عباس حاجی نجاری

محدودیتهای بیشتر غرب
برای مذاکرات آینده

پیگیری شدید کشورهای غربی عضو  5+1برای آغاز مذاکرات هستهای و
اعزام نمایندگان متعدد به ایران و بعضاً اتخاذ سیاستهای متشتت ،ناشی
از نگرانی آنها از از دست دادن بهترین فرصتی بود که دولت قبلی ایران
در برجام برای مهار قدرت و توان هستهای ایران در اختیار آنها قرار داده
بود و ترامپ با حماقت خود با خروج از برجام این فرصت را از آنها گرفت
و در نقطه مقابل ایران آن اقدام ترامپ را که با فشار حداکثری همهجانبه
علیه مردم ایران بود به فرصتی برای ایمنسازی عمومی کشور در برابر
فشارها و تحریمها و تقویت توان بازدارندگی و جبران عقبماندگیهای
هستهای و ارتقای سطح غنیسازی تبدیل کرد و مهمتر از همه آنکه مردم
ایران با انتخاب دولتی انقالبی عم َ
ال به انفعال و وادادگی کشور در برابر
غرب پایان دادند و این نکتهای است که رسانهها و دستاندرکاران غربی
بارها به آن اذعان کرده و مکررا ً تأکید میکنند که دست ایران در برابر
غرب روزبهروز پر تر میشود .به همین دلیل است که این روزها مقامات
امریکایی با هدایت صهیونیستها به تکاپو افتاده و با طرح روی میز بودن
همه گزینهها به زعم خود تالش دارند با تهدید ،ایران را مجاب به نشستن
بهپای میز مذاکراتی کنند که خود از پیش به دلیل بیتوجهی به مطالبات
اصلی ایران ،به نتیجه بخشی آن امید ندارند.
به گزارش یورونیوز ،رابرت مالی ،مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه
ی سختگیرانهتر نسبت به تهران
امریکا روز چهارشنبه گذشته در موضع 
گفت که کشورش «همه گزینهها» را در صورت شکست مذاکرات وین
در نظر خواهد گرفت :اگر ایران مایل به بازگشت به توافق هستهای سال
 ۲۰۱۵نباشد ،امریکا آمادگی کامل دارد تا «هم ه گزینهها» را لحاظ کند.
رابرت مالی همچنین با اعتراف به نقش البی صهیونیس��تی در تعیین
سیاستهای امریکا در قبال ایران یادآور شد که ایاالتمتحده و اسرائیل
در مخالفت با توسعه سالح هستهای از سوی ایران متحد یکدیگر هستند.
او افزود که بهزودی برای هماهنگی بیشتر با متحدان منطقهای خود در
این راستا راهی عربستان س��عودی ،امارات عربی متحده ،عراق و قطر
خواهد شد .این در حالی اس��ت که روز قبل از آن به گزارش بلومبرگ
همین فرد اعتراف کرده ب��ود تمام مواردی که ای��ران اکنون ناقض آن
نها
نهایی هستند که تا زمان خروج امریکا از توافق برجام ،آ 
است هما 
را رعایت میکرد.
طرح ادعای «روی میز بودن همه گزینهها »که نشان از به کارگیری گزینه
نظامی در برابر برنامه هستهای ایران را دارد در شرایطی مطرح میشود
که امریکاییها در اوج حضورشان در منطقه و قبل از فرار از افغانستان ،در
دوران ترامپ پاسخ احتمالی ایران را در اسقاط هواپیمای بدون سرنشین
گلو بال هاگ و موشکباران پایگاه عین االسد تجربه و همانگونه که در
دولت جدید امریکا نیز به آن اعتراف کرده قصد گشودن جبهه جدیدی
را ندارند ،اما تردیدی نیست که جریانسازی صهیونیستها و نقش البی
صهیونیستی در دستگاههای سیاستگذاری طرفهای ایران در برجام
تأثیری جدی در نوع واکنش آنها نسبت به روند پیشرفتهای هستهای
ایران دارد که با سفر گذشته نخس��توزیر رژیم صهیونیستی به امریکا
و«طرح اس��تراتژی ضربه هزار خنجر »و پلن بی( ) PLAN Bامریکا
آشکارتر شده و نفتالی بنت اعالم کرده که در سفر آتی به مسکو تالش
دارد نظر روسها را به راهبرد و مطالبات رژیم صهیونیستی جلب کند.
به همین دلیل تردیدی نیست که غربیها بهشدت تحت تأثیر راهبرد
صهیونیس��تها در زمینه مذاکرات قرارگرفتهان��د ،چراکه درحالیکه
نتانیاهو نخس��توزیر س��ابق رژیم صهیونیس��تی مخالف برجام بود و
نخستوزیر کنونی این رژیم نیز در ابتدا مخالف برجام بود ،اما بعدا ً تغییر
موضع داده و بر اجرای برجام تأکید میکند و این نشاندهنده آن است که
تصور آنها این است که با اصرار و پافشاری بر برجام بتوانند فرصت مجدد
مهار توان هستهای ایران و تعمیم آن به دیگر عرصهها را به دست آورند.
اما فارغ از پیشینه نحوه اجرای توافق برجام ،تجربه هشت ساله گذشته
