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شکایت یک نماینده از »محمود صادقی«
نماینده مردم نجف آباد در مجلس از شکایت خود 
از نماین��ده تهران به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 

خبر داد.
ابوالفض��ل ابوتراب��ی با اش��اره به اظه��ارات اخیر 
محمود صادق��ی نماینده مردم ته��ران درباره قضات 
گف��ت: اظهارات وی توهین به قضات و نش��ر اکاذیب 
بود. وی افزود: بنده به عنوان یک قاضی به نمایندگی 
از آنه��ا و در جهت حمای��ت از جامعه قضات از وی به 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ش��کایت کرده و روز 
)یکشنبه 14 مرداد( ش��کایت خود را به صورت کتبی 

به این هیئت ارائه دادم.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: از 
دس��تگاه قضایی انتظار دارم که به توهین ها و اتهامات 
وی نس��بت به قضات رس��یدگی کرده و از حق قضات 

دفاع کند.  تسنیم 

رویکرد اقتصادی دولت باید تغییر کند
عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه رویکرد 
اقتصادی دولت باید تغییر کند، گفت: برخی مسؤوالن 
یا اقوام  آنان دارای ش��رکت های خصوصی هستند که 
باید از مناصب و مسئولیت هایشان کنار گذاشته شوند 

تا سراغ بازار و کاسبی خودشان بروند.
احمد امیرآبادی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور 
و ض��رورت ترمیم کابینه و تیم اقتصادی رئیس جمهور، 
اظهار داش��ت: ب��ه نظر می رس��د برای بهبود ش��رایط 
اقتصادی کش��ور و وضع معیش��تی مردم باید قوانین و 
مقررات شفاف شوند، دستورالعمل ها باید شفاف شوند، 
امتیازات��ی که می دهند باید در اختیار همه قرار گیرد و 
همه باید بتوانند از این امتیازات استفاده کنند، همه این 
موارد همان راهبردها و تفکری است که ضروروت دارد با 

تغییر رویکرد اقتصادی دولت تغییر کنند.  فارس
 

در مسابقات ارتش های جهان روی داد 
پیشتازی ایران در بخش نجات کشتی غرق شده 
تیم غواصی نیروی دریایی ارتش در بخش نجات 
کشتی غرق شده توانست با طی مدت زمان کوتاه تری، 
س��ایر تیم های شرکت کننده در مسابقات نظامی بین 
المللی غواصی عمق ارتش ه��ای جهان را با موفقیت 

پشت سر بگذارد.
تی��م غواصی نی��روی دریایی ارتش در شش��مین 
روز مس��ابقات غواص��ی ارتش های جه��ان با اختالف 
چش��مگیر موفق به اجرای بخش نجات کشتی مغروق 

شد و امتیاز کامل این آیتم را دریافت کرد.
غواص��ان نیروی دریای��ی ارتش ک��ه در روزهای 
گذش��ته حد نصاب ه��ای جدی��دی را در چند بخش 
ش��امل عبور از می��دان موانع، نجات، ام��داد و احیاء 
غواص مصدوم، جوشکاری و برشکاری زیر آب و فِلِنچ 

را به نام خود ثبت کردند.  فارس 

روحانی فرا رسیدن سالروز استقالل 
ساحل عاج را تبریک گفت

رئیس  جمهور در پیامی به »االسان واتارا« رییس 
جمهور ساحل عاج، فرا رسیدن سالروز استقالل ساحل 
عاج را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که مناسبات 
و همکاری های فیمابین بیش از پیش گسترش یابد.

در پیام حس��ن روحانی آمده اس��ت: امیدوارم با 
تالش مقامات و مس��ئوالن دو کش��ور، شاهد افزایش 
و تقوی��ت هر چه بیش��تر مناس��بات و همکاری های 
 ف��ی ما بین در تمامی زمینه های مورد عالقه باش��یم. 

