ميدان رقابت در اختيار تيمهاي كارشناسي
يا تبليغاتي

اهميــــت انتخابـات رياس��ــت جمهـــوري
پيش رو آنقدر روشن اســـت كه نيـــاز به تبيين
خاصي ن��دارد و هرگونه صحبت��ي در اين زمينه
زيادهگويي اســت .مسئله اين اس��ت كه رفتار متناسب در قبال اين
اهميت درجه باال چه خواهد بود؟ به عبارتي وقتي از اهميت انتخابات
سخن گفته ميشود ،تبلور عملي اينكه اعتقاد واقعي به اين ادعا وجود
دارد را بايد در كجا جست و جو كرد؟
فرايند انتخابات اگر قرار باش��د تنها با يك چيز تعريف و معرفي شود آن
يك چيز «حق انتخاب» است .حق انتخاب هم بهطور روشن يك مفهوم
كيفي است نه كمي .به اين معنا كه فرد انتخابكننده بايد اين امكان را
داشته باشد كه از ميان گزينههايي كه داراي تفاوت ماهوي هستند ،يكي
را برگزيند .درك اين موضوع س��اده اس��ت كه اگر ما در شرايط فعلي به
دنبال انتخاباتي باشيم كه بتواند به قوام نظام سياسي و همبستگي ملي
ما كمك كند ،پيش از هر چيز ضرورت دارد كه متوجه ايجاد زمينههاي
آن و در رأس همه آنها امكان انجام انتخاب كيف��ي براي رأيدهندگان
باش��يم .هماكنون در مرحله پيش از اعالم نهايي اسامي به نظر ميرسد
شمار قابل قبولي از نامزدهاي جريانهاي مختلف اقدام به نامنويسي كرده
باشند .چنين انتخاباتي نه تنها متضمن آثار مطلوب مردمساالري براي
نظام سياسي ايران نيست بلكه به طريق اولي ميتواند زحمات و تبعات
منفي هم براي آينده در پي داشته باش��د .كمترين اين تبعات وقوع يك
نوع اندكساالري است كه اعتماد و سرمايه اجتماعي را هم قرباني خود
ميكند .بروز و تشديد شكافهاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در جامعه
ايران آثار سوء خود را به كرات طي س��الهاي گذشته به ما نشان داده و
مشخص كرده كه ميتواند چه چهره خشونتباري از خود نشان دهد.
يكي از مهمترين عناص��ر تعيين كننده در اين خصوص مس��ئله برنامه
نامزدهاست .اين چيزي است كه تعيين تكليف آن بيش از هركس برعهده
خود نامزدهاي انتخاباتي و جناحهاي سياسي متبوع آنهاست.
........................................................................................................................
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گزارش خبری

قاليباف :آژانس حق دسترسي
به تصاوير سازمان انرژي اتمي را ندارد
سخنگوي كميسيون امنيت :نبايد به آژانس اتمي فرصت مجدد داد

۳سطح از جنگ ۱۲روزه

پس از ۱۲روز ،باالخره اين دور از جنگ
ميان نوار غزه و اسرائيل نيز به پايان رسيد.
در حال��ي كه مؤلف��ه داخلي سيس��تم
اسرائيل و فضاي منطقهاي و بينالمللي به همان ميزان اهميت سطح
مقاومت باعث پايان اين جنگ  ۱۲روزه شد:
 -۱داخلي :در دو حمله اخير ،اسرائيل بدون لشكركشي به غزه آتش بس
را پذيرفته و دليل اصلي آن فشار جريانهاي سياسي و نظامي داخل خود
اسرائيل است كه با نحوه و چگونگي پاسخ به غزه با نتانياهو مخالف بودند.
 -۲منطقهاي :بعد ديگر اعالم پايان جنگ  ۱۲روزه از سوي تل آويو به سطح
تحوالت منطقهاي باز ميگردد .اينكه تشديد تنش با غزه به گسترش دامنه
جنگ با محور مقاومت كشيده شود ،موضوعي است كه در سالهاي اخير در
محافل سياسي و نظامي رژيم صهيونيستي و محور مقاومت مطرح است .پس
از ترور شهيد فخريزاده توسط موساد و حمله خرابكارانه به سايت هستهاي
نطنز و خرابكاريهايي از اين قبي��ل ،برايند نظرات افكار عمومي ،ادعاهاي
مقامات رژيمصهيونيستي و اغراقهاي رس��انهاي از تغيير توازن قدرت دو
طرف به نفع اين رژيم حكايت داشت همچون اتفاقات دو ماه گذشته نظير
هدف قرار گرفتن دو نيروگاه حساس و مهم رژيم صهيونيستي به ويژه نيروگاه
هستهاي ديمونا و از آن مهمتر وقوع جنگ اخير كه با پيامهاي قدرداني مكرر
سران مقاومت فلسطين به رهبر انقالب همراه بود.
 -۳فشارهاي بينالمللي :اسرائيل در عرصه بينالمللي حداقل از لحاظ
مواضع اعالمي نيز ياران كمي داشت .تل آويو متحد راهبردي خود يعني
ترامپ را از دست داده و بايدن نيز به نظر ميرسيد به رغم دفاع از اسرائيل
تمايلي به ادامه جنگ نداش��ت چراكه تازه بر مسند رياست جمهوري
امريكا نشس��ته و نميخواهد از او چهرهاي جنگ طلب نشان داده شود.
اگر چه برخي كشورهاي اروپايي همچون اتريش و آلمان به دفاع از رژيم
صهيونيستي پرداختند ولي عمده كشورهاي اروپايي هم آن طور كه بايد
از اسرائيل حمايت نكردند زيرا فضاي جهاني افكار عمومي به خصوص در
برخي از اين كشورها به شدت عليه جنايات رژيم صهيونيستي بود.
........................................................................................................................