و بدعهدیهای امریکاییها و اروپاییها در اجرای برجام بهویژه خروج
ترامپ از آن و عدم اقدام جدی دیگر اعضای برجام برای جبران خسارات
ایران و خصوصاً مواضع متزلزل دولت کنونی امریکا که نش��ان میدهد
بیش از گذشته تحت سلطه البی صهیونیستی قرار دارد هیچ چشمانداز
روشنی در زمینه تمکین غرب نسبت به مطالبات اصلی ایران در زمینه
تحریمهایی که این روزها مورد تأیید روسها و چینیها هم قرارگرفته
است دیده نمیش��ود ،اما مهمتر آنکه ایران به دنبال تضمین این است
که امریکا دیگر قادر نباشد با تغییر سیاست در این دولت یا دولت آینده
مجددا ً شرایط را برگرداند.
این واقعیتها س��بب تعامل هوش��مندانه ایران درروند مذاکرات آتی
ش��ده بهگونهای که رئیس محترم جمهور اعالم کرده است که اگرچه
ایران قصد ترک میز مذاک��رات را ندارد اما مذاکره ب��رای مذاکره برای
ایران سودی ندارد ،بلکه مذاکرهای اهمیت دارد که رفعکننده فشارها و
تحریمها و شناسایی حقوق هستهای مردم ایران و تضمینکننده عدم
تکرار خروج از برجام و رفتارهای دوگانه از س��وی غربیها نظیر نادیده
گرفته شدن توان هستهای صهیونیستها و چشم بستن بر روی اقدامات
خرابکارانه آنها باشد.
در این میان خروج از انفعال عوامل هزینهساز برای ایران درروند مذاکرات
هستهای در دولت گذشته و توصیه به آغاز زودهنگام مذاکرات نیز داستان
دیگری است کسانی که در دولت روحانی بیشترین هزینهها را به کشور به
خاطر غفلتهایشان( در خوشبینانهترین حالت) تحمیل کرده و اکنون
اعتراف میکنند که برجام را نخوان��ده بودند ،این روزها همصدا با غرب
از ضرورت تسریع در آغاز مذاکرات هستهای سخن به میان میآورند و
این در حالی است که در مورد سیاست دولت بایدن برای رفع تحریمها،
این نظریه مورد تأکید کارشناسان قرار دارد که رفع تحریمها اساساً در
دس��تور کار امریکا قرار ندارد و اگر اقدامی برای رفع برخی از تحریمها
صورت گیرد،هیچ ضمانتی برای عدم تکرار رفتار امثال ترامپ و خروج از
برجام و بازگرداندن تحریمها در همین دولت و یا دولت آینده امریکا ،داده
نمیشود .هدف اصلی دولت بایدن از شعار در مورد دیپلماسی هستهای،
رس��یدن به یک« توافق کاغذی» ونه واقعی برای ترمیم چهره امریکا و
شکل دادن به ائتالف بینالمللی با محوریت امریکا ،بهمنظور بازگرداندن
اجماع جهانی علیه ایران است.
روشنترین پیام ایران برای غربیها و دیگر طرفهای برجام این است
که باید تح��ول در ایران را ب��اور کنند و بدانند که ش��رایط تغییر کرده
است،جمهوری اس�لامی ایران در عین پیش��برد سیاستهای داخلی
خود،فارغ از مذاکرات هستهای ،آمادگی مواجهه با هر واکنشی را دارد
و به لحاظ موقعیت و ظرفیت هستهای دس��ت برتر را دارد و در این نیز
تردیدی نیست که اصرار زیاد غربیها و صهیونیستها برای تعجیل در
ازسرگیری مذاکرات ،به این دلیل اس��ت که متغیر «زمان» در شرایط
کنونی به نفع آنها نیست.
ایران اس��تراتژی خود را بر جداس��ازی روند مذاکرات از روند اداره کشور
قرار داده و توانسته است در عین مقابله با چالشهای ناشی از تحریمها،
با موفقیت زیرساختهای هستهای خود را تقویت و برخی از تخریبهای
شتابزده گذشته و عقبماندگیهای ناش��ی از آن را جبران کند و دیگر
مانند گذش��ته فریب وعدههای دروغ غ��رب را نخواهد خ��ورد ،چراکه
غرب ماهیت خود را درگذشته کام ً
ال آشکار و طرف قابلاطمینانی برای
مذاکرات نخواهد بود و ازاینرو ایران بر مواضع بهحق خود پافشاری خواهد
کرد،چراکه همدست برتر را دارد وهم غرب گزینه دیگری برای برخورد با
ایران ندارد ،چراکه همه گزینهها را تجربه کرده و شکستخورده است و تنها
یک جنگ روانی برایش باقیمانده ،که در آن جنگ نیز رسانهای بیرونیاش
رسوا و س��رپلهای داخلیاش هم همه سوختهاند .به همین دلیل است
که غرب باید خود را برای شرایط متفاوتی نسبت به گذشته آماده کنند
،شرایطی که چندان برایش آسان نخواهد بود.
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رئیسجمهور در جلسه شورای اداری استان فارس:

