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آمادگی ایران برای کمک به افغانستان 
یسم ور در مقابله با تر

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: آماده ایم در صورت 
درخواست رس��می دولت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم، به 

دولت وحدت ملی کمک های مستشاری و امنیتی ارائه کنیم.
امیر سرتیپ حاتمی در دیدار با احمد تمیم عاصی معاون 

سیاس��ی و راهبردی وزیر دفاع ملی افغانس��تان با بیان اینکه 
جمهوری اس��امی ایران با تمام وجود برای همه کش��ورهای 
همس��ایه صلح، ثبات، آرامش و امنیت را م��ی خواهد، اظهار 
داش��ت: در این میان کش��ور همس��ایه افغانس��تان از جایگاه 

ویژه ای برای ایران برخوردار است.
وی گفت: با بیان اینکه با قاطعیت تمام از روند صلح تحت 
رهبری دولت وحدت ملی با مشارکت همه اقوام در چارچوب 

قانون اساسی افغانستان حمایت می کنیم.

وزیر کشور: 
ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم ها باید 

رعایت شود
رحمانی فضل��ی گفت: درخصوص بحث حجاب و یا 
ورود بانوان به ورزش��گاه ها هی��چ برخورد قهری صورت 
نگرفته اس��ت؛ اما زمانی که یک موضوع ممنوع اس��ت، 

ممنوعیت آن باید رعایت شود.
ب��ه گ��زارش تس��نیم عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی 
وزیر کش��ور در حاشیه همایش سراس��ری استانداران، 
فرمانداران و مدیران کل سیاسی و در جمع خبرنگاران 
با بی��ان اینکه در ای��ن همایش به دنب��ال جمع بندی 
فعالیت وزارت کش��ور بودیم، گف��ت: معاونین مختلف 
وزارت کش��ور الزامات، مقتضیات و ش��رایط حوزه های 

کاری خود را مطرح کردند. 
وی اف��زود: در ح��وزه اجتماعی اهمی��ت توجه به 
آسیب های اجتماعی، اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی 
و در حوزه عمرانی و ش��هرداری ها نیز مس��ائلی بود که 

بررسی شد.
وزیر کش��ور تصری��ح کرد: در ای��ن همایش برنامه 
هایی برای آش��نایی با قوانین و مق��ررات در حوزه های 

مختلف برای شرکت کنندگان برگزار شد.
رحمان��ی فضلی در پاس��خ به س��والی در خصوص 
س��فر وی به قم و مطرح ش��دن بحث حضور بانوان در 
ورزش��گاه ها در دیدار با علما، تصری��ح کرد: در دیدار با 
مجمع عمومی اس��اتید حوزه علمیه هیچ گونه صحبتی 
در این خصوص نشد و بیشتر شرایط امنیتی و اجتماعی 

کشور تشریح شد.
وزیر کش��ور ادامه داد: در این دیدارها در خصوص 
حوادث دی ماه کشور و حوادث اخیر در تهران سواالتی 

وجود داشت که به آن پاسخ داده شد.
رحمان��ی فضلی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که 
مراجع بر آن تاکید داش��تند بحث حجاب بود،گفت: در 
خصوص بحث حجاب و یا ورود بانوان به ورزشگاه ها هیچ 
برخ��ورد قهری صورت نگرفته اس��ت؛ اما زمانی که یک 

موضوع ممنوع است، ممنوعیت آن باید رعایت شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس: 
وند زنان تا سال 98 به ورزشگاه ها می ر

رئیس فراکس��یون زنان در مجلس شورای اسامی 
به مناسبت روز زن از دس��تاوردهای تقنینی و نظارتی 
در حوزه زنان در مجلس دهم و تاش های بس��یار برای 

