
سرآمدی در میدان با کم ترین هزینه
موض��وع بودج��ه نظامی ای��ران پس از 
انقالب، ای��ن روز ها به یکی از ش��بهات 
مط��رح مخالف��ان و دش��منان نظام در 
مورد کارآمدی سیس��تم دفاعی کشور 
تبدیل شده که پاسخگویی به آن بسیاری 
از حقایق تاریخ ایران قبل و بعد از انقالب 

را روشن می کند. 
 موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه 
خلیج ف��ارس س��بب ش��ده قدرت های 
س��لطه گر غربی از گذش��ته دور چشم 
طمع به این سرزمین داشته باش��ند و تالش کنند با اعمال سلطه بر 
آن، مدیریت خود را بر کل منطق��ه اعمال کنند. اما به رغم جنگ های 
صورت گرفته در چند سده اخیر هیچ گاه نتوانستند به صورت رسمی 
آن گونه که در کش��ور هایی نظیر هندوس��تان و افغانس��تان و برخی 
 دیگر کش��ورهای منطقه اتفاق افتاد، کش��ورمان را به مستعمره خود 

تبدیل کنند. 
در اثر خیانتی که در زمان پهلوی ه��ای اول و دوم اتفاق افتاد، اگرچه 
ایران به صورت رسمی مس��تعمره انگلیس و امریکا نشد، اما به دلیل 
نقش آنها در تعیین شاه برای کش��ور، غارت سرمایه های ملی ایران و 
سوءاستفاده از نیروهای مسلح ایران برای حفاظت از منافع خودشان 
عماًل رژیم پهلوی را به ژاندارم امری��کا در منطقه تبدیل کرده و از این 
طریق منافع خود را تأمین می کردند و ب��ه همین دلیل بود که در آن 
دوران،تقویت قدرت نظامی ایران و خرید تجهیزات برای ارتش ایران 
نه بر اساس منافع ملی، بلکه بر اس��اس منافع امریکا تعریف و هزینه  
می شد و ایران در سال های قبل از انقالب به دلیل همین سلطه وعدم 
اختیار رژیم پهلوی در اداره کش��ور به عنوان ایالت پنجاه ویکم امریکا 

شناخته  می شد. 
این وابستگی اگرچه در همه ارکان کشور مش��هود بود به گونه ای که 
شاهان پهلوی حتی اختیار انتخاب نخست وزیر برای خود را نداشتند 
اما سلطه آنها بر حوزه نظامی کشور بارزتر از دیگر زمینه  ها بود . تسلط 
مستشاران امریکایی بر ارتش ایران و سیاست تحقیرآمیز آنها نسبت به 
نظامیان ایرانی مبتنی بر قانون کاپیتوالسیون  ابتکار عمل و اختیار را از 
ارتش ایران سلب کرده و نوعی آپارتاید را در عرصه نظامی ایران حاکم 
کرده بود. این وضعیت سبب ش��ده بود که وظیفه ارتش ایران به جای 
تأمین امنیت ایران و حراست از حدودوثغور کشور در آن دوران مقابله 
با تهدیداتی باشد که منافع راهبردی امریکا در منطقه و متحدانش را 
تهدید می کرد و در آستانه انقالب نیز این سازمان به ابزاردست همان 
مستشاران برای س��رکوب حرکت انقالبی مردم ایران تبدیل شده بود 
و چه بسا اگر وجود برخی از نیروهای مؤمن و انقالبی و بیگانه ستیز در 
میان کارکنان ارتش نبود، جنایات رژیم گذشته علیه مردم ایران،بسیار 

گسترده تر بود . 
محمدرضا پهلوی اگرچه با انتخاب عنوان »بزرگ ارتش��تاران « برای 
خود به ظاه��ر فرماندهی کل ارتش را بر عهده داش��ت ،اما فرماندهی 
و هدایت نیروهای مس��لح ایران در قبل از انقالب اسالمی در اختیار 
مستشاران امریکایی بود. در س��ال1356 تعداد این مستشاران بین 
40 ت��ا 50 هزار نفر ب��ود که حق��وق پرداختی به آن��ان از حقوق کل 
نظامیان ایران بیشتر بود. مستشاران امریکایی نه تنها در عرصه  هایی 
نظیر تعمیر و نگه��داری و به کارگیری تجهیزات نظامی مس��ئولیت 
داشتند،بلکه تصمیم  ها و برنامه های کالن ارتش و حتی تصمیم های 
 کالن سیاس��ی کش��ور نیز باید ب��ا صالحدید آنه��ا اتخاذ و ب��ه اجرا 