گشایشهایی در راه است

آین�ده کش�ور را بس�یار روش�ن میبین�م و
گشایشهایی برای کشور در حال اتفاق افتادن
است .این خبر را رئیسجمهور روز پنجشنبه و
در جلسه شورای اداری استان فارس عنوان کرد
اما به جزئیات آن اشارهای نکرد .آیتاهلل دکتر
سید ابراهیم رئیسی در هفتمین سفر استانی،
روز پنجشنبه وارد شیراز مرکز استان فارس شد
و با بیان اینکه سفرهای استانی حتم ًا باید همراه
با برنامهریزی برای رفع مشکالت استانها و باز
کردن گرههایی باشد که مردم را آزار میدهد،
گفت :پیش از انجام سفر ،هیئتی برای بررسی
مشکالت استان اعزام میشود و در تهران نیز
جلساتی برای بررسی راهکارهای پیشنهادی
برای حل مش�کالت استان تش�کیل میشود.

رئیسجمهور در آغاز این سفر استانیدر بازدیدهای
سرزدهای به شهرستان مرودشت در  ۴۵کیلومتری
شمال شیراز رفت و ضمن بازدید از کارخانه تعطیل
ش��ده آزمایش ،در جمع م��ردم روس��تای کناره
مرودشت و دامداران و کشاورزان منطقه حضور یافت
و با آنها رو در رو گفتوگو کرد .بازدید از کارخانه در
حال احداث کاغذس��ازی فارس ،مجموعه میراث
جهانی تخت جمشید و زیارت حرم مطهر حضرت
شاهچراغ (ع) و آرامگاه حافظ شاعر بلندآوازه ایران،
برنامه دیگر رئیسجمهوری بود.
 100مصوبه برای گرهگشایی از مشکالت فارس
رئیسی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری
استان فارس به تشریح مواردی از یکصد مصوبه سفر
به این استان و برنامههای دولت برای گرهگشایی از
مشکالت استان اشاره کرد و گفت:در دیدار با مقام
معظم رهبری به این موضوع اشاره کردم و ایشان
فرمودند که به این نگاه (آینده روشن کشور) عمیقاً
اعتقاد دارم که البته تحقق آن به دست توانای شما
عزیزان بستگی دارد.
رئیسجمهوربراهمیتتکمیلطرحهاینیمهتمام
در اس��تانها تأکید کرد و گفت :تا طرح نیمهتمام
وجود دارد ،نباید سراغ طر ح جدیدی رفت و کارهای
نیمه تمام را باید تکمیل کرد .رئیس��ی با اشاره به
بازدید سرزده خود از روستای کناره در شهرستان
مرودش��ت در این س��فر گفت :مردم منطقه برای
دسترسی به آب برای استحمام هم مشکل داشتند
و این نشان میدهد که مس��ئله آب از ضرورتها و
اولویتها است .رئیسی در بخش دیگری از سخنان
خود از اهتمام دولت به رفع مش��کالت ناش��ی از
خشکسالی در اس��تانهای متأثر از کم آبی سخن
گفت و اظهار داشت :این مسئله از جمله در خصوص
استان فارس در شورای عالی آب مطرح خواهد شد.
اگر ظرفیتها و اعتب��ارات در این بخش به صورت
عادالنه تقسیم ش��ود ،مردم راضی خواهند بود ،به
ویژه اینکه اگر با مردم هم در میان گذاشته شود ،بر
این باور هستم که باید با مردم سخن گفت.
رئیسجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با
تأکید بر اینکه صنایع غیرفعال در استان فارس باید
احیا شوند ،گفت :ش��ماری از صنایع در این استان
تعطیل شدهاند و برخی هم نیمه فعال هستند .وی
به بازدید خود از کارخانه تعطیل آزمایش مرودشت
اش��اره کرد و گفت :امروز وضع اس��فناکی در این
کارخانه دیدیم که به جای اینکه کارخانه محل تولید
باشد ،به انبار پیاز تبدیل شده است.
نجات کشور در تولید است
رئیسی با اشاره به سخنان برخی دامداران مرودشت