تعیین تکلیف قوانین نانوشته در این زمینه گفت.
به گ��زارش خانه مل��ت، نماینده م��ردم تهران در 
مجلس ش��ورای اسامی از حضور زنان در ورزشگاه ها تا 
پایان دوره دهم مجلس خبر داد و افزود: قبل از ورود به 
مجلس حوزه ورزش برایم از اهمیت بس��یاری برخوردار 
بود؛ از مهم ترین اهداف من گسترش ورزش در مدارس 
بود چرا ک��ه امروزه این مقوله مهم در مدارس کش��ور 
فراموش ش��ده اس��ت؛ در حوزه زنان نیز اولویت اصلی  

افزایش سن ازدواج و مبارزه با کودک همسری بود.
پروانه سلحش��وری ادام��ه داد: در حوزه زنان نیز با 
تهی��ه طرح افزایش س��ن ازدواج توانس��تیم تا حدودی 
به موفقیت هایی برس��یم اگرچه راضی کننده نیست اما 
در ش��رایط امروز ت��ا این اندازه توانس��تیم پیش رویم؛ 
حتی باید دید می توان این طرح را به س��رانجام رساند. 
تاش های بس��یاری ش��د تا قوانین نانوشته ای که برای 
زنان وجود دارد مانند ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه 

و ... را روشن کرده و از آن در مجلس صحبت کنیم.
نماین��ده مردم تهران گف��ت: ما تمام تاش خود را 
انجام می دهیم و ان شاء اهلل تا پایان این دوره از مجلس 
این اج��ازه برای خانم ه��ا فراهم می ش��ود. زنان حتما 
به ورزش��گاه می روند. برخی مط��رح می کنند با فضای 
ورزش��گاه ها حضور زنان مناس��ب نیست اما به نظر من 
در صورتی که اجازه حضور زنان در ورزشگاه داده شود 

فضا تلطیف می شود.

ح اعاده  وم علنی شدن رأی نمایندگان به طر لز
وع  اموال نامشر

عض��و ش��ورای مرک��زی جمعیت رهپوی��ان، طرح 
بازگش��ت اموال نامش��روع مس��ئوالن ب��ه بیت المال را 
نقطه مثبت عملکرد مجلس ش��ورای اس��امی برشمرد 
و گفت: علنی بودن این موضوع کامًا درس��ت اس��ت و 
مردم متوجه می ش��وند کدام نماینده در راستای مبارزه 

با فساد حرکت می کند.
زهره الهیان عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان 
انقاب اس��امی در گفت وگو با فارس، با اشاره به طرح 
بازگش��ت اموال نامش��روع مس��ئوالن به بیت المال در 
مجل��س، آن را نقط��ه مثبت عملکرد مجلس ش��ورای 
اسامی برش��مرد و اظهار داش��ت: این طرح به معنای 
اع��اده حقوق ملت و مطالبه جدی م��ردم از مجلس به 

عنوان یک نهاد نظارتی است. 
الهیان ادامه داد: تصویب این طرح با اجرای صحیح 
آن گامی اساس��ی در جهت بازگشت حق ملت و اعاده 
حقوق آنهاس��ت و این امر درعین حال باعث بازگش��ت 

اعتماد عمومی به مسئوالن نیز خواهد شد. 
نماین��ده س��ابق مردم ته��ران در مجلس بر همین 
اس��اس تأکی��د کرد: متأس��فانه برخی از مس��ئوالن به 
واس��طه بی مباالت��ی، رانت خ��واری و مفاس��دی که در 
عملک��رد خود دارن��د باعث بی اعتم��ادی در بین مردم 
ش��ده اند که البته درصد کمی از مس��ئوالن این مشکل 

را در کارنامه خود دارند. 
 وی ب��ا بیان اینک��ه همین تعداد ان��دک نیز باعث 
بی اعتمادی مردم به اکثر مس��ئوالن شده است، یادآور 
شد: اجرای این طرح، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام 
را باالت��ر می برد و بر کارآمدی کش��ور نیز مؤثر خواهد 

بود. 

