
مسئولیت تاریخی نمایندگان مجلس یازدهم
نمایندگان چهارمین دوره مجلس شورای اسالمی در تاریخ 27 تیرماه 
سال 1372 بر اس��اس ماده واحده ای روز دهم آذرماه را که مصادف با 
سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت اهلل سید حسن 
مدرس می باش��د به عنوان روز مجلس نام گذاری کردند. ورود ش��هید 
مدرس به مجلس شورای ملی به آبان ماه سال 12۸۸بازمی گردد. پس 
از پیروزی مشروطیت و تصویب قانون اساسی و گنجاندن اصل تراز اول 
)نظارت فقها بر مصوبات مجلس(، شهید مدرس به همراه 20 فقیه دیگر 
از سوی مراجع عظام نجف به مجلس معرفی شدند و مجلس دوم شورای 
ملی ایشان را به عنوان یکی از پنج تن فقیه تراز انتخاب می کند. مدرس 
از دوره سوم تا شش��م در قامت نمایندگی مردم در مجلس به فعالیت 
سیاسی خود ادامه داد. مدرس از نوادر سیاستمداران ایران است که با 
درآمیختن بجای دین و سیاست، درنهایت هوش و ذکاوت، شجاعانه در 
برابر دو جریان استبداد و استعمار ایستاد و مخلصانه جان خود را نیز در 
این راه فدا کرد. این خصوصیات سبب شد تا حضرت امام خمینی)ره( 
مدرس را به عنوان ش��خصیت پویا و الگو در تمامی اعصار معرفی کند: 
»مدرس حاال هم زنده است. مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. لذا سعی 
کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید، البته مثل مدرس که به این 

زودی   ها پیدا نمی شود. شاید آحادی مثل مدرس باشند«. 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تصویب قانون اساسی ، مجلس شورای 
اسالمی در میان نهادهای تشکیل شده در نظام  بیشترین اصل از اصول 
قانون اساس��ی را به خود اختصاص داده و به عن��وان یکی از نمادهای 
اصلی مردم ساالری دینی در نظام جمهوری اسالمی شناخته می شود 
و در همین راستا حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری با به کار گیری 
تعابیری نظیر»رأس امور«و یا»عص��اره فضائل ملت«برای مجلس ، در 
عین اشاره به اهمیت و جایگاه مجلس ، مسئولیت خطیر این نهاد را در 

ادوار مختلف مورد تأکید قرار داده اند. 
به عبارت دیگر همان گونه ک��ه مردم ایران با حرک��ت انقالبی خود در 
بهمن 13۵7 با پشت پا زدن به نظام طاغوتی گذشته استقالل، آزادی و 
جمهوری اسالمی را در ایران عزیز نهادینه کرده اند، از مجلس شورای 
اسالمی به عنوان عصاره ملت انتظار است که بتواند ضمن پرچم داری از 
این شعار  ها و محقق کردن آن   انقالب اسالمی را نه تنها در ریل اصلی 
خود حفظ کند ،بلکه باید بتواند در هر دوره آن را چندین گام به پیش 
ببرد و به همین دلیل اس��ت که خانه ملت باید از یک س��و عصاره ای از 
خصایص و ویژگی های صاحبان خانه یعنی ملت مؤمن و انقالبی ایران 
باشد و از سوی دیگر مبتنی بر رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم 
رهبری تمام مساعی خود را صرف اسالم، کشور و ملت ایران کند و پایگاه 

محکمی در دفاع از ارزش های انقالب اسالمی باشد. 
 البته طبیعی است که تحقق این آرمان مس��تلزم انتخاب نمایندگان 
شایسته و توانمند از س��وی مردم ایران اس��ت، به گونه ای که مجلس 
باید محل مجتمع شدن انسان   ها و نمایندگان مهذبی باشد که ضمن 
برخورداری از تقوای فردی دارای تقوای جمعی نیز باشند. این ویژگی از 
چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر معظم انقالب نماینده بی تقوی 
را شایسته پوشیدن این خلعت نمی دانند. ایش��ان در اسفندماه سال 
1390 و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم ضمن بیان معیار های 
نماینده یک ملت انقالبی، مؤمن و شجاع ، اولین معیار را تقوای او دانسته 
و می فرمایند: »آن کسی که تقوای الزم را ندارد و اهل معنویات نیست و 
اهل دنیا است و فقط برای نام و نشان و استفاده شخصی این مسئولیت 
را می خواهد او الیق و شایسته این کار نیست«. معظم له در دیگر بیانات 
خود ،ع��الوه براین ویژگی به نکات��ی دیگر نظیر دارا ب��ودن مرزبندی 
ش��فاف با مخالفان و معاندان و دشمنان انقالب و آش��نایی با درد  ها و 
مشکالت اساسی مردم،روحیه مبارزه با فساد، داشتن انگیزه الزم برای 
گسترش و اعتالی فرهنگ اسالمی ،عدالت خواهی و مسئولیت پذیری 

