکی و مالی این قدم ها را برداریم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: بنابراین تالش دولت تنها برای  تامین 
نظر گروه اقدام مالی)اف ای تی اف( نبوده است بلکه برای رسیدن به یک بانکداری 
سالم تر است. در کنار این امر بدیهی است که تمدید تعلیق توسط گروه مزبور گام 
بسیار مثبتی در حفظ ارتباطات بانکی بین المللی است و به عالوه زمینه را برای 
تنظیمات جدید مالی که با دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و چین و روسیه 
و کشورهای همسایه و ... در نظر داریم فراهم می کند. جنیدی اظهار کرد: این تمدید 
کمک بزرگی به تمهید مقدمات الزم برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی 

اتحادیه اروپاست که بخش مهمی از بسته پیشنهادی اتحادیه است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

دستگیری سریع ربایندگان  مرزبانان را از پاکستان 
خواستاریم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تماس تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان، 
اقدام سریع و قاطع برای دستگیری عوامل تروریستی ربایندگان مرزبانان 

جمهوری اسالمی ایران را خواستار شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار 
سرلشکر پاسدار محمد باقری در تماس تلفنی با ارتشبد قمر جاوید باجوا فرمانده 
ارتش پاکستان به موضوع ربایش تعدادی از مرزبانان کشورمان در مرز میرجاوه 
توسط گروهک تروریستی و انتقال به درون خاک پاکستان اشاره و اظهار کرد: 
بر مبنای توافقات فی  مابین نیرو های مسلح دو کشور برای تأمین امنیت مرز های 
مشترک انتظار داریم که نیرو های مسلح پاکستان با اتخاذ تمهیدات الزم نسبت به 
آزادسازی سریعتر سربازان و مرزبانان ربوده  شده اهتمام کنند. در این مذاکره تلفنی 
ارتشبد باجوا با اظهار تأسف از این حادثه و توضیح اقدامات ارتش پاکستان برای 
تعقیب و دستگیری تروریست های مذکور ابراز امیدواری کرد که اقدامات نیرو های 
نظامی و امنیتی پاکستان به دستگیری هرچه سریعتر تروریست ها و آزادسازی 

مرزبانان ربوده شده منجر شود.
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یکشنبه / 29 مهر 1397 / شماره 260

رئیس کل بانک مرکزی از چالش های  نظام بانکی گزارش داد
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه صبح شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی در مورد چالش های نظام بانکی، بر حمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصالح نظام بانکی 

تاکید کردند. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی نیز موظف شد که پیشنهادات اجرایی برای اصالح نظام بانکی را به جلسه سران ارائه کند. همچنین در این جلسه، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در روند واگذاری سهام موسسات 
دولتی و عمومی غیر دولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری تاکید کردند.

هنوز بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان اختالف نظری صورت نگرفته

 چه کسانی به ورود هیات نظارت مجمع به CFT اعتراض کردند؟

 در گفت وگوی تلفنی با وزیر کشور پاکستان:

وزیر کشور خواستار سرکوب تروریست ها در مرز ایران وپاکستان شد

قانون مربوط به CFT با وجود مخالفان در مجلس به 
تصویب رسید و برای بررسی در اختیار شورای نگهبان 
قرار گرفته است، اما در این میان هیئت نظارت مجمع 
تشخیص وارد بررسی این مصوبه شده و این در حالی 
است که بسیاری این ورود مجمع را نابجا و بدعتی در 

امر قانون گذاری می دانند.
نگهبان  شورای  و  اسالمی  شورای  مجلس  بین  هنوز 
اختالف نظری درباره تصویب لوایح موسوم به FATF شکل 
نگرفته که هیأت نظارت ۱5 نفره مجمع تشخیص مصلحت 
نظام وارد عمل شده و به این لوایح ایراد گرفته است. بسیاری 
واکنش  نظام  این ورود مجمع تشخیص مصلحت  به  نسبت 
قانونگذاری  رویه  در  بدعتی  را  اقدام  این  و  داده اند  نشان 
نظارت  هیأت  عملکرد  موافقان،  حال  عین  در  دانسته اند. 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانونی و در راستای نظارت 

دقیق تر و سریع تر بر مصوبات مجلس می دانند.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور یکی از افرادی است 
که به اقدام اخیر مجمع تشخیص در بررسی پیش از موعد 
لوایح FATF کنایه زده و نسبت آن اعتراض کرده است. او 
در توییتر خود نوشته است: گویا برخی تمایل دارند مجمع 
جایگاه  در  رئیسش-  -درغیاب  را  نظام  مصلحت  تشخیص 
بگذارید  را  ابتکار  این  نکنید!  عجله  دهند.  قرار  سنا  مجلس 

