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اهمیت سیاسی همکاریهای نظامی
ایران-روسیه

ادامه اشغالگری امارات برای این کشور خطرناک خواهد بود
رهبر جنبش انصاراهلل یمن با اشاره به وعده امارات برای خروج نیروهایش از
یمن ،از ابوظبی خواست تا در وعدهاش صادق باشد و به آن عمل کند.
س��ید «عبدالمل��ک الحوثی» رهبر جنب��ش انصاراهلل عصر روز یکش��نبه به
مناسبت اختتامیه فعالیتهای مراکز تابستانه نطق تلویزیونی کرد.
وی در ای��ن نط��ق تلویزیون��ی همچنین درب��اره آخرین تح��والت میدانی
و سیاس��ی یمن و دس��تآوردهای نظامی آن در س��ال پنجم جنگ ائتالف
سعودی سخنرانی کرد.
وی در ابتدای س��خنرانی خود به مس��ایل دینی اشاره کرد و گفت که منشا
همه رفتارهای و مواضع اشتباه ،انحراف از معرفت درست خداوند است.
س��ید عبدالمل��ک الحوثی تاکید کرد ک��ه افکار گمراهکننده از انس��ان یک
تکفیری و متوحش میس��ازد و با این افکار به چهره اس�لام و امت اسالمی
ضربه میزند.
رهبر جنبش انصاراهلل یمن خاطرنش��ان کرد ک��ه جهل مرکب و عدم درک
درست از مفاهیم قرآنی باعث تشکیل گروههای داعشی میشود.
الحوثی اظهار داشت ،تا زمانی که امتی به استقالل فرهنگی و فکری نرسد،
به استقالل سیاسی و اقتصادی دست نخواهد یافت.
وی همچنین درک درست امت اسالمی از مفاهیم قرآنی و معارف دینی شد
و گفت که داش��تن رش��د و آگاهی و علم ،امت را در برابر افکار گمراکننده و
ویرانگر مصون نگه میدارد.
س��ید عبدالملک الحوثی گفت که تفکر همه مس��تکبران از جمله آمریکا به
بردگی گرفتن ملتها و هیمنه بر امت اسالمی است.

رهبر جنبش انصاراهلل در بخش دیگری از س��خنرانیاش به آخرین تحوالت
میدانی و سیاس��ی یمن اش��اره کرد و از امارات خواس��ت از ادامه اشغالگری
دست بردارد و به وعده خود درباره خروج از یمن عمل کند.
وی به امارات توصیه کرد که به خاطر منافع اقتصادیاش از یمن خارج شود،
چون در غیر اینصورت اوضاع برای این کشور خطرناک خواهد شد.
س��ید عبدالملک الحوثی همچنین از عربستان سعودی خواست که منفعت
خود و مصلحت منطقه را درک کند و از دامن زدن به ناامنیها پرهیز کند.
رهبر جنبش انصاراهلل یمن به عربس��تان س��عودی هشدار داد که در صورت
ادامه جنگ و تجاوزات ،یمن حمالت خود را گستردهتر خواهد کرد.
الحوثی افزود :به عربستان و قدرتهای جهانی همپیمان این کشور از جمله
آمریکا درباره تاثیر حمالت و ضربات مهلک یمنیها هشدار میدهیم.
رهبر انصاراهلل به عملیات ارتش یمن و انصاراهلل علیه عربس��تان سعودی در
روز نهم ماه مبارک رمضان اش��اره کرد و گفت که این کشور باید از عملیات
نه��م م��اه رمضان درس بگی��رد و مصلحت منطقه را ک��ه در ثبات و امنیت
اس��ت ،درک کند .وی همچنین به سناریوی تقسیم و چنددستگی در عدن
و جن��وب یمن تحت عناوین مذهبی و دینی اش��اره کرد و گفت که منفعت
یمنیها همکاری و صلح و امنیت است.
