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وقتي رهبر انقالب 

»ازميريلدا« را به حريري يادآوري کرد
عط��اءاهلل مهاجراني وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي در دول��ت اصالحات كه 
در لندن زندگ��ي مي كند، در يادداش��تي با عنوان »س��عد حريري و س��الح 
ح��زب اهلل؟!« در كان��ال تلگرام��ي خود به ذك��ر خاط��ره اي جال��ب از ديدار 
 س��عدحريري با آيت اهلل خامنه اي به نقل از طارق مت��ري، وزير فرهنگ لبنان 
)۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸( مي پردازد. مهاجراني از قول او مي نويسد: داستان مالقات با 
آيت اهلل خامنه اي را برايت بگويم. حتماً تازه است. همراه سعد حريري به تهران 
سفر كرديم. قرار مالقات با آيت اهلل خامنه اي بود. اين ديدار در آذرماه ۱۳۸۹ انجام 
شده است، قبل از ديدار قرار شد، جلسه اي با سعدحريري به عنوان نخست وزير 
داشته باشيم. شش وزير هم همراه بوديم. جلسه در محل اقامت حريري در كاخ 
سعدآباد برگزار شد. سعد حريري گفت: بايد مسئله  سالح حزب اهلل را به عنوان 

مسئله  اصلي لبنان مطرح كنيم. من سخني نگفتم، اما همه تأييد كردند. 
وقتي وارد دفتر آيت اهلل خامنه اي شديم، ايشان بس��يار گرم و صميمانه سعد 
حريري را در آغوش گرفت. جواني و هوشمندي اش را تحسين كرد. از مرحوم 
رفيق حريري ذكر خيري به ميان آورد. از لبنان بسيار تعريف كردند. ناگاه از سعد 
حريري پرسيدند، آقاي نخست وزير شما رمان گوژ پشت نتردام را خوانده ايد!؟ 
خب پيداست كه نخوانده بود! سري تكان داد، معلوم نبود خوانده يا نه. آيت اهلل 
خامنه اي گفت، در اين رمان يك زن بسيار زيبايي تصوير شده است او زيباترين 
زن پاريس است. طبيعي ا س��ت كه قدرتمندان درصدد دس��تيابي به اين زن 
هستند. الت هاي پاريس، قداره كش��ان، بانفوذها. اما همه مي دانند كه آن زن 
زيبا، اسمش چي بود؟! طارق گفت، من گفتم ازميريلدا! آيت اهلل خامنه اي با تمام 
چشمانش خنديد و گفت: احسنت! شما وزير فرهنگ بوديد! همه مي دانستند 
ازميريلدا يك دشنه  ظريف دسته صدف سپيد بسيار تيز و كارا به همراه دارد. 
هركس به او سوء نظري داشته باش��د، ازميريلدا در استفاده از آن دشنه ترديد 
نمي كند. آقاي نخس��ت وزير! لبنان مث��ل همان زن زيباس��ت. لبنان عروس 
خاورميانه است. خيلي ها به كشور شما نظر دارند. اسرائيل خطري است كه شما 
را تهديد مي كند. مگر تا خيابان هاي بيروت نيامدند. مگر مردم را نكشتند. ويران 
نكردند؟ سالح مقاومت مثل همان دشنه ازميريلد است. دشمن را نوميد مي كند 

و امكان عمل را از او مي گيرد. 
گفت وگوها ادامه پيدا كرد اما سعد حريري در باره  سالح حزب اهلل سخني نگفت، 
بعد از جلسه پرسيدم نگفتي؟ گفت: ديدي جلسه را چگونه اداره كرد و بحث را 

پيش برد، مي شد مطرح كرد؟
.......................................................................................................................................

توئيتر غرق در حماسه مقاومت عليه داعش
فضاي توئيتر فارسي در دو روز گذشته بسيار متأثر از پيروزي رزمندگان مقاومت 
عليه داعش و پايان اين گروه تروريستي بود. كاربران ايراني با الهام از وعده دو ماه 
پيش سردار قاسم سليماني با هشتگ »وعده صادق« توئيت هاي بسياري در مورد 
اين پيروزي زدند. كاربران لبناني البته هشتك ديگري داشتند: »نصرنا هز الدني« 
)پيروزي قلب ما را تكان داد( بسياري از توئيت ها در پيوند مشترك كاربران ايراني 
و لبناني با هر دو هشتگ نگاشته ش��د. نگاهي به برخي توئيت هاي فارسي زبان از 