اشاره کرده اند.
 طبعاً بازخوانی ای��ن ویژگی   ها برای رقابت های انتخاباتی در ش��رایط 
کنونی که مجلس یازدهم بیش از یک سال از عمر خود را سپری کرده 
است نیست ،بلکه تأمل و توجه در این است که آیا مجلس یازدهم در 
طول این مدت ،خود را در تراز بیانات رهبر معظم انقالب که در روز 22 
تیرماه امسال در ارتباط تصویری با نمایندگان مطرح نمودند می بیند 
آنگاه که ایش��ان مجلس یازده��م را یکی از قوی   تری��ن و انقالبی   ترین 
مجالس پس از انقالب خواندند، مجلسی که با حضور جوانان پرانگیزه و 
پر ایمان و پرتوان در کنار حضور میدانی مدیران انقالبی و پیشکسوتان 
دارای س��وابق نمایندگی ، باید مظهر امید و انتظار مردم در ش��رایط 

اقتصادی و جنگ روانی گسترده دشمنان باشد. 
 توصیه های رهبر معظم انقالب در این دی��دار که هنوز چند ماه از آن 
نمی گذرد،مسئولیت نمایندگان دوره یازدهم را بسیار سخت تر کرده 
و می کند، آنگاه که داشتن نیت الهی و خالص، کار کردن برای مردم و 
پرهیز از جو زدگی و پایبندی به س��وگند نمایندگی و توجه به مسائل 
اصلی و کلیدی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیه   ها و تعامل با دیگر 
قوا را جزو الزامات اصلی نمایندگی و به ویژه در این دوره حساس از تاریخ 

انقالب اسالمی بیان می کنند. 
آنچه به ای��ن دوران اهمیت بیش��تری می دهد ،تحولی اس��ت که در 
ماه های اخیر در عرصه سیاس��ی و اجتماعی کشور اتفاق افتاده است؛ 
ایس��تادگی و مقاومت مردم ایران در برابر س��همگین   ترین فشار  ها و 
تحریم های اقتصادی نظام سلطه در کنار هوشیاری و استقامت در برابر 
پیچیده   ترین جنگ روانی که با به کارگیری صد  ها شبکه ماهواره ای و 
هزاران س��ایت در فضای مجازی علیه ملت اعمال شده است ،ضرورت 
تالش مضاعف و همگرایی قوای نظام برای خدمت رسانی بیشتر به مردم 
را ایجاب می کند ویژگی   هایی که رهبر معظم انق��الب از آن به عنوان 
فضائل ملت یاد می کنند که در عرصه ه��ای مختلف نظیر؛ مجاهدت، 
ایثار، عزت و اعتمادبه نفس، امید و توانایی ایستادگی در برابر مشکالت 

بروز یافته است. 
 در این میان اما همگرایی ایجادشده میان قوای نظام بهترین فرصت را 
برای خدمت مردم برای قوای سه گانه و به ویژه مجلس شورای اسالمی 
ایجاد کرده است که در حین رعایت اولویت   ها و مسائل اساسی کشور 
از تکرار برخی رفتارهای آسیب های گذش��ته که در توصیه های رهبر 
معظم انقالب نیز مورد تأکید قرارگرفته نظیر سوءاستفاده نمایندگان 
از توانایی های قانونی در مسائل شخصی گروهی و یا قومی و یا ورود به 
مسائل اجرایی، بی احتیاطی در استفاده از تریبون   ها برای بیان نظرات و 

تالش برای رسیدن به مسئولیت های اجرایی و...  پرهیز کنند.

