گفتوگو
هادی محمدی ،کارشناس منطقه غرب آسیا:

غرب از پالسهای داخلی برای
امتیاز گیری استفاده میکند

گروه سیاسی
هادیمحمدی ،کارشناستحوالتغربآسیاوروابطبینالمللدر گفتوگو
با «رسالت» به سفر وزیر امورخارجه ایرلند به تهران در برهه زمانی فعلی اشاره کرد و
گفت:سفروزیرامورخارجهایرلندبهتهراناولیناقدامبرایمیانجیگرییاواسطهگری
درموردپروندههستهایایراننیست.میتوان گفت کهغرببراساسیکاستراتژی
کهدرخصوصبرنامههستهایایرانوتوافقبرجامداردروشهایتا کتیکیخودرا
با نوع پالسهایی که از داخل ایران دریافت میکند ،تنظیم میکند.
وی افزود :یک اشتباهی که در داخل کشور به شکل جدی صورت میگیرد
نوعیپالسهایضعیفیاوسوسهگراز داخل کشور منعکسمیشودوطرفغربی
را به این تا کتیک میکشاند که با این شرایط میشود که با کمترین هزینه و حتی
بدون هزینه نیز از بنبستی که غرب در آن قرارگرفته خارج شد .لذا غربیها تا کنون
واسطههای مختلفی را به تهران فرستاده یا بهصورت پیام این مباحث را منتقل
کردهاند.محمدیعنوان کرد:وزیرامورخارجهایرلندنیزآخرینورژناینواسطهگری
است .آن چیزی که برای غرب قطعی است این است که آنها از برجام بهره بسیار
راهبردی را دریافت میکردند و بعد از مصوبه مجلس درمورد برنامه هستهای
درشرایطبنبستوویژهقرارگرفتندوهمینامرموجبشدمحاسباتشانتغییر کند.
این کارشناسادامهداد:یعنیدر شرایطیقرار بگیرند کهناچارندبرایاینکهبهره
ی گرفتندرااستمراردهندبایدآستینباال بزنندوامتیازاتی
استراتژیکی کهازبرجامم 
بهایرانبدهند.اماازآنجاییکهبعضیاوقاتپیاممحکمومقتدرومحاسبهشدهای
برای غربیها از داخل ارسال نمیشود ،وسوسه شوند که بدون دادن هرگونه
امتیاز حداقلی میتوانند به نتیجه برسند.محمدی میگوید :بهعنوانمثال در
طی حداقل یک ماه گذشته دولت ما را وسوسه کردند که پولهای بلوکهشده در
عراق یا کره جنوبی را ممکن است به نحوی به شکل تدریجی یا ویژه برای ایران آزاد
کنندوآنرامابهازایپذیرشطرفایرانیبرایورودبهمذا کرهجدیدبدوناینکه
غرب هیچیک از تعهدات قبلی خود در برجام را اجرایی کند.وی خاطرنشان کرد:
آنها از طریق این شرطی کردنها و ذوقزدگی که در داخل کشور از طرف برخی
جناحهایخاصسیاسییاحتیدر حکومتممکناستفکر کنند کهمیتوانندبا
وعدهآزادسازیتدریجیومحدودپولهایبلوکهشده،رفتارهاینامطلوبیداشته
ی کهبهقانونمجلسمتکیبودیموبهاجرایتمام
باشند.محمدی گفت:درصورت 
تعهدات توافق بینالمللی برجام مسر بودیم این ذهنیات در غربیها رخ نمیداد.
چرا که جمهوری اسالمی ا کنون تمام تعهدات خود را اجرایی کرده و دستکم 14
بار توسط آژانس بینالمللی هستهای مورد بازدید قرارگرفته و اجرای تعهداتش
تأیید شده است .بنابراین دست ما ازنظر حقوقی و بینالمللی پر است .تحلیلگر
مسائل بینالملل ادامه داد :اینطرف غربی است که در شرایط نامطلوب به سر
میبرد اما سعی دارد باحالتی رندانه و زیادهطلبانه بگوید که هیچ اتفاقی نیفتاده
است و مجد دا همان سیاستهای ترامپ توسط بایدن تکرار میشود تا بدون
الزامغرببهاجرایتعهداتشمطالباتومذا کراتجدیدرابهطرفایرانیتحمیل
کند.او معتقد است که این روش چشمانداز روشنی برای غربیها خواهد داشت