كاربران غيرسرشناس داريم.
 كاربري به اسم اميرعلي صفا توئيت زده: هروقت جنايتي از داعش منتشر مي شد، 
ته دلم مي لرزيد كه چطور اين حجم از سقوط انسانيت رو براي دخترم توضيح بدم، 

خداروشكر وعده سردار سليماني محقق شد و بساط داعش برچيده شد. 
 كاربر ديگري به اسم سادات حسيني نوشته: داعش نابود شد با دادن دهها هزار 
شهيد در راه عمه سادات روسياهي اش بماند براي نمك نشناس هايي كه گفتند، اينها 

پول مي گيرند بروند مدافع بشار شوند. 
 احسان منصوري نوشته: مي گفتند داعش ۳۰ سال مي ماند، سوريه، ويتنام ايران 
مي شود، ايران زير بار فشار اقتصادي خرد خواهد شد و عنقريب شوروي وار سقوط 
خواهد كرد. بي بي سي توي گوشمان مي خواند، همان طور كه با لجاجت جنگ و 
پرونده هسته اي را ادامه داديد تا شكست خورديد، اين بار هم همين طور مي شود. 
 ج��واد آقايي نوش��ته: پي��ام حاج قاس��م س��ليماني ب��ه رهبر انق��الب كاماًل 
غيرناسيوناليستي و مكتبي بود، تمامي ملت هاي مدافع را در آن سهيم كرده بود 

چيزي كه صهيونيست ها از آن مي ترسند... 
 علي نصرتي نوشته: اين وعده صادق در رابطه با نابودي اسرائيل هم حكم خواهد 
كرد. رژيم صهيونيستي ۲۳ سال آينده رو نخواهد ديد. البته اين به اين معني نيست 

۲۳ سال ديگه عمر مي كنه. به زودي نوبتش فرا مي رسه... 
 ترجمه توئيت يك كاربر لبناني هم اين مي شود: نصراهلل سخنراني كرد و خبر 
از پيروزي مردم��ي داد كه روي پاي خود ايس��تادند، نه روي بنيادهاي سس��ت 

قوميت گرايي. 
 كاربر ديگري به نام فريد ابراهيمي توئيت كرده: يه سالمي بكنيم به اونايي كه 
توي اين پنج سال نبرد ايران با داعش نقش ستون پنجم عربستان را بازي مي كردند. 
سالم به تاج السعود ) اشاره به سخنان تاج زاده در العربيه كه از قول وي نوشت: نقش 

ايران در سركوب مردم سوريه و ظهور داعش فاجعه آميز بود.(

دبير ش�وراي عالي امنيت ملي اي�ران در برنامه 
گفت وگوی ويژه خبري درب�اره تحوالت منطقه 
و چش�م انداز دوران پس از داعش گفت که يك 
روزنامه نگار عرب در مطلبي نوشته: »دنيا ثابت 
کرده مي ش�ود حيوانات را آموزش پيانو داد اما 
سياستمداران عرب و به خصوص سياستمداران 
س�عودي را نمي ش�ود، آموزش سياس�ت داد.«

دريادار علي شمخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت 
ملي در اين برنامه گف��ت: در ژانويه ۲۰۱۱ فضايي 
در منطقه حاكم بود ك��ه برخي مدعي بودند ظرف 
يك ماه آينده دمشق سرنگون خواهد شد اما امروز 
همه چيز مشخص و معلوم ش��د كه ادعاهاي آنان 

چگونه است. 
ش��مخاني با طرح اين پيش فرض ك��ه اگر داعش 
به اهداف خ��ود در منطق��ه مي رس��يد، ادامه داد: 
اگر اين بي خ��ردان امروز در دمش��ق، اربيل، بغداد 
و بيروت بودند وضع مس��لماني چگونه بود؟ وضع 
س��اير اقليت هاي ديني در جهان اس��الم چه بود؟ 
وضعيت زنان چگونه بود؟ از اين رو با ورود ايران به 
اين موضوع آن هم با درخواست كشورهاي منطقه، 