برای اصالحیه قانون اساسی.
رویه  نیز  رئیس جمهوری  دفتر  مشاور  ابوطالبی،  حمید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را در توییتر خود موردنقد قرار 
داد. او اما مفصل تر و با استناد به اصول قانون اساسی ورود 
شورای  مجلس  مصوبات  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
اسالمی را غیرقانونی دانست. او نوشت: طبق اصول4، 72 و 
تنها  و  عالی ترین  نگهبان  اساسی، شورای محترم  قانون    96
مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع  و قانون اساسی 
است و صالحیت مجمع تشخیص صرفاً وفق اصل۱۱2 است: 
»مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در 
مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان 
در  با  مجلس  و  بداند  اساسی  قانون  یا  شرع  موازین  خالف 
تأمین  را  نگهبان  شورای  نظر  نظام  مصلحت  گرفتن  نظر 
نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد 
و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور 
اعالم  نگهبان  شورای  که  آنجا  از  می شود.  تشکیل  رهبری 
نمود ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصالح قانون پولشویی 
و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای 
این شورا -طبق روال-عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون 
اساسی را تایید نموده اند؛ و ازآنجا که قانونی که مغایر قانون 
مغایر  نمی تواند  نیز  منطقاً  و  قطعاً  نباشد،  شرع  و   اساسی 
قوانین مادون- که همگی می بایست مطابق قانون اساسی و 

شرع نیز باشند- باشد.«
کرده  را مطرح  این سؤال  مقدمه  این  نوشتن  با  ابوطالبی 
شورای  سخنگوی  سخنان  و   مصوبه  وفق   آیا  که  است 
نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی اساساً محل 
و صالحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا بدین 
معنا نیست که »سیاست های کلی« هم سطح  و یا فوق قانون 
اساسی قرار دارد؟ و آیا تحدید قدرت قانونگذاری مجلس فرا 

و مغایر قانون اساسی نیست؟
روحانی  حسن  نزدیکان  و  دولتی  مقامات  تنها  این  اما 
به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ورود  از  که  نیستند 
اعتراض  نهاد  این  به  آنها  ارجاع  از  قبل  مجلس  مصوبات 
جمهوری  روزنامه  مدیرمسئول  مهاجری،  مسیح  دارند. 
تشخیص  مجمع  اقدام  روزنامه،  این  سرمقاله  در  امروز  نیز 
مصلحت نظام را بدعت در قانونگذاری دانست و نوشت: این 

پوشش  در  عناصری  حتی  و  گروه ها  افراد،  متأسفانه  روزها 
اجازه  خود  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  زیرمجموعه 
می دهند در روند قانونگذاری دخالت کنند و طبق میل خود 
برای قانونگذاران تعیین تکلیف نمایند! اینکه الیحه پیوستن 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و 
شورای  توسط  و  تصویب  مجلس  در  تروریسم  مالی  تأمین 
نگهبان تأیید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که 

باید به طور طبیعی طی شود.
او سپس هشدار داده است اگر چنین روشی به صورت یک 
فرهنگ درآید، عماًل کشور دچار هرج و مرج می شود، قانون 
اساسی مهجور و متروک می ماند، اراده افراد و گروه ها جای 

قانون را می گیرد و جامعه به قهقرا می رود.
اعتراضی  نامه ای  آخوندی طی  عباس  نیز  پیش  روز  چند 
به علی الریجانی، رئیس مجلس در توصیف مجراهای قانونی 
برای تصویب FATF انتقاداتی را به تصمیم مجمع تشخیص 
مصلحت نظام وارد دانسته بود. او در این یادداشت نوشته بود: 
قانونگذاری کشور  فرایند  اخیراً شاهد پدیده  بی سابقه ای در 
هستیم که پیش از این با آن روبه رو نبوده ایم. و آن این است 
که تمام ارکان قانونگذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا 
شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با 
قانون اساسی و شرع اعالم می کنند لیکن، ابالغ رسمی آن 
سیاست  با  مصوب  قانون  مغایرت  ابتدایی  تشخیص  به دلیل 
سیاست های  اجرای  بر  نظارت  هیأت  تشخیص  به  ابالغی 
می ماند.  متوقف  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  وابسته  کلی 
هم زمانی این اتفاق با طرح پرونده  ایران در FATF مخاطره 
این اظهارنظر را به شدت افزایش می دهد. در حالی که مجلس 
شورای اسالمی با تصویب الیحه های چهارگانه گام مؤثری در 
خروج ایران از لیست سیاه برداشت، این اقدام هیأت نظارت 

گامی منفی تلقی می گردد.
او در ادامه عملکرد هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
هیأت  هرچند  بود:  کرده  اظهار  و  داده  قرار  را خطاب  نظام 