عباس حاجی نجاری

در تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه با آیت اهلل رئیسی مطرح شد

تحریم ها را بردارید تا مذاکرات پیش برود 

به فاصله قریب به ش�ش ماه از توقف مذاکرات 
هس�ته ای ای�ران و 1+4 ک�ه با هدف بازگش�ت 
طرف ه�ای غربی به تعه�دات خ�ود در برجام، 
پ�س از خ�روج یکجانب�ه امری�کا و طرف های 
اروپایی دنبال   می ش�د، این مذاک�رات با توافق 
طرفی�ن از 8 آذر از س�رگرفته ش�ده اس�ت. 
آنچه این دور از مذاکرات را از ش��ش دوره گذشته 
متمایز کرده، اراده معطوف به نتیجه دولت سیزدهم 
برای احقاق حقوق ایران در برجام است با این تفاوت 
که دولت رئیس��ی همواره بر این نکته تأکید کرده 
است که در کنار پیگیری حقوق قانونی مردم ، هرگز 
سیاست خارجه کشور را به برجام پیوند نخواهد داد. 
این نکته را رئیس جمهور در نخستین نشست خبری 
خود پس از پیروزی در انتخابات 1400 مورد تأکید 
قرار داده و تاکنون هم بر اساس همین سیاست پیش 
رفته است. چنانکه در گفت وگوی دو  شنبه شب به 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه - که سومین 
گفت وگوی او با دکتر رئیس��ی طی سه ماه گذشته 
است- بار دیگر به او یادآور شد »کسانی که نقض عهد 
را در برجام آغاز کرده ان��د، باید اعتماد طرف مقابل 
را جلب کنند تا مذاکرات به صورت واقعی و نتیجه 

بخش پیش برود. «
رئیسی البته این اطمینان را هم به همتای فرانسوی 
خود می دهد که »اگر امریکایی   ها تحریم   ها را بردارند 

و اروپایی   ها هم به تعهدات خود عمل کنند به هیچ 
عنوان نگران انجام تعهدات از جانب ایران نباشند. 
چون بار  ها در عمل نش��ان داده ایم به تعهدات خود 

پایبند هستیم. «
در گفت وگوی رئیس دولت سیزدهم برخالف رئیس 
دولت گذشته، دیپلماسی فعال جای انفعال را گرفته 
و به درس��تی توپ را در میدان طرف غربی انداخته 
است. چه آنکه او از مذاکره معطوف به نتیجه سخن 
می گوید، نه مذاکره برای مذاکره. رئیس جمهور با 
طرح این س��ؤال که چرا با وجود پایبندی ایران به 
برجام و انجام تعهداتش، امری��کا نقض عهد کرد و 
اروپایی   ها نیز به تعهدات خود عمل نکردند، گفته: 
»باید از کسانی که نقض عهد کردند پرسید چرا آنان 
به تعهدات خود پایبند نبودن��د و ما بار دیگر تأکید 

می کنیم به تعهدات خود پایبند هستیم. «  
رئیسی از اعزام »یک تیم جامع« به مذاکرات به عنوان 
نشانه ای از »اراده جدی ایران در این مذاکرات « یاد 
کرده تا فضا سازی های دروغین غربی  ها مبنی بر عدم 
اراده ایران برای بازگش��ت به مذاکرات را که بعضاً از 
سوی دنباله های آنها در کشور بازتولید و بلکه تکرار 
می ش��ود، خنثی نماید. این اراده جدی ایران البته 
معطوف به خواس��ت طرف های غربی هم است؛ به 
همین دلیل دکتر رئیسی از رئیس جمهور فرانسه 
می خواهد تالش کند در همکاری با دیگر کشورهای 

حاضر در وین، مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم های 
ایران ملغی گردد. 

رئیس جمهور رفتار مسئوالنه جمهوری اسالمی 
ایران در عمل ب��ه تعهدات برجام��ی را یادآوری 
کرده و برای اثب��ات آن، مواضع اخی��ر مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر به تهران را 
به عنوان شاهدی بر این ادعا می آورد:  » مدیرکل 
آژانس انرژی اتمی در ایران هیچ سخنی از پایبند 
نبودن ایران به تعه��دات بیان نک��رد و ما اکنون 
نیز آماده ایم به هم��کاری کامل خ��ود با آژانس 
ادامه دهی��م. «  عالوه بر این کارشناس��ان آژانس 
بین  المللی انرژی اتمی در 16 دوره بازرسی، تمام 
فعالیت های هسته ای ایران را صلح  آمیز ارزیابی و 
تصریح کرده بودند که ایران در فعالیت های خود 
کوچک ترین انحرافی نداشته است. از این روست 
که رئیس جمهور کشورمان با صدای بلند و صریح 
طرف های غربی را م��ورد خطاب قرار می دهد که 
»کسانی که نقض عهد را در برجام آغاز کرده اند، 
باید اعتماد طرف مقابل را جلب کنند تا مذاکرات 
به ص��ورت واقع��ی و نتیجه بخش پی��ش برود.«  
رئیس��ی بار دیگر تأکید کرده: ایران در مذاکرات 
نتیجه گرا است و گفت وگو  ها باید به لغو تحریم   ها 