پايان مهلت آژانس

هرچند رئيسجمهور مشعوفانه خبرهاي خوبي از
وين ميدهد و ميگويد تواف��ق نهايي نيز بهزودي
حاصل ميش��ود ،اما همچنان س��كوت خبري بر
مذاكرات  4+1حاكم است و تقريباً بهجز نماينده روسيه در سازمانهاي
بينالمللي ،خبري از اتريش مخابره نميشود .حال اما جديدترين خبري
كه از وين به گوش ميرسد آن است كه ايران در روزهاي آينده غنيسازي
۶۰درصدي اورانيوم را متوقف ميكند .اين خبر در حالي اس��ت كه هنوز
درباره برخ��ي موضوعات كلي��دي تصميمگيري نش��ده و امريكا نهتنها
مدتزمان ششماهه ايران براي راستيآزمايي لغو تحريمها را نپذيرفته،
بلكه قصد «لغو كامل» تحريمهاي ايران ازجمله تحريمهاي بانكي و نفتي
را هم ندارد .در اين ميان انتشار خبري از تعهد جديد ايران در برجام ،آن هم
از سوي كشوري كه بيشترين خس��ارت را از اين توافق ديده است ،جاي
تعجب دارد ،چراكه اين امريكاست كه با زير ميز زدن ،از توافق هستهاي كه
حاصل 12س��ال مذاكره بود خارج ش��د و ايران با وجود پايبندي به تمام
تعهدات هستهاي خود ،از هيچيك از منفعتهاي اقتصادي برجام بهرهاي
نبرد ،بنابراين تيم مذاكرهكننده هستهاي بايد با چشماني باز مذاكره كند و
نبايد منافع ملي را قرباني اهداف انتخاباتي كند و با آبنبات چوبي وين و
رفع موقتي تحريمها در تله وين كه عميقتر و پيچيدهتر از تله برجام است،
گرفتار آيد .از س��وي ديگر ،اين روزها كه توافق س��هماهه با آژانس پايان
مييابد ،اميد اس��ت كه دولت به قانون مجلس پايبند باشد و براي حفظ
مذاكرات و بدون گرفتن كوچكترين امتيازي اين توافق را تمديد نكند.
........................................................................................................................