 پایگاه اطالع رسانی دولت 

 ایران از برنامه موشکی اش
دست نمی کشد

کارشناسان یک اندیشکده انگلیسی تاکید کردند: 
با توجه به پیش��رفت های موشکی همسایگان ایران و 
تعیین نش��دن حدی برای برد موشک هایشان، تهران 

هیچگاه از همه موشک هایش دست نخواهد کشید.
'مایکل المان'، کارش��ناس دفاع موشکی و 'مارک 
فیتزپاتری��ک'، مدیر موسس��ه بین الملل��ی مطالعات 
راهب��ردی در مقال��ه مش��ترکی ک��ه در تارنمای این 
اندیش��کده انگلیسی منتشر ش��د، نوشتند: بعید است 
ژست مقابله جویانه آمریکا در قبال ایران از سوی هیچ 

یک از شرکای بین المللی استقبال شود.  ایرنا

 اروپایی ها در مقابل آمریکا
تغییر وضعیت دهند

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس گفت: در ش��رایط فعلی اروپایی ها می توانند از 
مرحل��ه خنثی بودن در مقابل آمری��کا به یک مرحله 
ع��رض ان��دام در مقابل آمریکا تغیی��ر وضعیت دهند. 
عالءالدین بروجردی ، با اش��اره به اظهارات موگرینی 
در اج��را و اعمال قوانین مسدودس��از اتحادیه اروپا در 
راس��تای تحریم های آمریکا علیه ای��ران گفت: به هر 
ص��ورت این موضوع گام مهمی در روابط کش��ور های 
اروپای��ی و آمریکا تلقی می ش��ود چرا ک��ه اروپایی ها 
می کوشند تجربه جدیدی را با آمریکا آزمایش کنند.

وی تاکید کرد: اروپایی ها زخم خورده تصمیمات 
ترامپ هستند.   میزان 

اخبار

پیگیری مشکالت مردم از سران قوا در دستور کار خبرگان
س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس خب��رگان گفت: رهبر معظ��م انقالب در 
موضوع حل و فصل مش��کالت معیش��تی مردم با مسئوالن سه قوه اتمام حجت 

کردند و این موضوع دستور کار ما در اجالس خبرگان است.
سیداحمد خاتمی افزود: در نشست بین االجالسین اخیر که با حضور روسای 
کمیسیون های مجلس خبرگان برگزار شد بر پیگیری مطالبات رهبر معظم انقالب 

برای رفع مشکالت معیشتی مردم به عنوان خواست عمومی تاکید شد.
 وی افزود: در نشس��ت تصریح ش��د ک��ه در اجالس عمومی آینده اعالم ش��ود که 
نمایندگان مجلس خبرگان مش��کالت معیش��تی و گرفتاری های مردم را با تمام وجود 

درک می کنند و در میان مردم هستند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان تاکید کرد: مردم بصیر ایران هوشیار باشند 

که ضد انقالب بر خواسته های به حقشان سوار نشوند.  فارس

سخنگو
تشکر روحانی از تعیین تکلیف کانتینرهای شهید رجایی

مع��اون هماهنگ��ی امور اقتص��ادی و توس��عه منطقه ای وزارت کش��ور از 
دس��تور رییس جمهوری برای انجام اقدام��ات الزم درخصوص ترخیص آخرین 

کانتینرهای باقیمانده در بندر شهید رجایی خبر داد.
بابک دین پرس��ت گف��ت: در پی گزارش اقدامات بعم��ل آمده درخصوص 
تعیین تکلیف چندین هزار کانتینر متروکه در بندر ش��هید رجائی که در جریان 
بازدید وزیر کش��ور از این بن��در مورد توجه و پیگیری ویژه ح��وزه اقتصادی وزارت 
کش��ور قرار گرفت، رئیس جمهور ضمن تشکر از وزرای کشور، امور اقتصادی و دارائی و 

دادگستری، دستور دادند؛ این اقدامات تا ترخیص آخرین کانتینر ادامه یابد.
دین پرس��ت افزود: از مجموع 1۰۹۹4 کانتینر متروکه در بندر ش��هید رجایی بندر 
عباس، ۹۸۶۲ کانتیرتعیین تکلیف و ترخیص ش��د و تنه��ا 11۳۲ کانتینر باقیمانده در 

حال انجام تشریفات گمرکی است.  ایسنا

میدان فاطمی
گره زدن مشکالت مردم به مسائل سیاسی غیرمنطقی است

عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت: وضعیت فعلی کشور 
و مش��کالت اقتصادی درعدم برنامه ریزی درس��ت و کم کاری است و ربطی هم 