درمی آمد. 
ساختمان مستشاران امریکایی در س��تاد ارتش ایران که هیچ ایرانی 
اجازه ورود به آن را نداشت، محل اصلی تصمیم گیری ها ، برنامه ریزی ها ، 
و هدایت ارت��ش و حت��ی به کارگیری نیروه��ای ارتش ای��ران بود و 
محمدرضا پهلوی نه تنها تسلیم آنها بود بلکه بعضاً از به کار گیری آنها 
توس��ط امریکایی  ها نیز اطالعی نداش��ت. تا جایی که در بخش��ی از 
خاطراتش اذعان می کند که: »بدون اط��الع من هواپیماهای نظامی 
ایران )هواپیماهای فانتوم( را امریکایی  ها برده اند به ویتنام. « به همین 
دلیل وظیفه ارتش ایران در آن دوران مقابله با تهدیداتی بود که منافع 
راهبردی امری��کا در منطقه را تهدید می کرد ، به ط��ور نمونه می توان 
به مأموریت ارتش ای��ران در قبل از انقالب در مقابل��ه با چریک های 
مارکسیست ظفار در عمان اشاره کرد که در جریان آن عملیات که از 
سال 1351 تا 1353 طول کش��ید ارتش ایران بیش از 700 کشته و 

هزاران مجروح داشت. 
این ویژگی  ها آنگاه اهمیت بیشتری می یابد که بخش اصلی درآمد نفت 
ایران به ویژه در دهه پنجاه که درآمد نفتی چند برابر ش��ده بود،بعد از 
پرداخت سهم امریکایی  ها و خاندان پهلوی ،هزینه خرید تسلیحاتی 
نظیر سیس��تم های رادار آواکس و هواپیماهای اف-14 و... شده بود 
که کارکرد آنها صرفاً دفاع از منافع امریکا در برابر تهدیدات ش��وروی 

سابق بود. 
اما با تحولی که پس از پیروزی انقالب اسالمی در نیروهای مسلح ایران 
با تشکیل س��پاه پاسداران انقالب اس��المی و اصالح ارتش جمهوری 
اس��المی ایران در بس��تر اصول و ارزش های انقالب و اسالم به وقوع 
پیوس��ت و قابلیت و کارآمدی آن در دوران دف��اع مقدس و پس ازآن 
ایستادگی ایران در برابر گسترده  ترین و متنوع  ترین تهدیدات اثبات 
گردید و کشور نه تنها در برابر تهدیدات دشمنان به توان بازدارندگی 
رس��یده اس��ت، بلکه اعمال ش��دید ترین تحریم  ها در ح��وزه فروش 
تجهیزات نظامی به ایران، برای نیروهای مس��لح ما تبدیل به فرصتی 
ش��د تا با تولید تجهیزات دفاعی ، متکی بر ظرفیت های درونی کشور 
نه تنها در تأمین بس��یاری از اق��الم موردنیاز به خودکفایی برس��یم، 
بلکه دش��منان نظام که در طول این س��ال  ها، با تحریم ایران حتی از 
واردات س��یم خاردار به ایران جلوگیری می کردند،اکنون تمام تالش 
خود را براین معطوف کرده اند که ایران نتواند موشک  ها و پهپاد های 
پیش��رفته خود را ص��ادر کند،تجهیزاتی که قابلی��ت و کارآمدی آن 
ژنرال مکنزی فرمانده پیش��ین س��نتکام را وادار به اعتراف کرده بود 
 که امری��کا در برابر موش��ک  ها و پهپاد ه��ای ایران کاری از دس��تش 

برنمی آید. 
مکنزی در مصاحبه ب��ا نیویورکر تصریح می کند کش��وری که به این 
مرحله برسد دارای تسلیحاتی است که مهار یا شکست دادنش بسیار 
دش��وار اس��ت. مکنزی گفت ایران اکنون توانمندی ه��ای راهبردی 
عظیمی دارد. آنها در میدان ]نبرد[ به س��رآمدی رس��یده اند-یعنی 

مرحله ای که می توانند ]توان دیگران[ را از کار بیندازند. 
اما نکته مهم تر در این زمین��ه بودجه نظامی کنونی ایران اس��ت که 
نس��بت به آن جریان س��ازی  هایی صورت گرفته به گونه ای که برخی 
از رؤسای جمهور پیش��ین ایران نیز بدون در نظر گرفتن قابلیت های 
نیروهای مسلح ایران و تأثیر این هزینه های اندک در تأمین بازدارندگی 
دفاعی کشور آن را غیر ضرور دانسته بودند که البته گذر زمان و تأثیر 
این توانمندی  ها در دفع تهدیدات محتمل علیه ایران اش��تباه آنها را 

اثبات کرده بود. 
مدعای باال ب��ودن بودجه دفاع��ی ایران در مقایس��ه آن ب��ا دیگران 
روش��ن می ش��ود ؛به طور مثال بودجه دفاعی ایران در س��ال 1401 
 بالغ بر 1۹۸هزار و 4۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده که معادل

 6/ 6میلی��ارد دالر یعنی 5/5 درصد بودجه کل کش��ور اس��ت و این 
در حالی اس��ت که بودجه نظامی رژیم صهیونیس��تی با یک هشتادم 
مس��احت ایران و یک نهم جمعیت ایران در س��ال ۲0۲1 بالغ بر ۲5 
میلیارد دالر بوده که حدوداً 4 برابر بودجه دفاعی ایران است. عربستان 
نیز در این مدت 55میلیارد دالر هزینه کرده که معادل ۸ برابر بودجه 

دفاعی ایران در سال 1401 است.

