اعالم جرم دادستان تهران علیه  ۲نماینده مجلس

سربازان گمنام

پارلمان

پاسخ به تروریستها در انتظار تصمیم شورای عالی امنیت ملی

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ،با اشاره به جلسه این هیئت ،گفت:
بررسی پرونده درگیری حمداهلل کریمی ،نماینده بیجار و مامور نیروی انتظامی
در دستورکار هیئت قرار داشت.
حجتاالسالم علیرضا س��لیمی افزود :کریمی ،معاون اجتماعی و همچنین
مع��اون حقوق��ی و پارلمانی ناجا در جلس��ه حضور و توضیحات خ��ود را در این
خصوص ارائه کردند اما مامور نیرو انتظامی که با نماینده بیجار درگیرهایی را داشت
به دلیل مش��غله ،در جلس��ه حضور نیافت به همین دلیل مختومه ش��دن این پرونده به
جلسه بعدی هیئت موکول شد.
وی با بیان اینکه دادس��تان تهران ،علیه غالمرضا حیدری و پروانه سلحش��وری نیز به
دلیل نطق میان دستور آنها اعالم جرم کرده ،اظهار داشت :در این جلسه مقرر شد که این
 2نماینده در جلسه آینده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حضور یابند .تسنیم

2

ایران آماده تقویت و گسترش روابط با چین است

وزی��ر اطالعات ب��ا تاکید بر اینکه اقدام تروریس��تها را بیپاس��خ نخواهیم
گذاش��ت ،گفت :از لحظه وقوع این اتفاقات ،بررس��یها در شورای عالی امنیت
ملی آغاز شده است تا پاسخی قاطع به دشمنان بدهیم.
حجتاالسالم س��یدمحمود علوی در حاشیه مراس��م گرامیداشت شهدای
مرزهای عزت و امنیت گفت :اقدام جنایتکارانه تروریس��تها در شهادت مرزبانان
س��پاه در جاده خاش زاهدان را بیپاسخ نخواهیم گذاشت .وی با تاکید بر اینکه این
اقدام تروریستها را بیپاسخ نخواهیم گذاشت ،گفت :قطعا روی این مسئله برنامهریزی
خواهیم کرد .این انتظار ملت است.
وزیر اطالعات افزود :در زمینه «انتقام» همافزایی بین دس��تگاههای موثر در امنیت
وجود دارد .وی گفت :از لحظه وقوع این اتفاقات ،بررسیها در شورای عالی امنیت ملی
میزان
آغاز شده است تا پاسخی قاطع به دشمنان بدهیم.

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در دیدار با رئیس پارلمان خلق چین ضمن
تأکید بر روابط دوس��تانه بین  2کش��ور گفت :ما در زمینهه��ای مختلف آماده
تقویت و گسترش روابط با کشور چین هستیم.
در ای��ن دیدار لی جان ش��و ،رئیس پارلمان خلق چین ب��ا تأکید بر روابط
دیرینه  2کش��ور گفت :در طول دو هزار س��ال رابطه بین  2کش��ور هرگز نزاع و
اختالفی وجود نداش��ته است .سفر رئیسجمهور خلق چین به ایران نقطه عطفی در
روابط  2کشور بود که توافقهای راهبردی امضا شده در این سفر نشان از عزم  2کشور
برای همکاریهای طوالنیمدت دارد .وی سفر الریجانی و هیئت همراه به چین را حاوی
پیامی روشن برای همکاری درازمدت بین دو کشور دانست.
در ادامه رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :روابط  2کشور و ملت ایران و چین
خانه ملت
همواره بر پایه دوستی بوده است.

رویـداد
اخبار

نقش عربستان و امارات در عملیات
تروریستی علیه کشورمان

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در پاس��خ به این س��وال که کدام کشورها در
زمین��ه علمیات تروریس��تی علیه کش��ورمان فعالیت
کرده اند ،نام کش��ورهای «عربس��تان و امارات» را در
پاسخ ذکر کرد.
حش��متاهلل فالحت ب��ه برگزاری نشس��ت ویژه
کمیس��یون امنیت مل��ی پیرامون حادثه تروریس��تی
زاه��دان اش��اره ک��رد و گفت :اگ��ر برای مس��ئوالن
مشخص شود که برخی کشورهای منطقه به خصوص
کشورهای عربی در استفاده از تروریستها نقش دارند،
حتما مجلس حمایت (اش��اره ب��ه واکنش به عملیات
تروریس��تی) خواهد کرد .وی افزود :من شخصا به این
نتیجه رسیدم که برخی از این کشورها اقداماتی انجام
میدهند و به همان نسبت انتظار وجود دارد که برای
مولفههای امنیتی این کشورها مسئله ایجاد کنیم.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در پاس��خ به این س��وال که کدام کش��ورهای
در ای��ن زمینهها علیه کش��ورمان فعالی��ت میکنند،
اظهار داش��ت :امارات و عربس��تان .وی تأکید کرد :ما
نمیتوانیم منتظر بمانیم که مردم بیگناه کش��ورمان
شهید شوند و کش��ورهایی در این قضیه نقش داشته
فارس
باشند و ما ساکت باشیم.