حماس چگونه برنده ميدان نبرد
با صهيونيستها شد؟

نگاهي به درگيريها در كرانه باختري و
غ��زه و جنگهاي مختل��ف بين رژيم
صهيونيستي و حماس ،نشان ميدهد
معموالً الگوي خاصي درباره روابط و بحرانهاي بين اس��رائيل و حماس
وجود دارد .حماس اين بار به درستي مدعي پيروزي شده است ،زيرا اين بار
نه تنها در نوار غزه و كرانه باختري ،بلكه درگيريها را به داخل سرزمينهاي
اشغالي و شهرهاي صهيونيستنشين كشانده است .مدت زيادي بود كه
كسي درگيري بين اعراب و صهيونيستها در داخل اسرائيل و سرزمينهاي
اش��غالي را نديده بود اما اين بار گويي جنگ داخلي به داخل شهركها و
شهرهاي صهيونيستنشين كشانده شده بود .پيروزي ديگر حماس ،به
نمايش گذاشتن موشكها و راكتها با برد بيشتر نسبت به ساير جنگها و
درگيريهاي قبلي بود كه خود نشان ميدهد اين گروه بهرغم محاصره
شديد اين منطقه كه حاال امريكاييها آن را بزرگترين زندان سرباز دنيا
ناميدهاند ،باز هم توانسته به تكنولوژيهاي نوين ساخت راكت و موشك
دست پيدا كند .پيروزي ديگر حماس پرده برداشتن از نقاب بايدن درباره
تحوالت منطقه بود .يكي از مهمترين نتايج جنگ ۱۲روزه اخير را ميتوان
نهيب زدن حماس و م��ردم غزه به گروههاي عرب در داخل كنس��ت در
سرزمينهاي اشغالي دانست .يكي ديگر از تبعات پيروزي حماس در جنگ
۱۲روزه ،ايجاد احساس شرمندگي براي كشورهاي عرب منطقه بود كه يا
به پيمان آبراهام پيوسته و روابط خود را با رژيم صهيونيستي عاديسازي
كرده بودند يا قصد پيوستن به اين پيمان را داشتند.
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رئيس س�ازمان ان�رژي اتمي بای�د اعالم كند
كه ب�ه دلي�ل آنك�ه فرجهاي ك�ه ب�ه آژانس
بينالملل�ي اتم�ي دادهايم به پايان رس�يده،
اين فيلمها پاك ش�ده و ذخي�رهاي از فيلمها
وجود ندارد و اين موضوع عين قانون اس�ت.

آذر ماه سال گذشته بود كه مجلس شوراي اسالمي
براي قوت بخشيدن به موقعيت ايران در تعامالت
برجامي با  5+1قانوني را با عن��وان «قانون اقدام
راهبردي براي لغو تحريمه��ا و صيانت از منافع
ملت ايران» به تصويب رساند كه در صورت اجراي
كامل ميتواند از زي��اده خواهيهاي غربيها در
ماجراي برجام پيشگيري كند .يكي از بخشهاي
مهم اين قانون ،اين است كه در صورت لغو نشدن
تحريمها از سوي كشورهاي باقيمانده در برجام،
دسترس��يهاي فراپادماني آژانس انرژي اتمي،
به اماكن و برنامه هس��تهاي جمهوري اس�لامي
ايران پس از يك مهل��ت دو ماهه متوقف خواهد
شد كه در اين صورت ،در دهه اول اسفند ۱۳۹۹
دسترس��يهاي آژانس ش��ديدا ً محدود ميشد.
با فرا رس��يدن ضرباالجل دو ماهه كش��ورمان
به طرفه��اي حاضر در برجام ،رافائل گروس��ي،
رئيس آژانس انرژي اتمي ترجيح داد براي تعديل
موضع ايران ،ش��خصاً عازم تهران ش��ود .نتيجه
آن س��فر نيز منجر به امضاي توافقنامه علياكبر
صالحي و گروسي شد .بر اس��اس توافق آژانس و
سازمان انرژي اتمي ايران ،مقرر شد دوربينهاي
فراپادماني تا سوم خرداد  ۱۴۰۰روشن بماند ،اما
فيلم دوربينها در داخل كش��ور حفظ شود ،لذا

اگر مذاكرات هستهاي در وين به نتيجه برسد كه
اين فيلمها تحويل آژانس انرژي اتمي ميگردد و
در غير اين صورت تصاوير فيلمها براي هميش��ه
پاك ميشود .با پايان يافتن اين ضرباالجل ،روز
گذش��ته ،صحن علني مجلس صحنه تذكرات و
اخطارهايي براي اجراي قانون مدنظر شد.
سازمان انرژي اتمي تأخير دارد!
حجتاالسالم عليرضا سليمي عضو هيئت رئيسه
مجلس ش��وراي اس�لامي در جلس��ه علني روز
گذشته مجلس و ضمن بيان اخطار قانون اساسي،
با اشاره به قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها
خاطرنشان كرد :آژانس بينالمللي انرژي اتمي سه
ماه فرصت داشته و اين فرصت روز گذشته پايان
يافت و بر اساس قانون باید تمامی فيلمهايي كه
ضبط شده است پاك شود.
وي گفت :آق��اي صالحي رئيس س��ازمان انرژي
اتمي باید اعالم كند كه به دليل آنكه فرجهاي كه
به آژانس بينالمللي اتمي دادهايم به پايان رسيده،
اين فيلمها پاك شده و ذخيرهاي از فيلمها وجود
ندارد و اين موضوع عين قانون است.
عضو هيئت رئيس��ه مجلس گف��ت :نباید اجازه
دهيم اقدام راهبردي مانند اقدام متقابل ش��ود،
اين در حالي است كه در قانون اقدام متقابل هر
چه مجلس اعالم ميكرد گزارش شش ماهه باید
ارائه ش��ود ولي برخي آقايان اين كار را نكردند
و تخلف انجام دادند و متأس��فانه ب��ه اين قانون
عمل نكردند.
س��ليمي افزود :آقاي قاليباف ش��ما باید به آقاي

صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي دستور دهيد
كه حتم��اً اين فيلمها حذف ش��ود و متأس��فانه
تاكنون اين موضوع تأخير داشته و اعالم خبر آن
هم صورت نگرفته است.
وي تصريح كرد :حفظ شأن مجلس همين موارد
است و باید نص قانون اجرا شود و به همين دليل
باید براي اج��راي قانون پافش��اري كنيم و نباید
اينگونه باش��د كه برخي آقايان مسير ديگري را
بروند و مجلس هم مس��ير ديگري را برود ،البته
مجلس يازدهم مجلس قبلي نيست.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي
در پاسخ به اين تذكر اعالم كرد :حتماً قانون اقدام
راهبردي در زمان خودش و بر اساس مصوبات اجرا
شده است و ما مصمم به اجراي آن هستيم .مقام
معظم رهبري بارها بر اين موضوع تأكيد داشتهاند
كه باید اين موضوع حتماً اجرايي شود.
رئيس مجل��س تأكيد ك��رد :فرصت س��ه ماهه
آژانس تا اول خرداد ماه بود و بر این اساس آژانس
بینالمللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر و
اطالعات سازمان انرژی اتمی را ندارد.
وي گفت :روز گذشته هم درباره اين موضوع بحث
و در اين باره تصميمگيري ش��د و مطمئن باشيد
درباره اجراي آن موضوع را دنبال خواهيم كرد.
اطالعات دوربينهاي مراكز هس�تهاي
بايد از بين برود
نصراهلل پژمانفر نماينده مردم مشهد در مجلس
شوراي اسالمي هم در صحن علني مجلس و در
تذكري خطاب به س��ازمان انرژي اتم��ي افزود:

س��ازمان انرژي اتمي ،دولت و تيم مذاكرهكننده
هستهاي بر اس��اس مصوبه مجلس درباره قانون
اقدام راهب��ردي براي لغو تحريمه��ا و صيانت از
منافع ملت ايران باید مورد توجه آنان قرار گيرد.
نماينده مشهد در مجلس تصريح كرد :طبق مصوبه
باید از اول خرداد اجراي داوطلبانه پروتكلهاي
الحاقي متوقف شود ،ضمن اينكه نظارتهاي فراتر
از پروتكل باید متوقف شود و نظارتها هم باید در
پادمان باشد نه بيشتر.
پژمانفر گفت :دولت و سازمان انرژي اتمي باید
بدانند كه ذخيرهسازي اطالعات از طريق تصاوير
و دوربينها كام ً
ال متوقف شود ،همچنين آژانس
بينالمللي انرژي اتمي باید به صورت رس��مي از
طريق س��ازمان انرژي اتمي اين موضوع را اعالم
كند كه اين توقفها صورت گرفته اس��ت و همه
ملت ايران اين موض��وع را بدانند .اطالعاتي كه از
طريق دوربينها ذخيرهس��ازي شده است باید از
اول خرداد از بين برود.
وي گفت :تيم مذاكرهكننده هستهاي كشورمان
باید توجه كنند كه تمامی مباحث مطرح شده در
وين در صورتي كه به تأييد مجلس شوراي اسالمي
برسد ارزشمند است و در غير اين صورت هيچگونه
رسميتي ندارد و قابل ارزش نيست.
س�خنگوي كميس�يون امنيت :نبايد به
آژانس اتمي فرصت مجدد داد
بهنظر ميرسد با گذش��ت پنج ماه و پس از چند
دوره گفتوگو بين ايران و كشورهاي باقي مانده
در برجام ،نتيج��ه خاصي به جز اب��راز اميدواري
نسبت به آينده ،نصيب طرفين نشده است.
در همين خصوص ابوالفضل عمويي ،سخنگوي
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
ش��وراي اس�لامي در گفتوگويي بر ارائه ندادن
فرصت مجدد به آژانس تأكيد ميكند و ميگويد:
«ما از زمان تصويب اين قانون به كشورهاي متعهد
برجام مهلتي دو ماهه داديم كه تا پنجم اسفند ۹۹
به تعهدات خود بازگردند و در صورت عدم تحقق
تعهدات طرف خارجي ،اجراي داوطلبانه پروتكل
الحاقي از س��وي اي��ران متوقف ش��ود ،اما در آن
مقطع آژانس بينالمللي انرژي اتمي درخواستي
داد مبني بر آنكه طي سه ماه اطالعات مربوط به
دوربينهاي آژانس در داخل ايران بدون دسترسي
بازرس��ان باقي بماند تا اگر طرف مقابل تحريمها
را لغ��و و رضايت اي��ران را جلب كرد ،بازرس��ان
بينالمللي ب��ه فيلم دوربينهاي آژانس در س��ه
ماهه گذشته دسترسي يابند».
وي همچنين تصريح ميكند« :مهلت سه ماهه
ايران ب��ه آژانس بينالمللي اتمي س��وم خرداد
ماه به پايان ميرس��د و اين درحالي اس��ت كه
تاكنون خواس��ته ايران محقق نش��ده و با روند
فعلي نيز مذاك��رات بدون نتيجه مانده اس��ت،
ما نبايد فرصت مج��ددي در نظر بگيريم ،چون
طرف مقابل نتوانس��ته در اين م��دت به ادعاي
خود پاسخ دهد».

