نظرگاه

پیوستن به پالرمو و سی.اف.تی راه دور زدن تحریمها را میبندد

عض��و هیئت رئیس��ه مجلس گفت :با پیوس��تن به  ۲کنوانس��یون پالرمو و
سی.اف.تی راههای دور زدن تحریمها بسته میشود.
اسداهلل عباسی با اشاره به بررسی کنوانسیونهای پالرمو و سی.اف.تی در مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ،گفت :اعضای مجمع تش��خیص بهعنوان آخرین مرجع
تصمیمگیری در اینباره با هوشیاری ،ضمن حفظ استقالل کشور راههای نفوذ دشمن
از طریق لوایح غربی را ببندند .دیپلماتها و مسئوالن کشور در رابطه با کنوانسیونهای
بینالمللی هوشیارانه عمل کنند .اگر درپیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی نسبت به واژه،
پذیرفتن تعهد و یا پیوس��تن به این کنوانس��یونها غفلت کنند ،تبعات ناگواری برای کشور
خواهد داش��ت و منافع کش��ور به خطر میافتد .وی تأکید کرد :ش��رایط اقتصادی کشور با
پیوستن به این  2کنوانسیون بدتر میشود ،در شرایط تحریمی به هیچ عنوان بهصالح نیست
اطالعات اقتصادی کشور را در اختیار دشمنان قرار دهیم .تسنیم
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جوانان در معرض آماج حمالت رسانههای استکبار

سخنگو

سخنگوی سپاه تاکید کرد :باید توجه داشت که جوانان ما امروز در معرض
آماج حمالت گس��ترده رسانههای اس��تکبار جهانی با هدف نادیده گرفتن و یا
کمرنگ کردن دستاوردهای انقالب اسالمی و دوران دفاعمقدس قرار دارند.
س��ردار رمضان ش��ریف در مراس��م رونمایی از کتاب «دوربین خاکی» در
رشت ،نقش رسانه در دنیای امروز را بسیار مهم برشمرد و با اشاره به تالشهای
گس��ترده جریان رسانهای سلطه و صهیونیس��م با هدف کمرنگ کردن دستاوردهای
بیبدیل انقالب اس�لامی و دوران عزتآفری��ن دفاعمقدس نزد افکار عمومی ،با تاکید بر
اینکه اقتدار و جایگاه جمهوری اس�لامی ایران طی چهار دهه در تمامی شاخصها رشد
داش��ته است ،گفت :در مقابل قدرت دش��منان انقالب سیر نزولی قابل توجهی داشته و
این مهم اغراق نیست.
سپاه نیوز
وی گفت :دستان دشمن امروز خالیتر از هر زمان دیگری است.

رویـداد
با والیت

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

حجتاالسالم شعبانیموثقی
نماینده ولیفقیه و امامجمعه همدان شد

رهب��ر معظ��م انق�لاب اس�لامی در حکم��ی
حجتاالس�لام حبیباهلل ش��عبانیموثقی را بهعنوان
نمایند ه ولیفقیه و امام جمعه ش��هر همدان منصوب
کردند.
متن حکم حضرت آیتاهلل خامنهای به این ش��رح
است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جن��اب حجتاالس�لام آقای حبیباهلل ش��عبانی
موثقی دامتافاضاته
اکن��ون ب��ا پای��ان یافت��ن مس��ئولیت جن��اب
حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج شیخ غیاثالدین
طهمحمّ ��دی دامتتوفیقات��ه و ب��ا تش��کر ف��راوان از
فعالیته��ای علم��ی و اجتماعی ایش��ان در دوران آن
مس��ئولیت خطیر ،جنابعال��ی را به امام��ت جمعهی
هم��دان و نمایندگ��ی خ��ود در آن اس��تان منصوب
میکن��م .همدان در ش��مار پیش��روان حرکت انقالبی
و مفتخ��ر ب��ه تقدی��م چهرههای برجس��تهی جهاد و
شهادت و نیز شخصیتهای عالیقدر علم و عرفان است.
انتظار می��رود با همهی توان در خدمت حرکت دینی
و انقالب��ی آن خط��ه تالش نمائید .ب��ا علمای دینی و
فرزانگان دانش��گاهی و فعاالن عرصهه��ای اجتماعی
همکاری و از جوانان مؤمن و انقالبی پشتیبانی کنید.
سلوک مردمی با همهی قشرها بویژه جوانان و تکریم
خانوادههای شهیدان و ایثارگران را ممشای همیشگی
خود قرار دهید و از فضل و تقوا و بصیرت که بحمداهلل
از آن برخورداری��د محت��وای خطبهه��ای جمع��ه را
غنا ببخشید.
توفی��ق جنابعال��ی را از خداوند متعال مس��ألت
میکنم.
والسالم علیکم و رحمة اهلل
سیّدعلی خامنهای  ۲۲ -اسفند ۱۳۹۷

