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مجلس ده��م روزهای پایانی خ��ود را میگذراند، 
مجلسی که مردم آن را نپسندیدند و از آن انتقاد 
دارند. اما افکار عمومی از مجلس یازهم انتظاراتی 
دارد، انتظاراتی که به نظر میرسد دغدغه منتخبین 

مجلس یازدهم نیز باشد.
مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم به زودی کار 
خود را آغاز خواهد کرد، مجلس��ی که به نظر می 

رسد متفاوت تر از مجالس گذشته باشد.  
آنگونه که از برآیند مجلس دهم دیده شده است، 
ناکارآم��دی ای��ن مجلس حتی با انتقاد بس��یاری 
از نماین��دگان آن نیز همراه بوده اس��ت، اما نمی 
ت��وان ناکارآمدی آن را تنها به گردن ریاس��ت آن 
انداخت، اگر گفته می شود علی الریجانی ریاست 
مجلس دهم خود رأی و خود محور بوده است، به 
نمایندگان خانه ملت باز م��ی گردد، چرا که آنها 
چنی��ن فضایی را ایجاد کردند تا ریاس��ت مجلس 
از اختیارات و نفوذ بیش��تری برخوردار باشد و در 

تصمیمات نیز اعمال نظر کند.
اکن��ون برخ��ی از نماین��دگان از خوانده نش��دن 
گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کاال و ارز انتقاد 
دارند و این سهل انگاری و عدم ارائه گزارش را به 
پای رئیس و هیئت رئیسه مجلس می نویسند. اما 
آیا نمایندگان مجل��س و هیئت تحقیق و تفحص 
از قاچاق کاال و ارز توان آن را نداش��تند تا هیئت 
رئیس و ریاست مجلس را وادار به خواندن گزارش 
کنند؟! اگر فضای مجلس و عملکرد هیئت رئیسه 
و ریاس��ت آن اینگونه بوده اس��ت، پس درس��ت 
خواهد بود که بگوییم، مجلس ش��ورای اس��المی 
شخص محور بوده است و باید برای این مسئله در 

مجلس دوره آینده فکری کاربردی کرد.
همانگونه که نام پارلمان در ایران، مجلس شورای 
اسالمی است، به همین خاطر در این مجلس باید 
محور همه نمایندگان بر اس��اس مش��ورت و رأی 
اکثریت باشد، به این معنا که همه نمایندگان باید 
در امور مجلس دخیل باش��ند و اجازه ندهند یک 
نفر برای همه مجلس که نزدیک به 300 نماینده 
دارد، تصمی��م گیری کن��د. همانگونه که حضرت 
امام)ره( فرمودند مجلس در رأس امور اس��ت، آیا 
مجلس ده��م در رأس امور قرار داش��ت؟ در این 
دوره به نظر می رسد بر اساس آنچه که جمعی از 
نمایندگان از نح��وه مدیریت مجلس انتقاد دارند، 
ریاست مجلس دهم و هیئت رئیس در رأس امور 
بوده است. مجلس یازدهم در شرف تشکیل است 
و در این راه، طیف سیاس��ی شکست خورده سعی 
دارد تا منتخبین این مجلس را تخریب و تضعیف 
کند به ویژه ریاست مجلس را که قرار است پس از 

تشکیل و طی مراحل قانونی انتخاب شود.
همه گمانه ها بر روی محمد باقر قالیباف اس��ت، 
او در ش��هرداری تهران کارنامه خوبی از خود بجا 
گذاش��ت، حتی زمانی که فرمانده نیروی انتظامی 