فرمانده کل سپاه در بازدید
از جزایر خلیج فارس خبر داد

هدف 2هزارکیلومتری
در تیررس موشکهای کروز سپاه

در عرص�ه موش�کهای ک�روز دریایی ه�م نی�روی دریایی س�پاه
موش�کهایی با برد  300 ،90 ،35و  700کیلومت�ری در اختیار دارد و
در آینده نزدیک موش�ک کروز با برد  2000کیلومتر و با قابلیت هدف
قرار دادن شناورهای متحرک نیز در این نیرو گسترش خواهد یافت.

مبنی بر تمایل برخی در کشور به واردات دام به جای
تولید در داخل تأکید کرد :نجات کش��ور در تولید
اس��ت؛ باید تولیدکننده در بخشهای کشاورزی
و صنعت باش��یم ،چرا که واردات ما را از استقالل
دور خواهد کرد .رئیسجمهور در ادامه از بانکها
خواست که تسهیالت بانکی را به سمت حمایت از
تولید هدایت کنند.
رئیسجمهوری گفت :سیاس��ت و راهبرد دولت
سیزدهم بر همین امر اس��توار است و به جای پول
پاشی به دنبال هزینه کردهای صحیح و سوق دادن
سرمایههاونقدینگیهابهسمترونقتولیدوتقویت
اقتصادمقاومتیاست.مامعتقدیمکههجوموجهت
دهی نقدینگیها و سرمایهها و منابع بانکی کشور در
تولید و تقویت و رونق آن نه ایجاد هزینه و نه تورم
میکند به ایجاد اشتغال و کاهش معضل بیکاری و
ایجاد امید در جامعه نیز کمک میکند.
رئیسی راه نجات کشور را نیز رونق تولید و تقویت و
جاریساختنواقعیاقتصادمقاومتیورهنمودهای
مقام معظم رهبری در این حوزه دانست و تأکید کرد:
در همین استان فارس بخش عمدهای از کارگاههای
کوچک اقتصادی و کارخانههای صنعتی و تولیدی
غیرفعال و نیمه کاره رها شدهاند که با تزریق میزان
کمی نقدینگی این کارخانه رون��ق دوباره خواهد
گرفت .وی به رص��د و بازدید از برخ��ی طرحها و
کارخانههای صنعتی در جریان سفر خود به فارس
به ویژه در شهرستان مرودشت اشاره کرد و گفت:
کارخانه آزمایش این شهرس��تان به ش��دت دچار
رکود شده که میتوان با کمک و ارائه تسهیالت به
سرمایهگذاران ،این واحد صنعتی را فعال کرد.
مردم به سفره خود نگاه کنند ،میفهمند
چه وضعی داشتند
رئیسجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود
در جلسه شورای اداری اس��تان فارس با تأکید بر
عزم دولت برای رفع مش��کل بیکاری و مسکن ،به
برخی محدودیتهای مالی و مشکالت و تحریمها