سرمقاله
ارتش و سپاه
ضامن امنیت سیاسی و اقتصادی

دیدگاه

صادرات «محصوالت دفاعی» منابع مالی برای کشور دارد

عضو کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس گفت :ص��ادرات محصوالت دفاعی و
نظامی منابع قابل توجهی را به کشورمان تزریق میکند.
محمدابراهیم رضایی درباره ضرورت صادرات محصوالت دفاعی و نظامی کشور
گفت :قابلیت دفاعی و نظامی ایران قابل رقابت با کش��ورهای پیشرفته دنیاست و
میتوانیم بازار خوب و پررونقی را در این زمینه ایجاد کنیم .وی با بیان اینکه بسیاری
از کشورها متقاضی خرید محصوالت دفاعی ایران هستند افزود :برخی از آنان در حال
مذاکره با کشورمان برای خرید محصوالت دفاعی و نظامی ایران هستند و با برخی از کشورها
هم به توافق کامل رسیدهایم و تاکنون محصوالتی را به آن کشورها صادر کردهایم.
وی با تاکید کرد؛ با توجه به شرایط فعلی اقتصادی ،باید صادرات محصوالت دفاعی را
محور مناسبات خود برای تأمین بخشی از نیازمندیها قرار دهیم چراکه تاکنون صادرات
محصوالت دفاعی و نظامی ،دستاوردهای بسیار خوبی داشته است .مهر
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تهدیدات نظامی علیه ایران از
امنيت و اقتدار
سوی دشمنان همچنان ادامه
دارد اما تاکنون این تهدیدات عملیاتی نشده است
چراکه توان نظامی نیروهای مس��لح ایران با وجود
تحریمهای شدید نظامی افزایش یافته و این اجازه
را به دشمن نداده تا دست از پا خطا کند.
در تازه ترین تهدیدی که از سوی دشمن علیه
ایران صورت گرفته ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی
ادعا کرده اس��رائیل نفتکشهای ایران را که نفت
قاچاق میکنند هدف قرار خواهد داد.
چنی��ن تهدی��دی نق��ض قوانی��ن بینالمللی
اس��ت هر چند رژیم اس��رائیل هیچگونه پایبندی
ب��ه این قوانین ن��دارد و در واقع قوانین بینالمللی
هی��چ جایگاه��ی در دنیا ندارد و تنه��ا عامل مهم
مقابل دش��نان و تهدیدات آنه��ا مقاومت و ارتقای
توانمندیهای نظامی و اقتصادی است که میتواند
تهدیدات دشمنان را خنثی کند.
یکی از دالیلی که دشمنان اصرار دارند توانمندی
موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به
مذاکره گذشته شود و درپی آن مذاکرات توافقاتی نیز
ب��رای محدودیت این مؤلفه بزرگ بازدارندگی ایران
ایجاد شود برای این اس��ت که از وجود سامانههای
موشکی گوناگون در ایران واهمه دارند.
اکنون بر کس��ی پوش��یده نیس��ت ک��ه وجود
موش��کهای قدرتمند بالستیک در نیروهای مسلح
ایران باعث شده تا دش��من از تعرض واهمه داشته
باش��د چراکه میدان��د در ص��ورت عملیاتی کردن
تهدیدات خود ،با پاسخی ویرانگر روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر افزایش توانمندی و تواناییهای
نی��روی دریای��ی ارت��ش و س��پاه و بهرهگی��ری از
موش��کهای دری��ا ب��ه دری��ا ،خش��کی ب��ه دریا،
موشکهای زیر سطحی ،موشکیهایی که از ناوهای
جنگی و زیردریاییهای ارتش قابلیت شلیک دارد،
باعث شده تا دشمنان در آبهای خلیجفارس ،دریای
همان و حتی آبه��ای آزاد از حضور نیروی دریایی
ارتش و سپاه وحشت داشته باشند.
یک نمونه از توانمندیها و دستاوردهای نظامی
جمهوری اس�لامی ایران در رزمایش دریایی اخیر
در آبه��ای خلیجفارس ،دری��ای عمان و اقیانوس
هند با ب��ه کارگی��ری تجهیزات؛ناوه��ای رزمی و
زیردریاییهای ساخت داخل به رخ دشمن کشیده
شد که نشان از قدرت و اقتدار نیروی دریایی ارتش،
در مقابله با تهدیدات دریایی دشمنان دارد.
بنابر گفت��ه وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای
مس��لح ،س��ال  98س��ال رونق تولیدات دفاعی و