معیشت مردم به پالرمو و اف.ای.تی.اف
ارتباط ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه
معیشت مردم ارتباطی به پالرمو و اف.ای.تی.اف ندارد،
گفت :دولت در رابطه با لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف
فرافکنی نکند.
غالمعلی حدادعادل با اش��اره ب��ه اظهارات برخی
دولتم��ردان مبن��ی بر اینکه در ص��ورت عدم تصویب
الیحه الحاق ایران کنوانس��یون پالرمو معیش��ت مردم
با مش��کل مواجه میش��ود ،اظهار کرد :اینکه س��خت
شدن معیشت مردم را به پالرمو و اف.ای.تی.اف منوط
کنند ،نوعی فرافکنی اس��ت .وی افزود :حال که امروز
ای��ن الیحه را رد نکردیم ،وضع معیش��ت مردم خوب
اس��ت؟ این فرافکنی است که این الیحه را به معیشت
ارتباط دهند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام یادآور ش��د:
خ��ود آقایان هم میگویند هیچ تضمینی نیس��ت که با
پیوستن به کنوانسیون پالرمو وضع بهتر شود .به هر حال
مجمع تش��خیص مصلحت نظام به دور از فضاسازیها
لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف را بررسی میکند.
حدادع��ادل تأکید ک��رد :پیام من این اس��ت که
مهر
دولت در رابطه با پالرمو فرافکنی نکند.

سرمقاله
دفاع با شمشیر نمیشود
ادامه از صفحه اول

در آن طرح آمریکا با ادعای حمایت از مرزنشینان به
ایجاد گروههای بعثی پرداخته و سپس آنها را وارد ارتش
عراق س��اخت که نتیجه آن نفوذ گسترده تروریستها
در این کش��ور در س��ال  2014بود .در حوزه سوریه نیز
آمریکا در کنار حفظ تروریستها سیاست چندپارهسازی
سوریه را نیز اجرا میکند طرحی که دامنه آن در آینده
کل کشورهای منطقه را در بر میگیرد .مجموع تحرکات
آمریکا در منطقه و البته اقداماتی که انگلیس و فرانسه
برای توسعه نظامیگری خود در منطقه صورت میدهد
نشانگر آن اس��ت که آنها حفظ بحران و تشدید فضای
نظامی در منطقه را در دستور کار دارند.
با این ش��رایط دور از ذهن نیس��ت که آنها گزینه
نظامی مس��تقیم و یا تحریک مهرههای منطقهای خود
برای گزینه نظامی علیه ایران را در دس��تور کار داشته
باشند .چنانکه در اوایل انقالب با دیوانهای چون صدام
این سناریو را اجرا کردند .آنچه تاکنون مانع این اقدامات
شده نه مذاکره بلکه ایستادگی ایران در حفظ و ارتقای
توان دفاعی و موقعیت منطقهای بوده است.
این حقیقتی انکارناپذیر است که داشتن توان باالی
نظامی تنها مولفه حفظ امنیت در برابر تهدیدات است
که همزمان با آن تقویت توان اقتصادی کشور و رسیدن
به اقتصادی درونزا امری ضروری مینماید .تن دادن به
مطالبات غرب در قالب مذاکرات موشکی ،منطقهای و یا
پیوستن به کنوانسیونهایی چون اف.ای.تی.اف ،پالرمو،
سی.اف.تی و ...در اصل از دست دادن مولفههای قدرت
در برابر تهدیدات اس��ت که جز تسلیم شدن نتیجهای
به همراه ندارد ،چراکه ادامه این روند یعنی رسیدن به
نقطهای که توان دفاعی کشور جز شمشیر نخواهد بود
و چنانکه ظریف به درس��تی گفته با شمشیر نمیتوان
دفاع کرد؛ لذا تقویت توان دفاعی و موقعیت منطقهای
در کنار تحقق تقویت توان اقتصادی و فرهنگی کش��ور
تنها گزینه پیشروی کشور است و چنانکه ملت همواره
پای کار هس��تند مسئوالن نیز با نترسیدن از دشمن و
رویکرد به تعقل بیشتر در راستای اقتدار کشور ،میتوان
به این مهم دست یافت.