فرمانده کل ارتش:
مقاومت مردم 

همواره دسیسه ها را  شکسته است 
فرمانده کل ارتش در پیامی به مناسبت 
چه�ل وچهارمی�ن س�الگرد پیروزی 
انقاب اس�امی ایران نوشت: دشمن 
با اتکا ب�ه عملیات روانی و رس�انه ای، 
یک جنگ گس�ترده ترکیب�ی را علیه 
ملت و نظام اس�امی شکل داده است. 
دربخش��ی از پیام امیر سرلش��کر س��ید 

عبدالرحیم موسوی آمده است: انقالب اس��المی ایران با ارائه الگویی 
متعالی و متکی بر اندیش��ه های ناب اس��المی، یک نظام مس��تقل و 
قدرتمند را در ایران مستقر ساخت. سقوط نظام شاهنشاهی و استقرار 
حکومت دینی پس از 1400 سال، کسب استقالل سیاسی و ایجاد نظام 
مبتنی بر والیت فقیه با مش��روعیت و اقتدار در ایران، از دستاوردهای 

مهم آن بوده است. 
انقالب اس��المی ایران با مقاومت و ایس��تادگی مقتدرانه، راه توسعه و 
تعالی را در پیش گرفت، به گونه ای که اکنون پس از 44 سال با فروپاشی 
کمونیسم و احتضار لیبرالیسم، با ش��تاب در مسیر تحقق تمدن نوین 
اس��المی گام برمی دارد و با گذش��ت 44 س��ال از حیات پر برکتش، 
ش��عارهای جهانی آن همچنان زنده و آرمان های انقالب کماکان در 
کانون توجهات است و مقتدرانه از منافع و امنیت ملی ایران دفاع کرده و 
در مقابل زورگویان و قدرت های استکباری ایستاده و موجب سربلندی 

ملت ایران و ملت های مظلوم جهان شده است. 
در ادامه این پیام آمده اس��ت: دش��من در س��ال های اخیر ب��ا اتخاذ 
راهبردهای مختلف در صدد سد کردن مسیر حرکت انقالب اسالمی و 
وارد آوردن ضربه به نظام جمهوری اسالمی بوده است؛ اما با بصیرت و 
مقاومت مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 
دسیسه های دشمن یکی پس از دیگری با شکست مواجه شده است. 
از این رو دشمن با اتکا به عملیات روانی و رسانه ای، یک جنگ گسترده 
ترکیبی را علیه ملت و نظام اسالمی شکل داده است. ارتش جمهوری 
اسالمی ایران با الهام از مکتب عاش��ورا 4۸ هزار شهید واالمقام تقدیم 
اسالم، انقالب و میهن اسالمی کرده اس��ت و در همه مقاطع از جمله 
دشمنی های اخیر، با بصیرت انقالبی و اقتدار مأموریت های اصلی خود 
که حراست و پاسداری از اس��تقالل، تمامیت ارضی و نظام جمهوری 

اسالمی ایران است پیگیری کرده است. 

رئیس سازمان انرژی اتمی:
قدرت نظامی ما امروز

 دشمن را  متوقف کرده است
متوق�ف  را  ام�روز دش�من  م�ا  رزم�ی  و  نظام�ی  ق�درت 
و ب�ه »چ�ه کن�م « گرفت�ار ک�رده و ای�ن ش�عار نیس�ت. 
به گزارش ایلنا، محمد اسالمی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران عصر 
دیروز در مراسم نکوداشت سرلش��کر رحیم صفوی در دانشگاه تربیت 
مدرس، گفت: در حوزه دفاع مقدس اتفاق بزرگی رخ داد و آن شکل گیری 
دانش نظامی عملیات در حال حرکت بود. شما وقتی قصد اجرای عملیات 
را داشته باشید باید ابتدا مقدمات و اول تا انتهای کار را بررسی  و بعد اجرا 
کنید. اما در سپاه پاسداران انقالب اسالمی چرخه و توانمندی عملیات 
در حال حرکت شکل گرفت و این یکی از دستاوردهای ارزشمند بود. وی 
افزود: قدرت نظامی و رزمی ما امروز دش��من را متوقف و به »چه کنم « 
گرفتار کرده و این شعار نیست، یکی از جلوه های این مسئله دستاوردهای 
ما است و کار به جایی می رسد که فرمانده سنتکام در سخنان اخیر خود 