ی که ایران بپذیرد درازای یک توافق بینالمللی و اجرای تعهدات بازهم
درصورت 
وارد یک گفتوگویی با طرف غربی شود .این در حالی است که بایدن بهصراحت
عنوان میکند که ما بهزودی تحریمهای ایران را برنمیداریم .این یعنی غربیها
دنبال این هستند تا سیاست ترامپ را ادامه دهند (مطالبات جدید و دستور کار
جدید).محمدی تصریح کرد :زیرا احساس میکنند یکسری پالسهایی از داخل
ی کنند که وسوسه کننده است تا بتواند رندی بیشتری داشته
ایران دریافت م 
باشد .به نظر میرسد ا گر دولت بخواهد حقوق و منافع ملی را بهخوبی تأمین کند
وحداقلنیمچهآبرویبرجامرادرازایسالهااجرایتعهداتحفظ کند،الزمهاش
ایستادگی مقتدر و مستدل و مطالبه جدی و فشار بهطرف مقابل است تا بتواند به
تعهداتش بازگردد.وی ابراز کرد :بنابراین ا گر به حقوق خودمان پافشاری کنیم،
غرب بهزودی دستبهکار میشود و امتیازاتی خواهد داد .ممکن است امتیازات
ی کند و این قطعی است
کاملی ندهد اما مسیر زیادهطلبی و رفتار رندانه تغییر م 
اما باید احساس کند پالسی که از طریق مواضع رهبری میشنود همان پالس را
بهصورت دقیق از زبان جریانات سیاسی نیز دریافت کند و اینگونه تسلیم خواهد
شد.محمدی بیان داشت :بنابراین سفر وزیرامورخارجه ایرلند برای نبض گیری
و سنجش این است که میتوانند بعضی از طرفهای داخل کشور را درازای وعده
پوچمجدداامکانامتیاز گیریبیشتررافراهم کنندیاخیر.درنتیجهاصراربرسیاست
قانونمجلسوایستادگیبرمواضعاصولی کهدارایوجاهتحقوقیوبینالمللی
است منجر به نتیجه خواهد شد و ما را در مسیر امتیازدهی راهبردی قرار نخواهد
داد.این کارشناس در ادامه تأ کید کرد که سفر وزیرامورخارجه ایرلند به ایران پس
از عقبنشینی تروئیکای اروپایی از قطعنامه ضد ایرانی به معنای امتیازدهی به
ایران نیست .زیرا واقعیت قضیه این است که آن چیزی که بین ایران و مدیرکل
آژانسموردتوافققرارگرفتهخارجاز چارچوبتوافقاتبرجامیاستوشایدبتوان
آن را نوعی حسن نیت از طرف ایران تلقی کرد.
عقبنشینیازقطعنامهضدایرانوسفروزیرامورخارجهایرلند،برایجلوگیری
از مسیر تنش با ایران بود
وی اظهار داشت :درنتیجه غربیها امتیاز خاصی ندادهاند و حتی در حیطه
ن که در شورای حکام آژانس قطعنامه
اختیارات خودشان نیز عملنکردهاند .ای 
ن که نوعی امتیاز به ایران باشد ،یک نوع محاسبهگری
را پس بگیرند پیش از ای 
برایجلوگیریاز ورودبهمسیرپرتنشباایرانبود.چرا کهجمهوریاسالمیتأ کید
ی کهتصویباینقطعنامهشرایطرابرایآنهادشوارترخواهد
کردهبود کهدرصورت 
کرد.محمدی در انتها یادآور شد که درنتیجه غرب تالش میکند از طریق نوع
موضعگیریهایرسمیورفتار رسانهایطوریالقا کند کهدنبال گفتوگووروش
حلوفصل است اما عمال یک صورت نامه و راهبرد اساسی را پشت سر میگذارد و
ی کند و اصل ماجرا این است که تعهدات اجباری خود را اجرا نکرده
آن را پنهان م 
ی گوید که من آماده نیستم تحریمها و اهرم فشار که یک ابزار غیرقانونی
و عمال م 
و غیرانسانی و خالف عرف حقوق بینالملل است را کنار بگذارم .بنابراین سفرها
بهعنوان چراغ سبز و ابراز حسن نیت نیست.