انتخابات

پاسداری از قانون و شرع قدمت 115ساله دارد

جايگاه شوراي نگهبان در صيانت از قانون اساسي و حقوق مردم
پاي�گاه اطالعرس�اني دفت�ر حفظ و نش�ر
آث�ار حض�رت آيتاهللالعظمي س�يدعلي
خامن�هاي (مدظلهالعال�ي) در گزارش�ي
ب�ه بررس�ي جاي�گاه ش�وراي نگهب�ان و
تأكي�د رهب�ري بر رعاي�ت قانون اساس�ي
پرداخته و جايگاه اين ش�ورا را در سخنان
ايش�ان م�ورد بررس�ي ق�رار داده اس�ت.

«غلط ميكني قانون را قبول نداري! قانون تو را
قبول ندارد ».ايام فتنه  ۸۸بود كه اين جمله امام
خميني(ره) را بار ديگر بر س��ر زبانها انداخت؛
عبارتي كه پاسخ هر اظهارنظر و اقدام غيرقانوني
بود .قضيه به خرداد  ۱۳۶۰برميگردد .تعدادي
از نمايندگان مجلس رفته بودند ديدار امام(ره).
جمالت صريحتر از آنند كه نياز به تفسير داشته
باشند« :من اول سال به آقايان عرض كردم كه
اين سال خوب است سال اجراي قانون باشد...
نميشود از ش��ما پذيرفت كه ما قانون را قبول
نداريم .غلط ميكني قانون را قبول نداري! قانون
تو را قبول ندارد! نبايد از كس��ي پذيرفت كه ما
شوراي نگهبان را قبول نداريم .نميتواني قبول
نداشته باشي ...همه بايد مقيد به اين باشيد كه
قانون را بپذيريد ولو برخالف رأي شما باشد».
كلي��دواژه اصلي اين جمالت قانون اس��ت .در
رأس همه قوانين هم قانون اساسي قرار گرفته
اس��ت .همين ضرورت هم باعث ش��ده كه در
بسياري از كشورها و حاكميتهاي سياسي با
مكاتب مختلف فكري از اياالت متحده گرفته
تا مدله��اي اروپايي مانند آلمان و فرانس��ه و
كش��ورهاي ديگري مانند مصر ،ي��ك جايگاه
فراقوهاي پاس��داري از ارزشهاي اين هس��ته
س��خت را بر عهده داشته باش��د .اين جايگاه
معموالً ب��ا عن��وان «دادگاه قانون اساس��ي»،
«ديوان عال��ي» يا عباراتي نظير آن ش��ناخته