توان دفاعی ایران و سپاه پاسداران را پیچیده معرفی می کند. 
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اظهار داشت: نکته دوم که فوق العاده 
حائز اهمیت است این است که ما در س��ال ۲000 چشم انداز مشترک 
۲0۲0 امریکا را در مؤسس��ه تحقیقات وزارت دفاع ترجمه کردیم، این 
سند دنیا را تحلیل و ارزیابی می کند و نگاه و موارد خود را ارائه می کند. 
هر جای این سند که کلمه دشمن به کار می رود، منظور ایران است. در 
این سند می آید که ما در سال ۲0۲0 توفیق  هایی خواهیم داشت و اثراتی 
بر دشمن خواهیم داشت اما تأکید می کند که پیروز نخواهیم شد مگر 
اینکه برخوردار از انسان های دانا و شهادت طلب باشیم، این ویژگی مهم 
انقالب اسالمی است. وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم زمانی که 
می خواهیم به پیشرفت بپردازیم باید به این روحیه و تفکر که منجر به 
شکل دادن به یک ظرفیت توانمند برای کشور می شود، بیش از پیش بها 

دهیم و توجه کنیم. 

جانشین فرمانده کل سپاه: 
وقایع اخیر ذات انسان های  دو رو را نشان داد

آنهای�ی ک�ه در الک دیگ�ر فرورفت�ه  
بودند ام�ا ذات خ�ود را مخف�ی کرده 
بودند، سس�ت بودن و ذات خود را در 
ای�ام اخیر نش�ان دادن�د و دیدید چه 
کس�انی اینگونه بودند، اما خوش�ا به 
حال کس�انی که قرص و محکم بودند. 
به گزارش فارس، س��ردار عل��ی فدوی، 

جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اس��المی در رزمایش 
مدافعان والیت که صبح دیروز در سالن 1۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی 
برگزار شد، اظهار کرد: ایام دهه فجر است؛ ایام مبارکی که 44 سال است 
به برکت پیروزی انقالب اسالمی طنین انداز است و این ایام مبارک پنج 
روز دیگر به بزرگ ترین جشنی که در طول این سال های طوالنی برگزار 

شده تبدیل می شود. 
س��ردار فدوی بیان کرد: ش��یطان بزرگ، امریکا و همه شیطان های 
کوچک که به دنبال او بوده اند در این 44 س��ال حت��ی یک پیروزی 
مقابل ما کس��ب نکردند که اگر این گونه بود با امکانات و رسانه  هایی 
که در اختیار دارند گوش ملت را کر ک��رده بودند. خداوند وعده داده 
که دشمنان اشتباه محاسباتی می کنند و به میدان می آیند و آنها 44 
سال است که اشتباهش��ان را تکرار کرده و همواره با شکست مواجه 

شده اند. 
وی عنوان کرد: در این فتنه اخیر دش��منان همه تالش خود را کردند 
تا با ما مقابله کنند، ولی شکست خوردند چراکه خداوند صریح گفته 
هیچ وقت جبهه باطل و حزب ش��یطان پیروز نمی ش��ود و این افتخار 
برای بسیجیان است که پیروز میدان بوده اند. تجلی اصلی این افتخار 
بزرگ که واقعاً بزرگ است، در دنیای دیگر است؛ وقتی که خداوند اجر 
بندگان خود را که پیرو دستور خدا بودند می دهد. آن وقت اجری دائمی 
است و بهشتی است که تا ابد وجود دارد. این دنیا زمان کوتاهی است، 
اما عمل خیر در این دنیا آن اجر بی نظیر و بی انتهای خدا را به دنبال 

دارد و خدا را شکر که 44 سال پای کار هستیم. 
جانش��ین فرمانده کل س��پاه اضافه کرد: آنهایی ک��ه در الک دیگر فرو 
رفته بودند، اما ذات خود را مخفی کرده بودند، سست بودن و ذات خود 
را در این ایام اخیر نشان دادند و دیدید که چه کسانی این گونه بودند. اما 
خوشا به حال کسانی که قرص و محکم بودند. فتنه های شیطانی فتنه های 
بزرگی است و می تواند چش��م  ها و ذهن  ها را پر کند، ولی دل های خیل 
عظیم ملت قرص و محکم بود، چراکه مطمئن بودند در دل  ها فقط خدا 
تصرف می کند؛ این دل های مطمئن آنها را به بهشت می رساند. وی ادامه 
داد: هرچه دشمنان خباثت کنند ما آنها را شکست می دهیم. 44 سال 

است که امریکا را شکست داده و از این به بعد هم می دهیم. 