اجازه نداديم اين تصوير تحقق يابد. 
دبير ش��وراي عالي امنيت مل��ي همچنين تصريح 
كرد: ما با همه توان وارد جنگ با داعش نش��ده ايم، 
گام به گام و مرحله اي وارد ش��ديم. ما اگر از روز اول 
با همه توان وارد مي ش��ديم، صحنه را سريع تر رقم 
مي زديم. مي خواس��تيم شبهه سياس��ي در داخل 
كشور ايجاد نشود، دوم اينكه ما يك تجربه جنگي 
داشتيم. بسياري از توانمندي ها كه ناشناخته بود، 
امروز توانايي قابل اتكا شده است. سوم اگر حمايت 
غرب به صورت آشكار يا غيرآشكار از داعش نبود، كار 

سريع تر تمام مي شد. 
شمخاني درخصوص نقش روس��يه در به سرانجام 
رس��يدن اين جنگ، گفت: حتماً روس ها در عرصه 
سياس��ي و در مفهوم هوايي نقش مؤثري داشتند 

اما فرام��وش نكنيم بحران ژانويه ۲۰۱۱ آغاز ش��د 
و روسيه سال ۲۰۱۵ وارد ميدان شد، در اين مدت 

ايران و محور مقاومت حضور داشتند. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، افزود: موضوع 
داعش و مقابله با آن در عراق، سوريه و لبنان يكي 
از پيچيده ترين پرونده هاي سياسي و امنيتي كشور 
ماس��ت. آنچه تحت عنوان داعش در س��وريه بود، 
اكثراً ب��راي ملت هاي ديگر بود. كاروان مش��خص 

داعش به روي يك جاده معين ب��ا رهگيري هوايي 
يك كش��ور معتقد به اقتدار در حال رصد ش��دن 
است. خلبان دستور مي خواهد كه هدف قرار دهد 
اما دس��تور مي گيرد اين كار را انجام ندهد. اگر اين 
حمايت ها صورت نمي گرفت، داعش سريع تر دچار 

خودكشي مي شد. 
دريابان ش��مخاني تأكيد كرد: تهديد داعش هنوز 
خاتمه نيافته و اين تهديد به س��وي امنيتي شدن 

مي رود كه به صورت بمب و عمليات تروريستي است. 
برخي كشورهاي منطقه در راهبردي كه خاورميانه 
نبايد بدون چالش باش��د، عمل مي كنند و از طرف 
ديگر معتق��دم برخي كش��ورهاي منطقه كارخانه 
توليد داعش دارند و تا زماني كه اين كارخانه از بين 

نرود، اين تهديد امنيتي وجود دارد. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي درباره راهبرد بعدي 
امريكا پس از شكس��ت داعش نيز اظهار داشت: تا 

االن دو برگ رو كرده اند، چون مي دانس��تند مسير 
داعش كاهنده و رو به ميرايي است. دو برگ را فعال 
كردند در كنار يك برگ ثاب��ت. برگ ثابت و دائمي 
آنها تهديد و تحريم ايران اس��ت. آن دو برگ يكي 
فعال س��ازي تجزيه عراق و اقليم بود كه شكس��ت 
خوردند، دومی هم برگ بر هم زدن امنيت و ثبات 
در لبنان با گرفتن استعفاي اجباري از حريري بود 

كه شكست خوردند. 
شمخاني درخصوص تحركات متهورانه سعودي ها 
در منطق��ه و جن��گ تحميلي عليه م��ردم يمن، 
عنوان كرد: س��عودي ها به صدام پول دادند به نام 
دفاع از جبهه ش��رقي - عربي كه شكست خورد، 
بعد طالبان را شكل دادند، به س��فارت ما در مزار 
ش��ريف و بيروت حمله كردند، در جنوب غرب ما 
اقدامات امنيتي صورت دادند. فهرس��ت اقدامات 
امنيتي عربس��تان عليه ايران گسترده است ولي 
ما خويشتنداري كرده ايم. فهرست اقدامات عليه 
منطقه و مقاومت گسترده است.  دبير شوراي عالي 
امنيت ملي، گفت: فهرس��ت دشمني سعودي ها 
عليه اي��ران و جبه��ه مقاومت فهرس��ت بلندي 
اس��ت. يك روزنامه نگار عرب مطلبي نوش��ته كه 
جالب بود،  مي گويد: دنيا ثابت كرده كه مي شود 
حيوان��ات را آموزش پيانو داد اما سياس��تمداران 
ع��رب و به خصوص سياس��تمداران س��عودي را 
نمي شود آموزش سياست داد، بنابراين بسياري از 

دشمني های سعودي ها به ثمر نرسيده است. 
وي در واكنش ب��ه بيانيه اتحاديه ع��رب، گفت: 
اتحاديه عرب از زماني كه مردان بزرگ خود را از 
دس��ت داد، خاصيت خود را هم از دست داد. مگر 
مي شود با اسرائيل روي هم ريخت و عليه ايران كه 
به آشكار  به دنبال احقاق حقوق مردم عرب  سني 
فلس��طيني در غزه و نقاط ديگر دنياست و حاضر 
اس��ت آنها را در دفاع از حقوقش��ان مسلح كند، 

اقدامي انجام داد.