منجر شود. 
او به همتای فرانسوی خود گفته: اگر برای آژانس 

بین المللی اتمی مرجعیت قائل هس��تید و به آن 
اس��تناد می کنید، همین آژانس بار  ها اعالم کرده 
اس��ت که جمهوری اس��المی ایران ب��ه تعهدات 
هس��ته ای خود پایبند بوده اس��ت. دکتر رئیسی 
از رئیس جمهور فرانسه خواس��ت برای برداشتن 
تحریم ه��ای ظالمان��ه و انجام تعهدات از س��وی 

امریکایی   ها و اروپایی ها تالش کند. 
   مکرون: خروج امری�کا از برجام محکوم 

است
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز در تماس 
تلفنی خود با محکوم کردن خروج امریکا از برجام، 
گفت: »برجام را مسئولیت مشترک خود می دانیم 
و همواره تالش کردم که همه طرف   ها به چارچوب 
برجام برگردند. در این زمینه مذاکراتی نیز با بایدن 
رئیس جمهور امریکا داش��ته ام و مصمم هستیم 

مذاکرات را ادامه دهیم تا به نتیجه برسد«. 
اکنون باید منتظر ماند، اراده طرف های غربی برای 
احیای برجام و بازگشت آنها به تعهدات هسته ای 
خود در قبال ایران تا چه ان��دازه واقعی و صادقانه 
اس��ت. مذاکرات پیش رو معیاری برای سنجش 
این اراده است. همگان بر این نکته تصریح دارند 
که امریکا به عنوان ناقض برجام و با خروج از آن، 
همه تعهدات خود را یکجانبه زیر پا گذاشته است، 
اکنون آزمون جدید نشان خواهد داد که محکوم 
کردن امریکا از س��وی همپیمانان غربی در عمل 
هم به نتیجه خواهد رس��ید یا در حد لفاظی های 
دیپلماتیک باقی خواهد ماند. با هر نگاهی به مسئله 
برجام، اکنون توپ در زمین امریکا و غرب است. 
باید دید آنها چگونه با این مسئله خود ساخته کنار 

خواهند آمد. 
رئیس جمهور کشورمان پیشتر و در تاریخ های 1۸ 
مرداد و 14 شهریور ماه گذشته با همتای فرانسوی 
خود به ص��ورت تلفنی گفت وگ��و و تأکید کرده 
بود:» ما با مذاکره مفید مخالفتی نداریم اما برنامه 
و نتیجه مذاکره باید لغو تحریم  ها علیه ایران باشد، 

مذاکره برای مذاکره بی فایده است. «
رئیسی با اش��اره به نقض مکرر و فاحش تعهدات 
از س��وی امری��کا و همچنین پایبند نبودن س��ه 
کش��ور اروپایی عضو برجام به تعه��دات خود در 
این توافق بین المللی، گفت��ه بود: »امریکایی  ها با 
وضع تحریم های جدید تعهدات خ��ود را به طور 
آش��کار نقض ک��رده و حتی تحریم ه��ای جدید 
را به ح��وزه اقالم بشردوس��تانه هم کش��اندند.« 
رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه هم امریکا 
و هم اروپایی  ه��ا باید به تعهدات خ��ود در برجام 
عمل کنند، تصریح کرده ب��ود: »در هر مذاکره ای 
باید حقوق ملت ای��ران اس��تیفا و منافع ملت ما 

تأمین شود. «

فرمانده نیروی زمینی ارتش:
مکتب شهید سلیمانی را 

باید سینه به سینه منتقل کنیم
ب�ا  ارت�ش جمه�وری اس�امی  نی�روی زمین�ی  فرمان�ده 
گرامیداش�ت ی�اد و خاط�ر ش�هید س�پهبد س�لیمانی گف�ت: 
ویژگی  ه�ا و اص�ول مکت�ب ای�ن ش�هید را بای�د ب�ا آموزه های 
فرهنگی، ادبی و تاریخی کش�ور س�ینه به س�ینه منتق�ل کنیم. 
به گزارش ایرنا، امیر س��رتیپ کیومرث حیدری روز گذشته در آیین 
افتتاح 396 واحد مسکونی سازمانی ارتش در کرمان ضمن گرامیداشت 
یاد شهدا به ویژه صیادشیرازی اظهارداشت: باید با شهدا شریک باشیم 
و با آنان زندگی کنیم؛ اگر لحظه ای شهدا را فراموش کنیم در تاریکی 
قرار خواهیم گرفت. وی با بیان اینکه شهید سلیمانی ایران را پر از نور 
الهی کرد، شهدا را ستارگانی خواند که مس��یرحرکتمان را با تأسی از 