   گزارش

   گزارش 2

 در نشست شورای عالی قوه قضائیه عنوان شد

اژه  ای با بیان اینکه اغتشاشات به پایان رسیده برای اجرای سریع فرمان  عفو رهبری دستور صادر کرد

اغتشاش تمام شد  توطئه باقی است

هیئت  هایی را برای تطبیق مصادیق با معیارهای 
پیش بینی شده تش�کیل دهید تا این هیئت  ها 
هر چه سریع تر فهرس�ت زندانیان و محکومان 
مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه 
اعام کنن�د و در همین روزهای اعی�اد دینی و 
ملی، حاوت و ش�یرینی به کام مردم بنشیند. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
محسنی اژه ای، روز گذشته طی سخنانی در نشست 
ش��ورای عالی قوه قضائی��ه، به بیان انواع و اقس��ام 
توطئه  ها و ش��رارت  ها و عداوت  هایی پرداخت که 
در طول 44 س��ال اخیر از ناحیه استکبار جهانی و 
اذناب آن به نظام و مردم ایران اسالمی تحمیل شده 
است و در همین راستا گفت: مس��تکبران با اتخاذ 
جنگ ترکیبی و همه جانبه علی��ه نظام جمهوری 
اسالمی ایران، جبهه واحدی را تشکیل داده اند تا از 
اقتدار ایران اسالمی بکاهند اما شاهد بودید که آنها 
در قضایای اخیر نیز به هیچ کدام از اهداف ش��وم و 

شیطانی شان نائل نشدند. 
رئیس عدلی��ه ادام��ه داد: به فرم��وده مقام معظم 
رهبری، دش��منان در جریان قضایای اخیر، نقشه 
دقیق و برنامه ریزی شده ای را ترتیب داده بودند اما 
محاسبات شان غلط بود و آنها از درک قدرت ایمان 

و نصرت الهی و عزم و اراده مردم مؤمن و شهیدپرور 
ایران اسالمی عاجز بودند؛ دش��منان اهداف شوم 
و ش��یطانی نظیر براندازی و تجزیه کش��ور و به راه 
انداختن شورش سراسری را در سر می پروراندند اما 
به هیچ کدام از این اهداف و اغراض نائل نشدند؛ لذا از 
روی استیصال دست به اقداماتی زدند تا به زعم باطل 
خودشان از اقتدار و عزت ایران اسالمی و حرکت رو 

به پیشرفت کشور بکاهند. 
      اغتشاشات تمام شده اما توطئه  ها نه

اژه ای در ادامه با اش��اره به رأفت اس��المی و عفوی 
که از س��وی مقام معظم رهبری شامل طیف قابل 
توجهی از محکومان و زندانیان، به ویژه محکومان 
و زندانیان اغتشاشات اخیر شده است، اظهار کرد: 
مقام معظم رهبری بر مبنای نگاه مبتنی بر رحمت 
و رأفتی که دارند از همان ابتدای اغتشاشات تأکید 
می فرمودند که خیلی از این افراد و جوانان که تحت 
تأثیر تبلیغات سوء و القائات دشمنان قرار گرفته اند، 
در زمره عناصر ضدانقالب نیستند و این ها همچون 
فرزندان خود ما هستند و باید صف آنها را از عناصر 
اصلی اغتشاشات جدا کرد؛ لذا ما نیز در قوه قضائیه به 
تأسی و پیروی از ولی  امر از همان ابتدای اغتشاشات 
بر جداسازی صف افراد فریب خورده و اغفال شده با 

عناصر اصلی اغتشاشات تأکید و اعالم کردیم آنهایی 
که در روز ها و هفته های نخست اغتشاشات، هنوز 
متوجه توطئه دشمنان نشده بودند و احیاناً دست 
به اقدامات مجرمانه ای نیز زدند، صف شان از عناصر 

اصلی اغتشاشات جداست. 
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: اخیراً نیز مقام معظم 
رهبری بس��یاری از کس��انی را که در وادی غفلت، 
دس��ت به اقداماتی زدند، مش��مول عفو قرار دادند 
و اجازه دادند تا ما در دس��تگاه قضای��ی بر مبنای 
معیارهای پیش بینی ش��ده، بررس��ی  ها و تطبیق 
مصادیق را در قبال محکومان و زندانیان برای مورد 
عفو قرار گرفتن انجام دهیم تا بر همین مبنا ، زندانیان 
واجدشرایط، آزاد شده و پرونده های تشکیل شده 
برای افراد در هر مرحله ای که قرار دارد، بسته شود. 
     دس�تور ب�ه رؤس�ای دادگس�تری  ها و 