با اشاره به راهبرد برخي کشورهاي منطقه

شمخاني: تا کارخانه توليد داعش از بين نرود، تهديد امنيتي هست

جدل هاي يك ماه گذشته بر سر مسكن  

مهدي پورصفا
مهر و مس�ائل ديگر به خوبي نش�ان   گزارش 2

مي دهد، غفلت مجلس شوراي اسالمي 
در ايف�اي نق�ش نظارتي خ�ود ب�ر عملك�رد دس�تگاه ها و 
کشيده ش�دن چنين مس�ائلي به فضاي عمومي تا چه اندازه 
مي تواند هزينه هاي هنگفتي را به اعتماد مردم به نظام تحميل 

کند. 
انتشار خبر آغاز تحقيق و تفحص درخصوص مسكن مهر از سوي 
مجلس شوراي اس��المي در فضاي پرتنش كنوني به خصوص در 
فضاي مجازي اگرچه كمي دير هنگام بود، اما مي توانست نمونه اي 

از يك روند منطقي باشد كه به فراموشي سپرده شده است. 
شايد زماني كه جهانگيري در س��تاد بحران در استان كرمانشاه 
درخصوص امن نبودن مناطق زلزله زده س��خن مي گفت، تصور 
نمي كرد چنين موج وس��يعي در كش��ور در اين باره ايجاد شود؛ 
موضوعي كه به تعبير برخي »تخم لق سياسي« در فضاي رسانه اي 

كشور كاشت. 
نتيجه اين اقدام چيزي نبود جز اينكه فضاي بحث هاي احساسي و 
غيرمنطقي در مورد اين مطلب چنان باال گرفت كه عماًل گروه ها و 
احزاب نيز وارد معركه شدند و به متهم كردن يكديگر پرداختند. 

در اين ميان آنچه قرباني ش��د، تنها اعتماد مردم به مسكن مهر و 
ميليون ها نفري بود كه در اين خانه ها ساكن بودند. سؤال اساسي 
اين است كه آيا امكان نداشت با تدبيري و در يك محيط كارشناسي 

به بررسي اين موضوع پرداخته شود. 
چرا سرريز چنين مسائلي بالفاصله وارد فضاي مجازي و بحث هاي 
سياسي و احساس��ي مي ش��ود كه مي تواند تبعات وسيعي را به 
دنبال داش��ته باش��د. آيا بهتر نبود از همان ابتدا مجلس شوراي 
اسالمي وارد عمل مي شد تا با يك رسيدگي دقيق به اين مشكالت 

خاتمه دهد. 
 جايگاه مفقوده نظارت 

واقعيت اين اس��ت كه متأس��فانه به دليل نظارت نكردن صحيح 
بر عملكرد دولت  ها و همچنين نهادهاي مرتبط اگر هم اش��كال 
و نقيصه اي در مورد آنان وجود داش��ت ، بالفاصله امكان استفاده 

سياسي براي برخي از گروه ها و جناح ها فراهم مي شود. 

در حقيقت اينجا زماني اس��ت كه نقش مجلس شوراي اسالمي 
پررنگ تر مي ش��ود. مجلس ش��وراي اس��المي ع��الوه بر نقش 
قانونگذاري كه عملك��ردي حياتي در نظام جمهوري اس��المي 
دارد، مي تواند نقش نظارتي ويژه اي را ايفا كند؛ نقشي كه برخالف 
قوه قضائيه ماهيتي پيش��گيرانه دارد. مجلس شوراي اسالمي از 
لحاظ تنوع ابزارهاي نظارتي در بين س��اير دس��تگاه ها دستي به 
مراتب بازتر دارد. برخ��ي از دس��تگاه هاي نظارتي مجلس حتي 
مي توانند به عملكرد دستگاه هايي ورود پيدا كنند كه حتي دستگاه 
قضايي نيز نمي تواند به سادگي وارد آن شود. براي درك اين مطلب 