بود، در این نیرو تحوالت مثبتی را ایجاد کرد.
تخریب و س��یاه نمایی طیف سیاسی اصالح طلب 
علیه منتخبین مجلس شورای اسالمی که گرایش 
سیاسی آنها اصولگرایی است، هیچ کمکی به حال 
و روز اص��الح طلب��ان نمی کند، چرا ک��ه آنها به 
عملکرد خود باختن��د. اکثریت منتخبین مجلس 
یازدهم را طیف سیاسی اصولگرا تشکیل داده اند، 
مجلس یازدهم فرصتی برای این جریان سیاس��ی 
اس��ت تا خودی نشان دهد و حتی برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال 1400 نیز برنامه ریزی 
داش��ته باش��د. اصولگرایان نیز خود نباید بر روی 
ریاس��ت مجلس حساس��یت نش��ان دهند، آنها از 
ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم باید خط کاری 
مجلس را از ریاس��ت محور به مجلس محور تغییر 
دهند و به مجلس شورای اسالمی در جایگاه یک 

نهاد تأثیر گذار با وظایف مهم بنگرند.
ریاس��ت مجلس شورای اسالمی نباید یک جایگاه 

انحصاری بر اساس ریاست محوری دیده شود.
همانگونه که در باال نوشته شد، نمایندگان مجلس 
دوره دهم خود تن به ریاس��ت محوری در مجلس 
شورای اسالمی دادند، چرا که به نظر می رسید از 
ضع��ف در آگاهی در مظایف نمایندگی و پارلمانی 
رنج می بردند به همین خاطر بسیاری از تصمیمات 
را بر عهده هیئت رئیس و ریاست مجلس گذاشته 
بودند. نمایندگان اگر از توانایی پارلمانی برخوردار 
باشند، هیچگاه مجلس تضعیف نمی شود و اجازه 
نم��ی دهد تا دیگران ب��رای آن تصمیم بگیرند یا 
البی هایی که دولت با نمایندگان انجام می دهد، 

وجود داشته باشد.

مجلس نباید ریاست محور باشد

ادامه صفحه 2

نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل: 
هرگونه تحریم جدید خالف تعهدات 
داده شده به مردم ایران است
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خ���ب���ر

سرمقاله

قابل توجه نمایندگان مجلس یازدهم : 

صفحه 1

سیاوش کاویانی

تجهیز جنگنده های هوافضای 
سپاه به موشک هوابه زمین 

جدید 

در کلیپ تازه منتشرشده از بازدید رهبر معظم انقالب 
از نمایشگاه دس��تاوردهای هوافضای سپاه، تصاویری 
از تجهیز جنگنده های س��وخو-22 هوافضای سپاه به 
موش��ک جدید هوا به زمین منتش��ر ش��ده است. در 
کلیپ تازه منتش��ر ش��ده به مناسبت س��الروز بازدید 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
از نمایش��گاه دس��تاوردهای نیروی هوافضای س��پاه 
در اردیبهش��ت ماه س��ال 13۹3، تصاویری از تجهیز 
جنگنده های س��وخوی-22 این نیرو به یک موش��ک 
هوابه زمین جدید منتشر شده است. تاکنون اطالعات 
بیش��تری در خصوص این موشک منتشر نشده است؛ 
اما به نظر می رس��د گونه  هواپایه و توسعه یافته ای از 
راکت هدایت ش��ونده فجر-4 باش��د. راکت فجر-4 از 
جمل��ه راکت ه��ای کالیبر 333 میلیمتری اس��ت که 
پیشتر در گونه های هدایت شونده با افزودن بالک های 
هدایتی در دو مدل فجر-4 و فجر4CL توس��عه یافته 

است.  فارس

س��ه هزار وکیل در نامه ای ب��ه رییس قوه قضاییه، اصالح آیین 
نامه وکالت را ناقض استقالل وکیل ندانستند.