آنها بیابیم. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی با اش��اره به موضوع 
احداث واحدهای مس��کونی برای کارکنان ارتش گفت: در این مسیر 
شاکر خداوند و رهبر معظم انقالب اسالمی هستیم که اجازه و فرمان 
تهاتر س��رمایه های ارتش برای ساخت مسکن در اس��تان  ها را دادند 
تا بخش��ی از س��رمایه های مرده ارتش را زنده کنیم. وی افزود: امروز 
با افتتاح این طرح در کرمان توانس��تیم بخش��ی کوچک از فرمایشات 
مقام معظم رهبری را به منصه ظهور برس��انیم. فرمانده نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اس��المی ایران گفت: باید مطیع محض والیت باشیم 
و همه مأموریتمان را بدرس��تی انجام دهیم، مقام معظم رهبری به ما 
مأموریت داده اند که در مس��یر خانه دار شدن کارکنان ارتش تالش و 

مجاهدت کنیم. 

رئیس سازمان پدافند غیر عامل خبر داد
تدوین دستورالعمل 

مقابله  با تهدیدات درون زا
اقدامات پیش کنش گرایانه در برابر تهدیدات س�ایبری دش�من 
در برخ�ی زیرس�اخت های حیات�ی در دس�تور کار ق�رار گرفت. 
به گزارش مهر، سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در جلس��ه کمیته پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی، با بیان اینکه با این طرز تفکر باید آگاه باش��یم که 
تقابل و نبرد ما با استکبار جهانی به سرکردگی امریکا به پایان نرسیده، 
بلکه جبهه های نبرد تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: تغییر تهدیدات 
دش��من یک چارچوب اساس��ی دارد. نخس��ت آنکه همه برآورد  ها و 
راهبردهای امریکا در منطقه دچار شکس��ت ش��ده اس��ت. شاهد آن 
سرانجام امریکایی ها و عمال آنان همچون داعش، در عراق و سوریه و 
خروج مفتضحانه آنان از افغانستان است. این نشان از شکست تفکر نگاه 
به غرب دارد که معتقد بود امریکایی   ها هر راهبردی را پیاده می کنند 

علمی بوده و به پیروزی آنها ختم خواهد شد. 
سردار جاللی با بیان اینکه حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد و 
اقتدار نیروهای دریایی ما در آب های نیلگون خلیج فارس به پرس��تیژ 
نظامی امریکایی   ها ضربه زد و آن ابهت پوشالی فرو ریخت، تصریح کرد: 
نیمی از قدرت نظامی امریکا که روی آن حس��اب ویژه ای باز کرده بود 
همین ابهت نظامی است که این رویکرد دیگر در برابر ملت ایران مؤثر 
نیست و در این الیه کش��ور ما به بازدارندگی کامل رسیده است البته 
این بازدارندگی نیازمند تقویت است. وی متذکر شد: شکست در این 
الیه سبب تغییر راهبرد دشمن به س��مت فشار همه جانبه حداکثری 
مادون جنگ نظامی شده اس��ت که مبتنی بر ابزارهای مادون جنگ 
است. مفهوم فشار همه جانبه حداکثری یعنی استفاده ترکیبی از همه 
ظرفیت   ها و ابزارهای دشمن علیه نقاط ضعف ما که از یک منظر یعنی 

همه توان دشمن در این حوزه   ها به کار گرفته شده است. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کش��ور فضای سایبری را یکی از نقاط 
پرکار دشمن دانست و گفت: شاهد تعریف حوزه های جدیدی از جنگ 
در حوزه های سایبری هستیم که جنگ سایبری علیه زیرساخت های 
حیاتی و جنگ شبکه های اجتماعی همه مصادیقی از این جبهه جدید 
است؛ بنابراین اگر ما بتوانیم در این حوزه یک تهدید را مدیریت و کنترل 
کنیم و پاسخ بدهیم یعنی توانسته ایم با حداکثر قدرت دشمن مقابله 
کنیم. به عبارتی اگر ما نقاط ضعف خود را برطرف کنیم می توانیم اثر 
تهدیدات را خنثی کنیم که البته حوزه های گسترده ای را شامل می شود 