در حاشیه
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گ��روه حقوق��ی اندیش��کده
گــ�زارش دو
شفافیت برای ایران ،با انتشار
گزارش��ی ضمن حمایت از تصویب طرح حمایت و
تش��ویق مطلعی��ن مفاس��د اداری و اقتصادی در
راستای ایجاد بستر حقوقی الزم برای گزارشگری
تخلف در کش��ور ،به بررس��ی نق��اط قوت و ضعف
این طرح مجلس پرداخت.
متن کامل گ��زارش این اندیش��کده در ادامه
آمده است.
 -1مقدمه
طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری
و اقتصادی» با هدف کشف مصادیق و گلوگاههای
فس��اد و اع�لام آن ب��ه دس��تگاههای و نهادهای
رس��یدگیکننده و نظارتی و مبتن��ی بر ماده 17
قانون س�لامت اداری با کارویژه حمایت قانونی و
تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت
عنوان مخب��ر یا گزارشدهن��ده ،اطالعات خود را
برای پیشگیری ،کش��ف یا اثبات جرم و همچنین
شناسایی مرتکب ،در اختیار مراجع ذیصالح قرار
میدهند به رشته تحریر در آمده است.
همانطور که از مقدمه این طرح برمیآید ،گرچه
گزارشگری تخلف یا در اصطالح سوت زنی در نظام
حقوقی کش��ور ما امری مس��بوق به سابقه بوده ،اما
همواره فقدان یک س��ازوکار منسجم و نگاه درست
و کامل به گزارشگری تخلف موجب عدم کارآمدی
و تحقق کامل این ابزار بس��یار مهم در پیشگیری و
کش��ف فساد در کش��ور بوده است .بر همین اساس
این طرح با تکمیل نگاه حمایتی به وس��یله افزودن
نگاه تشویقی و طراحی یک سازوکار اجرایی مستقل
تالش کرده تا این نقیصه قانونی را در نظام حقوقی
کش��ور مورد اصالح و تامین قرار ده��د و از این رو
تالشی بسیار ارزشمند و قابلتقدیر به شمار میآید.
ام��ا در ادامه در یک بررس��ی اختصاری نقاط
قوت و همچنین نقاط ضعف و چالشهای احتمالی
پی��ش روی این طرح بهاختصار م��ورد تبیین قرار
خواهد گرفت.
 -2نقاط قوت
در مورد عدم تحقق کامل و صحیح گزارشگری
تخلف بهعنوان یک��ی از مهمترین و پرکاربردترین
ابزارهای پیشگیری و کشف فساد در نظام حقوقی
ایران دالیل مختلفی را میتواند برش��مرد اما آنچه
بهعنوان یک��ی از مهمترین دالیل این نقصان قابل
معرفی اس��ت ،فقدان نگاه نه��ادی و عدم طراحی

برای حمایت از افشاگران فساد چه باید کرد

نقاط قوت و ضعف طرح
تشویق مطلعین مفاسد اقتصادی
سازوکار منس��جم جهت مدیریت ،س��ازماندهی و
سیاستگذاری در این رابطه است .به این معنا که
گزارشگری تخلف تا پیش از این گرچه پیشینهای
هر چند فقی��ر در نظام حقوقی و اجرایی کش��ور
داش��ته و از طری��ق م��وارد مانند قانون س�لامت
اداری ،س��امانههای اعالم تخل��ف وزارت اطالعات،
قوه قضاییه و ...در کش��ور ش��کل گرفته بود ،اما به
واسطه فقدان یک بانی مستقل با بسترهای اجرایی
ال در میان
مشخص هیچگاه جدی گرفته نشد و عم ً
اقش��ار جامعه نیز نهادینه نش��د .میت��وان به این
دالیل فقدان نگاه تشویقی و طراحی نظام حمایتی
دقی��ق و قابل لمس را هم افزود .به این معنا که تا
پیش از این گزارش تخل��ف نوعی وظیفه همگانی
تلقی میش��د که کفه ترازوی آن به س��مت متهم
سنگین بود و گزارشدهنده عالوه بر اینکه از جنبه
تش��ویقی محروم بوده ،حتی در مواردی که اثبات
صحت اطالعات بهطور کامل محقق نمیش��ده ،در
معرض آفات متعدد و جدی قرار میگرفت.
ام��ا این طرح را از این باب��ت که نگارندگان با
اتخاذ رویکرد نهادی نسبت به گزارشگری تخلف و
طراحی یک س��ازوکار اجرایی منسجم و نیز تعبیه
نگاه تشویقی در کنار تدقیق و برنامه ریزی اجرایی
برای نگاه حمایتی توانس��تهاند تا حد بس��یار قابل
قبولی بس��تر تحقق واقعی گزارش��گری تخلف را
فراه��م آورند .با این توضیح که در این طرح تالش
ش��ده تا با بهکارگی��ری موارد ذیل بس��تر اجرایی
گزارشگری تخلف محقق شود؛
ایج��اد ش��ورایی ب��رای سیاس��تگذاری و
نظارت بر فرایند کلی تحقق گزارشگری تخلف
طراحی دبیرخانه بهعن��وان بدنه اجرایی و
پیگیریکننده
کمک گرفت��ن از پتانس��یل قضایی جهت
رسیدگی به تخلفات
پیشبینی یک سامانه جامع