س��پری شدن نزدیک به ۷0 س��ال از آیین نامه فرسوده الیحه 
اس��تقالل وکال، ابطال مواد متعدد آن و الزمه بروز رس��انی آن 
در راس��تای مقتضیات روز جامعه وکالت، اصالح آن را اجتناب 
ناپذیر کرده اس��ت که معاونت حقوقی ق��وه قضاییه در اقدامی 
شایسته جهت اصالح آن از جامعه حقوقی و قضایی کشور نظر 

خواهی به عمل آورده است.
این اقدام با واکنش های مختلفی رو به رو شد و برخی به جای 
اس��تدالل حقوقی و منطق علم��ی در خصوص ضرورت اصالح 
آیی��ن نامه ای که نزدیک به ۷0 س��ال از عمر آن گذش��ته و از 
مش��کالت بس��یاری نیز رنج می برد؛ به هیاهوی تبلیغاتی روی 
آوردند و این شبهه را به ذهن متبادر ساختند که به جای یافتن 
حقیق��ت و راهکار های انجام اصالحات ضروری، در پی تحکم و 

تحمیل خواسته های شخصی خود هستند.
در همین راستا سه هزار وکیل در نامه ای به رییس قوه قضاییه، 
ضمن تقدیر و تشکر از تحوالت اخیر قوه قضاییه از اقدام اخیر 
معاونت حقوقی قوه قضاییه ضمن تاکید بر لزوم حفظ استقالل 

وکیل و کانون وکال، حمایت به عمل آوردند.
در بخش��ی از این نامه آمده است که »یکی دیگر از برنامه های 

مثبت و ارزش��مند دستگاه قضایی؛ اقدام در جهت اصالح آیین 
نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکال است که بیش از 
نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیاز های فعلی جامعه 
وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری بر ضرورت تدوین آیین نامه بر اساس قانون 

سال 13۷۶ یک تکلیف بر زمین مانده بوده است«.
متن نامه مذکور به شرح ذیل است.

احترام��ا همانطور که انتظار می رفت، حضور پربرکت جنابعالی 
در راس قوه قضاییه، نوید بخش روز های پرامید و روش��نی در 
سیستم قضایی کش��ور گردیده اس��ت و قفل های مشکالت و 
معضالت سالیان سال دس��تگاه قضایی و مشاغل وابسته یکی 
پس از دیگری به دس��ت حضرتعالی در حال گش��وده ش��دن 
است. برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین، اصالح ساختار 
قضایی، توجه به خواس��ته ی عموم وکال و کارشناس��ان رسمی 
در اص��الح و به روز کردن آیین نامه ه��ای تعرفه حق الزحمه، 
ساماندهی وضعیت شهادت در محاکم، اعطای گسترده مرخصی 
به زندانیان و حرکت پرش��تاب به سمت دادرسی الکترونیک و 
تالش های گس��ترده در احیاء حقوق عامه، همه و همه نشان از 
نگرش فوق العاده و توان و اراده ی استوار جنابعالی در گام دوم 

انقالب است.

یکی دیگر از برنامه های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی؛ اقدام 
در جهت اصالح آیین نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون 
وکال می باش��د که بی��ش از نیم قرن از تصویب آن گذش��ته و 
جوابگوی نیاز های فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید 
رأی شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر »ضرورت 
تدوین آیین نامه بر اس��اس قانون س��ال 13۷۶« یک تکلیف بر 

زمین مانده بوده است.
اگ��ر چه ممکن اس��ت برخ��ی علیرغ��م دع��وت صمیمانه ی 
دس��تگاه قضایی به همفکری و هم��کاری در جهت هم افزایی 
و هم اندیش��ی، این ورود را مغایر استقالل وکیل و کانون وکال 
تلقی کنند، اما عموم وکالی دادگس��تری با اش��راف به شرایط 
روز، ض��رورت ای��ن اقدام را کامال درک ک��رده و از آن قاطعانه 
حمایت می نمایند و از حضرتعالی به عنوان س��کان دار دستگاه 
قضایی کش��ور، نیز تقاضا و انتظار داریم همچون سایر مواردی 
که دس��تگاه قضایی نس��بت به اصالح آن اقدام نموده، در این 
فق��ره نیز ضمن صیانت از اس��تقالل وکیل و کان��ون وکال و با 
استفاده از نظرات ارسال شده برای معاونت حقوقی قوه قضاییه، 
با قاطعیت و جلب نظر کارشناسان امر اصالحات الزم را جهت 
تامین حقوق عموم وکالی دادگستری و ساماندهی هرچه بهتر 

وضعیت موجود مبذول فرمایید.

نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:

تأسیس اسرائیل توطئه غرب برای 
کنترل ذخایر نفتی منطقه بود

»استفن لندمن« معتقد است که تأسیس اسرائیل یک توطئه 
غربی برای گس��ترش نفوذ در قس��متی از دنیا بود که آنها در 
آن نقش��ی نداشتند تا کنترل ذخایر نفتی منطقه را در دست 

بگیرند.
نسل پیش��ین و جدید فلس��طین روز 14 می سال 1۹4۸ را 
همواره به خاطر دارد. روزی که فلس��طینی ها از آن با عنوان 
روز نکبت )یوم النکبه( یاد می کنند و اکنون ۷2 س��ال از آن 
می گذرد. در صندوقچه بسیاری از آنان کلید قدیمی خانه هایی 
یافت می شود که نشان از یک عمق و هویت تاریخی دارد. آنها 
معتقدند که روزی بازخواهند گش��ت و نسل آینده باید بتواند 

مفهوم وطن را درک کند.
تمامی این ۷2 س��ال تشکیل رژیم صهیونیستی، هزینه نسل 
کش��ی و توطئه برای حذف یک ملت و جایگزین کردن آن با 
یهودیانی شد که در جغرافیای جهانی پراکنده بودند. آنان به 
این خاک مقدس کوچانده ش��دند تا رؤیای "سرزمین موعود 

بدون مالیات" را تجربه کنند.
در خصوص این موضوع گفتگویی با »اس��تفن لندمن« نظریه 
پرداز امریکایی و دانش آموخته دانشگاه هاروارد امریکا انجام 

داده ایم که در ادامه می آید.

 اکنون ۷۲ س�ال از اش�غالگری اس�رائیل و تأسیس این 
رژیم جعلی می گذرد. به نظر شما این رژیم در حال حاضر 

در چه وضعیت سیاسی و اجتماعی قرار دارد؟
اس��رائیل فقط در مورد یک مسئله و آن هم حفظ پشتیبانی 
کام��ل آمری��کا، صرف نظ��ر از سیاس��ت های خ��ود در برابر 
فلس��طینی ها و کش��ورهای منطقه ای مانند ایران و س��وریه 
نگران اس��ت. تا زمانی که حمایت آمریکا از آنها ادامه داشته 
باش��د، مسئوالن این رژیم می دانند که می توانند هرچه را که 
بخواهن��د با مصونیت از مجازات انجام دهند. رژیم نتانیاهو به 

طور مداوم و مکرر از تمام این مزایا استفاده می کند.
وضعیت فلسطینی ها بدلیل الحاق برنامه ریزی شده و شهرک 
س��ازی های غیرقانونی، دره رود اردن و دریای بحر المیت به 
هم��راه مناطق دیگ��ری که قصد دارد به ط��ور غیرقانونی در 
قلمرو خود اضافه کند )مهمترین نقض منش��ور ژنو و سازمان 
ملل( بد و بدتر می ش��ود. مقاومت به خودی خود تنها گزینه 
فلسطین است زیرا هیچکس در داخل کمکی به آنها نخواهد 
کرد. تشکیالت خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس 
با رژیم اس��رائیل مراوداتی داش��ته و ادعا می کند که از مردم 
فلس��طین حمایت می کند اما اقدامات آن خالف این موضوع 

را نشان می دهد.
 بحران سیاس�ی و اختالف جریان های سیاس�ی مقامات 
صهیونیس�تی و نی�ز از بین رفتن عم�ق امنیتی پیرامونی 

رژیم اسرائیل نشان دهنده چیست؟
باید در نظر داش��ت که »بنی گانتز« تس��لیم خواس��ته های 