به مسائل سیاسی ندارد.
مهدی چمران عضو هیئت رئیس��ه جبهه مردمی نیروهای انقالب اس��المی 
با انتقاد از برخی ش��خصیت ها که برای حل مش��کالت کشور راهکار سیاسی ارائه 
می دهند، گفت: وضعیت فعلی کش��ور و مش��کالت  اقتصادی در ع��دم برنامه ریزی 

درست و کم کاری است و ربطی هم به مسائل سیاسی ندارد. 
وی افزود: مسائل سیاسی جای خودش را دارد. مسئله فروش طالها و ذخایر طالی 
کش��ور، بی ثباتی در ارز و از دس��ت دادن ذخایر ارزی چه ربطی به مسائل سیاسی دارد؟ 
اگر بگوییم به خاطر مسائل سیاسی است خیلی بد است. زندگی مردم و سرنوشتشان را 

به آن مسائل گره زدن و گروکشی کردن کار صحیحی نیست.  تسنیم 

احزاب 

وزیر اطالعات:
یکا ندارد ایران اعتمادی به آمر

وزی��ر اطالع��ات گفت: ترام��پ اگر به  برجام ه��م برگ��ردد تضمین��ی برای سربازان گمنام
پیمان ش��کنی آمریکا نیست و ایران بر اساس تجربه گذشته 

هیچ اعتمادی به مذاکره با دولت آمریکا ندارد.
حجت االسالم سیدمحمود علوی در نشست شورای اداری 
استان کهگیلویه و بویراحمد و آیین تودیع و معارفه مدیرکل 
اطالعات اس��تان، افزود: اعتب��ار بین المللی آمریکا با خروج از 

برجام زیر سوال رفته و ترامپ قافیه را باخته است. وی اظهار 
کرد: تس��لیم کردن مردمی که سابقه چهل سال مقاومت در 
برابر جنگ، تحریم و تهدید را داشته  است زهی خیال باطل 
اس��ت و ترام��پ امیدی به جواب گرفت��ن از ملت ایران را با 

رفتار زورگویانه، فریبکارانه و توام با تحکم نداشته باشد.
وزی��ر اطالع��ات با اش��اره به اینک��ه ترام��پ در راس 
دولتمردان آمریکایی با فش��ار و تشدید بازی های کودکانه و 
جنگ روانی به دنبال مایوس کردن مردم است، خاطرنشان 
کرد: ترامپ باید بداند که مردم بیدار ایران ساده نیستند که 

فریب را بخورند.  ایسنا 

از سوی سپاه تشریح شد 
وز  اعالم جزئیاتی از موشک کر

یک��ی از متخصصین نیروی هوا فضای  سپاه جزئیاتی از نحوه عملکرد موشک  دستــــاورد
کروز هواپایه س��پاه با ب��رد 15۰۰ کیلومتر بر روی جنگنده 

سوخو۲۲ را اعالم کرد.
وی درباره جزئیاتی این دستاورد مهم گفت: بکارگیری 
موشکهای کروز در بردهای مختلف را در ارتش های جهان 

دارای سابقه ای طوالنی است.  

ای��ن کارش��ناس هوافضای س��پاه تصریح ک��رد :  این 
موش��ک ها از زمین و دریا بوس��یله بوس��تر و پیشران اولیه 
پرتاپ ش��ده و با روش��ن ش��دن موتورهای مرحله دوم که 
معموالً از نوع جت اس��ت، مسیر خود را ادامه می دهند؛ در 
نوع هواپایه نیز هواپیما نقش پیشران اولیه را ایفا می کنند.

وی ب��ا بیان اینکه س��اخت و تولید موش��ک های کروز 
دریایی و زمین به زمین در ایران س��ابقه چندین ساله دارد، 
اظهار داشت: نیروی هوافضای سپاه با استفاده از زیرساخت 
موش��کهای ک��روز زمین پای��ه، اقدام به طراحی و س��اخت 
موشک کروز با برد 15۰۰ کیلومتر کرده است.  فارس 