وحانی به کرمانشاه سفر می کند ر
رئیس جمهور کش��ورمان در این هفته برای بازدید 
از روند خدمت رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه، به این 

استان سفر می کند.
به گ��زارش مهر، حجت االس��ام حس��ن روحانی 
رییس جمهور کش��ورمان، نیمه دوم هفته جاری برای 
بازدید از روند خدمت رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه، 

به این استان سفر خواهد کرد.
روحانی در این س��فر، خ��ط راه آهن کریدور غرب 

کشور در کرمانشاه را افتتاح می کند.

در آس��تانه والدت با سعادت 
صدیقه کب��ری ب���ا والی�ت حض��رت 

فاطمه زه��را س��ام اهلل علیها، 
هزاران نف��ر از ش��اعران و ستایش��گران اهل بیت 
علیهم الس��ام با رهبر معظم انقاب اسامی دیدار 
نغمه س��رایان  و  ستایش��گران  از  تع��دادی  و 
اهل بیت)علیهم الس��ام( فض��ای حس��ینیه ام��ام 
خمین��ی)ره( را ب��ه عط��ر مدای��ح و مناقب دخت 

گرامی پیامبر اسام، معطر کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، مقامات 
معنوی و عظمت روحی حضرت فاطمه زهرا)س( را 
خارج از فهم بشری دانستند و گفتند: مقام واالی 
دختر پیامبر اعظم را باید از پروردگار و اولیاء الهی 
ش��نید و آموخت، همچنانکه پیغمبر اکرم)ص( در 
وصف آن بانو، تعبیر بلند برترین زنان اهل بهشت 
را بیان فرموده است و شیعه و سّنی بر صحت این 

روایت، اتفاق نظر دارند.
ایش��ان با اش��اره ب��ه نامگ��ذاری روز والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س( به عن��وان »روز زن«، زن 
را در منطق اس��امی برخوردار از یک چهارچوب 
کامل خواندند و افزودند: »زِن اسامی« موجودی 
اس��ت دارای ایمان، عفاف، رش��د علمی و معنوی، 
اثرگ��ذار در اجتماع، مدیر خان��واده و مایه آرامش 
م��رد و در کنار آن برخوردار از خصوصیات زنانگی 

مثل لطافت و آمادگی برای دریافت انوار الهی.
رهبر انقاب اس��امی، الگوی زن اس��امی را 
زنان بزرگی همچون حضرت فاطمه زهرا و حضرت 
خدیجه کبری دانس��تند و گفتند: در مقابل الگوی 
اس��امی، الگوی انحرافی زن غربی وجود دارد که 
به ج��ای همه خصوصی��ات برجس��ته و ممتاز زن 
اس��امی، ش��اخصه هایی همچون برهنگی و جلب 

نظر و التذاذ مردان را در خود دارد.
ایش��ان، ملزم بودن مردان به پوش��یدن لباس 
کامل و تش��ویق زنان به برهنگی هر چه بیشتر در 
مجالس رس��می غ��رب را نمونه ای از س��وق دادن 
زن غربی ب��ه ولنگاری و بی بندوباری برش��مردند 
و افزودند: ام��روز زن غربی مظهر مصرف، آرایش، 
جلوه گری مقابل مردان و وس��یله هیجان جنسی 

است.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، طرح مس��ائلی 
همچون »عدالت جنس��یتی« در سخنان غربی ها 
را ظاهری و مس��ئله ای خالی از واقعیت دانستند و 
با اشاره به اذعان تعداد زیادی از زنان صاحب مقام 
غربی در ماههای اخیر ب��ه قرار گرفتن در معرض 
سوء اس��تفاده و خشونت در جریان مسائل اداری، 
گفتند: اس��ام به وس��یله حجاب در را بر روی این 

نقطه انحراف بسته است، بنابراین حجاب اسامی 
وسیله مصونیت زن است نه محدودیت او.