ميش��ود و در اختالفات حرف آخر را ميزند.
همه هم ملزم به اطاعت از آن هستند.
يك تاريخ ۱۱۵ساله
در جامع��ه ايران ك��ه مردم اصل مش��روعيت
حكومت را متعلق به خداوند ميدانند ،جايگاه
فوق عالوه بر پاسداري از قانون اساسي ،وظيفه
پاسداري از اصول ش��رع را هم بر عهده دارد تا
قانوني برخالف احكام الهي و معارف اسالمي،
وضع نش��ود .اين موض��وع ،محدود ب��ه دوره
جمهوري اس�لامي هم نيست و س��ابقه آن به
۱۱۵س��ال قبل برميگردد؛ دوراني كه نطفه
حكومت مش��روطه در ايران بسته شد و طبق
قانون اساسي مشروطه ،پنج نفر از علما و فقها
وظيفه نظارت بر مصوب��ات مجلس را بر عهده
داشتند .پس از استقرار جمهوري اسالمي هم
اين ساختار تكميل شد و وظايف آن ذيل نهادي
به نام شوراي نگهبان قرار گرفت.
وج��ه صيانت از اصول ش��رع هم ب��راي نظام
اس�لامي ضرورتي انكارناپذير اس��ت .پاس��خ
ام��ام(ره) به نامه وزير كش��ور در س��ال  ۶۶و
اظهارنظر درباره ماهيت يك��ي از جريانهاي
سياس��ي وقت به نام نهضت آزادي در همين
راستا قابل تحليل است .ايشان به همين دليل
اعضاي اين جري��ان را فاقد صالحيت براي هر
مسئوليتي در نظام اس�لامي توصيف كردند.
ردصالحيت نامزدهاي اين جريان در انتخابات
س��ومين دوره مجلس هم ناظر ب��ر اختيارات
قانوني شوراي نگهبان بر پاس��داري از قانون
اساسي و شرع مقدس بود.
در بند نهم اصل  ۱۱۰قانون اساسي به صراحت
به اين موضوع اشاره شده اس��ت« :صالحيت
داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن
ل از
ن ميآيد ،بايد قب 
ن قانو 
ي ك ه در اي 
ش��رايط 

نگهبان برسد ».از اين

ي
ت ب ه تأييد شورا 
انتخابا 
جهت فصلالخطاب بودن ش��وراي نگهبان در
تأييد صالحيت داوطلبان رياست جمهوري از
موارد مصرح در قانون اساسي است.
هشدار امام(ره)
اصول قانون اساسي و روح اس�لامي حاكم بر
آن از نگاه ام��ام خمين��ي(ره) و رهبر انقالب
اهميتی انكارناپذير دارند .ام��ام راحل(ره) در
مقاطع مختلف رهبري ۱۰سالهشان به كرات
اين موضوع را گوش��زد كردهاند ،بهطور مثال
در ارديبهشت ماه  ۱۳۶۳امام خميني(ره) در
پيامي خطاب به ملت ايران چنين نوش��تهاند:
« ...افرادي كه نظريه شوراي محترم نگهبان در
ابطال يا تأييد بعضي حوزهها موافق ميلشان
نبوده است ،دست به شايعهافكني زده و اعضاي
محترم شوراي نگهبان را كه حافظ مصالح اسالم
و مسلمين هس��تند ،تضعيف يا خداي ناكرده
توهين مينمايند و به پخش اعالميه و خطابه
در مطبوع��ات و محافل دس��ت زدهاند ،غافل
از آنكه پيامد چنين اعمال و جوس��ازيها چه
خواهد بود ...من به اين آقايان هشدار ميدهم
كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان
امري خطرناك براي كشور و اسالم است».
تخريب ممنوع!
حضرت آي��تاهلل خامن��هاي هم مانن��د امام
راحل(ره) همواره در طول س��الهاي زعامت
و رهبري چنين سيرهاي داشتهاند و در مقاطع
مختلف��ي آن را ب��ه صراحت اع�لام كردهاند:
«بعضي وقتي در ش��وراي نگهبان رد ش��دند
ناراحت ميش��وند ...بنده هم ممكن است اگر
چنانچه در يك موردي بگويند «شما صالحيت
نداري» ناراحت بش��وم اما آي��ا وقتي ناراحت
شديم بايس��تي جنجال بكنيم؟ ...اگر چنانچه

شوراي نگهبان اشتباه كرده باشد ،شما بايستي
به آنها مراجعه كنيد و آنها هم طبق قانون ،همان
وظيفهاي كه دارند بايد انجام بدهند ،اگر نشد،
نميشود شوراي نگهبان را تخريب كرد».
تخريبكنندگان توبه كنند
ايش��ان همواره در مقاطع مختلف بهخصوص
در انتخابات دورههاي متعدد محلس ش��وراي
اسالمي و رياست جمهوري پشتيبان اين نهاد
قانوني بودهان��د و حمله و تخري��ب آن را يكي
از غلطترين كارها و آن را همراس��تا با اهداف
دش��من ميدانند« :يك��ي از غلطترين كارها
در اين زمينه ،حمل ه به ش��وراي نگهبان است،
ش��وراي نگهبان يك مجموعه م��ورد اعتماد
اس��ت ،در قانون اساسي ش��أني براي شوراي
نگهبان معين شده است ...چطور آسان متهم
بكنند شوراي نگهبان را كه مث ً
ال از روي غرض
فالن كس را رد كردهان��د يا فالن كس را قبول
كردهاند؟ خب اين تهمت زدن است .تهمت گناه
كبيره است ...بايد توبه كنند».
شوراي قاطع نگهبان
از نگاه رهبر انقالب ،يكي از ضمانتهاي اسالمي
ماندن انقالب ،قاطعيت شورا در انجام وظيفه
قانونياش است« :هيچ مالحظهاي نبايد مانع
از اعمال مقررات شود ...اگر شورا به يك نتيجه
منطبق بر قانون رس��يد ،بايد با قاطعيت اقدام
كند .هيچ چيز نبايد مانع از اقدام قاطع قانوني
ش��ود ،به خصوص در چنين اموري ...قاطعيت
الزم اس��ت» و اين وظيفه حس��اس ش��وراي
نگهبان در جلوگيري از انح��راف نظام از خط
اسالم و قانون اساسي اس��ت كه موجب شده،
بياحترامي به ش��وراي نگهب��ان در دورههاي
مختلف ،غالباً با حمايت و پاسخ قاطع از سوي
رهبران انقالب مواجه شود.