وز
ق نی

شر
م

گروه رویداد  ه���ر کش��وری  ب��رای حفظ گـــزارش دو
اس��تقالل، امنی��ت و تمامیت ارضی خ��ود نیاز به 
نیروی مسلح ق�وی، م�ق�ت�در و س�ازم�ان ی�اف�ته 
دارد. درای��ران نیز با توجه به ای��ن اصل نیروهای 
مس��لح مختلفی تش��کیل ش��ده که بر این اساس 
وظایف مختلفی برای آن تعریف شده و یکی از این 
وظایف مقابله با تهاج��م و دفع خطرهای خارجی 

و داخلی است. 
درای��ن می��ان الزم اس��ت اقت��دار نظامی��ان 
هر کش��وری م��ورد توجه و انعکاس ق��رار گیرد تا 

هشداری برای بدخواهان باشد. 
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه در برخ��ی از زمانها  
ازجمله هنگام��ه انتخابات یا اظه��ار نظر نظامیان 
موض��وع ممنوعی��ت ورود نظامیان به سیاس��ت از 
سوی سیاسیون مطرح می ش��ود.  اخیراً باردیگر با 
طرح موضوع مذاکره با امریکا و مخالفت نظامیان با 
این امر ، بازهم ورود نظامیان به سیاس��ت از سوی 
صاحبنظران سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. 
از ای��ن موض��وع بارها برای محدود س��اختن 
فعالیت های نظامیان در کش��ور اس��تفاده شده و 
جالب اینجاس��ت که برخی از سیاسیون اظهارات 
رهبر کبیر انقالب اسالمی را در این مورد استنادی 

برای، اظهارات خود عنوان می کنند. 
از جمله این اظهار نظرها می توان به صحبت 
ه��ای اخیر علی مطهری در مورد ورود نظامیان به 
سیاس��ت و موضعگیری نظامیان در برابر اظهارات 

ترامپ اشاره کرد. 
سردار جعفری در پاس��خ به ترامپ گفته بود:  
مردم ایران هرگز به مسئولین خود اجازه مذاکره و 

مالقات با شیطان بزرگ را نمی دهند.
در همان زمان علی مطهری در نامه ای خطاب 
به فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با 
اش��اره به اظهارات اخیر وی در پاسخ به پیشنهاد 
مذاکره ترامپ گفت: جناب عالی و س��ایر برادران 
مجاه��د و خوب م��ا در س��پاه در موضوعی مانند 
مذاکره یا ع��دم مذاکره با آمریکا باید تابع تصمیم 

مقامات عالی نظام باشید.
جالب اینجاس��ت ک��ه این گون��ه اظهارات در 
م��ورد فعالیت های نظامیان  فق��ط به ورود آنها به 
سیاس��ت مربوط نمی ش��ود بلکه حت��ی برخی از 
سیاس��یون از فعالیت های اقتص��ادی نظامیان نیز 

انتقاد می کنند. 
در قانون اساس��ی به��ره ب��رداری از امکانات 
نظامی��ان در زمان صلح به ش��رط آنکه به آمادگی 
های رزمی آنان لطمه ای وارد نش��ود مورد تاکید 

قرار گرفته است. 
ام��ا قانون در مورد فعالیت های سیاس��ی چه 
می گوید و نظر واقعی بنیانگذار انقالب اسالمی در 

این باره چه بوده است؟

بررسی نظرات امام)ره(  و رهبری 
جمله ای که بارها از س��وی سیاسیون در این 
باره مطرح می شود اظهارات امام خمینی )ره(  در 
۲4 اس��فند 1۳۶۰ است. ایشان در آن زمان تأکید 

کردند : »ورود سیاس��ت در ارتش شکس��ت ارتش 
است، این را باید بدانید و شرعاً جایز نیست«.

ایش��ان  در س��خنانی به مناس��بت س��الروز 
تول��د ام��ام هش��تم)ع( در جمع مس��ئولین نظام 
نی��ز گفتند:»همه دنیا که دنبال این هس��تند که 
ارتش ش��ان از امور سیاس��ی کنار باشد، آن ها یک 
چی��زی می  فهمند ک��ه می  گویند ای��ن را � ما که 
می  خواهی��م که س��پاه و ارتش جنداللهّ  باش��ند و 
دسته  بندی نداشته باشند و جهات سیاسی را کنار 
بگذارند، برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات 
سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه 