الحوثی گفت که برخیها از اش��غالگری ام��ارات در یمن و حضور اماراتیها
اس��تقبال و در عین حال از مردم یمن اکراه دارند و از آنها دوری میکنند.
فارس
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مانورهای نظامی-دریایی مش��ترک روسیه و ایران در ش��مال اقیانوس هند و دریای عمان
که قرار اس��ت تا پایان سال جاری انجام شود ،بیشتر از جنبه نظامی مسئله ،دارای اهمیت
سیاسی بوده و میتواند ارسال عالمت مشخصی برای آمریکا و متحدانش باشد.
روزنامه «ایزوس��تیا» ،چاپ مسکو ،در تحلیلی نوشته است :ناوگان نظامی-دریایی روسیه و
ایران قصد دارند مانورهای مش��ترکی تا پایان سال جاری در مناطق شمالی اقیانوس هند،
ازجمله در تنگه هرمز ،برگزار کنند .این مس��ئلهای است که هفته گذشته دریادار "حسین
خانزادی" فرمانده نیروی دریایی جمهوری اس�لامی ایران در جریان س��فر خود به روسیه
اعالم کرد .این روزنامه در تحلیلی اهداف و دورنمای چنین مانورهای مش��ترکی را بررسی
کرده است .کشتیهای ناوگان نظامی-دریایی روسیه به طور مرتب در اقیانوس هند حضور
دارن��د ،هرچند این اواخر این حضور در رابطه با افزایش تهدیدات از س��وی دزدان دریایی
در آبهای بین المللی سواحل قاره آفریقا کاهش یافته و کشتیهای هرچهار ناوگان دریایی
روسیه چند سالی است که به طور مرتب در آنجا گشتزنی میکنند.
تاکنون اصلیترین دلیل برای حضور گس��تردهتر ناوگان نظامی-دریایی روس��یه در عرصه
آبهای جنوبی ،انجام مانور نظامی مشترک با هند ،از جمله در اقیانوس آرام بود .ضمن اینکه
همکاریهای نظامی مشترک با ایران هم در وهله نخست در آبهای دریای خزر صورت می
گیرد .کش��تیهای ناوگان دریای خزر روس��یه به طور مرتب در بندر انزلی در شمال ایران
حض��ور می یابند .عالوه بر این ،ناوگان دریای خزر روس��یه در جریان مناقش��ه نظامی در
سوریه امکانات راهبردی خود را به خوبی نشان داده و چندین بار حمالت موشکی دقیقی
به مواضع تروریس��تها در خاک س��وریه انجام داده که مس��لماً این عملیات با هماهنگی و
همکاری ایران صورت گرفته است.
امکان برگزاری مانورهای مش��ترک با ایران در مناطق ش��مال اقیان��وس هند ،از جمله در
ال جدی است که برای ارزیابی اهمیت
منطقه تنگه هرمز ،یک ارس��ال عالمت سیاس��ی کام ً
آن می توان به مانورهای دیگر در مناطق مورد مناقش��ه اش��اره کرد .در وهله نخس��ت باید
به درخش��ش فعالیت کشتیهای نظامی روسیه در سالهای  2012و  2014در سوریه در
اوایل آغاز جنگ داخلی در این کش��ور اشاره کرد که این حضور تأثیر زیادی بر بازدارندگی
عملیات نظامی کش��ورهای غربی علیه سوریه داشت .فعالیت کشتیهای نظامی روسیه در
سواحل سوریه پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در این کشور گسترش بیشتری یافت .در
همین رابطه نیز ناوگان دریایی نظامی روسیه مانورهای مختلفی را در مناطق شرقی دریای
مدیترانه انجام دادهاند .حضور نظامی روس��یه و ایران در خاک س��وریه که هر دو به دعوت
مقامات دمشق صورت گرفته ،تاکنون باعث بروز مشکل جدی نشده و هماهنگی خوبی بین
مقامات نظامی دو کشور وجود دارد.