ایشان با تأکید بر اینکه پرچم استقال هویتی 
و فرهنگی زنان در دست زنان ایرانی است، افزودند: 
بان��وان ایرانی با حفظ حجاب، اس��تقال هویتی و 
فرهنگِی خود را به دنیا صادر و این س��خن جدید 
را اعام می کنن��د که زن می تواند با حفظ حجاب 
و عفاف و جلوگیری از س��وء استفاده مردان بیگانه 
و زیاده طل��ب، در میادین اجتماعی حضور فعال و 

مؤثر داشته باشد.
رهبر انقاب اس��امی با انتقاد از کس��انی که 
کانون خانواده را تحقیر و اینگونه وانمود می کنند 
که "عدالت جنس��یتی یعنی در ه��ر عرصه ای که 
مردان حضور دارند، زنان نیز حضور داشته باشند"، 
این کار را خیانت به زنان و حرمت و شخصیت آنان 
دانس��تند و گفتند: زن، محترم اس��ت و هیچ کس 
مخالف حضور او در میادی��ن اجتماعی و تحصیل 

علم و کسب مسئولیت نیست.
ایش��ان افزودند: این هنر انقاب اسامی است 
ک��ه امروز زنان ایرانی جزو بهترین دانش��مندان و 
شخصیت های فرهنگی هستند، زیرا قبل از انقاب 
اینگونه نبود و تعداد زنان برتر در بخش��های علمی 

و فرهنگی بسیار محدود بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، زن را مدیر و محور 
خانواده و نقش مادری، همسری و ایجاد آرامش در 
خانواده را مهمترین ش��غل و مسئولیت او دانستند 
و به زنان ایرانی توصیه کردند: مفاهیم اس��امی و 
چارچوبه��ای قرآنی درب��اره زن را حفظ و تقویت 
کنید و آن را از آفاتی همچون اس��راف، رقابت های 
منف��ی و الگو گرفت��ن از زن منح��رف غربی دور 

بدارید.
ایشان در ادامه، چهل س��ال توطئه مستمر و 
بی نظیر دش��منان علیه ملت ایران و در عین حال 
بالندگی و پیشرفت روزافزون شجره طیبه انقاب 
را مایه افتخار و نشانه لطف الهی خواندند و گفتند: 

دش��منان ایران از چند ماه قب��ل در اتاق های فکر 
دور هم نشستند و برای سه ماه آخر سال طراحی 
کردند که به خیال خود کار جمهوری اس��امی را 

در اسفند ماه تمام کنند.
رهب��ر انقاب اس��امی افزودن��د: در دی ماه 
و بهم��ن م��اه دیدید که مردم چگون��ه جواب آنها 
را دادن��د و ملت ایران همواره آماده اس��ت که هر 

متجاوز و مَتعّرضی را به جای خود بنشاند.
ایشان س��پس با تأکید بر اینکه همه از جمله 
دشمنان ایران از استحکام کشور و متکی بودن آن 
به مردم و جوانان و راه امام بزرگوار اطاع دارند، به 
تبیین ابعاد و اهداف طراحی دشمنان در حمله به 
نقطه هویت مستقل و فرهنگی زن مسلمان یعنی 

مسئله »حجاب« پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تبلیغات 
پرحجم دشمنان و هزینه های سرسام آور آنان برای 
اثرگذاری منفی بر مس��ئله حجاب، گفتند: آن همه 
هزینه، فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند 
دختر فریب بخورند و در گوشه وکنار روسری از سر 
بردارند و همه تاش هایشان در این نتیجه کوچک 
و حقیر خاصه ش��د که این، مسئله ای نیست اما 
آنچه بنده را حساس می کند، طرح مسئله »حجاب 

اجباری« از دهان برخی خواص است.
ایش��ان افزودند: ای��ن عده ک��ه در میان آنها 
روزنامه نگار، روشنفکرنما و آخوند معّمم هم وجود 
دارد، هم��ان خطی را دنبال می کنند که دش��من 
نتوانس��ته با آن هم��ه هزینه در کش��ور به نتیجه 