این سپاه و ارتش را ما بخوانیم.«
بای��د در نظ��ر داش��ت ک��ه اگ��ر به بررس��ی 
فرمایش��ات رهبر انقالب بپردازیم در می یابیم که 
مقصود  ایشان از عدم ورود به سیاست، عدم اطالع 
از سیاس��ت و دور ماندن از درک مس��ائل سیاسی 

نیست. 
نه تنها سپاه بلکه تمام افراد نیروهای نظامی و 
انتظامی و آحاد مردم باید از فهم و درک سیاس��ی 
باالئی برخوردار باش��ند، تا بدانند که پیرامون آنها 
چه می گذرد. آنچه برای نیروهای مس��لح ممنوع 
است عالوه بر عدم ورود به احزاب سیاسی، دخالت 

در امور سیاسی است.
ب��ه عن��وان مثال اگ��ر می��ان رئیس جمهور و 
شورای نگهبان اختالف نظری پیش آمد،  طبعاً دو 
طرف با پیمودن راهکارهای قانونی، آن را باید حل 
کنند در این شرایط اگر فرمانده سپاه دخالت کند 
این امر از مصادیق ممنوعیت ورود نیروهای مسلح 

به عرصه سیاست محسوب می شود. 
ل امام  ع��الوه بر آنچه در بیان��ات مکرر و مفصهّ
خمین��ی )ره( آمده اس��ت ، اص��والً ورود نیروهای 
مس��لح به سیاس��ت، آنه��ا را برای ورود به س��ایر 
عرصه ها وسوسه می کند و ممکن است به  »خود 

همه کاره پنداری« برسند.

این، همان خطر بزرگی است که امام خمینی 
در بیانات م��رداد ماه 1۳۶۳ فرمودند: »اگر جهات 
سیاس��ی و مناقشات سیاسی در س��پاه رفت و در 
ارت��ش رفت باید فاتح��ه این س��پاه و ارتش را ما 

بخوانیم.« 
بنابرای��ن تفس��یر صحی��ح بیان��ات بنیانگذار 
جمهوری اسالمی است، حاکی از آن است که امام 
نظامیان را از ورود به احزاب سیاس��ی ، طرفداری 
سیاسی انتخابات و دخالت در عرصه های سیاسی 
باز داش��تند امام هیچگاه اعتقادی نس��بت به عدم  
آگاهی آنان به سیاس��ت برای جلوگیری از نااهالن 

نداشتند. 
در ای��ن زمین��ه محس��ن رفی��ق دوس��ت از 
بنیانگذاران سپاه در این باره گفت: در مورد مسائل 
سیاس��ی هم امام می گفتند سپاه باید سیاست را 

بفهمد اما در سیاست دخالت نکند.
رهب��ر معظ��م انقالب، نیز  به عن��وان بهترین 
مفس��ر و نیز عامل به فرمایشات بنیان گذار انقالب 
اسالمی به تش��ریح و تبیین صحیح دیدگاه ایشان 
در این مورد پرداخته اند: »امام  نمی خواست  بگوید 
فقط شماباید جزو فالن  حزب  نباشید. نه ،این  چیز 
کوچک��ی  بود. االن  در جامعه ی  م��ا، جناح بندی  و 
گروه گرای��ی  و باند بازی ،نه  در س��طوح  مردم  � که 
 خوشبختانه  در س��طوح  مردم  یا نیست  و یا خیلی 
 ضعیف است � بلکه  در سطوح  مسؤوالن  و متشخصان 
 وجود دارد. خالصه ی  فرمایش  امام  این بود که  شما 

در این  باندها هم  نباید باشید.«
مقام معظم رهب��ری در تبیین موضع امام در 
پرهیز از باند بازی و در عین حال، لزوم تش��خیص 
و درک سیاسی، چنین می فرمایند: »امام  فرمودند: 
نیروهای  مسلح ، نباید در گروه های  سیاسی باشند. 
واقعاًنبای��د ه��م  در باندها و حزب ها و تش��کیالت 
 و خ��ط و خط بازی  باش��ند. این ه��ا برای کمیته  و 
س��پاه ، فعل  حرام  اس��ت . امام )ره ( نیروهای  مسلح 