روسیه و ایران در حال فراهم سازی مقدمات برای توسعه همکاریهای نظامی-فنی هستند
در مانورهای نظامی-دریایی مشترک با ایران نیز ممکن است کشتیهایی از هر یک از چهار
ناوگان دریایی روس��یه اعزام شوند و این مس��ئله اهمیت چندان زیادی ندارد .مسئله مهم
در این رابطه پیام سیاس��ی با توجه به وخامت اوضاع اخیر در منطقه خلیج فارس است که
بیشتر از جنبه نظامی همکاریهای دوجانبه اهمیت پیدا میکند.
یک��ی از جنبههای ت��وان بالقوه همکاریهای نظامی-فنی روس��یه و ای��ران ،امکان فروش
تجهیزات نظامی به جمهوری اس�لامی ،به خصوص در ش��رایطی اس��ت که تنش در روابط
تهران با آمریکا و متحدانش افزایش یافته است.
این روزنامه در آخر یادآور ش��ده اس��ت ،با توجه به سفرهای مرتب مقامات بلندپایه نظامی
ایران به روسیه ،می توان تصور کرد که مذاکرات دو طرف درباره مسائلی است که هرچند
مس��لماً محتوای آنها فاش نمی ش��ود ،ولی توسعه همکاریهای نظامی-فنی بین دو کشور
م��ورد توجه مقامات تهران و مس��کو قرار دارد .ایزوس��تیا تاکید می کند ب��ا توجه به روند
تحوالت در منطقه باید درک کرد که توسعه همکاریهای نظامی-فنی بین روسیه و ایران
حداقل به یک سال وقت نیاز دارد و موضوعی است که نیازمند زمان است ،البته اگر در این
فاصله آمریکا تصمیم به ماجراجویی نظامی در منطقه نگیرد .با توجه به وضعیت سیاس��ی
ال ممکن است که در صورت بروز هرگونه درگیری نظامی احتمالی با آمریکا،
در منطقه ،کام ً
روس��یه و چین از ایران حمایت نظامی کنند .ولی در شرایط کنونی انجام مانورهای نظامی
مش��ترک بین روس��یه و ایران یک پیام سیاسی آشکار اس��ت تا مقدمات الزم برای توسعه
همکاریهای نظامی بین دو کشور فراهم شود .تسنیم

خ���ب���ر

رهبر انصارهللا:

¼ d¨¿cYÁÂn»ÃZ

¯½Zn¿½ZfYt{µZÖ¿Â°»ÕZÅ¼fn»ÁËZÀÄ]Ö¿ZZ³ÇÁaÕYmYdÆm{{Y{¿{½Zn¿½ZfYZ³d
»|ËZ¼¿Y~³YÁdÌuÔ|mYÁZ°¿Z¼ÌaÄ]Ê»Â¼Ä«ZÀ»ªËY¶Ë}ËYZ]¹Á{Ä¸u
Z¯fz»s¦·Y
½Zn¿½ZfYÖ¿Â°»ÕZÅ¼fn»ÁËZÀÄ]Ö¿ZZ³
»||Z]Ö»ÁZ¯¹Zn¿Yc
[|Z^Ì»dyY{aÌa|«Z§ÃÁa
_ÊZ¬f»ËY
{Z³Ád¨¿ZËÁcYÌÆneÁcZÌZeÄf{eÓZ]ÁlÀaÄ^e½{Â]YY
]µZË{ZÌ¸Ì»Ö¥ÁuÄ]µZË   {Y{Y«ÄÌ·ÁY{ÁM
 {ÂÄWYYdÌ¨Ì¯Zv·Z]¶yY{dyZÉÓZ¯Z]\ZÀf»ZÆf¼Ì«  wÂ» ÃZ¼Ä»Z¿ª^Ã^e
Y|»¶ËÂveÁ¶Ì¼°ed¸Æ»Á½Z»¶v»c
WWW.nigc-zanjan.ir {MÄ]½Zn¿½ZfYZ³d¯dËZÄ]Ä mY»Z]{ÂÊ»cÂ{ËY|mYÁ½ZÌZ¬f»ÄÌ¸¯Y