برساند که ان شاءاهلل این کارشان نادانسته باشد.
رهبر انقاب اس��امی با رد ادع��ای این افراد 
مبنی بر اینکه دس��تور امام راح��ل درباره حجاب 
زن��ان مربوط به همه ی زنان نبوده اس��ت، گفتند: 
این حرف غلط است زیرا ما آن زمان بودیم و خبر 
داریم که امام بزرگوار در مقابل این منکِر واضح که 
به دست پهلوی ها و دنباله های آنها در کشور ایجاد 
ش��ده بود، همچون همه منکرات مثل کوه، محکم 

ایستاد و گفت حجاب باید وجود داشته باشد.
ایش��ان افزودند: نظام اسامی با فردی که در 
خانه خود و در مقابل نامحرم حجاب ندارد، کاری 
ن��دارد، اما کاری که در خیابان و در مأل عام انجام 
می ش��ود در واقع کار و تعلیم عمومی است و برای 

نظام برآمده از اسام، تکلیف ایجاد می کند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای گفتند: کار حرام، 
بزرگ و کوچک ندارد و آنچه حرام ش��رعی است، 
نبای��د به صورت آش��کار انجام ش��ود، زیرا ش��ارع 
اس��امی بر حکومت تکلیف کرده مانع انجام حرام 

علنی شود.
ایش��ان با رّد حرف برخی افراد مبنی بر اینکه 
بای��د اجازه داد مردم خودش��ان حجاب را انتخاب 
کنند، گفتن��د: این حرف را درب��اره همه گناهان 
اجتماعی می توان گفت؛ مثل آن که بگویند فروش 
مشروبات الکلی آزاد شود و هر کس خواست بخورد 

یا نخورد؛ آیا این حرف درست است؟
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه 
م��ا مفتخر به حج��اب زنان ایرانی هس��تیم و زن 
ایرانی با حجاب اسامی و چادر ایرانی توانسته در 
عین خانه داری و همسرداری به باالترین رتبه های 
علمی و فرهنگی، و حضور مؤثر اجتماعی دس��ت 
یاب��د، افزودند: ای��ن کار خطای بزرگی اس��ت که 
برخ��ی افراد ب��رای ایجاد میل غل��ط و انحرافی به 

فرهنگ غربی به دنبال دور زدن قوانین هستند.
ایشان در همین زمینه با انتقاد از انجام برخی 
اقدام��ات خاف در زمینه سیاس��ت های جمعیتی 
و آموزش��ی، گفتند: باید جل��وی هرگونه تخلف از 
سیاس��ت های اسامی گرفته شود و مسئوالن باید 
کار و قوانی��ن را به نحوی پی��ش ببرند که اهداف 

اسام تأمین شود نه اهداف دشمنان.
رهبر انقاب اسامی، فرهنگ الهی را تضمین 
و تأمین کنن��ده اس��تقال و آزادی مل��ت ای��ران 
دانس��تند و گفتند: ولنگاری و اسیِر دست بسته ی 
فرهن��گ غرب ب��ودن، آزادی نیس��ت بلکه آزادی 

یعنی ایمان، فکر، فرهنگ و الگوی اسامی خود را 
داشته باشید و دنبال کنید.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در همین زمینه به 
تکرار عنوان عدالت جنس��یتی در سخنان غربی ها و 
افراد مقلّد غرب اش��اره و این سؤال را مطرح کردند: 
این چه عدالتی است که بر اساس آمارهای خودشان، 
بیشترین میزان تجاوز جنسی با اِعمال زور و خشونت 
و همچنین بیش��ترین خش��ونت علیه زنان به دست 

مردان در خانواده ها در اروپا و امریکا انجام می شود؟
ایشان، عدالت جنسیتی در اسام را به معنای 
محترم و مورد تعرض قرار نگرفتن زن و جلوگیری 
از اعمال خشونت علیه زنان در خانواده دانستند و 
تأکید کردند: برای فهم آنکه چه چیزی خش��ونت 
هس��ت یا نیس��ت بای��د از منطق و فکر اس��امی 