 را از گروه گرای��ی  و ورود به خط بازی های  معمولی ، 
نه��ی  فرمودند. این  کارها، منهی  و ممنوع  اس��ت؛ 
اما بایدقدرت  درک  و تش��خیص  و قضاوت  سیاسی 
 داشته  باشند. باید زمینه ی   این  مسایل  رابرای  این  

برادران  فراهم  کنند.«
ایش��ان مکرر اش��اره می کنند که مفهوم عدم 
دخالت سپاه در سیاس��ت، از دیدگاه امام)ره( هم 
ش��امل عدم حضور و عضویت رسمی در احزاب و 
گروه هاست و هم شامل حضور باندی و جناحی در 
فضای سیاسی کشور است، اما این منع، همه قلمرو 
سیاس��ت را از جمله لزوم آگاهی و بینش سیاسی 
س��پاه، مقابله ب��ا جریان ه��ای برانداز سیاس��ی و 
توطئه های سیاسی، امنیتی و... را در بر نمی گیرد.

نه حضرت ام��ام)ره( و نه مقام معظم رهبری، 
هیچ ی��ک، نظامی��ان و به طور خاص س��پاه را از 
»تمامی امور سیاس��ی« منع و برحذر نداشته اند و 
بلک��ه برای این حضور، ح��دود، ثغور و محدوده ی 
روش��نی را در نظر داشته اند و با تمهیداتی قانونی 
و رس��می چ��ون نمایندگی ولی فقیه در س��پاه و 
س��ازمان های عقیدتی سیاسی، س��عی در حفظ و 
تقویت آگاهی های سیاسی پاسداران برای حفاظت 

از انقالب اسالمی و دست آوردهای آن داشته اند. 

قانون اساسی 
از س��وی دیگر باید در نظر داشت که در اصل 
15۰ قانون اساس��ی آمده است :  س��پاه در ادامه  
رس��الت خود برای حفظ انقالب و دس��تاوردهای 
انقالب می مان��د و وظایف آن را قانون تعیین می 
کن��د. از این رو  در جایی که بس��یاری از خواص 
جامع��ه یا غافل ان��د و یا تغافل می کنن��د، وظیفه 
ش��رعی و قانونی فرمانده انقالبی س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی اس��ت ک��ه وارد می��دان دفاع از 
دس��تاوردهای عظیم انقالب ش��ده و با س��خنان 
درش��ت و انقالبی و البته کام��اًل حکیمانه و به جا 
و ب��ه موقع از تمامیت آرمان های انقالب اس��المی 

دفاع نماید.

واکنش نظامیان 
این درحالی است که واکنش های متعددی از 
سوی فرماندهان و نظامیان کشورمان در مورد این 

گونه اظهارات مطرح شده است. 
س��ردار ابوالفضل شکارچی، س��خنگوی ارشد 
نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران  در مورد 
اینگونه اظه��ارات  گفت:س��پاه در این مورد اصال 
به مس��ائل سیاس��ی ورود پیدا نکرده است بلکه به 
وظیفه قانونی خ��ود عمل می کند و باید به عنوان 
یک��ی از ارکان قدرت نظ��ام در مواقع خاص اعالم 
موضع کند. وی افزود : جمهوری اس��المی ضامن 
امنیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است و بنا 

نیست جز ما کسی در خصوص امنیت این منطقه 
صحبت کند.

وی با اش��اره به اینکه دشمن باید به اقتدار ما 
پی ببرد، تصریح کرد: دش��من ق��درت ما را خوب 
ش��ناخته است، آن ها بیش از آنچه که امروز حرف 
می زنند، قدرت ما را می شناسند و به همین دلیل 

است که وحشت دارند.
وی ب��ا بیان اینکه مواضع س��پاه پاس��داران و 
فرمانده��ان نیروهای مس��لح خوب اس��ت، گفت: 
ای کاش سیاس��یون به قدرت ارزشمند این نظام 
اعتماد داش��ته باش��ند و در برابر دش��من سر خم 
نکنند. س��خنگوی ارش��د نیروهای مس��لح گفت: 
طبیعی است برخی سیاس��یون می خواهند گردن 
خود را در برابر دش��من کج کنند و گردن مردم ما 
را زیر چکمه های دش��من ببرند اما کسی به آن ها 