نظامی در کشور است.
با وجود تجهیز و تس��لیح دش��منان ب��ه انواع
سالحهای خریداری ش��ده ،نیاز جمهوری اسالمی
ایران اس��ت که در زمینه ارتق��ای توانمندی نظامی
و دفاعی خود توجه بیشتری داشته باشد چراکه در
دنیای کنونی با وجود دش��منانی همچون آمریکا و
رژیم اسرائیل تهدیدات همواره وجود خواهد داشت.
در همی��ن زمینه برخی از فرماندهان ارش��د
نظام��ی و مس��ئولین امنیتی ب��ه تهدیداتی که از
سوی دشمنان علیه ایران شده واکنش نشان دادند
و تأکی��د کردند که کوچکترین تهدید با پاس��خی
بزرگ و کوبنده همراه خواهد شد.
وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی نیروه��ای مس��لح
جمه��وری اس�لامی ای��ران در پاس��خ ب��ه تهدید
صادرات نفت ایران از س��وی رژیم صهیونیس��تی
گفت :این اقدام نا امنی بینالمللی تلقی میشود و
ما آن را محکم پاسخ میدهیم.

اکنون بر کسی پوشیده
نیست که وجود موشکهای
قدرتمند بالستیک در
نیروهای مسلح ایران باعث
شده تا دشمن از تعرض واهمه
داشته باشد چراکه میداند
در صورت عملیاتی کردن
تهدیدات خود ،با پاسخی
ویرانگر روبهرو خواهد شد

بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی
 ۱۵اس��فندماه در اظهاراتی صادرات نفت ایران را
قاچ��اق نفت خطاب کرد و ب��ا تهدید نفتکشهای
ایران��ی گفت :نیروی دریایی اس��رائیل میتواند در
صورت لزوم جلوی قاچاق نفت ایران را بگیرد.
س��رتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی
نیروهای مس��لح در پاس��خ به ای��ن تهدید گفت:
قطعاً اگر چنین قصدی داش��ته باشند این موضوع
به عنوان ی��ک ناامنی بینالملل��ی و راهزنی تلقی
خواهد شد .جمهوری اسالمی ایران توان الزم برای
برخ��ورد با این موض��وع را دارد و در صورت بروز،
محکم به آن پاسخ خواهد داد؛ عالوه بر این جامعه
بینالمللی نیز آن را نخواهد پذیرفت.

آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ کوبنده به تهدیدات دشمن

دست از پا خطا نکن!

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه با تمام ت��وان و اقتدار
از خطوط کش��تیرانی خ��ود در قبال مخاطرههای
مختل��ف حمایت میکنیم ،اف��زود :قطعا نیروهای
مسلح جمهوری اس�لامی ایران این توان را دارند
که در صورت هرگونه تهدی��د احتمالی از خطوط
کشتیرانی کشور به بهترین شکل حمایت کنند.

تهاجم شدید به هرگونه تالش
برای ناامنسازی مرزهای ایران
دبی��ر ش��ورای عال��ی امنیت ملی نی��ز گفت:
هرگونه تالش برای ناامنس��ازی مرزهای ایران از
س��وی هر گروه یا کشوری با اقدامات پیشدستانه
و تهاجمی شدید همراه خواهد بود.
آخری��ن وضعیت امنیتی منطقه ش��مال غرب
کشور در جلسهای با حضور امیر دریابان شمخانی
نماین��ده مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای عالی
امنی��ت ملی و فرماندهان نیروهای مس��لح منطقه
شمال غرب مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه دریابان شمخانی پس از استماع
گزارش سردار خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه
و دیگ��ر فرماندهان منطقه طی س��خنانی تصریح
کرد :در طول دو س��ال گذش��ته گروهکهای ضد
انقالب که از س��وی برخی کش��ورهای منطقهای و
فرامنطقهای حمایت و پش��تیبانی میشوند ،تالش
وافری را برای ناامن نمودن مرزهای ش��مال غرب
کش��ور داش��تند که با هوش��یاری و ش��دت عمل
نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی ناکام ماندند.
ش��مخانی گف��ت :ایجاد و توس��عه پایگاههای
نظامی از س��وی کش��ورهای فرامنطق��های را در
نزدیک��ی مرزهایم��ان به دق��ت زیر نظ��ر داریم.
وهرگونه تالش برای ناامنس��ازی مرزهای ایران از
سوی هر گروه یا کشوری با اقدامات پیشدستانه و
تهاجمی شدید همراه خواهد بود .وی گفت :اجازه
نخواهیم سردمداران بیثباتسازی و مزدورانشان
امنیت مردم و ثبات منطقه را مخدوش نمایند.
تهدیدکنندگان را از رویارویی با ایران
پشیمان خواهیم کرد
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیا(ص) درباره