سردار سالمی:

عربستان قلب شرارت
در منطقه و جهان است
جانش��ین فرمانده س��پاه گفت:
پا س�ـد ا ر ا ن
رزمندگان س��پاه در مقابل مثلث
ش��وم آمریکا ،رژی��م صهیونیس��تی و دولتهای عرب
مرتجع منطقه ایستادهاند و کار آنها ،کار سادهای نیست
و امروز عربستان قلب شرارت در منطقه و جهان است.
س��ردار حسین س�لامی در مراس��م بزرگداشت
شهدای حادثه تروریستی جاده خاش  -زاهدان طی
س��خنانی اظهار داش��ت :این روزها ،رایحه ش��هادت
حافظان حریم امنیت و نوامیس و ملت ایران اسالمی
در ش��هرها و کوچههای کشور پیچیده است .جامعه
ما به واسطه شهادت به بقاء عزتمندانه رسیده است،
ش��هادت منب��ع عظیم تولید قدرت ما اس��ت و به ما
عزت میبخش��د و به ما درس میدهد که باید برای
پیشرفت و پیروزی در راه خدا بایستیم.
وی با بیان اینکه اگر قدرت روح این ش��هدا نبود
نمیتوانستیم در مقابل این امواج دشمنی ایستادگی
کنی��م ،عنوان کرد :بنابراین ش��هادت نش��انه قدرت
عظی��م نهفت��ه در روح و جان ما اس��ت .م��ا همواره
به ش��هادت افتخار میکنیم و بدون ش��هادت پیروز
میش��دیم ،وقت��ی ملت��ی م��رگ در راه آرمانها را

عالوه بر این همانطور که بیان شد در این طرح
ضمن تدقیق اقدامات حمایت��ی و طراحی اجرایی
آن در م��اده  5تالش ش��ده تا در م��اده  6اقدامات
تش��ویقی مطلوبی برای گزارشدهن��دگان تخلف
طراحی ش��ود که این موضوع میتواند کفه منفعت
گزارش��گری تخلف را برای افراد س��نگین نموده و
ریسک مخاطرات احتمالی آن را کاسته و در نتیجه
تمایل افراد را به همکاری در این نهاد بیفزاید.
از ظرافته��ای قاب��ل تقدیر دیگ��ر این طرح
میتوان ب��ه نگاه عملیاتی و تفصیلی آن در تعیین
مقادیر عددی و ...اش��اره نمود .به این معنا که در
این طرح مراجع رس��یدگیکننده موظف به تقویم
ع��ددی تخلفات بوده و بهدقت در یک طبقهبندی
مشخص نسبت به آوردهای که از قبل کشف فساد
به بیتالمال برمیگردد تصمیمگیری ش��ده است.
بهط��ور مثال بخش��ی از آن در م��اده  6با طراحی
یک ب��ازه منعط��ف جهت تش��ویق گزارش��گران
اختصاصیافته و بخش��ی دیگ��ر از آنهم در ماده
 10جه��ت مس��ائل اجرای��ی تحق��ق مف��اد طرح
تخصیصیافت��ه که ضم��ن نمایش ن��گاه جزئی و
دقیق نگارندگان ،انگیزه قانونگذار در تدوین یک
طرح قابلاجرا را به نمایش میگذارد.
ع�لاوه بر این یکی از تدابیر داهیانه طراحان در
قس��مت اخیر ماده چهار ذکر ش��ده است که در آن
از ایجاد نهادههای بس��یط و گسترش ساختار اداری
ممنوعیت بهعملآمده است .این موضوع نیز میتواند
از مفاسد احتمالی پیشگیری کرده و نیز عدم تحمیل
هزینههای گزاف به دولت را در پی دارد.
همچنین یکی از نقاط قوت این طرح توجه به
محرمانگی ماهیت گزارش��گران تخلف در راستای
حمایت از آنان و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی
ب��وده و البت��ه در ارتق��اء این ن��گاه ،ن��ه تنها این
محرمانگی به اطالعات گزارشهای واصله تس��ری
داده نشده بلکه براس��اس تبصره  ۲ماده  ۶دولت،