استفاده شود نه از تعالیم غرب.
رهبر انقاب اس��امی س��پس ب��ه بیان چند 

توصیه خطاب به مداحان پرداختند.
ایش��ان با اشاره به دش��منی های خباثت آمیز 
علی��ه نظام و ملت ای��ران، ستایش��گران اهل بیت 
علیهم السام را رس��انه هایی مهم در مقابله با این 
دش��منی ها خواندند و خطاب به آنان گفتند: باید 
ب��ا افزایش معرفت و عقانیت و ایماِن مخاطبان، و 
روشنگری سیاسی و ترویج رفتار و اخاق اسامی، 
تأکید بر اتحاد ملی و گسترش برادری و مهربانی، 

وظیفه سنگین خود را انجام دهید.
بخش پایانی سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای 
پاسخ به س��خنان مقام های امریکایی و اروپایی در 

مخالفت با حضور منطقه ای ایران بود.
ایش��ان گفتند: در حالی که امریکا در همه جا 
حضوری مفس��دانه و فتنه گرانه دارد، مرتباً درباره 
حضور ای��ران در منطقه، ش��بهه آفرینی می کنند. 
آیا ما برای حض��ور در منطقه باید از امریکا اجازه 

بگیریم؟
رهبر انقاب اسامی افزودند: ما برای حضور در 
منطقه باید با دولت های منطقه مذاکره و گفت وگو 
کنیم یا با شما؟ هر گاه خواستیم در امریکا حضور 

پیدا کنیم با شما گفت وگو می کنیم!
ایش��ان در پاس��خ به مقام های اروپایی مبنی 
ب��ر تمایل به مذاکره با ای��ران درباره حضور آن در 
منطق��ه، مج��دداً همین نکته را م��ورد تأکید قرار 
دادن��د و گفتند: این مس��ئله به ش��ما چه مربوط 
اس��ت؟ این منطقه، منطقه ماست یا شما؟ شما در 
منطقه ما چه می کنید؟ ما با ملت های منطقه قرار 
می گذاریم و قرار هم گذاش��ته ایم و پیش رفته ایم 
و پیش تر هم خواهیم رفت. این مسائل سیاسی را 

باید مردم بدانند.

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران 
حج��اب تریب����ون ب��ه  م��ا   گف��ت: 

بانوان مان افتخار می کنیم و 
از بی حجابی تحمیلی نفرت داریم؛ ملت ایران زیر 

بار تحمیل بدحجابی و بی حجابی نخواهد رفت.
به گزارش مهر، حجت االسام کاظم صدیقی 
امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه 
این هفته تهران گفت: ۱۴ اس��فند مصادف با فرار 
بنی صدر اس��ت. یکی از عبرت های انقاب مساله 
بنی صدر است. بنی صدر سر سفره والیت و خون 
شهیدان آمد و آرای مردم را جلب کرد. رای آوردن 
ماک نیس��ت. نمونه هایش را در این مملکت زیاد 
دیده ایم. این فرد به محض اینکه س��کان مملکت 
را در اختیار گرفت و خزانه و فرماندهی کل قوا به 
او سپرده شد طغیان کرد و خودش را از بدنه مردم 
انقابی و شهادت طلب جدا کرد. مشتی غرب گرا 
دورش را گرفتند و س��وت و کف زدند او هم برای 
راضی کردن آنها نس��بت به م��ردم که جوان داده 

بودند، بی اعتنا شد.
وی ادامه داد: دیدید هر کسی از پرچم والیت 

فاصله بگیرد با چه سرنوشتی رو به رو می شود. ولی 
فقیه در اس��ام بلندگوی مردم و خانه مستضعفان 
اس��ت و از بطن مردم برخاسته و هیچ گاه از صف 