]|ÀËZ»§¹Y|«YËÉ|À^¿Z»ª^Ö¨Ì¯Ö]ZËY{ZÀY¶Ì¼°eÁd§ZË{,Ê³{Z»M¹ÔYÄ]d^¿Ã|ËY»ÁÄ«ZÀ»z
»  dËZ¤·  Ö¨Ì¯Ö]ZËY{ZÀYd§ZË{d¸Æ
»  wÂ»Ä^ÀÁdZZeÊ¨Ì¯Ê]ZËY{ZÀYc{Âd¸Æ
 Z¼e½Zn¿½ZfYZ³d¯¿Z¼ÌaºÌÀe|uYÁ ¾¨¸eÃZ¼Z]fÌ]cZÔY\¯dÆm|À¿YÂeÊ»½Y³Ä«ZÀ»g
|ÀËZ»§¶Zu
¼|Z]Ö»Ä«ZÀ»Ã|¿]Ã|Æ ]d]Â¿Á{ÅÖÆ³Mk{ÄÀËÅZ0 À
»Ö»d¯Ä«ZÀ»Õ| ]¶uY»{Ö¨Ì¯Ö]ZËY|ÀËM§{¹ÓZÌf»Y¶«Y|u\¯YaÁÃ|Ö¨Ì¯Ö]ZËYY|f]Y½Y³Ä«ZÀ
¿¼|ÀËZ
]|{Â¼¿|ÅYÂz¿{ZnËY½ZÌZ¬f»ÉY]YÊ¬uÄ¿Â´rÌÅÄ«ZÀ»Y|»ÄWYYÁ¶Ì¼°edYÊÆË
½ZfYZ³d¯Ö¿ZÔYÄ°^Áwww. shana .ir {MÄ]Z¿ZÕ¿YÁd¨¿Ö¿ZÔYÄ°^{ÖÆ³M¾ËYtÌÂe
¿k{Â¯http: iets . mporg .ir {MÄ]cZ«ZÀ»Ö¿ZÔYÖ¸»ÃZ´ËZaÁwww . nigc – zanjan . ir {MÄ]½Zn
dYÃ|Ë{³
3v³$3v~$vd|aÇ°¹± x4#

14

قان��ون و قانونگرای��ی از جمل��ه پدی��ده های
اجتماعی اس��ت که وابس��ته به زمان است .از
نظر زمانی ،قوانین به دو دسته دایمی و موقت
(مقید به زمان) تقسیم می شود .نکته مهم در
زمان مند بودن قانون ،رعایت بازه زمانی اجرای
آن اس��ت .قانون موقت نمی تواند در خارج از
مهلت قانونی خود اجرا شود زیرا محتوای مواد
و تبصره ه��ای قانون موقت برای مدت معلوم،
الزم االجراست .اجرای مفاد قانون موقت پس
از پایان مهلت قانونی منوط به تمدید یا قطعی
ش��دن آن اس��ت .نادیده گرفتن قید زمانی در
قوانین موقت از قانونگذاران پذیرفته نیس��ت.
قان��ون در زمان زندگی می کند و مدت اعتبار
و زم��ان آغاز اعتبار قان��ون مقید به ذکر زمان
در هر قانون اس��ت .خلط و جابجایی زمان در
قانونگذاری وجاه��ت قانونی ندارد .ذکر احکام
موقت در قوانین دایمی و آوردن مواد و تبصره
ه��ای دایمی در خالل قوانی��ن موقت ،خطای
فاحشی است که اجرای این دست قوانین را با
مشکل جدی مواجه می سازد .جریان قانون بر
بستری جاری اس��ت که ظرفیت تحقق زمانی
آن ممک��ن باش��د .از این رو هر گون��ه ماده و
تبصره های مربوط ب��ه قانون دایمی در قانون
موق��ت ،قاب��ل تصوی��ب نیس��ت و در صورت
تصویب از موارد قانونگذاری نابجاس��ت .امتداد
زمانی قانون دایمی و قطعی دارای محدودیتی
نیس��ت و پس از طی شدن تش��ریفات نشر یا
زم��ان مندرج در قان��ون قابل اجراس��ت .این
ویژگی مه��م قانون دایم��ی در ظرف کوچک
قانون موقت س��االنه قابلیت گنجانیدن ندارد.