و فش��ارهای اقتصادی کشور اش��اره کرد و گفت:
مس��ئوالن به ویژه اس��تانداران باید با همکاری و
بهرهگیری از همه ظرفیته��ا و نیروهای نخبه و
دلسوزان به دنبال حل مشکالت باشند ،آنها باید به
میان مردم بروند و با آنان سخن بگویند.
رئیس��ی گفت :وزرا و مس��ئوالن در این دولت به
دنبال آن نباشند که دولت را با چه وضع و مسائل
و مشکالتی تحویل گرفتند؛ به این موضوعات دامن
نزنند ،بلکه در اندیشه حل مشکل مردم و اینکه چه
کاری باید کرد تا به صورت ریشهای ،فقر کاهش یابد
و مشکالت معیش��تی و اقتصادی مردم حل شود.
وی تصریح کرد :مردم چنانچه به سفره خودشان
نگاه کنند میفهمند چه وضعی داشتند ،یا به ارزش
پول ملی نگاهی بیفکنند و به عدد و رقمهایی که
صاحبنظران میدانند که دارای چه وضعی بودیم و
هر کدام خود اینها حکایت از وضعیت گذشته و قبل
از شروع این دولت دارد.
پاسخ به منتقدان سفرهای استانی
رئیسجمهور همچنین عصر پنجشنبه در ادامه
برنامههای سفر به استان فارس در دیدار جمعی
از نخبگان ،علما ،خانوادههای ش��هدا ،ایثارگران
و قش��رهای مختلف مردم در محل مصالی نماز
جمعه شیراز با بیان اینکه برگزار نشدن سفرهای
استانی دولت مشکلی را حل نمیکند و این سفرها
باید انجام شوند ،گفت :رئیسجمهور و مدیران باید
مسائل و مشکالت را با حضور میدانی شناسایی و
حل کنند و اگر رئیسجمهور به اس��تانها سفر
نکند ،نمیتواند درک واقعی از مشکالت موجود
در بخشهای مختلف کشور داشته باشد و آنها را
رفع کند .آنچه امروز به دنبال آن هستیم و بیانیه
گام دوم انقالب اسالمی نیز بر آن تأکید میکند،
جبران عقبماندگیها است و بهرغم پیشرفتهای
زیاد در حوزهه��ای مختلف ،یک��ی از مهمترین
عقبماندگیها در  ۴۰سال گذشته ،تحقق عدالت
است .دکتر رئیسی گفت :برای آنکه پیشرفت به

عدالت ختم شود ،باید براساس مطالعات مبتنی بر
آمایش سرزمینی و شناخت ظرفیتها و نیازهای
هر منطقه طراحی و اجرا شود.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه محور حرکت دولت
سیزدهم تحقق عدالت خواهد بود ،گفت :اساس
حرکت دولت ،اجرای قانون و شناسایی و جبران
کاستیهاس��ت .اس��تان فارس قطب کشاورزی،
معدن ،صنعت ،گردش��گری ،خدمات و بازرگانی
اس��ت و با توجه به خیل عظیم جوانان باانگیزه و
تحصیل کرده ،نباید با مشکل بیکاری مواجه باشد،
اما متأسفانه از نخستین دقایق حضورم در استان
فارس با گالیهها و درخواستهای مردم در زمینه
بیکاری و اشتغال مواجه ش��دهام .رئیسی گفت:
برخیها به سفرهای اس��تانی خرده میگیرند و
میگویند که این س��فرها پرهزینه است ،اما بنده
میگویم اگر رئیسجمهور به استانها سفر نکند،
چگونه مشکل کارخانهای که  ۸۷درصد عملیات
احداث آن انجام شده و برای  ۱۳درصد باقیمانده،
هشت سال معطل مانده ،حل خواهد شد!
وی گفت :اگر رئیسجمه��ور و مدیران برای حل
مش��کالت در میانه میدان حضور نداشته باشند،
بسیاری از مشکالت حل نخواهد شد .پروژههای
بس��یاری هس��تند که با تزریق اعتبارات اندک و
رفع مش��کالت کوچک تکمیل و به بهرهبرداری
میرس��ند و بنده به عنوان رئیسجمهور مصمم
هستم به حضور در میان مردم و مدیریت میدانی
مسائل ادامه دهم .رئیسجمهور گفت :قبل از هر
سفر استانی هیئتی به استان مقصد اعزام میشود
و جلساتی نیز در تهران با نمایندگان و مسئوالن
استان برگزار میشود و مسائل و مشکالت احصا
و جمعبندی میش��ود و طرحها و اعتبارات الزم
برای اس��تان به تصویب میرس��د .رئیسی گفت:
برای استان فارس بیش از  ۱۰۰طرح قطعی شده
که با اجرای آنها بخش مهمی از مشکالت استان
حل خواهد شد.