مردم جدا نیست.
ام��ام جمعه موقت ته��ران گفت: کس��ی که 
از والی��ت جدا می ش��ود هم مردمی نیس��ت و هم 
متدی��ن نیس��ت. ل��ذا این نکت��ه باید ب��رای همه 
مسئوالن تجربه باشد. باید هر از چند گاهی با خدا 
خلوت کنند، ببیند کجا بودند و االن کجا هس��تند 
آنهایی که امروز برایش��ان سوت و کف می زنند آیا 
دوس��ت هس��تند یا دشمن؟ روابط ش��ان با خارج 
از کش��ور چگونه اس��ت. اگر مسئوالن محاسبه ای 
نداشته باشند گرفتار سرنوشت بنی صدر می شوند 
که جزو افس��انه های تاریخ ش��د. یک روزی خیلی 
دور و برش ش��لوغ بود و برو و بیا داشت اما امروز 

جایگاهی ندارد.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه 
این هفته با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور 
در ایام عید گفت: دفاع مقدس یک مقطع تاریخی 
نیس��ت ی��ک کاس دایری اس��ت که ب��ا حضور 
ش��هیدان رونق گرفت و نفس امام معلمان زندگی 

را در کاس جبهه تربیت کرد.
صدیقی اظهار داش��ت: رزمندگان ما ۸ س��ال 
جنگیدند و پس از آن نه تنها با نظام مقابله نکردند 
بلکه طلب��کار نیز نبودند. جریان جبهه یک کاس 
مس��تمر درس اخاق، زهد و ایثار است. همانطور 
که حضرت زهرا و حضرت زینب خورشید همیشه 
تابان هستند شهدای ما در دوران دفاع مقدس نیز 

چراغ های هدایت هستند.
امام جمعه موق��ت تهران گفت: ب��ا اردوهای 
راهیان ن��ور خاطرات دوران جنگ برای جوانان ما 

تداعی می شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره 
به برگزاری جشن عاطفه ها در روزهای پایانی سال 
گفت: خانواده ها در تکاپوی خرید ایام عید هستند، 
باید بدانید در جمع شما از فامیل و همسایه گرفته 
تا حاشیه نشینان و زلزله زدگان اشخاصی هستند 
ک��ه آهی در بس��اط ندارند و ش��رمنده زن و بچه 

هستند.
وی گف��ت: برخی افراد به خاطر بدهکار بودن 
در زندان گرفتارند و خانواده هایشان بی سرپرست 

هستند. در جشن عاطفه ها کم نگذارید.
صدیقی ادامه داد: چهارشنبه سوری در پیش 
اس��ت، اسام با س��نت های ملی مقابله نکرده ولی 

تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است.
ام��ام جمع��ه موقت تهران با اش��اره به س��فر 
وزیر امور خارجه فرانس��ه به ای��ران گفت: با توجه 
به مواضع ایش��ان در موضوعات موشکی، به ایران 

س��فر کرد و جواب هایی گرفت اما اینکه ایش��ان 
دالل آمریکا ش��ود و بگوید در مسائل منطقه باید 
از م��ا اجازه بگیرید، حضرت آقا فرمودند منطقه ما 
ب��ه آنها ربطی ن��دارد و در این زمینه تا به حال به 
هیچ احدی اجازه دخال��ت ندادیم و از این به بعد 
نیز اجازه فتنه گری نخواهیم داد. حضور آمریکا در 

منطقه حضوری برای فتنه گری است.
امام جمعه موقت ته��ران همچنین در خطبه 
اول نم��از جمعه این هفته گفت: در زمینه حجاب 
دیروز بخش��ی از خون جگر رهب��ر انقاب و نایب 

امام زمان )عج( را مشاهده کردیم.
وی ادامه داد: از زمان رضاخان تحمیل فرهنگی 
برای برداشتن حجاب آغاز شد. امروز برخی افرادی 
که پدران ش��ان در دین ش��اخص بودند می آیند و 

حرف هایی درباره حجاب می زنند.
صدیقی تاکید کرد: حجاب برای بانوی ایرانی 
نشان استقال فرهنگی و اصالت دینی است. ما به 
حجاب بانوان مان افتخار می کنیم و از بی حجابی 
تحمیل��ی نفرت داریم، ملت ای��ران زیر بار تحمیل 

بدحجابی و بی حجابی نخواهد رفت.