خبر
دریادار خانزادی ،فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد:

اولین «هاورکرافت بومی» به ناوگان
نیروی دریایی ارتش ملحق میشود

فرمانده نیروی دریایی ارتش از الحاق اولین« هاورکرافت» ساخت کشور به ناوگان
نیروی دریایی ارتش ،توسط متخصصین جوان ایرانی در سال آینده خبر داد.
به گزارشمهر،امیردریادار حسینخانزادیفرماندهنیرویدریاییارتشدیروزدر
ن که نیروی دریایی ارتش با حضور
جمع معاونین فرماندهان نداجا با تأ کید بر ای 
جوانانمتخصصوباایمانتوانستهاستدر تمامحوزههایتجهیزاتیوعملیاتی
بهخودکفایی کاملبرسد ،گفت:انشاءاهللدرسالآیندهاولینهاورکرافتساخت
کشور جمهوری اسالمی ایران به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق میشود.
وی با اشاره به برگزاری رزمایش مرکب امنیت دریایی بین دونیروی دریایی
ایرانوروسیهدر شمالاقیانوسهنددر سالجاری،افزود:بازتاببرگزاریاین
رزمایش در سطح ملی و بینالمللی برای کل نیروهای مسلح و همچنین برای
کشور بسیار اثربخش و امیدوارکننده بود و پیام آن برای کشورهای دوست و
همسایه،صلحودوستیوبرایدشمن،نمایشاقتدار دریاییوامنیتجمعی
توسط کشورهای حاشیه اقیانوس هند بدون حضور بیگانگان و کشورهای
فرامنطقهایبود.فرماندهنیرویدریاییارتش،مسیرپیشرفتوفناوریهای
بهروز دنیا در حوزه موشکی در نیروی دریایی ارتش را بسیار مطلوب دانست
و افزود :امروز تمام یگانهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش به
موشکهایبومیمجهزهستندوانشاءاهللموشکهاییباقابلیتعمودپرواز
بررویشناورهایسطحیایننیرونصبوعملیاتیخواهدشد.فرماندهنیروی
دریاییارتش کارخانجاتنیرویدریاییارتشرابهعنوانبزرگترینمجموعه
صنعتی کشور در ساخت و تعمیر یگانهای سطحی و زیرسطحی عنوان کرد
و گفت :باپشتکار جوانان متخصص در نیروی دریایی ارتش توانستهایم در
تمام حوزههای تعمیراتی و تجهیزاتی به خودکفایی صددرصد برسیم.دریادار
خانزادی الحاق ناوبندر مکران و ناوموشک انداز زره به نیروی دریایی ارتش
را افتخار بزرگی برای کل نیروهای مسلح و کشور دانست و تصریح کرد :این
رویداد ملی ،با همکاری و همدلی همه فرماندهان و کارکنان در نیروی دریایی
ارتش انجام شد و همواره به خود میبالیم که در این لباس مقدس ،امنیت و
آرامش را برای مردم کشورمان هدیه دهیم.وی موفقیت این نیروی راهبردی
در تمام حوزهها را وجود سرمایه نیروی انسانی متعهد عنوان و خاطرنشان
کرد :ثمره همه دستاوردها در این نیروی راهبردی تنها با تالش و حضور نیروی
انسانی متعهد ،متخصص و باایمان است که باید قدردان تمام کارکنان و
خانوادههای آنان باشیم.
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بیتدبیری دستگاه اجرایی در آستانه سال نو بررسی شد

گرانی؛آخرینعیدیدولتبهمردم

وحید عظیمنیا
ادامه از صفحه اول
ا گربایارانهنقدی۴۵هزارو۵۰۰تومان۱۰سالقبل،
میشددردیدوا کردبهبرکت«علیبرکتاهلل»های
بیبرکت ،دیگر نمیشود حتی به دوای درد هم
فکر کرد.بااینچندرغازدروقتنیاز،فقطمیشود
به قول مرحوم جالل آلاحمد ،رنگ گذاشت و
رنگ برداشت تا شد مثل گچ دیوار!
یادماننرفتهاستجلویبیشاز۸۰میلیونایرانی
بهدوربینزلزدندواز«لغوبالمرهتحریمها» گفتند
و ادعا کردند کاری کردیم کارستان! اما آنچه از
اینجهدبهجایمانده:خندهآشکارلحظههای
سختبهمردماست کهیکروز باقیمتنجومی
موز وخیار وروغنو گوجهوپیاز مواجهمیشوندو
دیگرروزبا گزارههایآزاردهندهاینچنینی که«در
ایندولتبابکزنجانینداشتیم»؛البتهپربیراه
هم نمیگویند چه آنکه دولتشان از کسانی
رونمایی کرد که بابک زنجانی به گرد پای آنها
هم نمیرسد .برادر یکیشان فقط در یک فقره
حدود  ۳هزار میلیارد تومان باال کشیده است.
هرسیاستنخواندهایهمباتا کتیکفراربهجلو
آشناستحتیا گرمشاورانآشنانداشتهباشند.
اینهمه ماجرا نیست که مردم چوب اعتماد به
یک عده نا کارآمد و مدعی و خسته را بخورند و
دیگران صرفا نظار ه گر باشند چه آنکه در قوای
دیگرعزموارادهجدیبرایبهبودوضعمعیشتی
مردموجودداردتااینگونهنباشد کهخلفصالح
بنیانگذار انقالب اسالمی لب به گله بگشایند
که «متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب
نیست؛ این غص ه بزرگی است برای ما ،گرانیها
زیاداست».حجتاالسالمحسندرویشیانرئیس

سازمان بازرسی در آئین تکریم و معارفه معاون
نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی با
اشارهبههمینبیاناترهبرحکیمانقالبدرباره
گرانیها گفتهاست:بیاناتدردمندانهاخیرمقام
معظم رهبری درباره وضعیت گرانی و فشاری
که به اقشار مختلف جامعه میآید ،مسئولیت