تهدیدات دشمنان گفت :ما درحالی که برای تهدید
و جنگ با هیچ کش��وری پیشگام نخواهیم بود اما
تهدیدکنندگان را از رویارویی با ملت شریف ایران
سرافکنده و پشیمان خواهیم کرد.
سرلش��کر غالمعلی رشید در جمع فرماندهان
سپاه پاسداران انقالب اس�لامی و نیروهای مسلح
در رزمایش ال��ی بیتالمقدس نی��روی هوافضای
سپاه که در منطقه عمومی استان هرمزگان برگزار
ش��د ،طی سخنانی اظهار داشت :ملت بزرگ ایران
راهپیمایی و جش��ن انق�لاب را در  22بهمنماه با
شکوه و عظمت برگزار کردند .آیا امروز کسانی که
وعده دادند ایران جشن چهلمین سال انقالب خود
را نخواهد گرفت ،احس��اس شرمندگی و شکست
نمیکنن��د .مانور بزرگ قدرت مل��ت ایران در 22
بهمن در گوش چهکسانی سیلی نواخت همچنین
چگونه همه ما را متذکر و با احس��اس اطمینان و
قدرت همراه کرد؟
وی اف��زود :ترام��پ ب��ا تحری��ک اس��رائیل و
عربس��تان از قدرت منطقهای ایران نگران ش��د و
چنین محاس��به میکرد که با تحری��م نفوذ ایران
در منطقه کاهش خواه��د یافت آیا آنچه در عراق
و سوریه و لبنان و منطقه میگذرد نشانه محاسبه
غلط ترامپ و محرکین آن نیست؟
فرمانده ق��رارگاه مرک��زی خاتماالنبیا تصریح
کرد :ملت ایران با حمایت از نظام و انقالب و تحت
رهب��ری امام خامنهای تهدی��دات مرحله جدید را
مدیریت کرد و با وجود برخی دشواریهای کنونی
و پیشِرو این موضوع بیش از گذشته روشن شد که
قدرت مس��تقر در ایران ریشه در باورهای انقالبی،
سیاس��ی و اعتقادی جامعه ایران دارد .همانگونه
که جامعه ایران دچار فروپاش��ی نخواهد شد نظام
برآمده از انقالب متکی در خون مطهر صدها هزار
ش��هید نیز بر بحرانها غلبه و از این طریق قدرت
خود را آشکار و تثبیت خواهد کرد.
سرلشکر رشید تأکید کرد :آنچه تاکنون گذشته
اس��ت با وجود شکست دش��من بهمعنای پیروزی
قطعی نیست و سال پیشِرو با دشواریهایی همراه
هس��ت ولی بدون هوش��یاری ،انس��جام و تکیه بر
قدرت خداون��د و حرکت زیر پرچم رهبری و نظام

عبور از این مش��کالت آس��ان نخواهد بود .دشمن
تا شکس��ت را باور نکند همچنان با افکار شیطانی
با امید و غلبه ب��ر اراده جمعی ملت ایران تالش و
توطئ��ه خواهد کرد .باید دش��من را در باورهایش
شکست داد تا دچار تزلزل در اراده و تصمیم شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه "م��ا در نیروهای مس��لح
حافظ عزت و عظمت مردم و ایران عزیز هستیم"،
گف��ت :ما باید ب��رای هرگونه جانفش��انی بیش از
گذش��ته آماده باش��یم .ق��درت نیروهای مس��لح
موج��ب اطمین��ان خاطر مردم و ق��درت دولت و
س��ایر قوا برای پیشبرد اهداف و برنامهها خواهد
ش��د .امیدوارم خداوند همچنان حافظ این ملت و
سرزمین باشد و ما را هدایت کند.
فرمان��ده ق��رارگاه مرک��زی خاتماالنبیا(ص) با
تأکید بر اینکه ملت ش��ریف ایران بهدلیل احساس
ق��درت و برت��ری روحی نیاز به تهدی��د و جنگ با
هیچ کش��وری ندارد گفت :اما تاریخ گذش��ته این
چهل س��ال پرافتخار به این معناس��ت که دفاع از
موجودیت ،هویت و تمامیت ارزی کشور در برابر هر
تهدیدی خطوط اصلی سیاستهای دفاعی امنیتی
ایران است که برآمده از فرهنگ سیاسی تاریخی و
اعتقادات دینی است و هرگز تغییر نخواهد یافت.
سرلشکر رش��ید اظهار داشت :مشاهده تجربه
دوران دفاعمقدس و ش��کلگیری فرهنگ مقاومت
عموم��ی و دف��اع همهجانب��ه مردمی بای��د برای
کس��انی که منافع ملت ای��ران را تهدید میکنند
هشدارآمیز باشد تا محاسبات خود را اصالح کنند
در غیر این صورت در عمل و با پذیرش هزینههای
محاسبهنشده مجبور به انجام آن خواهند شد.
وی خاطرنش��ان ک��رد :تجربه جنگ  8س��ال
دفاعمقدس با عراق از مردم این سرزمین که پس
از پیروزی انقالب درگیر استقرار نظام جدید و امور
مربوط به آن ش��دند مردان ب��زرگ نظامی تربیت
ک��رد که برخ��ی از آنها از مدیران برجس��ته نظام
هس��تند و برخی دیگر همچون سردار سلیمانی بر
سرنوشت منطقه تأثیرگذار بوده و خواهند بود.
فرمانده قرارگاه مرک��زی خاتماالنبیا در پایان
گفت :ما درحال��ی که برای تهدید و جنگ با هیچ
کشوری پیش��گام نخواهیم بود اما تهدیدکنندگان
را از رویارویی با ملت ش��ریف ایران س��رافکنده و
پشیمان خواهیم کرد بنابراین در حالی که از هیچ
جنگی استقبال نمیکنیم اما برای پاسخ به هرگونه
ال آمادهای��م و امیدواریم
تجاوز در کش��ورمان کام ً
فهم این مس��ئله برای متجاوزی��ن با آزمون عملی
و تحمیل هزینه سنگین حاصل نشود.