كافي است نگاهي به اين ابزارها داشته باشيم. 
 تحقيق و تفحص هايي که به جايي نمي رسد

يكي از مهم ترين ابزارهاي مجلس در حوزه نظارتي بحث تحقيق 
و تفحص اس��ت. ماده ۲۱4 آيين نامه داخلي مجلس در اين مورد 
تصريح مي كند: » ه��ر گاه نماينده اي، تحقي��ق و تفحص در هر 
يك از امور كش��ور را الزم بداند، تقاضای خود را به صورت كتبي 
به هيئت رئيسه مجلس تسليم مي كند و هيئت رئيسه ظرف 4۸ 
س��اعت آن را به كميس��يون تخصصی ذی ربط جهت رسيدگی 

ارجاع مي كند. 
كميسيون موظف اس��ت حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ وصول، 
اطالعات��ی را در اين زمينه كس��ب كند و در اختي��ار متقاضی يا 
متقاضي��ان قرار دهد، البت��ه طبق تبصره 7 اين م��اده، تحقيق و 
تفحص مجلس شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام و پرونده ه��اي جرياني مراجع 
قضايي و امور  ماهيتي قضايي نمي شود، در مورد دستگاه هايي كه 
زير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم له امكان تحقيق و 

تفحص توسط مجلس وجود دارد.« 
نگاهي كوتاه به عملك��رد مجلس در اين باره نش��ان مي دهد كه 
متأس��فانه مجلس نتوانس��ته از اين ابزار به خوبي براي نظارت بر 
عملكرد نهادها و دولت استفاده كند. بسياري از روند هاي تحقيق 
و تفحص با وجود تصويب يا به ثمر نرسيده يا با موانع فراواني براي 
قرائت آن در صحن علني مجلس شوراي اسالمي روبه رو شده است. 
اكبر رنجبرزاده عضو هيئت رئيس��ه مجلس نهم در همين باره به 
مهر، مي گويد: براساس آماري كه كميسيون اصل ۹۰ ارائه داد از 

دوره اول مجلس شوراي اسالمي، تاكنون ۱/۵ سال از مجلس دهم 
مي گذرد كه در مجموع ۳۶۵ م��ورد تحقيق و تفحص تقاضا انجام 
شده كه فقط ۲۶ مورد از آنها به قوه قضائيه ارسال شده و به نتيجه 
رسيده است. مابقي تحقيق و تفحص ها يا از سوي نمايندگان رأي 
نياورده يا به داليلي نتيجه آن مشخص نشده است كه اين مسئله 

نياز به آسيب شناسي دارد. 
جالب اين است حتي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي هم به اين 
مسئله معترفند كه تحقيق و تفحص ها يا به جايي نمي رسد يا با 

البي عماًل متروكه باقي مي ماند. 
 کميسيون اصل 90 چه مي کند

از ديگر ابزارهاي نظارتي مهم مجلس شوراي اسالمي كميسيون 
اصل ۹۰ كه با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسي تشكيل شده است، 
اصلي  است كه مي گويد هر كس  ش��كايتي  از طرز كار مجلس  يا 
قوه  مجريه  يا قوه   قضائيه  داشته  باشد، مي تواند شكايت  خود را كتباً 

به  مجلس  شوراي  اسالمي  عرضه  كند. 
مجلس موظف  است  به  اين  شكايات  رسيدگي  كند و پاسخ  كافي  
دهد، در مواردي  كه  ش��كايت  به  قوه  مجريه  يا قوه قضائيه  مربوط 
است ، رسيدگي  و پاسخ  كافي  از آنها بخواهد، بايد در مدت  متناسب  
نتيجه  را اعالم  كند و در موردي  كه  مربوط به  عموم  باشد، به  اطالع  

عامه  برساند. 
در اينكه عملكرد اين كميسيون در موارد گوناگون چه بوده تاكنون 
هيچ آمار روشني ارائه نشده اما نمي توان اين نكته را پنهان كرد كه 

حتي در اين باره هيچ گزارشي به مردم داده نشده است. 
 ديوان محاسبات در خواب

ديوان محاسبات نيز يكي ديگر از ابزارهاي نظارتي مجلس است. 
طبق آيين نامه داخلي مجلس ديوان محاس��بات در امور مالي و 
اداري مس��تقل بوده و زيرنظر مجلس ش��وراي اسالمي به عنوان 
بازوي نظارتي آن عمل مي كند و به تمامي حساب هاي وزارتخانه، 
مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از 
انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، رسيدگي يا حسابرسي 
مي كند تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي 