به گزارش تسنیم ،سردار سرلشکر حسین س�لامی فرمانده کل سپاه در
جریان بازدید از جزایر خلیج فارس طی سخنانی اظهار داشت :نیروی دریایی
سپاه در عرصههای شناوری بهخصوص ظرف سالهای اخیر پیشرفتهای
چشمگیری را تجربه کرده و در حوزه شناورهای تندرو افزایش سرعت به
چیزی نزدیک به  100نات یا صد گ��ره دریایی که پدیده جالبی در عرصه
سرعت و شتاب در دریانوردی است پیشرفتهای خوبی حاصل کردهایم.
وی ادامه داد :در عرصه پهپادی نیز نیروی دریایی س��پاه پیش��رفت قابل
مالحظهای داشته است و هم اکنون این نیرو صدها فروند پهپاد شناسایی،
مراقبتی ،رزمی و انتحاری با بردهای مختلف در اختی��ار دارد که با تالش
عزیزانمان در حوزه پهپادی ،پرندههایی تا برد  1200کیلومتر به این نیرو
اضافه شده که در حال افزایش برد این پهپادها هستیم.
سردار سالمی تصریح کرد :در عرصه موشکهای کروز دریایی هم نیروی
دریایی سپاه موشکهایی با برد  300 ،90 ،35و  700کیلومتری در اختیار
دارد و در آینده نزدیک موشک کروز با برد  2000کیلومتر و با قابلیت هدف
قرار دادن شناورهای متحرک نیز در این نیرو گسترش خواهد یافت .فرمانده
کل س��پاه عنوان کرد :در عرصه جنگ الکترونیک هم همان طور که ملت
ایران در مراسم تحویل دهی این س��امانهها در سال  99شاهد بودند ،انواع
س��امانههای جمع آوری ،اخاللگرها و تهاجم جنگ الکترونیک در نیروی
دریایی سپاه گس��ترش یافته که توان دفاعی و تهاجمی خوبی به این نیرو
اضافه کرده است.
نیروی دریایی سپاه در مرز آمادگی «واکنش سریع»
سرلشکرسالمیهمچنینباتأکیدبراینکهمابرایمقابلهموفقباهرتهدیدی
آمادگی داریم و قدرت دفاعی و تهاجمی ما برای واکنشهای سخت برابر
دشمنان ساخته شده است ،تأکید کرد :نیروی دریایی سپاه به مرز آمادگی
رزمی عملیاتی« واکنش سریع »رسیده است.
وی صعود سطح آمادگیهای دفاعی – رزمی یگانها را مثبت ارزیابی کرد و
گفت :طی سالهای اخیر بهخصوص سه سال گذشته نیروی دریایی سپاه
به واسطه همت بلند فرماندهان این نیرو و در قله آن فرمانده محترم نیروی
دریاییسپاه،برادرعزیزمسردارتنگسیریوهمرزمانشان،پیشرفتهایقابل
مالحظهای در تمام عرصههای قدرت در نیروی دریایی سپاه بهویژه ساخت
و تولید شناورهای پیشرفته ،پهپادهای برد بلند و موشکهای هدایت شونده
ف رقم زدهاند.
دریا پایه در کالسهای مختل 
سرلشکر سالمی افزود :نیروی دریایی سپاه با استفاده از سامانههای نوین
جنگالی توانسته اشرافیت کاملی بر جغرافیای خلیج فارس و تنگه هرمز
به دست آورد که این مهم امروز از افتخارات نیروی دریایی ما است .فرمانده
کل سپاه گفت :نیروی دریایی سپاه در آیندهای نزدیک به یک نیروی مسلم
در تراز انقالب اس�لامی و قاطع برای دفاع از منافع حیاتی کشور عزیزمان
در دریا خواهد رسید و قدرت تعقیب دش��من در اعماق طوالنیتر را به رخ
خواهد کشید .سرلشکر سالمی ابراز داشت :دشمنان ما باید به این درک از
واقعیت قدرت تهاجمی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران و سپاه برسند که در
سیاستها و راهبردهای دفاعی ما هیچ گونه عملی ،از هیچ دشمنی ،در هیچ
نقطهایباهیچمقیاسینیستکهقابلتحملباشدوماراواداربهواکنشهای
سرسختانه ،قاطعانه و سریع نکند .فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه قدرت
دفاعی و تهاجمی ما برای واکنشهای سخت به هر دشمنی کام ً
ال آماده و
سریع است ،اظهار داشت :ما برای هر سناریویی آمادگی داریم و امروز بخشی
از این آمادگیها در کرانههای خلیج نیلگون همیشه فارس مشاهده میشود.
وی تصریح کرد:همه سامانههای استفاده شده در نیروی دریایی سپاه اعم از
موشکی ،پدافندی ،جنگالی ،پهپادی ،زیر سطحی کام ً
ال بومی و تولید داخل
است و یگانهای رزمی شناوری ،تکاوری و بسیج دریایی نیروی دریایی ما در
سطح آمادگیهای فوق العاده به سر میبرند و قادر هستند در مواجهه با هر
تهدیدی با هر مقیاسی ،در هر نقطهای« واکنش سریع »نشان داده و قاطعانه
به آن پاسخ دهند.