ادامه از صفحه اول

اکن��ون به ی��ک آمار رس��می که از س��وی وبگاه
«گلوبال فایرپاور» منتشر شده نگاهی میاندازیم تا از
وضعیت ارتشهای برتر جهان آگاه شویم.
گزارش��ی ک��ه ای��ن وب��گاه منتش��ر ک��رده رتبه
کشورهایی که برخی مدعی هستند آنها پس از جنگ
جهانی دوم اجازه تش��کیل نیروی نظامی نداشتند ،از
ایران باالتر است.
در رتبه بندی گلوب��ال فایرپاور موقعیت  6قدرت
اول نظامی جهان (آمریکا ،روسیه ،چین ،هند ،فرانسه
و انگلیس) نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده
است .این گزارش برای سال  2018است.
کشورهای شکس��ت خورده در جنگ جهانی دوم
یعنی ژاپن و آلمان در ردههای هشتم و دهم فهرست
قرار دارند ،این کش��ورها جزو  10کشوری هستند که
قوی ترین ارتش جهان را دارند.
جمهوری اسالمی در فهرس��ت این وبگاه در رده
س��یزدهم قرار دارد حتی پایین تر از کش��ورهایی که
بر اس��اس تصمیم گرفته ش��ده برای آنها نباید نیروی
نظامی داشته باشند ،پایین تر است.
وب��گاه گلوب��ال فایرپاور به هر کش��ور یک «نمره
ش��اخص ق��درت» میدهد که ه��ر چه کمتر باش��د
بهتر اس��ت .ای��ن نمره با در نظر گرفت��ن بیش از 50
عنص��ر قدرت نظام��ی از جمله نفرات در دس��ترس و
تن��وع تس��لیحات تعیی��ن میش��ود .در کن��ار «نمره
ش��اخص قدرت» ،وضعیت هر کش��ور ،بودجه دفاعی،
تعداد نیروه��ای نظامی ،تع��داد هواپیماها و تانکها،
زیردریاییها و غیره گنجانده میشود.
روش��ن اس��ت که هزینه ب��رای نیروهای مس��لح
و ارتب��اط دادن آن به مس��ائل اقتصادی و پیش��رفت
از لحاظ هزینه ها ،یک مقایس��ه غلط اس��ت ،چرا که
اکن��ون آیا آمری��کا که برای برخی کعبه آمال اس��ت،
پیش��رفته نیس��ت و در کنار آن قدرتمندترین ارتش
جهان را ندارد؟
آیا آلمان و ژاپن که پیشرفت کرده اند ،به نیروهای
مسلح و ارتش خود اهمیت نداده اند؟
مش��کل جای دیگر اس��ت ،مس��ئولین و مدیران
اقتصادی هر جا بخواهند ضعف مدیریت و تنبلی خود
را کتمان کنند ،یک مس��ئله فرعی درس��ت میکنند
و مش��کالت را به گردن آن میاندازن��د ،در حالی که
ناکارآمدی مدریت بخش اقتصادی و صنعتی کش��ور
است که باعث شده تا پیشرفتهای الزم در این زمینه
ایجاد نشود.
وج��ود ی��ک نی��روی مس��لح قدرتمن��د ضام��ن
پیش��رفتهای اقتصادی اس��ت چرا که امنیت کشور
ب��ا وجود این نیرو برقرار اس��ت و اگر بخش اقتصادی
دول��ت و دولتهای نمیتواند از این فرصت بهره ببرد،
مشکل از ضعف آنها است.