سرلشکر باقري در پيامي تأكيد كرد

آمادگي همهجانبه
براي رويارويي با تهديدات مهياست

رئيس س�تادكل نيروهاي
مسلح در پيامي به مناسبت
آزادي خرمش�هر تأكي�د
ك�رد :نيروه�اي مس�لح
راهب�رد قدر تافزاي�ي
دفاع�ي ،تهاجم�ي و
بازدارن�ده را دس�تور كار
دائمي خ�ود میدانند و با
اش�راف اطالعات�ي و
آمادگيه�اي همهجانب�ه
براي روياروي�ي قاطعانه و
سلحش�ورانه با هر نوع تهديد عليه استقالل ،تماميت ارضي و
امني�ت مل�ي كش�ور عزيزم�ان مهي�ا و مجه�ز هس�تند.

به گزاش فارس ،سرلشكر محمد باقري رئيس ستادكل نيروهاي مسلح در
پيامي به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازي خرمشهر و روز مقاومت،
ايثار و پيروزي ،تأكيد كرد :فرا رسيدن سوم خردادماه سالروز آزادي خرمشهر
را كه به زيبايي روز مقاومت ،ايثار و پيروزي ناميده شده است گرامي داشته
و اين رخداد بزرگ و دستاورد ماندگار و تاريخي كه مقدمه سربلندي ملت
عظيمالشأن ايران در هشت س��ال دفاع مقدس و سپس از پيشران معنادار
شكلگيري جبهه مقاومت اسالمي در منطقه راهبردي غرب آسيا در مصاف
با نظام سلطه و صهيونيسم قرار گرفت را به خالقان اين حماسه عظيم به ويژه
خانوادههاي معظم ش��هيدان و نيز جانبازان ،آزادگان سرافراز ،يادگاران و
پيشكسوتان دفاع مقدس تبريك و تهنيت عرض ميكنم.
در بخش ديگري از اين پيام آمده اس��ت :در پاسداشت اين رخداد
عظيم ك��ه در تالقي با درخش��ش اراده و اقتدار ش��گفتانگيز اين
روزهاي رزمندگان مقاومت اسالمي فلسطين در انتفاضه جديد كه
رژيم جعلي و كودككش صهيونيستي و اشغالگران قدس شريف را
سرخورده و سرافكنده به پناهگاه برده است ،به آحاد ايرانيان مؤمن،
انقالبي و شجاع اطمينان ميدهيم نيروهاي مسلح مقتدر جمهوري
اسالمي ايران در سايه هدايتهاي حكيمانه مقام عظماي واليت و
رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت ام��ام خامنهاي(مدظله العالي)
و وحدت ،همدلي و حمايت ش��ما مردم ش��ريف و قهرمان ،راهبرد
قدرتافزايي دفاع��ي ،تهاجم��ي و بازدارنده را دس��تور كار دائمي
خود میدانند و با اش��راف اطالعاتي و آمادگيهاي همهجانبه براي
رويارويي قاطعانه و سلحش��ورانه با هر نوع تهديد عليه اس��تقالل،
تماميت ارضي و امنيت ملي كش��ور عزيزمان مهي��ا و مجهز بوده و
به فضل الهي اجازه نخواهند داد از اردوگاه دشمنان خبيث و مكار،
گزندي به اين سرزمين مقدس برسد.
........................................................................................................................

امير حاتمي:

هدف وزارت دفاع
دستيابي به تسليحات راهبردي است

وزي�ر دف�اع و پش�تيباني
نيروهاي مسلح با اشاره به
گس�ترش توانمنديه�اي
كشورمان در حوزه دفاعي
گف�ت :درخ�ت بيريش�ه
صهيونيست پوسيده است
و جنگ اخير در غزه نشان
داد اي�ن درخت ب�ه زودي
خواهد افتاد.