امیرآبادیفراهانی:

قضائی

رئیس قوه قضائیه :فرایندهای پیچیده و فسادزا باید کوتاه شود

ش�خص ًا قائ�ل ب�ودم و دنب�ال ای�ن هس�تم که
بعض�ی از فراینده�ای پیچی�ده و فس�ادزا را
ب�ا هم�کاری دول�ت و مجلس کوت�اه کنی�م تا
ب�ا ش�فافتر ،چابکت�ر و کارآمدت�ر ش�دن
س�اختارها ،مش�کالت م�ردم کاه�ش یاب�د.

به گزارش مرکز رس��انه قوه قضائیه ،در ادامه سلسله
نشستهای تخصصی مسئوالن عالی دستگاه قضا
برای بررسی چالشها و راهکارهای اصالح فرایندهای
قضایی در جهت کاهش مش��کالت م��ردم در دوره
«تحول و تعالی» ،نشستی کارشناسی با موضوع «علل
و عوامل شکلگیری پروندههای ماده  »۴۷۷برگزار
شد .ماده  ۴۷۷درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه
قضائیه ،در خصوص پروندههایی است که ادعا میشود
در آنها حکم خالف بین شرع صادر شده است.
رئیس قوه قضائیه در این نشست بر ورود تخصصی و
فنیبرایریشهیابیچالشهایموجوددرنظامقضایی
ن و فرایندهای
کشور تأکید کرد و متذکر شد :قوانی 
پیچیده درون و بی��رون قوه قضائیه ک��ه برای مردم
دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده اند،
باید اصالح شوند.
حجتاالس�لام غالمحسین محس��نی اژهای گفت:
ش��خصاً قائل بودم و دنبال این هس��تم که بعضی از
فرایندهای پیچیده و فس��ادزا را با همکاری دولت و
مجلس کوتاه کنیم تا با شفافتر ،چابکتر و کارآمدتر
شدن ساختارها مشکالت مردم کاهش یابد .وی برای
نمونه به پیچیدگیهای قانون مالیات و فرایند صدور
مجوزها اشاره کرد و افزود :فرایندهای طوالنی و الیه
الیه در این حوزهها عالوه بر آنکه مش��کالتی را برای
مردم به وجود آورده ،قطعاً فسادزا هم است.
رئیس ق��وه قضائیه از م��اده  ۴۷۷ب ه عن��وان یکی از
فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم

تسهیل این روند ،به تشریح مسیری که برای اصالح
این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت :در یک
دوره ش��عب تخصصی برای رسیدگی به درخواست
اعاده دادرس��ی ایجاد ش��د که بعدها مشخص شد
کارآمدی الزم را نداشتهاند .محس��نی اژهای افزود:
در مقطعی دیگر بحث ماده  ۱۸مطرح شد که تصریح
داشت اگر حکمی خالف ب َ ّین شرع و قانون بود ،دوباره
باید مورد بررس��ی قرار گیرد اما بعدا ً این سؤال پیش
آمد که مرجع تش��خیص خالف شرع بودن رأی کی
و کجاست؟
وی ادام��ه داد :در آن مقطع با این ف��رض که احکام
خالف شرع ب َ ّین باید نادر باشد ،گفته شد تشخیص
این امر با ش��خص رئیس قوه قضائیه است اما وقتی
تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود ،قطعاً رئیس قوه
قضائیه نمیتواند خود همه پروندهها را بخواند .رئیس
قوه قضائیه تصریح کرد :در این شرایط رئیس دستگاه
قضا مجبور است پروندهخوانی و تشخیص خالف شرع

بودن حکم را اگر جزو موضوع��ات غیرقابل تفویض
نباشند ،به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خود
نهایتاً بدون مطالعه پرونده ،نظر آنها را امضا کند.
محس��نی اژهای افزود :در یک دوره رئیس وقت قوه
ت
قضائیه همین کار را انجام داد اما با توجه به حساسی 
ن کار توسط افراد
تش��خیص موضوع و لزوم انجام ای 
دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره
نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند
مدت میشد.
که باعث اطاله رسیدگی بلند 
رئیس ق��وه قضائیه با بی��ان اینکه «طوالنی ش��دن
فرایند اعمال ماده  ۴۷۷موجب بروز نارضایتی مردم
میشود» ،به طرح این سؤال پرداخت که چرا اساساً
یک قاضی بای��د حکمی صادر کند ک��ه خالف ّبین
شرع باش��د و چرا در برخی موارد ،این مسئله تکرار
هم میشود .اگر قاضی حکم خالف بین شرع صادر
میکند باید مورد سؤال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه
پاسخگو باشد.