سلیمینمین:

باید فکری به حال نظارت
بر مجلس کرد
نماین��دگان در نشس��ت
دست بـه نقد
علنی روز س��هشنبه۲۱ ،
اس��فندماه مجلس شورای اس�لامی در جریان
بررس��ی طرح اصالح م��وادی از قانون انتخابات
مجلس شورای اسالمی ،ماده  ۶۴این طرح را با
 ۱۷۳رای مواف��ق ۳۱ ،رای مخال��ف و  ۴رای
ممتنع از مجموع  ۲۲۶نماینده حاضر در صحن
حذف کردند .نمایندگان مجلس شورای اسالمی
ب��ا ای��ن رای خود ،ب��ا امکان ع��زل نمایندگان
متخلف با حکم دیوان عالی کشور در صورت از
دس��ت دادن ش��رایط نمایندگی در طول دوره
مجلس شورای اسالمی مخالفت کردند.
مس��ئله نظارت ب��ر عملک��رد نمایندگان
مجلس شورای اسالمی از مسائل مهمی است
ک��ه فقدان آن در قوانین کش��ور ما احس��اس
میش��ود .این مس��ئله تاکنون چندبار توسط
رهبر انقالب مورد تاکید قرار گرفته است .عقل
و تجربه بش��ری هم نظارت بر صاحبان قدرت
را مورد توجه قرار داده و در هر کش��وری برای
نظارت بر نمایندگان ،ساز و کاری طراحی شده
اس��ت .نمایندگان مجلس ب��ا رای دیروز خود،
عمال با نظارت عالیترین نهاد قضایی کشور بر
رفتار نمایندگان مجلس مخالفت کردند.
ماده  64که حذف شد به شرح زیر است:
در صورتی که ش��رایط نمایندگی هر یک
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در طول
دوره نمایندگی با اعالم هیات نظارت بر رفتار
نماین��دگان زائل گردد ،با حک��م دیوان عالی
کشور از نمایندگی عزل میگردند.
تبصره  -1شروع به رسیدگی توسط دیوان
عالی کش��ور با اع�لام هیات نظ��ارت بر رفتار
نمایندگان و یابا شکایت مستقل خواهد بود.
تبصره  -۲در صورتی که کش��ف ش��ود،
منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد
ش��رایط نمایندگی بوده اند با اعالم شورای
نگهبان به دیوان عالی کشور عزل میشوند.
عباس س��لیمینمین تحلیلگر
مس��ایل سیاس��ی درب��اره
مخالف��ت نماین��دگان
مجلس شورای اسالمی
ب��ا ام��کان ع��زل
نماین��دگان مجلس

ب��ا حکم دی��وان عالی کش��ور اظهار داش��ت:
مخالف��ت نمایندگان ب��ا این موضوع بس��یار
تاسفآور است ،اگر پرونده نماینده متخلف به
دیوان عالی فرستاده میشد ،اقدامی پسندیده
و عقالیی بود و میتوانس��ت تحول جدی را در
مجلس ایجاد کند ،اما مخالفت نمایندگان نیز
موجب تاثر کارشناسان شد.
وی گف��ت :اخباری ک��ه از مجلس گوش
میرس��د بس��یار نگرانکنن��ده اس��ت .برخی
عناص��ر بیهوی��ت که با نام برخی تش��کلها و
احزاب ب��ه مجلس راه یافتهاند امروزنه خود را
مرتبط با اصول حزبی میدانند و نه تشکیالت
حزبی رفتار آنها را کنترل میکند ولذا ش��اهد
بیمسئولیتی از هر دو طرف هستیم.
وی تصریح کرد :س��اختار داخلی مجلس
نمیتوان��د ب��ا قاطعیت با تخلف��ات نمایندهها
برخورد کند از س��وی دیگ��ر هیچ نهاد قانونی
خ��ارج از مجل��س نیز اجازه نظ��ارت بر آن را
ندارد و از این جهت دچار مش��کل هستیم .به
طور مثال در بس��یاری از ساختارهای سیاسی
رئیسجمهور میتوان��د مجلس را منحل کند
البت��ه با تعه��د بر اینکه تا ش��ش م��اه دیگر
انتخابات برگزار کند ،اما در س��اختار سیاسی
ما هیچ جایگاه��ی نمیتواند مجلس را منحل
کند یا نمایندهای را عزل نماید.
این تحلیلگر سیاسی ادامه داد :این پیشنهاد
ک��ه با اعالم هیات نظارت ب��ر رفتار نمایندگان
امکان عزل نماین��دگان متخلف با حکم دیوان
عالی میسر شود ،بسیار ارزنده بود .اما متاسفانه
از ای��ن پیش��نهاد اس��تقبال نش��د و ش��رایط
بگونهای است که هیاترییسه برای برخورد با
نماینده متخلف ،دستانش میلرزد و نمیتواند
تصمیمگیری کند ،چون میداند که نمایندگان
با هیات رییسه دچار مشکل میشوند.
سلیمی نمین با بیان اینکه همه دلسوزان
باتوج��ه به جایگاه رفی��ع مجلس باید
فکری اساس��ی در م��ورد تحوالت
داخل��ی مجل��س کنن��د ،اظهار
داشت :البته این موضوع وظیفه
شورای نگهبان را بیشتر میکند
که باید تجدیدنظر جدی نس��بت
ب��ه آنچ��ه در گذش��ته انج��ام
شده اس��ت ،داش��ته باشد
و بازنگ��ری نی��ز در این
خصوص انجام دهد،
البت��ه رس��انهها و