دادستان ها
قاضی القضات در همین راستا به تمامی رؤسای کل 
دادگستری  ها و دادستان های سراسر کشور دستور 
داد: در راستای تس��ریع در جامه عمل پوشاندن به 
فرمان عفو اخیر مق��ام معظم رهبری، هیئت  هایی 
را جهت تطبیق مصادیق ب��ا معیارهای پیش بینی 
شده تشکیل دهند تا این هیئت  ها هر چه سریع تر 

فهرس��ت زندانیان و محکومان مش��مول عفو قرار 
گرفته را به خود آنها و جامعه اعالم کنند و در همین 
روزهای اعیاد دینی و ملی، حالوت و شیرینی به کام 
مردم بنشیند. رئیس دستگاه قضا افزود: این عفو که 
از جانب مقام معظم رهبری بر مبنای رویکرد رأفت 
اس��المی در قبال محکومان و زندانیان غفلت زده 
اغتشاش��ات و طیف های دیگ��ری از محکومان و 
زندانیان واجد شرایط اِعمال شد، به مناسبت اعیاد 
پر خیر و برکت رجبیه و ایام اهلل دهه فجر است؛ لذا 
امیدواریم این عفوش��دگان نیز از این فرصت و این 
رویکرد رأفت آمیز نهایت استفاده و بهره را ببرند و 

دیگر در وادی غفلت و ارتکاب جرم فرونیفتند. 
     توصیه رئیس عدلیه به تمام عفوشدگان

رئیس عدلیه ادامه داد: این عفوشدگان و محکومانی 
که با تخفیف مجازات مواجه ش��دند باید بس��یار 
مراقبت کنند تا مجدد از جانب ش��یطان صفتان و 
بنگاه های تبلیغاتی آنها تحریک و اغفال نشوند، چرا 
که در آن صورت کار را برای خود سخت و راه را برای 

دیگران سد می کنند. 
محسنی اژه ای با بیان اینکه اغتشاشات تمام شده 
اما توطئه های دش��من تمام نش��ده و ممکن است 
دشمن درصدد انجام اقدامات ایذایی باشد، گفت: 
مس��ئوالن ذی ربط قضایی همان طور که از ابتدای 
اغتشاش��ات با تدبیر و عقالنیت و صب��ر و حوصله 
عمل کردند، از این به بعد نیز با همین روش و مشی، 
کار را پیش ببرند و به هیچ وجه دچار احساس��ات 
نشوند؛ آنجا که باید حکم خداوند را اجرا کنیم، نباید 
کوچک ترین اغماضی کنیم و از هیاهوی دشمن نیز 
هیچ نگران نباشیم؛ در آنجایی هم که بر مبنای حکم 
الهی و آموزه های دینی، ارفاقی در قبال محکومان و 
زندانیان اعمال می شود و از این بابت از ناحیه کسانی 
شماتتی صورت می گیرد، نگران نشویم و خداوند را 

شاهد و ناظر اعمال خود بدانیم. 
رئیس عدلیه در این نشست با اشاره به زلزله اخیر در 
شهر خوی و روستاهای اطراف آن نیز گفت: بالفاصله 
در همان ساعات اولیه وقوع زلزله از مسئوالن قضایی 
استان آذربایجان غربی خواسته شد که به مردم و 
همکاران قضایی در مناط��ق زلزله زده کمک کنند 
و طی روزهای گذش��ته نیز تماس ه��ای مکرری با 
مس��ئوالن ذی ربط در راستای تس��هیل و تسریع 
کمک رس��انی به هموطنان زلزل��ه زده و همکاران 
قضایی در آن مناطق برقرار ش��د. رئیس دس��تگاه 
قضا در ادامه به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه 
دستور داد برآوردی از میزان خسارت های وارده به 
ابنیه و مراکز قضایی مناطق زلزله زده خوی جهت 
انجام مس��اعدت های الزم برای بازسازی و مرمت 

آنها داشته باشد. 
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عباس حاجی نجاری

کارشناس مسائل  سیاسی

عف�و عزتمندان�ه و حکیمان�ه رهب�ر معظم 
انق�اب اس�امی ک�ه ب�ه گفت�ه مس�ئوالن 
عال�ی قضای�ی براس�اس آن دهه�ا هزارنفر 
از محکوم�ان و متهم�ان حوادث اخی�ر آزاد 
خواهند ش�د، در محافل سیاس�ی و حقوقی 
کشور با اس�تقبال گس�ترده ای مواجه شد و 
صاحبنظران ای�ن اقدام را در ش�رایط کنونی 
وحدت بخش و دشمن ش�کن ارزیابی کردند. 
محمدباقر قالیباف، 
مجل��س  رئی��س 
ش��ورای اس��المی 
دیروز در نطق پیش 
از دستور خود از عفو 
رهبر معظم انقالب 
ب��ه عن��وان جلوه 
دیگری از رویکرد محبت  آمیز و پدرانه ایش��ان با 
فرزندان خود یاد کرد و گفت: موافقت رهبر حکیم 
انقالب، از موضع قدرت نظام اس��المی که سیره 
پیامبران و ائمه)ع( اس��ت و نقشه دشمنان برای 
تنبیه جوانان و نوجوانان معترض و فریب خورده 
با آشوبگران س��ازمان یافته را س��د کرد. بر همه 
مسئوالن واجب است تا با تأسی از رویکرد ایشان، 
ترمیم اجتماعی را سرلوحه کار خویش قرار دهند 
و با مواضع و رفتار محبت  آمیز خود اجازه ندهند 
دشمنان و آشوبگران سازمان یافته مانع از احیای 