به گزارش فارس ،امير حاتمي
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح روز گذشته در مراسم افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي رزم زميني
سازمان صنايع دفاع ،گفت :امروز جمهوري اسالمي ايران در موقعيتي
قرار گرفته كه در سدههاي اخير بينظير است كه بخشي از اين موقعيت
و قدرت متكي بر حوزه دفاعي است .وي افزود :تلفيق توانمندي دفاعي
و پشتيباني مردمي ،قدرتي را براي ما ايجاد كرده كه قدرتي اطمينان
بخش است و به آن افتخار ميكنيم ،مردم هم قدر اين قدرت و امنيت
را به خوبي ميدانند .امير حاتمي با بيان اينك��ه امروز اثر اين قدرت را
در حوزههاي مختلف ميبينيم ،تصريح كرد :روزي دش��منان ما را با
گزينههاي روز ميز تهديد ميكردند ،امروز در جايي قرار گرفتهاند كه
با تأسف ميگويند برتري خود را در برابر ما از دست دادهاند .وزير دفاع
تأكيد كرد :قدرت دفاعي ما با منطق دقيق و درست مورد استفاده قرار
ميگيرد ،همه كشورهاي منطقه بايد با هم امنيت داشته باشند و براي
اين موضوع در محور مقاومت خالصانه تالش كردهايم و سيدالشهداي
مقاومت شهيد سليماني عزيز جانش را در اين راه فدا كرد.
وي با اشاره به پيروزي مقاومت اسالمي در فلسطين در جنگ ۱۲روزه،
خاطرنشان كرد :درخت بيريش��ه صهيونيست پوسيده است و جنگ
اخير در غزه نشان داد كه اين درخت به زودي خواهد افتاد.
امير حاتم��ي با بيان اينكه هدف محوري ما دس��تيابي به تس��ليحات
راهبردي در همه حوزههاي رزم بود كه هر كدام از اين تس��ليحات در
هر جايي مورد استفاده ماست ،گفت :در حوزه موشكي ما امروز داراي
يك توانمندي حقيقي هستيم كه نيروهاي مسلح به خوبي ميتوانند
مأموريت خودشان را انجام دهند و بالترديد ما امروز يكي از قدرتهاي
موشكي متعارف دنيا هستيم.
........................................................................................................................

با حضور در استان هرمزگان

امير خانزادي از يگانهاي ناوگان نيروي
دريايي ارتش بازديد كرد

فرمانده ني�روي دريايي ارتش ب�ا حضور در اس�تان هرمزگان ،از
يگانهاي ناوگان نيروي دريايي ارتش در جنوب كشور بازديد کرد
و ميزان آمادگي اين يگانها را مورد ارزيابي قرار داد و بر آمادگي
اين نيرو در برخورد با هر تهديدي عليه خاك كشورمان تأكيد كرد.

به گزارش مهر ،امير دريادار حسين خانزادي به همراه جمعي از معاونان
و فرماندهان اين نيرو با حضور در س��واحل مكران از پايگاههاي تحت
نظارت قرارگاه مقدم ناوگان جنوب بازديد کرد و توان دفاعي و تجهيزات
بهروز اين نيروي راهبردي را مورد ارزيابي قرار داد.
دريادار خان��زادي در اين بازديدها ضم��ن تأكيد ب��ر آمادگي و توان
حداكثري كاركنان نيروي دريايي ارتش در مقابله با تهديدات و اهميت
صيانت از مرزهاي آبي و دفاع از منافع جمهوري اسالمي ايران ،گفت:
امروز حضور كاركنان و خانوادههاي دري��ادل نيروي دريايي ارتش در
سراسر سواحل مكران نشان از عزم و اراده آهنين مردان و زناني است كه
با ايمان و پشتكار خود توانستهاند در برابر هرگونه تهديدي ايستادگي
كنند و شاخصترين الگو براي جامعه باشند.
فرمانده نيروي دريايي ارتش در پايان ضمن بررس��ي آخرين وضعيت
آمادگي رزمي و توان عملياتي فرماندهان و كاركنان اين نيرو در سواحل
مكران ،از موجشكن «كرپان» در س��واحل درياي عمان و از نزديك از
پايگاههاي دريايي ش��هيد بياتي كوهستك ،ايس��تگاه دريايي شهيد
اعتباريان سيريك ،پايگاه يكم پهباد گرانداهو و تاسيسات و اسكلههاي
در حال ساخت منطقه دوم دريايي واليت بازديد و دستورات الزم را در
زمينه تسريع در تكميل پروژههاي مختلف صادر كرد.