احزاب ه��م به نظر بنده باید ب��ه این موضوع
ورود پی��دا کنند تا با اتخ��اذ فرمولی جدید با
متخلفان مجلس برخورد شود.
این کارشناس سیاسی ادامه داد :متاسفانه
برخی نمایندگان به سهولت خود را به جریان
قدرت میفروش��ند ک��ه اگر به این فس��ادها
رس��یدگی نش��ود ،قطعا در چارچوب داخلی
باقی نخواهد مان��د و امکان دارد در آینده نیز
خارجنش��ینان نمایندگان را به خدمت بگیرند
که این موضوع منافع ملی و استقالل کشور را
به خطر خواهد انداخت ،اگر نمایندهای فاس��د
باش��د و در مس��یر نادیده گرفتن منافع ملی
قدم بردارد مشخص نیست که فردا خود را به
منافع خارجی نفروشد.
س��لیمی نمی��ن در م��ورد اینک��ه چ��را
نماین��دهای زمانیک��ه تخلف��ی را مرتک��ب
میش��ود ،کنار گذاشته نمیش��ود ،گفت :در
واقع مکانیزم��ی در داخل مجلس وجود ندارد
و میزان قدرت در حد عزل نماینده نیست ،از
طرفی هم همانطور ک��ه گفتیم نمایندهها نیز
فردی را که همصنف و همکار خودشان است
را نمیتوانن��د عزل نمیکنن��د لذا دیوان عالی
کش��ور جایگاه مهمی بود که میتوانست این
مشکالت را حل و فصل کند.
وی به تذکر رهب��ر انقالب مبنی بر تدوین
ساز و کاری برای مقابله با فساد در مجلس اشاره
کرد و گف��ت :بارها مقام معظم رهبری در مورد
اتخاذ سازوکاری برای مقابله با فساد در مجلس
تذکر دادهاند اما مجلس نتوانسته است آنگونه که
شایسته است چنین سازو کاری را تدوین کند.
این تحلیلگر سیاس��ی با بیان اینکه هیات
نظارت بر رفتار نمایندگان نیز از خود مجلس
اس��ت و این خود مصداق تعارض منافع است،
گفت :قطعا این موضوع بس��یار تاسف برانگیز
اس��ت و نتیجهاش چی��زی میش��ود که هم
اکنون ش��اهد آن هستیم .زمانیکه نمایندهای
دارای هویت اس��ت ،قطعا حف��ظ منافع ملی
برای آن حائز اهمیت خواهد بود ولی زمانیکه
نماین��دهای هوی��ت و ش��ان نماین��ده بودن
جمهوری اس�لامی ای��ران را ن��دارد ،از منافع
کشور نمیتواند دفاع کند.
وی خاطرنش��ان کرد :ارجاع این موضوع
به دیوان عالی کشور و بررسی پرونده نماینده
متخلف ،میتوانست رفتار نمایندگان را کنترل
کند ،لذا معتقدم این مسئله مجددا در دستور
الف
کار مجلس قرار گیرد.