در محل خود به مصرف رسيده باشد. 
متأسفانه ديوان محاسبات مجلس شوراي اسالمي يكي از بدترين 

عملكردها را در خصوص بحث نظارتي در مجلس داش��ته است؛ 
يكي از مهم ترين بزنگاه هايي كه اين نهاد عدم مس��ئوليت خود را 
نشان داد،  به عنوان مثال در بحث حقوق هاي نجومي عملكرد اين 
ديوان و تبرئه  مديراني كه اقدام به دريافت حقوق هاي نجومي كرده 
بودند، باعث انتقادات فراواني به عملكرد اين ديوان شد، به گونه اي 
كه حتي برخي نمايندگان بحث استيضاح رئيس ديوان محاسبات 
را مطرح كردند.  انتصاب يك مدير دولتي به رياست اين نهاد سبب 

شد تا شائبه گرايش به سمت دولت نيز اضافه شود. 
 غفلتي که بار آن به دوش نظام خواهد افتاد

ابزارهاي نظارتي مجلس به اين موارد گفته شده محدود نيست و 
مي توان گزينه هاي ديگري را نيز به اين ليست اضافه كرد؛ مواردي 
همچون تذكر، سؤال، اس��تيضاح، نظارت رئيس مجلس بر وضع 
مقررات دولت، رأي اعتماد و انتصاب ناظران مجلس در ش��وراها، 

مجامع و هيئت ها. 
نگاهي كوتاه به اين ليس��ت نش��ان مي دهد مجلس تا چه اندازه 
مي تواند ضام��ن عملكرد صحيح نهادهاي دولتي باش��د تا كار به 
بحث هاي غيرتخصصي و سياسي كه نتيجه اي جز مخدوش كرد ن 

اعتماد مردم به نظام ندارد، منجر نشود. 
همان طور كه مقام معظم رهب��ري مي فرمايند: اگ��ر بخواهيد از 
ابزارهاي نظارتي استفاده كنيد، همه تالش خود را براين قرار دهيد 
كه ارتباط با دستگاه هاي اجرايي و تحت  نظارت تان قانوني باشد و 

بعضي از ارتباط هاي مخدوش، مطلقاً به ضرر شماست. 
نمي خواهيم به كسي يا چيزي يا جمعي اشاره كنيم اما در فرض هاي 
ذهني نمي گنجد كه بين بخشي از نمايندگان و دستگاه هاي تحت 
نظارت ارتباطات مخدوش و غيرصحيحي به وجود بيايد. اين، قطعاً 
نظارت را مخدوش خواهد كرد، ق��درت نظارت را خواهد گرفت و 
توانايي عظيمي راكه قانون به مجلس داده اس��ت از مجلس سلب 

خواهد كرد، آنگاه مجلس ديگر اثرگذار نخواهد بود. 
با اين تفاصيل شايد وقت آن رسيده كه نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي بحث نظارت را به ص��ورت جدي تري پيگي��ري كنند؛ 
مس��ئله ای كه در صورت غفلت مجلس و نمايندگان نه تنها باري 
روي دوش قوه قضائيه خواهد بود بلكه تبعات وسيع تري  نيز براي 

نظام جمهوري اسالمي خواهد داشت. 

فرمان�ده جديد نيروي دريايي ارتش در نخس�تين نشس�ت 
خبري خ�ود از حضور ن�اوگان ني�روي درياي�ي در اقيانوس 
اطل�س و خليج مكزي�ك در آين�ده نزدي�ك خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« امير دريادار حسين خانزادي كه اخيراً با حكم 
فرماندهي كل قوا به سمت فرمانده نيروي دريايي ارتش منصوب 
شده روز گذشته در نخستين نشست خبري خود كه به مناسبت 
روز نيروي دريايي برگزار شد، به اقتدار دريايي جمهوري اسالمي 
اي��ران در دوران دفاع مقدس و پس از آن اش��اره ك��رد و به مرور 
اقدامات مختلف اين نيرو در تأمين امنيت خطوط كشتيراني در 