اتحاد ملی شوند. 
       امیدوارکننده بود

مجم��ع  دبی��ر 
محققین قم هم در 
گفت وگو با تسنیم 
با بیان اینکه، فرمان 
عفو رهب��ر انقالب 
موج��ب امیدواری 
بیش��تر ب��ه آینده 
می ش��ود، گفت: من به  نوبه خودم از این فرمان 
عفو رهبر انقالب خوش��حال هس��تم و از ایشان 

تشکر می کنم. 
سیدحسین موسوی تبریزی اضافه کرد: من بار ها 
گفته ام خیلی از این جوان  ها دچار اشتباه شدند 
و برخی دیگر شاید راه اعتراض و نقد کردن را بلد 
نبودند. الزم است که حکومت با این بچه  ها پدرانه 
برخورد کنند؛ این ها هم اشکال و اعتراض دارند و 

معاند یا ضدانقالب نیستند. دبیر مجمع محققین 
و مدرس��ین حوزه علمیه در پایان گفت: فرمان 
عفو اقدام خیلی خوبی بود که قطعاً در انس��جام 

اجتماعی مؤثر است. 
      عفو بزرگ و بسیار خوشحال کننده

نعم��ت احم��دی، 
وکیل دادگستری 
و کارشناس حقوقی 
در گفت وگو با مهر 
گفت: فرم��ان عفو 
دهه��ا ه��زار نفری 
مقام معظم رهبری 
بسیار خوش��حال کننده و مثبت است. این عفو 
ب��زرگ از گس��ترده  ترین عفو هایی اس��ت که به 
مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صورت 
گرفته است. وی افزود: کشور حوادثی را پشت سر 
گذاشت که طی آن جامعه به التهاباتی رسید. بر 
اس��اس آن قوه قضائیه به صورت طبیعی به امور 
مربوطه رسیدگی کرد. خوشبختانه دایره شمول 
آن در دومین س��الگرد ریاست آقای اژه ای بر قوه 
قضائیه بسیار گس��ترده بوده است و برخی تنگ 

نظری های قبلی را ندارد. 
این استاد سابق دانش��گاه تصریح کرد: منظور از 
عفو این اس��ت که آرامش برقرار ش��ود و افرادی 
که دستگیر شده بودند به زندگی خود برگشته و 
دیگر درست زندگی کنند. البته افرادی که سابقه  
داشتند مورد عفو واقع نشدند و این طبیعی است 
چون دوباره شرایطی را فراهم می کنند که دوباره 
دستگیر شده و به زندان برگردند. احمدی استفاده 
از واژه متهم برای عفوش��دگان را بسیار ایده آل 
دانست و اظهار داشت: در اعالم عفو اخیر استفاده 
از واژه »متهمین « رو به جلو و سازنده است. به این 
معنا که این افراد محکومیت قطعی پیدا نکردند. 
در واقع فقط آن افرادی مجرم و محکوم هستند 
که به پرونده آنها رسیدگی شده، حکمشان اعالم 
و حتی بخش��ی از دوران محکومیت خود را طی 

کرده باشند. 
احمدی با تشریح موارد عفو در امور قضایی کشور 
تصریح کرد: دو گونه عفو در کش��ور داریم که از 
اختیارات مقام معظم رهبری است و با درخواست 
قوه قضائیه صورت می گیرد. یک مورد آن عفوهای 
خاص است که کمیسیون عفو و بخشودگی قوه 

قضائیه، بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی 
که از اختیارات رهبری است، صورت می گیرد. بر 
اساس آن لیستی از افراد واجد شرایط را خدمت 
مقام معظ��م رهبری، ارائه ک��رده و تقاضای عفو 
می ش��ود. در شش تا هفت مناس��بت مانند عید 
فطر و عید نوروز اینگونه عفوهای موردی صورت 
می گیرد. مورد دوم عفو عمومی است که با در نظر 
گرفتن ش��رایطی در خصوص بس��یاری از افراد، 
ص��ورت می گی��رد و اینگونه به اص��الح عامیانه 