آیتاهلل مکارمشیرازی:

مردم امروز از دستگاه قضایی راضی نیستند
مرجع تقلید ش��یعیان گفت :مردم امروز از دس��تگاه قضایی راضی نیستند
تر يبــــو ن
چراکه مشکالتی در این دستگاه وجود دارد که باید حل شود.
آیتاهلل العظمی ناصر مکارمش��یرازی در ابتدای درس خارج فقه خود ضمن تبریک انتصاب
آیتاهلل رئیسی به ریاست قوه قضاییه ،بیان کرد :امیدواریم با آمدن ایشان به قوه قضاییه تحولی
در دادگستریها ایجاد شود.
این اس��تاد س��طوح عالی حوزه تصریح کرد :مردم امروز از دستگاه قضایی راضی نیستند چراکه
مشکالتی در این دستگاه وجود دارد که باید حل شود .وی به کثرت پروندهها و طوالنی شدن وقت
رسیدگی به پروندههای قضایی اشاره کرد و افزود :امروز مردم برای هر مشکلی سریع برای شکایت به
محاکم قضایی مراجعه میکنند در حالی که باید همچون گذشته و با کمک بزرگترها و ریش سفیدها
مشکالت را بین خود حل نمایند ،لذا این مسئله یک مشکل فرهنگی است که نیاز به آموزش دارد.
آیتاهلل مکارمشیرازی تشریفات دست و پاگیر را از دیگر مشکالت دستگاه قضا دانست و افزود:
این تشریفات زمانبر است و زمان رسیدگی به پروندهها را به تأخیر میاندازد که باید کم شوند و از
بین بروند .وی یک عامل دیگر طوالنی شدن رسیدگی به پروندههای قضایی را وکال دانست و گفت:
برخی از این وکال که وجدانهای ضعیفی دارند عمدا ً با اس��تفاده از پیچ و خمهای قانونی موجب
طوالنی شدن وقت رسیدگی به پروندهها میشوند تا طرفشان را خسته و حاضر به مصالحه کنند.
این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه شرعا دفاع از باطل جایز نیست از وکال خواست تا قبل از
اینکه پروندهای را قبول نمایند به حق و باطل بودن آن توجه داشته باشند.
وی مطرح کرد :دس��تگاه قضایی ما ارتباطش با حوزه علمیه کم اس��ت و باید ارتباط این دو
بیش از اینها باشد چراکه راهحل بسیاری مسائل در همین ارتباط مشخص میشود؛ ما در دوران
ریاس��ت س��ابق قوه قضاییه گفتیم هزاران نفر از جوانان به خاطر مهریه در زندان هستند؛ بیایید
بنشینیم و حل کنیم اما نیامدند؛ االن هم عرض میکنیم اینهایی که به خاطر مهریه در زندان
هستند بیگناه هستند و رفع مشکل آنها راهحل دارد.
آیتاهلل مکارمش��یرازی تأکید کرد :ارتباط دس��تگاه قضایی ما با حوزه علمیه باید قوی باشد
چراکه راهحل بسیاری از مشکالت در حوزه و درسهای خارج و مستحدثه است.
وی ادامه داد :در عین حال که تشکر میکنیم از زحمات کسانی که مخلصانه در این دستگاه
زحمت میکشند و کار میکنند ،اما معتقدیم باید تحولی در تشکیالت قضایی ایجاد شود؛ آقای
رئیس��ی س��وابق زیادی در دس��تگاه قضایی دارد و ابتدای کارش در این دستگاه نیست لذا باید
بررسی کند و تکتک مشکالت را شناسایی و فهرست نماید.
مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد :یکی از مشکالت عظیم این است که گاهی اوقات جرمهای
بزرگ و کالن واقع میش��ود و بعد دستگاهها خبردار میشوند؛ در رسانهها دیدم در یکی از همین
پروندههایی که اخیرا ً در جریان است ۲۴۲ ،حساب بانکی برای پسر هشت ساله باز کرده بودند که
بعدها متوجه آن شدند .وی افزود :چرا باید مشکل و جرم به این درجه از بزرگی برسد و تازه فهمید
و آن مبارزه کرد که زیبنده و سزاوار جمهوری اسالمی نیست.
آیتاهلل مکارمشیرازی بیان کرد :برای پیشگیری از جرم
تنها دستگاه قضایی مسئول نیست بلکه همه دستگاهها باید
ب��ا یکدیگر همکاری کنن��د .وی در ادامه به حدیث  ۲۲۴از
نهجالفصاحه اش��اره ک��رد و گفت :اقتص��اد و میانه روی در
زندگ��ی  ۵۰درص��د را تش��کیل میدهد و حس��ن خلق نیز
 ۵۰درصد دین انس��ان را تشکیل میدهد .اگر مردم
صرفهجوی��ی را در مصرف انرژی ،تغذیه و در کل
در اقتصاد خود رعایت کنند در مجموع همین
صرفهجوییهای اندک ،میتواند مشکالت
مهر
بزرگی را برطرف کند.