سازمان بازرسی کل کشور را سنگینتر میکند.
ا گراینمسائلقابلحلنبود،قطعامقاممعظم
ی کردند؛ بنابراین حتما
رهبری آن را مطالبه نم 
میشودباهمینامکاناتموجودودرحالتحریم
و مشکالتی که دولت در حوزه مالی و اقتصادی
دارد،اقداماتمؤثریانجامداد.االنقیمتبرخی

سرلشکر سالمی ،فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

دشمنان در برابر ایران شکست خوردهاند
فرماند ه کلسپاهپاسدارانانقالباسالمیبهنا کامیمخالفانجمهوری
اسالمی اشاره کرد و گفت :دشمنان در برابر ملت ایران قد خم کرد ه و
شکستخوردهاند.به گزارشتسنیم،سردارسرلشکرحسینسالمیصبح
دیروز ،در دهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار
تقریظ حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
بر کتاب عصرهای کریسکان که در پردیس سینما بهمن سنندج برگزار
شد ،با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی اظهار داشت:
ی کرد که پیامبر اسالم در میان فقرا برخیزد و اینچنان
چ کس باور نم 
هی 
جهانرافرابگیردوقرائبجهانرابپیماید.ویافزود:تجربهتاریخنشان
داده که اردوگاه اسالم در جهان طلوع کرده و همواره همه مشرکان در
مقابلآنصفآرایی کردندتانورخداراخاموش کننداماهربارخداوندنور
خود را زیاد کرد.وی افزود :مردم کردستان در چهار دهه انقالب اسالمی
وجود خود را ثابت کردهاند.فرماند ه کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
خاطرنشان کرد:داستانهایمكتوبزیادیاز مقاومت کردستانباقی
مانده و عصرهای کریسکان روایتی از این مقاومت و رشادت است.وی
افزود :جغرافیای مقاومت و تاریخ مقاومت ما وسیع است و هر ملتی که

در صحنههای حساس تاریخ خود استقامت نداشته باشد از جغرافیای
سیاسی حذف میشود.سرلشکر سالمی گفت :ما در ایران چهار دهه از
ی که قدرتمندان بر آن
استقامت را با ملت ایران تجربه کردهایم درحال 
یورش آوردهاند و دروازههای تجارت و مرزها را بر روی آن بستهاند تا
کشور را به زانو درآور ند.وی افزود :استقامت مردم ایران نقشهای یکرنگ
از استقامت یک ملت را به تصویر کشیده است و این در حالی است که
همه اشرار عالم بر کشور شرارت می کنند اما تابهحال هیچ کسی کمر
خم نکرده است.فرماند ه کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد:
ملت ایران از مسیر جهاد و شهادت عبور کرده و این رمز پیروزی ما است.
وی ادامه داد :حرارت شعلههای اسالم و طلوع دوباره بعثت در کشور
وجود دارد.سرلشکر سالمی تصریح کرد :عناصر پایداری و استقامت در
کشور وجود دارد و این کشور با رهبرانی دوراندیش ،شجاع ،جانباز و با
افقهای بلند و با تربیتی روحانی بهعنوان نقطه انتشار ایمان با اسالم
بهعنوانمکتبآزادیبخش کهحریتملتهدفآناستهرروز هدف
جدیدی را مورد هدف قرار میدهند.وی ادامه داد :وقتی ملت اسالم
و رهبری باهم در یک مجموعه هویت و شخصیت مقاومت یک ملت را

اجناسهرچندروزیکبارافزایشمییابد.درست
است یکسری از مشکالت دست ما نیست .ولی
ما باید به همه مشکالت پرداخته و هشدارهای
الزم را مطرح کنیم .باید به ریشه مشکالت و
علل اصلی وقوع زخمهای کهنهای که بر پیکر
اقتصاد کشور در حوزه نظام بانکی ،پولی،

چ کس نمیتواند کاری
تشکیل میدهد هی 
کند و آمریکا متوقف و در سرزمین خود
درگیر میشود و از هدفهای بلند خود به
افول میرسد و به مغرب نزدیک میشود.
فرمانده کلسپاهپاسدارانانقالباسالمی
اظهار داشت :ما اینجا از ادبیات مقاومت
صحبت می کنیم به معنی روح دادن به
کالم ،همچنان که ادبیات استقامت ما از
ی کند
ل گرفته است و جامعه را از عطر کالم شهادت سرشار م 
قبل شک 
چنین ملتی هیچوقت کمرش خم نمیشود.وی ادامه داد :کردستان
که جزئی از جغرافیای ایران اسالمی است امروز یک سرزمین امن با
فرهنگی غنی در حال پیشرفت و ترقی است.سرلشکر سالمی بیان کرد:
آنچه در کردستان وجود دارد نشاندهنده طبیعت روحانی آن است.
ن که
ویاظهار کرد:دشمنانایراناسالمیامروزسرشکستههستنداز ای 
نتوانستهاند بر ملت و نظام انقالب اسالمی پیروز شوند و این در حالی
است که ملت ایران امروز به غیرت ،استقامت ،وحدت قلبها و صاحب
معرفت شناخته میشود و مقاومتش از وجود دلی و ایمانی برمیخیزد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :دشمنان در خیال
ی کنند که ملت ایران شرافت و عزت و عظمت خود
خام خود تصور م 
ی کند.وی افزود :داستان
و اقتدار و اعتبار خود را با مادیات جابهجا م 