ایران  عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخ گوی ملت 
نمی داند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید 
را  ایرانیان  و  ایران  به منافع ملی  زیان رسانی  این  مسئولیت 

بپذیرد.
آخوندی رفتار و دامنه  اختیاری که هیأت عالی نظارت بر 
شأن  در  را  است  قایل  خود  برای  کلی  سیاست های  اجرای 
رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان دانسته 

بود.
شد.  مواجه  کدخدایی  واکنش  با  آخوندی  یادداشت 
عباسعلی کدخدایی قائم در صفحه توییترش خطاب به وزیر 
با هشتگ مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: اطالع  راه 
نیازمند  مصلحت  تشخیص  مجمع  اختیارات  و  وظایف  از 
با  تماس  با  است  نیست. کافی  رئیس مجلس  به  نامه نگاری 
ارسال  اصالحی  آیین نامه  شود  درخواست  مجمع  دبیرخانه 
شود. قطعاً همه ابهامات برطرف خواهد شد. از وزیر راه انتظار 

آن است که بیراهه نرود.
بالفاصله  و  نماند  پاسخ  بدون  نیز  کدخدایی  توییت  این 
نگهبان  شورای  سخنگوی  اظهارات  به  واکنش  در  راه  وزیر 
حقوقدان  که  است  تأسف  مایه   نوشت:  تلگرامش  کانال  در 
انتشار  آیین نامه  اساسی،  قانون  نگهبان  و سخنگوی شورای 
اساسی  قانون  بر  حاکم  را  مصلحت  تشخیص  مجمع  نیافته 
می داند. قانون اساسی میثاق ملی، ثمِر انباشِت تجربه  تاریخی 
به  است.  در عصر حاضر  ایران  ملت  مجاهدت های  نتیجه   و 
نظر می رسد قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته 

باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد.
شورای  سخنگوی  به  خطاب  خود  تلگرامی  یادداشت  او 
نگهبان را با این بیت شعر پایان داد: ترسم نرسی به کعبه  ای 

اعرابی/ کاین ره که تو می روی به ترکستان است.
سخنگوی  مجازی  مجادله  پایان  اما  آخوندی  یادداشت 
به  واکنش  در  کدخدایی  نبود.  راه  وزیر  و  نگهبان  شورای 
اظهارات آخوندی که ساعتی قبل هم استعفای خود را تقدیم 

رئیس جمهوری کرده بود، در توییتر خود نوشت: اشکال کار 
بی راهه رفتن بود، نه ندانستن. توصیه شد به جای فرافکنی، 
استعفای  ندارید.  دیگری  نیت  اگر  کنید  طی  درست  را  راه 

اخیر نشان داد چه کسی به جای کعبه به ترکستان رسید.
مجمع  عضو  انصاری،  مجید  امروز  حال  همین  در 
نظارت  هیأت  عضو  هم زمان  که  نظام  مصلحت  تشخیص 
چون  مصوباتی  به  عالی  هیأت  ورود  هست،  هم  نهاد  این 
CFT را قانونی دانسته و به اعتراضات پاسخ داده است. او 
درباره نحوه این اعمال نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مجمع  گذشته  دوره  دو  در  است:  گفته  ایران  روزنامه  به 
اساس  بر  انقالب  معظم  رهبر  نظام،  مصلحت  تشخیص 
بر  نظارت  اساسی،  قانون   ۱۱۰ اصل  در  مندرج  اختیارات 
واگذار  مجمع  به  را  نظام  کلی  سیاست های  اجرای  حسن 
بود  بایسته  و  شایسته  که  آن گونه  نظارت  این  کرده اند. 
نگهبان  شورای  که  می افتاد  اتفاق  گاهی  و  نمی شد  انجام 
ارائه کرده، اما مجمع  نظر خود درباره مصوبات مجلس را 
را  کلی  سیاست های  با  تطبیق  حیث  از  خود  بررسی های 
بنابراین  می شد.  ایجاد  اشکاالتی  بود،  نرسانده  پایان  به 
هیأت عالی نظارت در راستای نظارت دقیق تر و سریع تر با 

ترکیب ۱5 نفره تشکیل شده است.
به گفته وی این هیأت مستقل از صحن مجمع بررسی های 
خود را انجام می دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات 
مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست های کلی 
به شورای نگهبان ارائه می دهد و شورای نگهبان هم ایرادات 

وارد شده از سوی هیأت عالی نظارت را به مجلس می دهد.
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس 
هم باید این ایرادات را برطرف کند و اگر نمایندگان بر نظر 
خود اصرار داشته باشند و ایرادات واردشده را درست ندانند، 
ارسال  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  مصوبه  گاه  آن 
می شود که این بار دیگر نه در هیأت عالی نظارت بلکه در 

صحن مجمع مورد بررسی قرار می گیرد.