افتخار بداند ،شکست نمیخورد و شهادت رمز اصلی
تسلیمناپذیری یک ملت است.
س��ردار سالمی تصریح کرد :شهادت این عزیزان
نش��ان داد ما همچنان ایستاده ایم و جوانان ما برای
حفاظ��ت از مرزها هزاران کیلومتر هجرت میکنند و
این نش��انه زیبایی اس��ت که همچنان نشان میدهد
پاس��داران این نسل از همان نس��ل پاسداران فداکار
هستند ،این اتفاق نشان داد لشگر  14امام حسین(ع)
هنوز هم همان لش��کر خط شکن لحظههای سخت
نبردهای سهمگین هستند.
وی ادامه داد :معیار این حوادث تروریسم کوچک
نیس��ت ،بلکه ظه��ور یک اس��تراتژی و یک تاکتیک
خطرناک جهانی است .رزمندگان نیروی زمینی سپاه
در مقابل مثلث ش��وم آمریکا ،رژیم صهیونیس��تی و
دولتهای عرب مرتجع منطقه ایستادهاند و کار آنها،
کار سادهای نیست و امروز عربستان قلب شرارت در
منطقه و جهان است.
سردار س�لامی اظهار داش��ت :امروز مرکز ثقل
ق��درت از دنیای اس��تکبار به دنیای اس�لام در حال
جابجایی اس��ت و جهان آبستن یک حادثه بزرگ به
سود اسالم است .وقتی اسالم با پیامهای آزادیبخش
خویش به قدرت میرس��د ،در ای��ن حالت قدرتها
میدانن��د اگر در مقابل این موج اس�لام نایس��تند
باید از مناطق تحت اش��غال خویش عقب بنش��ینند.

امروز اسالم در حال پیشرفت است و تمام پیروزیها
و دس��تاوردهای ما در مقابل انفعال دنیای اس��تکبار
به دس��ت آمده اس��ت .آنها ضعیفتر شدهاند و امروز
آش��فته بازاری در دنیای سیاس��ت وج��ود دارد که
موجب درماندگی آنها برای حل کوچکترین مسائل
شده است.
جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد :دشمنان ما
امروز به زوال رسیدهاندو آنها هر فکری میکنند عکس
آن اتف��اق میافت��د .فکر میکردند م��ردم ما در مقابل
انقالب میایستند اما آنها نشان دادند هرچه خوبی است،
مربوط به انقالب اس��ت و هرچه کمبود و کاستی است
یا مربوط به دشمن اس��ت یا مربوط به ضعف عملکرد
مسئوالن است؛ امروز دشمنان ناامید شدهاند.
وی گفت :هدف دش��من این ب��ود که انقالب به
چهل س��الگی نرس��د؛ از آن آرزو به این رسیدند که
جوان��ان ما تهاجمی ناجوانمردان��ه کنند و این ،همه
توان دش��من اس��ت .شکس��ت دادن قطعی دشمن
کار نهایی ما اس��ت و صبح پیروزی نزدیک است .ما
طرح هایمان را پیادهس��ازی کردهایم وقطعا انتقام
ش��هدایمان را میگیریم البته دش��من آنقدر سیلی
خ��ورده که این حرکات در برابر آن ناچیز اس��ت .ما
برای شکست دادن قدرتهای جهانی برنامه داریم و
جنگ ما محدود به یک نقطه نمیشود؛ تروریستها
تسنیم
که عددی نیستند.

حجت االسالم حاجىصادقى در نشست خبری:

اقدام تروريستی اخیر به دليل كينه از حضور مردم در صحنههای انقالب است
نماين��ده ولى فقيه در س��پاه
گزارش رسانه
گفت :اقدام تروريستي جبهه
اس��تكبار در استان سيس��تان و بلوچستان كه به
دس��ت برخي از ايادی خ��ود در منطقه انجام داد،
نش��انه ضعف و زبونی دش��منان است كه به دليل
كينه از حضور مردم در صحنههای انقالب است.
حجتاالسالم والمسلمین عبداهلل حاجىصادقى
در نشست خبرى با گرامیداشت یاد و خاطره امام(ره)
و ش��هدای انقالب اسالمی بویژه شهید محالتی که
س��الروز ش��هادت این عالم انقالبی -اول اسفند -به
روز " روحانیت و دفاعمقدس" نامگذاری شده است،
اظهار داشت :حدود  ٤هزار شهید روحانى با اطالعات
شناسایی ش��ده در دفاعمقدس تقدیم انقالب شده
اس��ت که س��الروز شهادت ش��هید محالتی بعنوان
روز روحانیت در دفاعمقدس نامگذاری ش��ده است.
بصیرت ،صراحت و ش��جاعت در بی��ان آنچه به آن
رسیده بود مهمترین ویژگی شهید محالتی بود.
وی افزود :اقدام تروریس��تی جبهه استکبار در
اس��تان سیستان و بلوچس��تان که به دست برخی