می گویند، زندان جارو و تخلیه می شود!
وی تأکید ک��رد: جامعه باید متوجه ش��ود که اگر 
کسی قانون را زیر پا گذاش��ت نهادی هست که با 
او برخورد می ش��ود. محکومین باید متنبه شوند، 
چون در زندان شاه و گدا یکسان هستند؛ اما باید 
چهره ای نرم مهربانانه و توأم با رأفت از دس��تگاه 
قضایی، ضابطین قضای��ی و حتی نیروی انتظامی 
نشان داده شود. اینگونه طبیعتاً نگاه مردم تغییر 

پیدا می کند. 
      قلم عفو پدرانه و مهربانانه بر جرایم

محمدرض��ا باهنر، 
دبی��رکل جامع��ه 
اسالمی مهندسین 
ه��م در گفت وگ��و 
با فارس با اش��اره به 
موافقت رهبر انقالب 
با پیش��نهاد رئیس 
قوه قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات گسترده 
متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، گفت: اقدامی 
که قوه قضائیه کرد و درخواستی که از مقام معظم 
رهبری داش��ت در رابطه با عفو زندانیان حوادث 
اخیر که عده  کثیری از کسانی که در اغتشاشات 
اخیر بازداشت شده بودند، عفو عمومی بشوند یک 

تصمیم انقالبی و بسیار خوب بود. 
باهنر ادامه داد: در این رابطه، فقط آنهایی که رابطه 
رس��می و اثبات ش��ده با گروهک  ها و شبکه های 
ضدانقالبی داشتند، مورد عفو قرار نگرفته وگرنه به 
غیر از آنها عمده این بازداشتی  ها با این عفو عمومی 
آزاد شدند. وی ادامه داد: در این عفو، حتی کسانی 
که مجرم بودند و بیانیه داده بودند و در اغتشاشات 
شرکت کرده بودند نیز مورد عفو و رأفت مقام معظم 
رهبری قرار گرفتند و آزاد شدند و زندانیان دیگری 
هم که از قبل جرائم سیاس��ی داشتند و یا جرائم 

دیگری داشتند و قابل عفو بودند، عفو شدند و یک 
تعدادی هم کسر مجازات شدند و در مجازات شان 

تخفیف لحاظ شد. 
باهنر افزود: من فکر می کنم ب��ه لطف خدا یک 
تصمیم بسیار خوبی در دهه فجر انقالب اسالمی 
گرفته ش��د و نظام جمهوری اس��المی آن روی 
رأفت و عطوفت خود را نش��ان داد و امید داریم 
هم آزادشدگان و هم دوس��تان آنها و هم اقوام و 
خویش��ان آنها واقعاً قدردان این مسئله رأفت و 
عطوفت نظام اسالمی باشند و بر همه این عزیزان 

و ملت بزرگ ایران مبارک باشد. 
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با اشاره به اینکه 
بعضی  ها از تعبیر آشتی ملی استفاده می کنند، گفت: 
ملت ما که هیچ وقت و در هیچ زمانی با یکدیگر قهر 
نبوده اند که بعضی  ها از این تعبیر یاد می کنند. بحث 
این است که تعدادی بودند که مجرم بودند و خطایی 
مرتکب شده بودند که با یک نگاه پدرانه و مهربانانه 
توسط رهبر انقالب قلم عفو بر جرائم آنها کشیده شد 
و ان شاءاهلل که این  ها قدردان باشند. باهنر خاطرنشان 
کرد: آن چیزی که در فضای سیاسی کشور می بینم، 
این موضوع خوب منعکس شده و بسیاری از گروه های 
سیاسی استقبال خوبی از این موضوع کرده و از این 

اقدام و تصمیم تشکر کرده اند. 
      تحریکات ضد انقاب را بی اثر می کند

محس��ن هاش��می 
رفس��نجانی، عضو 
ش��ورای مرک��زی 
ح��زب کارگ��زاران 
س��ازندگی نی��ز در 
گفت وگو با تسنیم، 
داش��ت:  اظه��ار 
این تصمیم، موجب خوش��حالی اس��ت چراکه 
تعداد زیادی از خانواده های درگیر را خوش��حال 
می کند. همچنین می توان گفت جلوی بهانه های 
حقوق بشری، که اخیراً در سطح جهان نسبت به 
ایران زیادتر هم ش��ده، می گیرد. خصوصاً آزادی 
محکومان و متهمان ح��وادث اخیر فرصتی را به 
دست می آورد که می تواند آتش زیر خاکستری 
هم اگ��ر باقی مانده، به نوعی خام��وش کند. وی 
همچنین اضافه کرد: این اقدام می تواند آرامش 
نس��بی ایجاد کند؛ ب��ه صورتی ک��ه تحریکات 

ضدانقالب را بی اثر کند.

فعاالن سیاسی و حقوقی از عفو گسترده رهبر معظم انقاب می گویند

»فرمان عفو« سازنده، وحدت بخش  و دشمن شکن بود
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