که تحت عنوان جنگ ترکیبی شناخته می شود. 
س��ردار جاللی با بیان اینکه این نوع جنگ، نیازمن��د دفاع همه جانبه 
ترکیبی است، تصریح کرد: این اس��تراتژی دفاعی دارای ویژگی های 
مشخصی است. نخست آنکه بیش از پیش باید بر استمرار ارائه خدمات 
به مردم توجه ش��ود. دومین ویژگی این اس��تراتژی دفاعی حفاظت 
از زیرس��اخت هاس��ت چرا که با بررس��ی جنگ های چند ساله اخیر 
درمی یابیم که در همه آنها، زیرس��اخت های حیاتی به عنوان اهداف 
برای اثرگذاری تهدیدات انتخاب شده اند. هدف قرار دادن زیرساخت   ها 
نیز به این ویژگی بستگی دارد که این زیرساخت چقدر با زندگی مردم 
در ارتباط است و نکته دیگر اینکه این خدمت و سرویس چقدر پایدار 

است. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کش��ور با بیان اینکه ویژگی دیگر این 
تهدیدات، سایبری بودن آن است، عنوان کرد: امریکایی   ها یک تسلط 
نسبی بر فضای سایبری جهانی دارند. غیر از اینکه بخشی از خدمات در 
اختیار شرکت های بزرگ امریکایی است برخی از نظامات و پروتکل   ها 
نیز در اختیار آنهاست که یک تسلط و اشراف نسبی را برای آنان به دنبال 
داشته است. به همین خاطر خدشه به این حاکمیت و تسلط خط قرمز 
آنهاست و در مورد آن با هیچ فردی حتی اروپایی   ها مذاکره نمی کنند. 
سردار جاللی همچنین از تهیه دستورالعمل مقابله با تهدیدات از درون 
خبر داد و افزود: در موضوع تهدیدات سایبری در زیرساخت   ها ما باید 
بیشتر بر ضعف   ها و آسیب پذیری   ها تمرکز کنیم. در این حوزه برگزاری 
رزمایش   ها از اهمیت باالیی برخوردار است که خوشبختانه در برگزاری 
رزمایش ها، بسیج نقش بسیار خوب و تأثیرگذاری ایفا کرده است. نکته 
مهم این است که بعد از احصای تهدیدات، اقدامات الزم جهت برطرف 
کردن آنان انجام شود. وی متذکر شد: آنچه مسلم است، رویکرد دشمن 
در عرصه تهدیدات، رویکردی ترکیبی است و ما هم باید برای مقابله با 

آن، یک دفاع ترکیبی و چند الیه را اتخاذ کنیم. 

با رأی اعضای کمیسیون مشترک
طرح حمایت از حقوق کاربران

 به مرکز پژوهش   ها بازگشت
با رأی اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی، این طرح به مرکز پژوهش های مجلس برگشت خورد 
تا مواد آن براساس نظرات کارشناسان و صاحب نظران اصاح شود. 
به گزارش فارس، با رأی اعضای کمیس��یون مشترک طرح حمایت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی، این طرح به مرکز پژوهش های مجلس 
برگشت خورد تا مواد آن براساس نظرات کارشناسان و صاحب نظران 
اصالح ش��ود. در جریان جلس��ه گذشته کمیس��یون طرح حمایت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی اعالم شد که وزیر ارتباطات در نامه  ای 

خواستار اصالح برخی مواد طرح شده است. 
شنیده   ها حاکی از این است که این فرایند با پیگیری محمد باقر قالیباف، 
رئیس مجلس انجام شده و در پیش نویس پیشنهادات دولت نیز مباحث 

مربوط به اینستاگرام و پلتفرم های پرمخاطب تغییرات جدی دارد.
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چهارش��نبه 10 آذر 1400 | 25 ربيع الثانی 1443 || روزنامه جوان |  شماره 6362 

      خبر

روابط عمومی وزارت امور خارج�ه با تأکید بر 
اینکه تمامی ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی 
در قالب س�ه دور مذاکرات انجام ش�ده به حد 
کفایت مورد توج�ه قرار گرفته اس�ت، گفت: 
ایران همواره آماده است به تعامات دوجانبه از 
طریق سفارتخانه های دو طرف یا سایر دیدار  ها 
و تعامات میان مقامات دو کش�ور ادامه دهد. 
به گزارش ایرنا، روابط عمومی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در بیانیه خود با توجه به 
بیانیه منتشر ش��ده وزارت امور خارجه اوکراین و 
همچنین آخرین تحوالت پرونده سقوط هواپیمای 
اوکراینی نوش��ته اس��ت: به دنبال وقوع س��انحه 
تأسفبار س��قوط هواپیمای اوکراینی، جمهوری 
اس��المی ایران بر اس��اس حس��ن نیت و زدودن 
سوءتفاهم های احتمالی در روابط دوجانبه، نهایت 
تالش خود را به کار بس��ت که در فضایی سازنده 
و حرف��ه ای، تعامل مقتضی با دول��ت اوکراین در 