از ایادی خود در منطقه انجام داد ،نش��انه ضعف و
زبونی دش��منان اس��ت که به دلیل کینه از حضور
مردم در صحنههای انقالب است.
حاجیصادق��ی ادامه داد :براس��اس آماری که
اخذ شد ،امسال میزان حضور مردم در راهپیمایی
 ٢٢بهمن از تمام  ٣٩س��ال گذشته بیشتر بود که
این حضور هم از نظر کمی بینظیر بود و هم از نظر
کیفی که در شعارهای انقالبی مردم مشخص بود.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به دستگیری
برخ��ی از عوامل حادثه تروریس��تی ج��اده خاش -
زاه��دان ،تصریح کرد :کس��انی که عقب��ه اقدامات
تروریستی بودند باید بدانند هزینه آنها بیش از چیزی
است که تاکنون پرداختهاند و این اول راه است.
وی گفت :بیانیه اخیر رهبری منشور گام دوم و
برای تثبیت انقالب است تا دولت اسالمی به معنای
حقیقی اسالمی بشود .پیام اول این بیانیه این است
که در حالی که دش��من انقالب را متوقف میداند،
رهبری  ٤٠سال نخست را گام اول میداند.
نماینده ولی فقیه در سپاه در پاسخ به سوالی

موظف است لیس��ت مفاسد شناساییشده را برای
استحضار عموم در سامانه منتشر نماید.
 -3نقاط ضعف و چالشها
اما فارغ از نکات مذکور که جنبههای مثبت و
نقاط قوت طرح را نش��ان میدهد ،هر طرح قانونی
در وهله اول میتواند با چالشهایی هم روبرو باشد
که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
 .1-3دامنه گزارشگران تخلف
گرچ��ه نگارن��دگان ط��رح در م��اده  2تالش
کردهان��د تا ب��ا اتخاذ ی��ک نگاه گس��ترده تمامی
نهادهای دولت به معنای عام کلمه یعنی حاکمیت
و کارکنان آن را مشمول امکان گزارشگری تخلف
ق��رار دهن��د و در تکمیل این گس��تره در بند (ه)
ماده  1تش��کلها و سازمانها مردمنهاد و رسانهها
را ه��م ب��ه این جم��ع افزودهاند ام��ا همچنان راه
گذش��ته نظام حقوقی کش��ور را ادام��ه داده و از
ظرفیت بزرگ مردم غافل ش��ده است و یا حداقل
به آن التفات مصرحی نداش��ته است .البته ممکن
اس��ت در پاسخ به این اش��کال ،به تمهید ظرفیت
س��ازمانهای مردمنهاد اش��اره شود و این ظرفیت
را بس��تر عملیات م��ردم معرفی نماین��د ،اما باید
گفت که با توجه به س��وابق موجود ایجاد فرهنگ
گزارش��گری تخل��ف و راهاندازی ای��ن ظرفیت در
عم��وم مردم نیاز بهتصری��ح و تبیین اجرایی دارد.
ب��ه این معنا که مطلوب ب��ود نگارندگان ذیل مواد
مرتبط با معرفی دامنه گزارشگران ،یا بستری برای
گزارش��گری مس��تقیم مردم طراحی مینمود و یا
اینکه سمنها و رسانهها را موظف به ایجاد بستری
جهت دریافت گزارشهای مردمی مینمود تا این
نهاده��ا بهعنوان یک واس��ط و پاالی��ه تصفیه گر،
گزارشهای مشخص و سالم را به واسطه یک الزام
قانونی پیگیری و نسبت به آن اقدام نمایند.
 -2-3تعریف گزارشهای موثق
در بن��د ح م��اده  ۱که تعریف گ��زارش موثق
آورده ش��ده اش��ارهای به پارامتره��ا و معیارهای
گ��زارش موث��ق نش��ده و صرف��اً تش��خیص را بر
عهده دبیر «ش��ورای حمایت و تش��ویق مطلعین
و ش��هود مفاس��د اداری و اقتصادی» نموده است.
بر همین اس��اس مش��خص نیس��ت که در فرایند
رس��یدگی به گزارشهای واصله کدامیک از آنها
پیگی��ری خواهد ش��د و عبارت « ت��ا حدی مورد
وثوق تش��خیص داده شده» میتواند کلیت فرایند
گزارش��گری تخلف را در هالهای از ابهام فروبرده و