این اجازه را نخواهد داد.
از سوی دیگر سردار اسماعیل کوثر  جانشین 
فرمان��ده قرارگاه ثارالل  گفت: س��پاه هیچگاه وارد 
کارهای اقتصادی نشده و فقط فعالیت عمرانی در 

چارچوب قانون اساسی کرده است.
کوثری با تاکید بر اینکه »نیروهای مس��لح در 
زمان صلح از امکانات مهندس��ی و توانمندی خود 
برای آبادانی کشور استفاده می کند« گفت: »مثال 
همین مس��اله زلزله که پیش آمد سپاه ورود کرد؛ 
پس توانمندی س��پاه برای مردم اس��ت که باید از 
با ای��ن توانمندی به دولت ها کم��ک کنند و این 
بستگی به دولت ها دارد که بخواهند چطور از این 

توانمندی سپاه استفاده کنند.«
جانش��ین فرمانده قرارگاه ث��ارالل تاکید کرد: 
پروژه هایی که س��پاه ب��ه آنها ورود می کند پروژه 
های ع��ام المنعفه و برای عموم مردم اس��ت و به 
همین دلیل هم قانون به آنها اجازه می دهد. البته 
با مجوز فرمانده معظم کل قوا و درخواس��ت دولت 

انجام می شود.«

نظامیان در خدمت جامعه 
از ای��ن رو بای��د به آنچه مق��ام معظم رهبری 
در نشس��ت با فرماندهان سپاه مطرح کردند مبنی 
بر اینکه » هر کجا س��پاهی اس��ت مومنان انقالب 
احساس امنیت کنند و ضد انقالب بترسند« توجه 

فراوان داشت.
این امربه این معناست که نباید نظامیان را به 

سمتی برد که مایه آرامش ضد انقالب شود. 
از سوی دیگر باید در نظر داشت که در بخش 
اقتص��ادی نی��ز معم��والً همه کش��ورها  ، صنعت 
نظامی از پیش��رفته ترین صنایع آن کش��ور است  
و بهتری��ن متخصصین بوی��ژه در زمینه های فنی 
و صنعت��ی را جذب می کنند. چ��را نبیاد از ای�ن 
ت�وان و اس�تعداد، در زمان صلح و امور غیر نظامی 

استفاده کرد؟
 ب��ه نظر می رس��د اینک��ه  برخ��ی دنبال این 
هس��تند تا نیروهای مسلح را به بهانه سخنان امام 
)ره(از ورود ب��ه مس��ائل سیاس��ی و موضع گیری 
سیاس��ی منع کنند، آزادی بیشتر برای رسیدن به 

اهداف سیاسی و فرافکنی است. 

بهانه گیری های نه چندان تازه درباره نظامیان

ترسیم خط قرمز برای یکه تازی 

گروه رویداد  جلس��ه علن��ی مجل��س روز بهارستـــان
گذش��ته به ریاس��ت علی الریجانی رئیس مجلس 

برگزارشد. 
در ای��ن جلس��ه پارلمان طرح اص��الح قانون 

صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داد و 
همچنین 1۷۰ نماینده مجل��س در بیانیه ای 
خواستار بازنگری شورای سنجش و آموزش مبنی 

بر تأثیرگذاری معدل در رتبه کنکور شدند.

 ارجاع طرح سهمیه ایثارگران در کنکور
به کمیسیون آموزش 

در این جلسه طرحی درباره سهمیه ایثارگران 
در کنکور سراسری با نظر نمایندگان به کمیسیون 

آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد.

قوانین مربوط به چک های الکترونیکی 
الزم الرعایه است

در ادامه نمایندگان مجلس مصوب کردند که 
قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع 
به چک هایی که به ش��کل الکترونیکی )داده پیام( 

صادر می شوند، نیز الزم الرعایه است.
به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی مکلف 

است اقدامات و دستورالعمل های الزم در خصوص 
چک های الکترونیکی )داده پیام( را ظرف یکس��ال 

پس از الزم االجرا شدن این قانون انجام دهد.