خصوص ابعاد مختلف این سانحه را انجام دهد. 
براین اساس همان طور که آگاهی دارند، عالوه 
بر چندین مالقات و تماس در س��طوح مختلف 
میان مسئوالن ذی ربط در دو کشور، هیئت های 
دو طرف با حضور نمایندگان تمامی بخش های 
مربوطه در س��ه دور مذاک��رات دو جانبه، مرداد 
1399 در ک��ی ی��ف، مه��ر 1399 در ته��ران و 

خ��رداد 1400 در کی یف ش��رکت ک��رده و در 
قالب مذاکرات یادش��ده، به تم��ام جوانب فنی، 
نظامی، حقوقی، کیفری و پرداخت   ها به تفصیل و 
متناسب با تعهدات بین المللی و حتی فراتر از آن 
پرداخته شد. هیئت جمهوری اسالمی ایران، با 
حسن نیت، کلیه یافته های خود و شرح مبسوطی 
از اقدامات انجام شده را به اطالع هیئت اوکراینی 
رس��انده و در محدوده قوانی��ن و مقررات تالش 
کرد که به س��ؤاالت هیئت اوکراینی پاسخ های 

الزم را ارائه کند. 
در این اطالعیه آمده اس��ت: با وجود عدم تمایل 
طرف اوکراینی برای مذاک��ره راجع به زیان های 
وارده ب��ه خانواده ه��ای جان باختگان و ش��رکت 
هواپیمایی اوکراین اینترنشنال)مائو( که در دور 
دوم مذاکرات دوجانبه اعالم شد، هماهنگی های 
الزم به منظور آغاز هرچه س��ریع تر مذاکره بین 
ش��رکت هواپیمایی یادش��ده با دولت جمهوری 
اس��المی ایران )به نمایندگی مرکز امور حقوقی 
بین المللی( انجام ش��ده و اولین دور مذاکرات در 
تاریخ 9 تیر 1400 برگزار شد و تماس بین طرفین 

در این زمینه ادامه دارد. 
بر اس��اس اطالعیه رواب��ط عموم��ی وزارت امور 
خارجه، در خصوص ابعاد فنی سانحه نیز، با خوانش 
جعبه های سیاه در پاریس وفق مقررات بین المللی 

مربوطه و با مش��ارکت دولت های ذی ربط، وفق 
ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، تیم تحقیقات 
سانحه، فرایند تحقیقات و بازرسی را به سرانجام 
رسانده و گزارش فنی سانحه در موعد زمانی مقرر، 
پس از انج��ام هماهنگی های الزم ب��ا دولت های 
ذی ربط، منتش��ر و ب��ه نحو مقتضی به س��ازمان 
بین المللی هواپیمایی کشوری)ایکائو( نیز ارائه شد. 
این موضوع در مشارکت هیئت ایرانی در نشست 
شورای ایکائو، طی س��خنرانی معاون وقت وزیر 
امور خارجه در تاریخ 2۸ خرداد 1400 به اطالع 

دولت های شرکت کننده رسید. 
در بخش دیگری از این بیانیه  آمده است: در زمینه 
کیفری و قضایی، جمهوری اس��المی ایران با مد 
نظر قرار دادن کلیه جوانب حقوق��ی و کیفری و 
وفق قوانین و مقررات خود، اقدامات الزم در زمینه 
انجام تحقیقات و بررسی های کیفری را از طریق 
دادستانی نظامی تهران در قبال متهمان انجام داده 
و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم 
گردید. نخستین جلسه دادگاه در تاریخ 30 آبان 
1400 تشکیل گردید. جلسات دادگاه وفق نظرات 
قضات محترم و با رعایت کلیه استانداردهای قانونی 
در موعد زمانی مقتضی برگزار می شود و تا حصول 

نتیجه و اجرای عدالت ادامه خواهد یافت. 
بر اس��اس این اطالعیه، جمهوری اسالمی ایران 