نگاه

پیامهایدیدارپاپبامرجعیتعالیشیعیانعراق
فاطمه سیاحی
مهمانویژ هعراق کهبااستقبالنخستوزیربهبغداد
آمده بود ،سرانجام با بدرق ه رئیسجمهور سفرش به این
کشور را پایان داد .رهبر کاتولیکهای جهان بعد از سه روز
سفربهنقاطمختلفعراقودیدارهایمختلف،تقریباهم
هدفش را بیان کرد و هم پاسخی برای مسائل مدنظرش
گرفت.تکرارموضعپاپفرانسیسدرخصوصخاتمهیافتن
ط گراییومشارکتبیشترمسیحیاندرجامعه
خشونت،افرا 
عراق،باعثمیشود کهاینمسئلهبهعنوانخواست هاصلی
او از این سفر قلمداد شود .البته وی در دیدارهای خود با
مسئولین دولتی بر مسائل مهم دیگری نیز تأ کید داشت.
ازجمله؛همافزاییسیاسی،جامعهدموکراتیک،بهقدرت
رسیدنپا کدستانورفعفساد،تداومروند کمکرسانیبه
ملت عراق و پایان اختالفات داخلی.این امر نشاندهند ه
آن بود که پاپ فرانسیس به مسائل اصلی کشور عراق آ گاه
است واینراهممیداند کهبخشیاز اینچالشهابایدبه
دستدولتواحزابحلشوند وبرخیاز آنهاهمنیازمند
حمایتهای خارجی هستند .در پاسخ برهم صالح هم با
َ
تأ کیدبرتداومهمکاریهاجهتریشهکنیتروریسم،دوری
ن که سفر پاپ
عراق از ظلم و رادیکالیسم و امیدواری به ای 
فرصتیتاریخیبرایتأ کیدمجددبرارزشهایانسانیباشد،
دولت این کشور به این سفر و سیاست خارجی
نوع نگاه ِ
آن در آینده را مشخص کرد .بر این اساس بغداد همچنان
به دنبال جذب همکاریهای بینالمللی جهت بازسازی
کشور و تالش برای تحقق عدالت اجتماعی را بهعنوان دو
راهبردمهمپیگیریخواهد کرد.همچنینمقاماتدولت
ِ
یادداشت

عراقدیدگاهخودمبنیبرنتایجمثبتوافزایشپرستیژملی
کشورشان درصحنه بینالملل را در اثر سفر پاپ که در نوع
خود بیسابقه بوده منعکس کردند.آنچه در این سفر به
چشم آمد ،استقبال پرشور مردم از پاپ فرانسیس و حضور
هزاراننفریدرسخنرانیهایویبود.اینجمعیتازاطراف
فرودگاهبغدادتاورزشگاهفرانسوحریریاربیل،درقابعکس
خبرنگارانپیدابود.اماباید گفتایناستقبالبرایجمعیت
مسیحیوایزدیهاطعمیمتفاوت داشت.آنهادر دیدار

مالیاتی ،توزیع و تولید مواجه هستیم بپردازیم
کهیکیاز راهکارهامسئلهمحوریودیدنهمه
جهاتیکمسئلهوپیگیریآناست.محمدباقر
قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی نیز
روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید امیر
سرتیپ خلبان «بیرجند بیک محمدی» در

با رهبر دینیشان امید را هدیه گرفتند و به حمایت ،دلگرم
شدند.اینحسوحالمسیحیاناز کلیسایحوشالبیعة
ومراسمسخنرانیپاپبرایخانوادههایمسیحی گرفتهتا
در تصاویر مراسم قرقوش -بزرگترین شهر مسیحی نشین
عراق -که جمعیتی از تمام طوایف با همه ردههای سنی را
در کنار هم جمع کرده بود ،مشاهده میشد .بااینوجود
نباید فراموش کرد که خواستهی اصلی مسیحیان عراق
اصالحقوانین،بهطور منصفانهوحفظمنافعتمام گروهها

ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش ،ضمن
ادای احترام به مقام واالی این شهید بزرگوار،
گفت :امروز کسانی میتوانند بگویند که دلسوز
نظام ،انقالب و مردم هستند که بتوانند گره از
کار مردم باز کنند و این وظیفه همه مسئوالن
است؛ باید بتوانیم گرانی و مشکالت اقتصادی
را حل کنیم و کارآمد باشیم .مسئوالن باید باور
کنند که امروزه در جنگ اقتصادی قرار داریم،
بدون شک سنتهای الهی تغییرناپذیرند لذا
همان خدایی که در دوران دفاع مقدس با ما
همراهبوددرجنگاقتصادینیزهمراهماناست
ن کهدرنگنکنیموبامجاهدتدراین
بهشرطآ 
ن کهرزمندهای
راهتالش کنیم.قالیبافبابیانای 
کهدیروزدر مقابلدشمنانسرفرونیاوردوامروز
بازنشستهشدهدر مقابلخانوادهاششرمنده
استواینبرایماباعثشرمساریاستتأ کید
کرد:امروزهحلمشکالتمردممجاهدتاست،
باتوجهبهوجودامکاناتوظرفیتهایجوانان
ن که
میتوانیمازسختیهاخارجشویمبهشرطآ 
بهفرمودهامامراحلمبنیبر«مامیتوانیم»باور
داشته باشیم و این ظرفیتها را از دشمن تمنا
نکنیم؛ا گرچنینموضوعیمحققشودمیتوانیم
بگوییمانقالبی،حزباللهی،مجاهد،خدمتگزار
وپیروشهداهستیم.بایدباتالشخود کارآمدی
دیندر جامعهرانشاندهیم،زیرااینموضوع
سببرفعمشکالتمیشود.بههررویبهار۱۴۰۰
درحالیازراهمیرسد کهیکانتخاباتحساس
پیشروداریموانشاءاهللباروی کارآمدندولتی
جوان و حزباللهی شاهد اتمام زمستان سرد
سوزانپسابرجاموآغازبهاررفاهباشیمتا«خوش
بهحال مردم» هم باشد.

محاصره اقتصادی ،داستان خطای دشمن در جامعه ماست و نتیجه
آنخطایدشمناست.سرلشکرسالمییادآورشد:دشمنچوناشتباه
ی کند هزینه میدهد و درنهایت شکست میخورد.وی ادامه داد :ما
م 
به سختترین شکل ممکن تحریم شده بودیم اما امروز با مقاومت این
مردم و ملت ایران است که ایستادگی کردند و پیروز شدند.فرماند ه کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی خاطرنشان کرد :ملت ایران برای همه
عالم شهید و شاهد و تجسم زیباترین الگو است و این در حالی است که
دشمنانشدر برابربیماریقدخم کردهاندوشکستخوردهاند؛در ایران
مردمخودحا کمهستندواستثناییترینحکومتتاریخراشکلدادهاند
ی کنندوازاینرومردمحا کمیتراازآن
وسردارانشازپایینبهمردمنگاهم 
خودمیدانند.ویافزود:ایرانسرزمیناحساسهایعمیقودرخشش
ی کنند.سرلشکر
روحهایبههمپیوستهاستوهمهبرای کشورزندگیم 
سالمی اظهار کرد :اسالم در ایران تمام قومها را باهم برادر کرده است
و این نژادها در دید قرآن فرصتی برای شناخت اقوام مختلف هستند.
وی افزود :ملت ایران همه کریم و بزرگ هستند و ما این بزرگی را در عمل
با ایستادگی مردم تجربه کردهایم.فرماند ه کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمیتأ کید کرد:ملتی کههیچوقتپژوا کصدایبیگانگانرانشنوند
رابایدارجنهاد.ویبیان کرد:مقاومتیکمسیراستوهیچنقطهایاز
ی کند چرا که نگاهش تنها
آن را نباید سست گرفت و ملت ایران خطا نم 
به ستاره تابنا کی در آسمان کشور به نام رهبری است.