محسنی اژهای در عین حال گفت :گاهی اوقات درباره
یک موضوع اختالف برداشت وجود دارد و ممکن است
یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری
تفاوت داشته باشد که این مسئله را نمیتوان خالف
شرع ّبین دانست .رئیس قوه قضائیه تداوم اجرای قانون
ماده ۴۷۷باشرایطرسیدگیبلندمدتوپیچیدهفعلی
را غیر قابل قبول دانس��ت .وی با تأکید بر اصالح این
روند ،از معاون قضایی قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی
کشور خواست که پروندههای مشمول ماده  ۴۷۷را
به صورت غیرانتخابی مورد بررس��ی قرار دهند و اگر
با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان
یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خالف ّبین
شرع تشخیص داده شده ،موضوع را با جدیت پیگیری
کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.
محس��نی اژهای همچنین به معاون��ت حقوقی قوه
قضائی��ه مأموریت داد ب��ا کمک دیگ��ر بخشهای
قضایی و با اس��تفاده از نظرات کارشناسان و اعضای
کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکلگیری
درخواستهای ماده  ۴۷۷را بررس��ی و راهکارهای
اصالحی در خصوص نحوه اجرای این م��اده را ارائه
کنند .در این جلسه حجتاالسالم مرتضوی مقدم،
رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار
پروندههای جاری مربوط به ماده ۴۷۷و روند رسیدگی
به آنهاگفتکه این مادهبه یک معضلبرای دیوانعالی
تبدیل شده است .وی تعداد درخواستها برای اعاده
دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب
اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از
این درخواستها بر اس��اس مبانی غلط ارائه شدهاند
و اص ً
ال قابلیت پیگیری ندارن��د و این با روح قانون که
محدود به رسیدگی مجدد به احکام خالف ّبین شرع
است ،منافات دارد.

محرمانگیاموالمسئوالن
ارتباطی بهمصوبهمجلسندارد

عضو کمیس�یون اقتصادی مجلس ضمن رد و دروغ دانستن شایعات
اخیر مبنی بر مصوب�ه یا قانون مجلس ب�رای محرمانه مان�دن اموال
مسئوالنتوضیحاتیدربارهجوسازیهایاخیرعلیهمجلسارائهکرد.

احمد امیرآبادی فراهانی ،نماینده مردم قم در مجلس در گفتوگو با خانه
ملت در واکنش به هجمههای اخیر برخی رسانهها به مجلس یازدهم به بهانه
محرمانه ماندن اموال مسئوالن بعد از اعالم گفت :مجلس هشتم مصوب
میکند همه مس��ئوالن کش��ور اموال خود را اعالم کنند ،شورای نگهبان
آن را مغایر قانون اساسی میداند با اصرار مجلس هشتم ،مصوبه به مجمع
تشخیصمصلحتنظامفرستادهمیشودوبعدازمدتیباقیدمحرمانهتأیید
میشود ،حال باید از هجمهکنندگان پرسید ،این چه ارتباطی به مجلس
یازدهم دارد؟
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت قید محرمانگی
را به مصوبه مجلس اضافه کرد ،بیان کرد :به موجب ماده  5این قانون که در
مجمع به آن الحاق شد« ،فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و
اطالعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن
تعیین شده است ،محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
وی با اشاره به اینکه براین اساس قید محرمانگی بر اعالم اموال کارگزاران و
مسئوالن کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم
آیتاهلل هاشمی قید شد ،گفت :در همان زمان نمایندگان و جریان انقالبی
انتقاد جدی را به موضوع محرمانگی اموال مسئوالن داشتند اما مجمع بر
مصوبه خود اصرار کرد.
امیرآبادیفراهانیبیانکرد:متأسفانهدرزمانریاستآیتاهللآملیالریجانی
بر دستگاه قضا آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا ،تدوین و ابالغ نشد
و در نهایت در تاریخ  20خرداد ماه سال  98پس از انتصاب آقای رئیسی به
ریاست قوه قضائیه ،آییننامه اجرایی این قانون از سوی وی ابالغ شد.
 نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد :اکنون ط��رح نظارت بر مقامات،
مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران در مجلس و در کمیسیون
حقوقی قضایی در حال بررس��ی اس��ت زیرا تطبیق ام��وال و داراییهای
مسئوالن ،صرفاً به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای
متعدد دیگری این اطالعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به
مسیرهای دریافت اطالعات ،سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.