پیرامون مطرح شدن موضوع نفوذ در وقوع حادثه
تروریس��تی جاده خاش-زاهدان ،خاطرنشان کرد:
یک��ی از خطره��ای بزرگی که انقالب اس�لامی را
تهدید میکند ،خطر نفوذ است .آمریکاییها اذعان
دارند که انقالب اس�لامی ش��اخصهای ابرقدرتی
را از آنها گرفته اس��ت و به همین دلیل دش��منی
را از طرق مختلف دنب��ال میکنند .در بحث نفوذ
هم ،دش��منان نفوذ فکری و نفوذ در افراد را دنبال
میکنند؛ در خص��وص حادثه اخیر هم خانمی در
مرحله اول دستگیر شد ،او سرنخی برای خیلی از
موارد دیگر بود که باعث دستپاچگی دشمن شد.
وی در پاس��خ به س��وال پیرام��ون برنامههای
س��پاه برای تحق��ق انتظ��ارات رهب��ری در بیانیه
راهبردی ایش��ان ،با بیان اینک��ه بیانیه مقام معظم
رهبری(مدظله) دش��من را به خوبی معرفی کرده
است ،تصریح کرد :توجه به جوانان به زیبایی در این
منشور بیان شده اس��ت و اعتماد ایشان به جوانان
ام��روزی برای م��ا اطمینان بخش اس��ت .منظومه
فکری انقالب و آینده آن در این بیانیه ترسیم شده

طرح را در معرض تفس��یرپذیری و تفوق س��لیقه
شخصی قرار دهد .ضمن اینکه در این طرح امکان
اجرایی و یا فراین��دی برای پیگیری گزارشها نیز
پیشبینی نشده است.
 -3-3مبنای حمایت از گزارشگران تخلف
در ماده  ۸باید طراحان بهجای گنجاندن شرط
«ارائ��ه اطالعات صحیح» در جهت مش��مول قرار
گرفتن مطلعین ،از عبارت «عدم سوءنیت» مخبران
و مطلعان استفاده میش��د؛ چراکه ممکن است با
وجود حس��ن نیت ولی با توجه ب��ه فراخور قضیه
اطالعاتی در اختیار دبیرخانه شورا قرار گیرد که در
نهایت کاشف به عمل آید اطالعات مربوطه به طور
دقیق صحیح نبوده و بنابراین حداقل افراد مطلع و
مخبر از حمایتهای سلبی نظیر عدم اخراج و عدم
تهدید برخوردار گردند .تنها در صورت وجود سوء
نیت و قصد مخبران برای انحراف تحقیقات میتوان
گفت که نه تنها از حمایتهای پیشبینی شده در
قانون منتفع نمیش��وند؛ بلکه باید ضمانت اجرایی
نیز برای تنبیه آنان در نظر گرفت.
 -4-3س��اختار ش��ورای حمای��ت و تش��ویق
مطلعین و شهود مفاسد اداری و اقتصادی
عالوه بر موارد مذکور یکی دیگر از چالشهای
جدی طرح را باید ماده  ۳آن دانس��ت که به مانند
همیش��ه و به تاس��ی از تجربیات ناموفق گذش��ته
ال حاکمیتی
اقدام به تشکیل شورایی با ماهیت کام ً
برای مبارزه با فس��اد کرده است« .شورای حمایت
و تش��ویق مخب��ران و ش��هود اداری و اقتصادی»
دارای  ۷عضو بوده که این افراد نماینده حاکمیت
محس��وب ش��ده و هیچ فردی از بخش خصوصی
و جامعه مدنی همانند س��منهای مبارزه با فساد
در آن جایی ندارد .درگذشته نیز شوراهای مشابه
برای حمایت از مبارزه با فس��اد تش��کیل شده که
نه تنها توفیقی در این امر نداش��تهاند؛ بلکه روز به
روز شاهد انباشت فساد در کشور و عدم کارآمدی
این ش��وراها بودهایم که کش��ور را در آستانه فساد
سیس��تماتیک قرار داده اس��ت .به نظر میرسد تا
زمانی که رویکرد حاکمیت نسبت به جامعه مدنی
تغییر نکرده و از نگاه امنیتی به این تشکلها خارج
نشده و خواستار مش��ارکت آنان در فرآیند مبارزه
با فساد نباشد ،توفیقی در مبارزه با فساد نخواهیم
داشت .لذا پیشنهاد میشود عالوه بر موارد مذکور
اعضایی از س��منهای مبارزه با فس��اد و همچنین
الف
رسانهها در این شورا حضور یابند.
شهبازی:

اگر لوایح اف.ای.تی.اف تصویب شود
دیگر نیازی به برجام موشکی نیست
دبیر اس��بق جنبش عدالتخواه دانش��جویی گفت :در گام
ديـــــدگاه
دوم انقالب ،جوانان باید سازوکارهای فسادزا را شناسایی
کرده و با پیگیری خستگیناپذیر اصالح این سازوکارها را مطالبه کنند.
صادق ش��هبازی به اهمیت نقشآفرینی جوانان اش��اره کرد و این نقش
آفرینی را موجب جلوگیری از تضعیف انقالب دانست و گفت :این نقشآفرینی
با مطالبه پیگیر و خس��تگیناپذیر اتفاق میافتد ،مانند آنچه ش��هید احمدی
روش��ن انجام داد .وی ضمن تشریح ابعاد فتنههای آینده دشمن افزود :فتنه
 ۹۸ک��ه در برخ��ی محافل مطرح میش��ود بیش از اینکه تهدی��د امنیتی یا
سیاسی باشد ،تهدیدات اقتصادی است.
شهبازی یادآور شد :گره خوردن اقتصاد کشور در چارچوبهای سرمایهداری
و شکلگیری طبقه سرمایهدار برای کمک به استعمار از اهداف نظام سلطه در
فتنه  ۹۸است .استعمار نیازمند ایجاد یک طبقه ذینفع در جوامع هدف خود
اس��ت که معموالً این طبقه سرمایهدار بوده و با فضای سرمایهداری بینالملل
ارتباط دارند که پس از قطع ارتباطهای بینالمللی فش��ارهای بعدی به کشور
وارد میشود و بعد از آن نیاز به ارتباط با غرب در کشور مطرح میشود.
وی در بخ��ش دیگری تاکید کرد :دانش��جویان در موضوع اف.ای.تی.اف
بین هم��ه طیفهای انقالب وحدت ایجاد کردند و اگ��ر لوایح اف.ای.تی.اف
تصویب ش��ود دیگر نیازی به برجام موشکی نیست ،چون هم چیز به صورت
اتوماتیک وار تعطیل خواهد ش��د؛ از رو به همین دلیل اس��ت که ما در این
فارس
ماجرای محوری و مبنایی این همه خون میدهیم.

نمای نزدیک

قرار گذاشتیم در مقابل هر شهید سپاه  ۱۰تروریست را به هالکت برسانیم
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت :انتقام از عوامل تروریستی به موقع انجام خواهد
شد و قرار گذاشتهایم که در مقابل هر شهید ۱۰ ،نفر از آنها را به هالکت برسانیم.
حجتاالسالم عبداهلل حاجیصادقی در حاشیه بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی جاده
خاش  -زاهدان با اشاره به دستگیری عامالن حمله تروریستی خاش-زاهدان توسط سپاه اظهار
داشت :این اقدام ،اولین ضربه سپاه پاسداران با عامالن حادثه تروریستی طی هفته قبل بود.
وی ادامه داد :انتقام از عوامل تروریستی به موقع انجام خواهد شد و قرار گذاشتهایم که
در مقابل هر شهید ما ۱۰ ،نفر از آنها را به هالکت برسانیم.

است و نشان میدهد ایشان پیشبینیها و در برخی
موارد پیشگوییها نسبت به آینده دارند.
نماین��ده ولی فقیه در س��پاه عن��وان کرد :در
س��پاه گروههای اندیش��ه ورز ماموری��ت یافتهاند
تا نس��بت به قس��متهای مختلف این منشور کار
کنند .امیدواریم هم در بحث کار علمی و پژوهشی
و هم عملی کردن این راهبرد بزرگ عمل کنیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه س��پاه در اقدامات خود
مصمم اس��ت چون رسالتش پاس��داری از انقالب
اس��ت ،ادامه داد :س��پاه نیروی مس��لح است ،اما

مح��دود به نظامیگ��ری نیس��ت و هرجا خطری
متوجه انقالب باش��د ،خواه سخت ،نیمه سخت و
یا تهدید نرم ،ماموریت حضور دارد.
حاجیصادق��ی در پایان با بی��ان اینکه پرچم
س��پاه پاسداران و بسیجیان این است که آمده ایم
انق�لاب را حفظ کنیم ،گفت :زه��ی خیال باطل
که دش��من بتواند ما را از سنگرنشینی این انقالب
خارج کند ضمن اینکه افتخار اس��ت که س��رمایه
اصلی س��پاه در چهل سال گذشته ،هویت دینی و
سپاه نیوز
معنویت سپاه است.