و اقلیتهاست .خواستهای که نمایند ه سابق مسیحیان
عراقنیزبهآناشارهودیدار پاپباآیتاهللسیستانیرا گامی
در جهتتحققاینبرابریدانست؛آنهابهدنبالراهحلی
اساسی این کشورند.شایان
برای تعدیل و اصالح قوانین
ِ
ذکراست کهدیدارتاریخیبیناالدیانیدرشهرباستانیاورو
مراسمنیایشمشترک،بهیکیازپرمعناترینجمعهایاین
ی که مصطفی الکاظمی روز ششم
سفر تبدیل شد .بهطور 
مارس را بهعنوان «روز صلح و تسامح» در عراق نامگذاری
کرد .فراتر از اینها اما ،موضع هماهنگ شیعیان و اهل
سنت عراق در حمایت از نقش آیتاهلل سیستانی و نتایج
دیدارش با پاپ ،از مهمترین رویدادی است که میتوان
به آن پرداخت .آیتاهلل سیستانی در خان ه کوچک خود در
الرسولنجف،درحالیباپاپفرانسیسدیدارداشت
شار ع
ِ
کهوا کسنیهمبرای کرونادریافتنکردهبود.همچنینوی
درایندیداراجازهحضورهیچیکازمسئولیندولتیرانداد.
آنچه از ابتدا نمایان شد ،انتظار آمدن مهمان و خوشام د
گویی به او توسط آیتاهلل سیستانی بود .ساعتها بعد
صحنههایی از حواشی این دیدار در شبکههای اجتماعی
منتشر شد که عمیقا فرهنگ متفاوت شیعی را بازتاب
ی که لحظه ورود به عراق از پاپ با شمشیر
میداد؛ درحال 
نیاماستقبالشد،نگهبانمنزلآیتاهللسیستانی،لحظه
نزدیک شدن پاپ و همراهان به منزل به خاطر سالحی که
در دست داشت روی خود را برگرداند تا با سالح از مهمانان
استقبال نکرده باشد.مهمتر از اینها مواضع دقیق و
استوار آیتاهللسیستانیو ردهایقاطعانهایبود کهبه
برخی از مسائل دادند؛ رد مسائلی که انگار گویای تمام
دشواریهای جهان اسالم از فلسطین و یمن تا سوریه و
ایرانبود.جالبتوجهاینکهاینمواضعموردتأییدعلما
و سیاسیون ُسنیمذهب هم واقع شد و از تصمیماتش
استقبال کردند .نقش قابلستایش مرجعیت و بیت
عراق امروز ،نتایج مثبت و ثمراتی دارد که در
شیعی در ِ

حال و آینده میتوان از آنها بهره برد .قدرت فرهنگی و
سیاسی امروز شیعیان در عراق ،نشان داد که پویایی
ِ
فقه شیعه و ظرفیتهای آن برای به کار گرفته شدن در
امر حکومتی ،تسامح و تساهل اعتقادی تنها در متن
کتاب بیان نمیشود.چهار دهه بعد از مطر حشدن
جمهوری اسالمی در ایران بهعنوان یک نظام سیاسی
شیعیمذهب،حاال بیتشیعیعراقبهعنوانیکاقلیت،
چنینظرفیتنقشآفرینیرادر یکسیستممردمساالر
چندقومی به عرصه نمایش گذاشت.الگوی سیاسی
موفقی کهجمهوریاسالمیایرانارائهدادوحاال ظرفیت
انتقال قدرتش به کشوری در همسایگی را اثبات کرد ،در
آینده نیز حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
بیشک قدرت در بیت شیعی عراق ،بر توانمندیها و
بازدارندگیهای محور مقاومت خواهد افزود .آیتاهلل
سیستانی دیدار با پاپ ،یکی از محورهای گفتوگو را
به فلسطین اختصاص داد و به عادیسازی روابط با
رژیم صهیونیستی قاطعانه «نه» گفت .اتفاقی که باعث
شد تا کاربران فضای مجازی عراق در ۷مارس ،هشتگ
«ألمرجعیةضدإلتطبیع/مرجعیتمخالفعادیسازی
است»راترند کنند.مردمعراقبااینحمایتنشاندادند
کهسازشناپذیریدربرابررژیمصهیونسیتیومحکومیت
اندیشی
تراشیسیاسیوجزم
ِ
روندعادیسازی،مشکل ِ
دینی نیست؛ بلکه مسئلهای حقوقی و انسانی از ملتی
مظلوماست کههمچنانازحمایتمسلمانانبرخوردار
ی کهاهلسنتباسکوتپذیرفتند،مذهب
است.درحال 
تشیعدرباالترینسطوح گفتمانیبیناالدیانیخوداین
مسئل ه ارزشی را حفظ و مجددا بر اهمیتش تأ کید کرد.
البته این نخستین باری نیست که شیعیان با قاطعیت
بهسمترویاروییباچالشهایزمانمیروند،قطعادر
آیندههممیتوانندحمایتهایسایرمذاهباسالمیرا
با همین مسیر اعتدالی و انسانی کسب نمایند.

تضمین اصل مستند و مستدل بودن آرای مراجع اختصاصی شبه قضائی

محمدحسن پیرزاده
ضروریترینواصلیترینتضمین
برایبرخورداریافرادازحقوقاساسیخود
تأمین دادرسی عادالنه است .دادرسی
عادالنه یا منصفانه به معنای تضمینات
کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین
درفرآینددادرسیانواعدعاویپیشبینی
شده است و شامل مصادیق متعددی
است کههرفردیدر فرآینددادرسیاعماز کیفری،مدنیواداریاز آن
برخوردار است.برخیاز مصادیقدادرسیعادالنهازجملهاستقاللو
بیطرفیمرجعرسیدگی،برابریامکاناتدفاعو...عمومیتدارندو
در انواع رسیدگی ها قابلاعمال می باشند .عدم رعایت هر یک از این
اصول توسط مراجع شبه قضائی سبب تضییع حقوق افراد می شود و
موجبات نقض این آرا را در دیوان عدالت اداری فراهم می آورد.
یکیازاصولدادرسیمنصفانه«ارائهاستداللواستناداتقانونیبرای
تصمیمات اتخاذشده» یا به عبارتی «اصل مستند ومستدلبودن»
است.اینموضوعدراصل()166قانوناساسیبدینشکلتبلوریافته
است« :احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی
باشد که براساس آن حکم صادر شده است ».این قاعده اختصاص