انسداد تمامی حساب ها و کارت های بانکی 
صاحبان چک های بی محل

اعض��ای خانه ملت  همچنی��ن مصوب کردند 
که تمامی حس��اب ها و کارت های بانکی صاحبان 

چک های بی محل مسدود شود.
به موج��ب مصوب��ه مجل��س، در صورتی که 
موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر 
از مبلغ چک باش��د، به تقاضای دارنده چک بانک 
مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده 
چ��ک بپردازد و دارنده چک ب��ا قید مبلغ دریافت 

شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.

قوه قضائیه مکلف به ایجاد دسترسی 
اطالعات چک های برگشتی شد

نماین��دگان مجلس، ق��وه قضائی��ه را مکلف 

کردند امکان دسترس��ی برخط بان��ک مرکزی به 
احکام ورشکستگی، اعس��ار از پرداخت محکوم به 
و همچنین آرای قطعی صادرش��ده درباره چکهای 
برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت های 

مالی فراهم کند.
طب��ق این ماده، بانک مرکزی مکلف اس��ت با 
تجمیع اطالع��ات گواهینامه ه��ای عدم پرداخت 
و آرای قطع��ی محاک��م درب��اره چک در س��امانه 
یکپارچه خود، امکان دسترس��ی برخ��ط بانکها و 
مؤسسات اعتباری را به س��وابق صدور و پرداخت 
چک و همچنین امکان اس��تعالم گواهینامه های 
ع��دم پرداخت را ب��رای مراجع قضائ��ی و ثبتی از 

طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

بانک ها از طریق صیاد دسته چک می 
دهند نمایندگان مجلس در مصوبه ای بانک ها را 
مکلف کردند برای ارائه دسته چک به مشتریان 

خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک 
)صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

تقاضای تفحص از نمایشگاه شهر آفتاب 
رد شد

در همی��ن حال ط��رح تحقی��ق و تفحص از 
نمایشگاه شهر آفتاب و واگذاری امالک شهرداری 
تهران ب��ه ویژه بوس��تان مادر در نشس��ت دیروز  

مجلس رد شد.

استخدام معلمان حق التدریس 
نمایندگان مجلس همچنین  در نشست علنی 
دیروز ط��رح الحاق ی��ک ماده به تعیی��ن تکلیف 
استخدامی معلمان حق التدریس��ی و آموزشیاران 

نهضت سوادآموزی را مورد بررسی قرار دادند.
این طرح نهایتا پس از استماع نظرات موافقان 
و مخالفان ب��ا 154 رای موافق، 1۳ رای مخالف و 
14 رای ممتن��ع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در 

جلسه به تصویب رسید.

عرضه نادرست 60 تن طال 
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: به 
خاطر اجرای بس��ته ارزی غل��ط دولت از فروردین 
ماه سال جاری حدود ۶۰ تن سکه و طال نادرست 
و غلط عرضه و میلیاردها دالر ارز کش��ور به تاراج 
داده ش��د. حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی خطاب به 

رئیس جمهور و رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
اف��زود:  از ش��ما می خواهم س��ند تح��ول بنیادین 
آموزش و پرورش و نظام رتبه بندی معلمان را اجرا 

و شأن و جایگاه شامخ معلم را حفظ کنید.

تذکر 60 نفر از نمایندگان به وزیر 
دادگستری 

در این جلس��ه عل��ی اضغر یوس��ف نژاد عضو 
هی��ات رئیس��ه  تذک��رات کتب��ی نماین��دگان به 
مس��ئوالن اجرایی کش��ور قرائت کرد که در یکی 
از ای��ن تذکرات تعداد ۶۰ نف��ر از نمایندگان وزیر 
دادگستری خواستند تا تکلیف همه افراد مرتبط با 
پرونده اختالس ۳ هزار میلیارد تومانی امیرمنصور 

آریا روشن  کند.

استیضاح وزیر کار
طرح اسیتضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
ام��روز در صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی 
بررس��ی می ش��ود. هیات رئیس��ه مجلس شورای 
اس��المی نامه اخیر نمایندگان در رابطه با بازگشت 
طرح استیضاح به کمیسیون اجتماعی  مورد بحث 
و بررس��ی قرار داد و به این نتیجه رسیده که اعالم 
وصول استیضاح در صحن علنی قانونی بوده است.

پارلمان طرح اصالح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داد

استیضاح وزیر کار،  امروز درمجلس 