وزیر کشور در گفت وگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود 
گفت: جمع آوری اطالعات، تعقیب و سرکوب گروه های 
تروریستی مورد انتظار است و نیروهای نظامی و انتظامی 
ایران آمادگی دارند با همکاری طرف پاکستانی به اهداف 
کشور  دو  مرزهای  امنیت  تامین  درخصوص  مشترک 

برسند.
از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور،  ایرنا  به گزارش روز شنبه 
با  تلفنی  وگوی  گفت  در  قبل  ساعتی  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
»شهریار آفریدی« وزیر کشور پاکستان، افزود: انتظار داریم دولت 
پاکستان براساس اسناد همکاری فیمابین بیش از پیش در تعقیب 
و سرکوب گروهک های تروریستی با نیروهای نظامی و انتظامی 

جمهوری اسالمی ایران همکاری الزم را به عمل آورد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه پاکستان کشور دوست و برادر 
ماست و امنیت، توسعه و همکاری مبنای روابط دو کشور است، به 
موضوع اربعین پرداخت و خواستار تسهیل در اعزام زائران پاکستانی 

از سوی دولت این کشور، از طریق خاک جمهوری اسالمی ایران شد.
وزیر کشور بیان کرد: اقدامات و تسهیالت الزم درخصوص اعزام 
زائران پاکستانی از طریق مرز تعیین شده، فراهم است و مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد.
 برای آزادی گروگان ها از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد

به  این گفت وگو  نیز در  شهریار آفریدی وزیر کشور پاکستان 
آزادسازی  اقدامات الزم درخصوص  داد،  اطمینان  رحمانی فضلی 

نیروهای ایرانی ربوده شده در مرز، از سوی پاکستان انجام شود.
وزیر کشور پاکستان افزود: عمیقا از حادثه اخیر تروریستی در 
مرزهای دو کشور متاثر شدیم، اما اطمینان می دهیم تمام تالش 
های خود را برای حل این مسئله بکار بگیریم و معتقدم اینگونه تالش 

های مذبوحانه خللی در روابط خوب دو کشور ایجاد نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای آزادی گروگان ها از هیچ کمکی دریغ 
نخواهیم کرد و هواپیماهای گشت پاکستانی مظنونان را تحت نظر 
دارند و در این زمینه همکاری عملیاتی خوبی با نیروهای ایرانی داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت یک سند باالدستی است
 یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الگوی اسالمی ــ ایرانی 
پیشرفت یک سند باالدستی محسوب می شود و همه ارکان مختلف کشور 

از آن برای برنامه ریزی و سیاست گذاری الهام می گیرند.
به گزارش ایسنا، سیدمرتضی نبوی، با بیان اینکه در ادبیات جهانی توسعه، الگو 
معادل مدل است، اظهار کرد: مدل از نظریه به دست می آید. در دنیا نظریه های توسعه 
متنوع است و ما نیز باید دیدگاه خود را درباره توسعه به گونه ای تبیین کنیم که از 
طریق آن بتوان الگویی به دست آورد که سیاست گذار، برنامه ریز، قانونگذار، مجری، 

مردم و نخبگان از آن الهام بگیرند.
وی خاطر نشان کرد: نظریه، نتیجه  کار نخبگان کشور است که البته باید مدام به 
روز و متناسب با شرایط کشور باشد. رهبری پیش از این پیشنهاد طراحی سند چشم 
اندازه 2۰ ساله را داشته اند و این سند چشم انداز در کشور برای طراحی سیاست های 
کلی، الهام بخش بود. در واقع سیاست های کلی بر اساس این  سند چشم انداز طراحی 
می شود. در حال  حاضر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  یک سند باالدستی محسوب 

می شود و در واقع این الگو باالتر از سند چشم انداز قرار می گیرد و همه ارکان مختلف 
کشور از آن برای برنامه ریزی و سیاستگذاری الهام می گیرند و در واقع جهت گیری های 
کلی پیشرفت کشور، نوع رابطه دولت و ملت و رابطه کشور با جامعه جهانی بر اساس 

آن مشخص می شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که قانون اساسی 
سندی دراز مدت تر نسبت به الگو است و این الگو با الهام از قانون اساسی 
طراحی می شود، ادامه  داد: تمام ارکان نظام از الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
طراحی  برای  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مثال  طور  به  می گیرند.  الهام 
سیاست های کلی به این الگو نگاه دارد. سایر ارکان نظام نیز این نگاه را خواهند 

داشت.
نبوی در پایان تصریح کرد: اگر ما عوامل اصلی پیشرفت کشور، اصول حاکم بر روابط 
دستگاه های مختلف نظام، روابط دولت با جامعه و نخبگان را مشخص کنیم می توانیم 

به الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی دست یابیم.