به آرای محا کم ندارد ،بلکه رعایت اصول عدالت و انصاف و پرهیز از
اعمالشبهه،حبوبغضیاتأثیرنفوذاشخاصاطرافپروندهیاسایر
عوامل غیرقانونی مؤثر احتمالی در قضیه ایجاب می نماید که رأی
ی کنندهبهدعوا،براساساستدالل
صادرهاز هرمرجعذیصالحرسیدگ 
وپساز تطبیقآنباقانونباشد،در غیراینصورتحکمصادرهقابل
تجدیدنظرخواهی بهوسیله متضرر و موجب نقض بهوسیله مرجع
باالتر خواهد شد .لذا در صدور آرای مراجع شبه قضائی باید مستند
قانونی درج گردد و از صدور آرای مبهم و کلی خودداری ورزند .آرای
مراجعشبهقضائیمیبایستمستدلومستندبهقوانین،مقررات،
اصول کلی حقوق اداری و آرای وحدت رویه باشند.
این اصل در قوانین مراجع شبه قضائی نیز نمود یافته است که برای
مثالمیتوانبهماده()21آئیننامهاجراییقانونرسیدگیبهتخلفات
اداری،ماده()9قانونتشکیلهیئتهایانضباطیرسیدگیبهشکایات
وتخلفات کارکناننیروهایمسلحویاماده()256قانونمالیاتهای
مستقیم (در خصوص شورای عالی مالیاتی) اشاره نمود.
به دلیل اهمیت این اصل بهعنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه و
تأ کیدبرآندرقانوناساسیوقوانینعادی،دیوانعدالتاداریعدم
رعایتایناصلرابهعنوانیکیاز مواردنقضآرایمراجعشبهقضائی
مورد شناسایی قرار داده است؛ که می توان به آرای زیر اشاره نمود:

.1دادنامه شماره 119مورخ  1368/12/24هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری« :آرای صادره از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری
علی القاعده باید مبتنی بر دالیل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و
قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول
بدیهی داوری می باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست.
بنابراین دادنامه شماره  31ـ  1367/01/31صادره از شعبه  12دیوان
عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی
تشخیص می گردد».
.2دادنامهشماره83مورخ1378/08/20هیئتعمومیدیوانعدالت
اداری«:باعنایتبهمقرراتقانونرسیدگیبهتخلفاتاداریمصوب
1372/9/7وآئیننامهاجراییآنراجعبهتكالیفخاصهیئتهای
رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص بررسی و انجام تحقیقات و
رسیدگیبهدالیلومداركمربوطبهخطایمنتسبوضرورتصدور
رأی مستدل و مستند با رعایتتشریفات و ضوابط مندرج در ماده 21
آئیننامهفوقالذکردادنامهشماره573مورخ77/5/6هیئتسوم
تجدیدنظر دیوان كه مبین این معنی استموافق اصول و موازین
قانونیتشخیصدادهمیشود.اینرأیمطابققسمتاخیرماده20
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه
در موارد مشابه الزم االتباع میباشد».

.3رأیشماره101مورخ«:1368/10/28اصلضرورتتوجهبهدالیل
ومستنداتورعایتارزشواعتبار آنهادر تصمیماتوآرایصادرهاز
طرف مراجع مختلف قضائی و اداری ازجمله اصول بدیهی رسیدگی
و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع
ن کهبهصراحتماده45قانونبازسازی
مربوطمؤیدآنمیباشد .کماای 
نیروی انسانی مصوب  60.7.5آرای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر
بازسازی باید موجه و متکی به دالیل و مدارک معتبر و متقن باشد
که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده
و از موجبات نقض آرای هیئتها به شمار میرود .بنابراین دادنامه
شماره 63.2.30-186شعبهاولدیواندر حدی کهمفیداینمعنی
است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود مطابق
قسمتآخرماده20قانوندیوانعدالتاداریاینرأیدرمواردمشابه
برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط الزماالتباع است».
عالوه بر آرای ذکرشده که صرفا منباب مثال به آنها اشاره شد و
تعداد آنها در رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بسیار است،
شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین اصل حا کمیت قانون
به این اصل اهتمام زیادی داشته و آرای بسیاری از مراجع شبه
قضائی به علت عدم رعایت این اصل در شعب بدوی و تجدیدنظر
نقض می گردند.