بر اساس حسن نیت و بر مبنای ex-gratia و در 
راس��تای دلجویی از خانواده های جان باختگان، 
نس��بت ب��ه تعیین رقم��ی ب��رای پرداخ��ت به 
خانواده های کلیه قربانیان )بدون هیچ گونه تبعیض 
از قبیل تابعیت آنها( اقدام کرده و با تشکیل »ستاد 
پرداخت« در وزارت راه و شهرس��ازی، تاکنون به 
تعداد زیادی از خانواده   ها پرداخت صورت گرفته و 
مراحل قانونی برای پرداخت به مابقی نیز در دست 
انجام است. در همین راستا، عالوه بر اطالع رسانی 
و پرداخت به اتباع ایرانی، طی یادداش��ت هایی، 
مراتب به دولت های اوکراین، کانادا، افغانستان و 
سوئد که برخی از اتباع آنان در میان جان باختگان 
قرار دارند اطالع رسانی شده و آمادگی جمهوری 
اسالمی ایران برای پرداخت به خانواده های اتباع 

جان باخته آنها اعالم گردیده است. 
در نتیجه، این وزارتخانه بر این باور است که کلیه 
ابعاد سانحه هواپیمای اوکراینی در قالب سه دور 
مذاکرات انجام ش��ده بین هیئت های دو طرف و 
سایر تماس های رسمی فی مابین، به حد کفایت 
مورد توجه قرار گرفته است. مع الوصف، جمهوری 
اس��المی ایران همواره آماده اس��ت به تعامالت 
دوجانبه از طری��ق س��فارتخانه های دو طرف یا 
س��ایر دیدار  ها و تعامالت میان مقامات دو کشور 

ادامه دهد. 

در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه اوکراین صادر شد

بیانیه وزارت خارجه  درباره  پرونده هواپیمای اوکراینی
 ابعاد سانحه هواپیمای اوکراین به حدکفایت مورد توجه قرار گرفته است

      خانه ملت: وحید ج��الل زاده، رئیس کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت: برنامه تیم 
مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران در دور جدید مذاکرات وین، نه 
بر روی مسائل هسته ای، بلکه بر روی لغو تمامی تحریم های یکجانبه 
برجامی و فرابرجامی دولت زیاده خواه امریکا است. غفلت از این نکته 
مهم، راهبرد جمهوری اس��المی را تضعیف می کند و موجب خسارت 

مجدد می گردد. 
       ایسنا: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری 
جلسه مشترک میان دولت و مجلس در جلسه علنی امروز خبر داد. سید 
نظام الدین موسوی با اشاره به جلسه مشترک روز یک شنبه مجلس و 
مسئوالن عالی قضایی که با هدف همگرایی بیشتر برای حل مشکالت 
کشور انجام شد، گفت: به مناسبت روز مجلس، اعضای هیئت دولت به 
اتفاق رئیس جمهور امروز در صحن علنی مجلس حضور پیدا می کنند.

رحیم زیادعلی
   تحلیل

      خبر

آیت اهلل ج�وادی آمل�ی از اعض�ای س�تاد بزرگداش�ت عامه 
مصباح یزدی خواس�ت در معرفی دیدگاه ها و اندیشه آیت اهلل 
مصباح همت داش�ته باش�ید چرا که دیدگاه ها و اندیش�ه های 
ایش�ان آب�روی علم�ی ب�رای جمه�وری اس�امی اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری رس��ا، آیت اهلل جواد آملی در دیدار جمعی از 
اعضای ستاد بزرگداشت مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی در سخنانی با 
اشاره به جایگاه رفیع علمی آیت اهلل مصباح یزدی بیان کرد: از شبی 
که آیت اهلل مصباح یزدی رحلت نمود تا همین امروز هیچ شبی نبوده 
است که بنده ایشان را فراموش کرده باشم. هنوز آنچنان که باید مقام 
علمی شایسته ایشان دیده نشده است، االن به برکت انقالب اسالمی 

و خون های پاک شهدا این علم و فن شریف فلسفه از مظلومیت به در 
آمده است، شایسته است که اعضای ستاد بزرگداشت آیت اهلل مصباح 
یزدی با مطالعه دقیق اشکاالت و شبهات فالس��فه برجسته غربی 
همچون کانت و دکارت، پاسخ های حضرت آیت اهلل مصباح یزدی به 
این مشکالت اساسی و مسائل عمده را به صورت وزین و متقن تبیین 
و به جامعه علمی داخلی و بین المللی ارائه نمایند تا در یک س��طح 

برتری اندیشه آیت اهلل مصباح یزدی معرفی شود. 
آیت اهلل جوادی آملی خاطرنشان کرد: در معرفی دیدگاه ها و اندیشه 
آیت اهلل مصباح یزدی همت بلند داش��ته باشید چرا که دیدگاه ها و 

اندیشه های ایشان آبروی علمی برای جمهوری اسالمی است. 

آیت اهلل جوادی آملی:

اندیشه های آیت اهلل مصباح آبروی علمی کشور است