تداخل نامطل��وب زمانی قانون دایمی و موقت
موجب می شود که شاهد قانونگذاری در خالء
باش��یم که مقیاس زمان در آن در هم شکسته
شده است .مقرر ش��ده زمان گذشته در آینده
و زمان آینده در گذش��ته قابل شناسایی باشد
و زم��ان ح��ال نیز در گذش��ته ای ک��ه ظاهرا
معطوف به آینده است واقعیت یابد .شاید قصد
قانونگذار در تصویب اص�لاح قانون دایمی در
قانون موقت ،پیش بینی این موضوع است که
قانون موقت برای سالیان دراز تمدید می شود
ی��ا به قان��ون دایمی تبدیل می ش��ود .آیا این
پیش بینی قبل از تحق��ق ،امکان قانونگذاری
در خ��ود را دارد؟ آیا این ن��وع پیش بینی در
قانونگ��ذاری قاب��ل اعتنا و اعتبار اس��ت؟ اگر
قان��ون موقت پس از مهلت اجرای خود تمدید
نگ��ردد ی��ا به قان��ون دایمی تبدی��ل وضعیت
ندهد تکلی��ف اصالحات انجام ش��ده در چند
قان��ون دائمی در خالل تصویب آن چیس��ت؟
آی��ا اعتبار اصالحات انجام ش��ده ب��ا وجود از
بین رفت��ن اعتبار قانون موق��ت به قوت خود
باقی اس��ت؟ آیا اعتبار اصالحات انجام ش��ده
در م��واد و تبصره های قان��ون دایمی از قانون
دایمی اصلی که متعلق به آن است تامین می
ش��ود یا از قان��ون موقت ک��ه در آن قرار دارد
و در خالل آن تصویب ش��ده اس��ت؟ با وجود
این گونه قانونگذاری مردم و مجریان قانون در
قانون پذیری و اجرای قانون قطعا دچار مشکل
می شوند .تفس��یر به رای و استفاده ابزاری از
قانون نزد مجریان به گونه ای مرس��وم اس��ت
که اختالف نظر بی��ن مجریان و مردم در این
نوع قانونگذاری تقریبا قطعی به نظر می رسد.
در ص��ورت بروز اخت�لاف ،مرجع حل اختالف
کیست؟ آیا قانون در این باره پیش بینی های
الزم را کرده اس��ت یا می کن��د؟ در این گونه
اخت�لاف نظرها منافع عمومی اس��ت که مورد
تهدید و خدش��ه قرار گرفته و می گیرد .مردم
نیز خس��ته و کوفته از پیگیری واخواهی حق
خویش از تظلم خواهی ناامید می ش��وند .چه
بسیار بخشنامه ها ،آیین نامه ها ،دستورالعمل
ها و دستورات اداری ناشی از قانونگذاری نابجا
که در دیوان عدالت اداری ابطال ش��ده اند اما
دیرهنگام و پس از س��ال ه��ا .آنچه که در این
میان قابل تامل اس��ت بی توجهی تقسیم کار
ملی اعم از مجمع تشخیص مصلحت نظام (در
تدوین و تنظیم اسناد فرادست) ،دولت ها (در
تدوین و اجرا) ،مجلس ش��ورای اس�لامی (در
تصویب و نظارت) ،شورای محترم نگهبان (در
تایید و تفس��یر) و قوه قضایی��ه (در نظارت بر
حسن اجرای قوانین) است که همگی خواسته
یا ناخواس��ته مهر تایید بر این ش��یوه نادرست
قانونگذاری زده اند.
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