خليج فارس در برابر دشمن بعثي پرداخت. 
فرمانده جديد نيروي دريايي سپس به تبيين استراتژي  هاي جديد 
اين نيرو پرداخت و عنوان كرد، توس��عه س��واحل مكران و اقتدار 
دريايي دو اس��تراتژي نيروي دريايي است، بايد جنبه هاي تمدن 
دريايي خود را احيا كنيم و اين تمدن در كنار سواحل شكل خواهد 
گرفت. اين تمدن دريايي، ق��درت دريايي ايجاد مي كند و ناوگان 

نظامي يكي از شاخه هاي قدرت دريايي است. 
دريادار خانزادي همچنين به اع��زام ناوگروه هاي مختلف نيروي 
دريايي به آب هاي آزاد اشاره كرد، گفت: اقدام نيروي دريايي براي 
اعزام ناوگروه هاي مختلف به آب هاي آزاد كه تا نزديك اقيانوس 
اطلس ادامه داش��ت، باعث ش��د امريكايي ها پاي نقشه بيايند و 

بگويند، ايران اين توان را دارد. 
خانزادي با اشاره به ناوشكن جماران كه اكنون در تنگه باب المندب 
و خليج عدن مشغول مأموريت است، بيان كرد: شناورهاي سبالن 
و بندرعباس نيز به سمت كشور بنگالدش در حال حركت هستند 
تا در تاريخ سوم آذر بزرگ ترين رزمايش امداد و نجات كشورهاي 

حاشيه اقيانوس هند برگزار شود. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش س��پس به ارائه طرحي از سوي اين 
نيرو براي تشكيل يك گروه رزمي جهت برقراري امنيت آب هاي 
منطقه و اقيانوس هند، توسط كشورهاي اين منطقه اشاره كرد كه  
با مخالفت كشورهاي فرامنطقه اي مانند فرانسه و انگليس مواجه 

ش��د اما ابرازي اميدواري كرد، در اج��الس فرماندهان نيروهاي 
دريايي كش��ورهاي اقيانوس هند كه ارديبهش��ت سال آينده در 
تهران برگزار مي شود، اين طرح به ثمر برسد و ما بتوانيم اين گروه 
رزمي مشترك را توسط كشورهاي منطقه تشكيل دهيم و امنيت 

منطقه را بدون كشورهاي فرامنطقه اي تأمين كنيم. 
وي با بيان اين خبر كه در اي��ام روز نيروي درياي��ي و آذر ماه ناو 
موش��ك انداز »س��پر« در درياي خزر الحاق مي ش��ود، گفت: ناو 
موشك انداز سپر نماد حركت صلح جويانه و دوستانه در درياي خزر 
خواهد بود.  اما يكي از بخش  هاي مهم اين نشست خبري مربوط 
به پاسخ فرمانده نيروي دريايي ارتش به پرسشي در خصوص اعزام 
ناوگان نظامي كشورمان به اقيانوس اطلس بود كه امير خانزادي در 
اين خصوص گفت: ما در آينده نزديك ناوگروه خود را به اقيانوس 
اطلس اعزام خواهيم كرد و پرچم كشورمان را در خليج مكزيك به 
نمايش خواهيم گذاشت. همچنين ناوگان ما از كشورهاي دوست 

در امريكاي جنوبي و خليج مكزيك بازديد خواهند كرد. 

وي تصريح كرد: براي اعزام ناوگان كش��ورمان به اقيانوس اطلس 
بايد از طريق درياي سرخ، كانال سوئز و درياي مديترانه وارد اين 

اقيانوس شويم كه بايد هم شرايط فني و جوي فراهم باشد. 
گفتني  است خليج مكزيك يكي از آبراه هايي  است كه در همسايگي 
امريكا قرار دارد و به حياط خلوت اين كش��ور تبديل شده است. 
عالوه بر اين ناوگروه كشورمان براي رسيدن به اقيانوس اطلس و 
خليج مكزيك بايد از كانال سوئز و درياي مديترانه عبور كند، اين 
اقدام مي تواند پيام اقتدار نظامي ايران را به دش��منان كشورمان 

مخابره كند. 

چرا کم کاري دستگاه هاي اجرايي به جدل هاي سياسي مي انجامد

نقش نظارتي مجلس همچنان در كما!