نتانیاهو شد. هر دو چهره با صلح منطقه ای و حقوق فلسطین 
مخالف هس��تند. محاکم��ه نتانیاهو به اتهام رش��وه خواری، 

کالهبرداری و نقض اعتماد در اواخر ماه مه برگزار می شود.
این محاکمه قباًل هم به تعویق افتاده و احتمال دارد که دوباره 
این اتفاق بیفتد. او برای حفظ قدرت و بیرون ماندن از زندان 
هر کاری انجام می دهد. بیشتر اسرائیلی ها از او بیزار هستند و 
می خواهند شخص دیگری جایگزین او شود. اینکه آیا او بماند 

یا برود، سیاست های این رژیم را تغییر نخواهد داد.
 بر اساس داده های موجود درباره تسلیحات و پشتیبانی 
مال�ی ای�االت متحده و انگلی�س از رژیم اس�رائیل، نقش 
واش�نگتن و لن�دن را در ش�کل گی�ری و تحق�ق رژی�م 

صهیونیستی چگونه می بینید؟
ایاالت متحده و ناتو یکجانبه از رژیم اس��رائیل به قیمت صلح 
منطقه ای و حقوق فلس��طین حمایت می کنند. من هیچ چیز 

دیگری را در تغییر این امر مشاهده نمی کنم.
 رژیم اسرائیل در سالهای گذشته در تالش بوده تا جنبش 
مقاومت فلس�طین و لبنان را دفع کند. آیا صهیونیست ها 
در این زمینه موفق بوده اند؟ و آیا این تالش ها به تل آویو 

کمک می کند تا سرپا بماند؟
تأسیس اس��رائیل توطئه غربی ها برای گسترش نفوذشان در 
قسمتی از دنیا بود که آنها در آن نقشی نداشتند تا عرب ها را 
به عنوان مردم فرومایه و غربی ها را به عنوان نژاد برتر در نظر 

گرفته و کنترل ذخایر نفتی منطقه را در دست بگیرند.
تمدن غربی کاماًل ناقص اس��ت. اعالم خود برتری بخش��ی از 

حمالت نژادپرس��تانه این کشورها به مردم دیگر نقاط به ویژه 
کش��ورهای غنی از منابع است که کشورهای غربی به دنبال 

کنترل آنهاهستند.
 روند عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل از سوی برخی 
کش�ورهای عربی ش�تاب گرفته اس�ت و از مرحله پنهان 
وارد روند آشکارس�ازی شده اس�ت؟ دالیل اصلی چنین 

اقداماتی چیست؟
اکث��ر کش��ورهای عربی از مدتها پیش خ��ود را به غربی ها به 
رهب��ری آمریکا فروخته اند و به جای اتح��اد برای مقاومت و 
حفظ اس��تقالل خود، اج��ازه داده اند تا از آنها سوءاس��تفاده 

شود.
 انتق�ال س�فارت آمریکا به قدس در س�ال ۲۰۱۷، تا چه 
اندازه توانس�ت کفه تح�والت را به نفع رژیم اس�رائیل و 

تثبیت و مشروعیت آن تغییر دهد؟
 انتقال سفارت آمریکا به قدس حرکتی نمادین بود، اما همین 
حرکت، راهی بود که رژیم اس��رائیل مدتها به دنبال آن برای 
ایجاد مشروعیت خود بود. این اقدام یک پیروزی کوتاه مدت 
بوده و به نظر من برای یک دوره طوالنی، مفید باقی نمی ماند. 
رژیم اسرائیل رژیم سرکشی است. در دراز مدت، این رژیم در 
حال نابودی خود به عنوان یک قدرت منطقه ای است، همان 
چیزی که در مورد آمریکا در س��طح جهانی نیز صادق است. 
در حالی که چین، روس��یه، ایران و س��ایر کش��ورها در حال 
افزایش قدرت هس��تند این رژیم یک قدرت رو به افول است. 

همه چیز به آرامی در حال شکل گیری است.  مهر
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