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روز مادر و زن بر بانوان ایرانی مبارک باد

تحلیلگر مسائل سیاست خارجی:

وزارت خارجه
به سندرم قورباغه
دچار است

شناخت تکالیف و وظایف

قاسم غفوری

هیات نظارت بر شکایات
یا نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس؟!

ghassem_tg@yahoo.com

ادامه در صفحه 2

فارس

م��روری ب��ر کارنامه نیروهای مس��لح نش��ان
میده��د که چنانکه در قانون اساس��ی آمده ورود
آنها به عرصه سیاسی به عنوان بازیچه و دستمایه
سیاستمداران ش��دن ممنوع بوده که البته داشتن
بینش و تفکر سیاس��ی برای ش��ناخت ش��رایط و
تصمیمگیری موثر و مناس��ب براساس فرصتها و
تهدیدات برایشان ضروری است.
اما در حوزه عملیاتی دو کارکرد عمده را میتوان
برای نیروهای مسلح برشمرد .نخست در حوزه مقابله
با تهدیدات عینی یا همان تهدیدات نظامی اس��ت.
تقویت توان دفاعی و خودکفاسازی کشور در تامین
جنگ افزارها و ادوات نظامی در عرصههای دریایی،
زمینی و هوایی ،س��ایبری و ...بخشی از این اقدامات
اس��ت که نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران
توانس��ته به بهترین نحو زمینه اس��تقالل و تبدیل
شدن کش��ور به یکی از قدرتهای نظامی جهان را
محقق س��ازد .روزی بود که هیچ کش��وری به ایران
حتی س��یمخاردار نیز نمیداد ولی جوانان کشور با
تکیه و اعتماد به خویش توانس��تهاند توان نظامی و
موش��کی مثالزدنی را برای کش��ور تولید نمایند و
امروز ایران اس�لامی در ای��ن عرصه از خودکفاترین
کشورهاس��ت چنانکه نظامیان آمریکایی نیز اذعان
دارند اقدام نظامی علیه ایران دیوانگی محض است.
حوزه دیگر امنیت ش��امل مبارزه با تهدیدات
خارجی اس��ت که در قالب امنیت مرزها و در عصر
حاضر مبارزه با تروریس��م تبلور مییابد .نیروهای
مسلح در حالی سراسر مرزهای کشور را در امنیت
ق��رار دادهاند ک��ه در اصل ممانعت از وارد ش��دن
تهدید به کشور را به خوبی اجرا کردهاند.

ابراهیم متّقی:
سندرم قورباغه را در دستگاه دیپلماسی ما باید
جدی گرفت و بخشی از واقعیت است که وزارت
امور خارجه ما امروز به آن دچار است .یعنی در
فضاهایی قرار میگیرد که نمیتواند از آن بنبستی
که خودش برای خودش ساخته خارج شود که
این ،یک علت اساسی دارد و آن سیاست سازش
است .این واقعیت را باید من و شما بپذیریم که
هزینههای سیاست سازش بسیار پرمخاطرهتر و
بسیار گستردهتر از سیاست مقاومت و مقابله است

خودکنترلی
جواب
نمیدهد

سوشیانت آسمانی

مجلس شورای اسالمی به
پرسمــــان
عن��وان ریلگ��ذار اصل��ی
میس��ر حرک��ت کش��ور بای��د ب��ری از هرگونه
مش��کالت و مس��ائلی باش��د که ممکن اس��ت
ابهامات��ی را در اذهان عمومی ایج��اد کند ،هم
رفتار نماینده و هم منش او باید طوری نباش��د
ک��ه م��ردم را نس��بت ب��ه عملک��رد اقتصادی،
اجتماع��ی ،اخالقی وی بدبین کن��د .بر همین
اساس الزم است که نظارت دقیقی روی عملکرد
نماین��دگان ص��ورت گیرد که در ای��ن زمینه با

تذکر مقام معظم رهبری هیات نظارت بر رفتار
نمایندگان تشکیل شد ،اما این هیات آیا توانسته
در دو دورهای ک��ه فع��ال ب��وده نظ��ر م��ردم و
مطالبهکنندگان از نمایندگان را تتمیع کند؟! در
ادامه س��عی خواهیم کرد پاس��خی ب��رای این
پرسش بیابیم.
اینک��ه بیش��ترین مطالب��ات در راس��تای
نظارت بر مس��ئوالن اس��ت را کسی نمیتواند
منکر شود ،چراکه اگر این بخش نظارتی آنطور
که ظرفیتهای قوانین نظارتی وجود دارد کار
میکردند ش��اید این حجم از هدر رفت بودجه
و بیتالمال را شاهد نبودیم و تعداد اختالسها
هم کمتر میشد .اما این نظارتی که تقریبا در
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کش��ور عملکرد نس��بتا راضیکنندهای نداشته
اس��ت آیا در مجلس توانس��ته نظرها را جلب
کند؟!
هیات نظارت یا پیگیری؟!
اما ش��اید نخس��تین نقدی که ب��ر هیات
نظارت اتفاقا از درون این هیات ش��ده اس��ت
را یک��ی از اعضا بیان ک��رده و گفته که هیات
نظارت به هیات پیگیری شکایت تقلیل یافته و
تا شکایتی نباشد بر رفتارها نظارتی ندارد.
در همین راس��تا چندی پیش س��خنگوی
هیات نظارت بر رفت��ار نمایندگان با بیان اینکه
«اقدامات این هیات به رس��یدگی به شکایات و

نه نظارت بر رفتار نمایندگان تنزل یافته است»،
گفت :الزم است در این باره هیات رییسه در قالب
استفساریهای به هیات نظارت اعالم کند که قرار
است نظارت هیات تام باشد یا اینکه فقط باید به
شکایات رسیدگی کند.
محمدجواد جمالی در گفتوگو با ایسنا در
واکنش به انتقادات مطرح شده به هیات نظارت
بر رفتار نمایندگان مبنی بر عدم ورود به تخلفات
احتمال��ی نماین��دگان با توجیه نبود ش��کایت،
گف��ت :در هیات نظ��ارت بر رفت��ار نمایندگان
یکس��ری حقوقدان از نمایندگان مجلس حضور
دارند که ش��امل روسای کمیسیونهای قضایی
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و اصل  ۹۰میشود.

در نشست رسانهای
جشنواره بینالمللی فیلم  ۱۰۰مطرح شد

به تلنگرهای اخالقی
در جامعه نیاز داریم
صفحه 8