در آينده نزديك صورت مي گيرد

اعزام ناوگان نظامي ايران به خليج مكزيك

خانه ضدانقالب روي زلزله کرمانشاه
شكل مواجهه دشمنان با انقالب نشان مي دهد، براي حمله به نظام از زلزله ورزقان تا 
كشته شدن كارگران معدن در شمال كشور تا ساختمان پالسكو بايد شرايط دلزدگي 
مردم نسبت به نظام اسالمي فراهم شود و براي رسيدن به چنين هدفي تنها از مباحث 
سياسي مانند: مذاكرات هس��ته اي، عدم تأييد صالحيت نامزد انتخابات خبرگان 
رهبري، برجس��ته كردن مناظرات انتخاباتي و فضاس��ازي عليه رئيس قوه قضائيه 
بهره برداري نكرده و زلزله كرمانشاه را هم بستري براي رسيدن به اهداف مغرضانه 

سياسي مي دانند. 
با رونق گيري فضاي مجازي در دهه ۹۰ فعاليت هاي ضدانقالب نيز سطح گسترده اي 
به خود گرفت و با عموميت يافتن كانال هاي تلگرامي در بين شهرستان ها و روستاهاي 
دور، گردانندگان سايت هاي ضدانقالب مانند آمدنيوز تالش كردند از حوادث تلخي 
مانند زلزله كرمانشاه، ميوه دلزدگي مردمي نسبت به نظام و تخريب نهادهاي مورد 
وثوق مردمي را )با اخبار مخدوش مانند توجه نكردن نظام به مردم زلزله ديده، پركاري 
ارتش و كم كاري ديگر نهادها( رسماً فرماندهي كنند.  در طول چند روزي كه از زلزله 
غرب كشور گذشته فضاي همدلي در بين آحاد ملت شكل گرفته است اما كانال هاي 
تلگرامي ضدانقالب در هماهنگي كامل با شبكه هاي فارسي زباني مانند  بي بي سي 
فارس��ي القا مي كنند كه حاكميت اسالمي از سركشي و رس��يدگي به اين مناطق 
محروم مي باشد. اين در حالي است كه اگر كم كاري ای بوده از سوي برخي از وزراي 
دولت صورت گرفته و تعميم آن به كليت نظام با واقعيت هاي موجود همخواني ندارد،  
كما اينكه زماني كه وحيد حقانيان از مسئوالن دولت نسبت به برخي از موضع گيري ها 
گاليه مي كند، رسانه هاي ضدانقالب تالش مي كنند با جوسازي و پرونده سازي اصل 
مسئله را به حاشيه ببرند و ناتواني را بسط و به مجموعه اي غير از دولت نسبت دهند.  
آن هم در حالي كه مجموع همكاري دولت و نيروهاي مس��لح و مردمي در تقليل 
مشكالت مردم غرب كشور در مرتبه بسيار مناسبي قرار داشته و در كمتر كشوري 
مي توان اين سطح از همدلي را سامان داد.  چالش سازي كانال هاي تلگرامي ضدانقالب 
و همچنين شبكه هاي فارسي زبان در قضايايي مانند زلزله كرمانشاه ضرورت بيش 
از گذشته، مقابله فعال دستگاه هاي مسئول و رسانه هاي انقالبي را نمايان مي كند؛ 
ضرورتي كه رهبر معظم انقالب چندي پيش درباره آن از عبارت »اگر رهبر انقالب 

نبودم، رئيس فضاي مجازي كشور مي شدم« استفاده مي كنند. 
تالش ضدانقالب، سلطنت طلبان و دشمنان انقالب اسالمي براي ضربه زدن به اعتماد 
مردمي با رونق شبكه هاي اجتماعي شكل گسترده اي به خود گرفته كه نيازمند تعيين 
راهكارهاي مناسب و اجراي آن راهكارهاس��ت تا آمدنيوزها با جعل اخبار در انزواي 
رسانه اي قرار بگيرند، دس��تيابي به چنين هدفي جز با كار جهادي در عرصه فضاي 
مجازي قابل تحقق نيست چرا كه با كار دغدغه مندانه و مؤمنانه مي توان اثبات كرد 
نيروهاي مسلح كشور با همان احساس مسئوليتي كه در بيرون مرزها امنيت داخلي 
را تأمين كردند با همان دغدغه به كمك مردم  زلزده زده ش��تافتند يا سخنان وحيد 

حقانيان تنها از روي دلسوزي بوده و مقاربتي با دعواهاي مرسوم حزبي ندارد. 

   گزارش يک

جعفر تکبيري
  دفاعي

سعيد پورمالئي هريس
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