نماینده مردم طرقبه از تدوین متن نهایی 
۱۸ ماده ای ط��رح اعاده اموال نامش��روع بهارست���ان

مسئوالن خبر داد.
محمد دهقان نماینده طرقبه و ش��اندیز در مجلس شورای 
اس��امی در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به افزایش امضا های 
طرح اعاده اموال نا مشروع مسئوالن، اظهار داشت: امضا های این 

طرح تا کنون به ۱۸2 امضا رسیده است.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است 2 
فوریت طرح اعاده اموال نا مشروع مسئوالن در جلسه علنی روز 

یکشنبه )20 اسفند( قوه مقننه مطرح و بررسی شود.
نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس تصریح کرد: مواد 
ای��ن طرح از ۱2 به ۱۸ افزایش یافته اس��ت لذا طرحی که هم 
اکنون در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار دارد ۱۸ ماده دارد.

متن ۱۸ ماده ای طرح اعاده اموال نامش��روع مس��ئوالن به 
شرح زیر است:

ماده ۱: به منظور دس��تیابی به اهداف مندرج در اصول ۴9 
و ۱۴2 قان��ون اساس��ی و دیگر اصول ذیرب��ط هیئتی مرکب از 
ی��ک قاضی با اباغ از س��وی رئیس قوه قضایی��ه، یک نماینده 
از معاونت بازرس��ی دفتر مقام رهبری، یک نماینده از س��ازمان 
بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطاعات، یک نماینده 
از س��ازمان اطاعات س��پاه پاسداران، رؤس��ای کمیسیون های 
قضای��ی و حقوقی و اصل نودم قانون اساس��ی مجلس ش��ورای 
اسامی)به عنوان ناظر( تشکیل می شود. این هیأت موظف است 
رأس��اً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و 
مش��اوران آنها، وزرا و معاونان آنها و نمایندگان مجلس شورای 
اسامی و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز 
استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقاب اسامی تا کنون 
اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها 
بی��ش از حد متعارف باش��د، مطابق احکام مندرج در این قانون 
نس��بت به ضبط و استرداد آنها اقدام و با رعایت اصل ۴9 قانون 
اساس��ی، درآمد حاصله پس از واریز به خزانه، وفق بودجه های 
سنواتی با اولویت ایجاد اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه شود. 
ع��اوه بر موارد فوق هرگاه براس��اس اطاع��ات موثق از جمله 
اعام مدیران کل اطاعات اس��تانها و مس��ئوالن اطاعات سپاه 
پاس��داران انقاب اس��امی در استانها و رؤس��ای دفاتر سازمان 
بازرسی کل کشور در اس��تان ها و دادستان های شهرستان های 
مراکز استانها ظن قوی بر تحصیل اموال نامتعارف توسط قضات 
و س��ایر مدیران و مسئوالن دس��تگاه های موضوع ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کش��وری و ماده 29 قانون برنامه ششم و کلیه 
مس��ئوالن موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن 

و کارگزاران جمهوری اس��امی ایران مصوب ۱39۴/۸/9 مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام از ابتدای انقاب تاکنون وجود داشته 
باش��د این هیأت موظف است نس��بت به رسیدگی به اموال آنها 
اق��دام نموده و اموال م��ازاد از حد متعارف را با رعایت اصل ۴9 
قانون اساس��ی برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و 

به بیت المال تحویل دهد.
م��اده 2: ام��وال نامتعارف اع��م از اموالی اس��ت که به نحو 
نامشروع تحصیل شده یا اموالی که به دلیل دسترسی به قدرت 
یا اطاعات ناشی از تصدی سمت تحصیل گردیده است. هیأت 
موظف اس��ت با رعایت اولویت نسبت به ثروت های بیشتر، ابتدا 
دارایی های افراد موضوع این قانون، همسر و فرزندان آنها را که 
بر اس��اس اطاعات و مدارک واصله از مراجع نظارتی مندرج در 
ماده یک، مجموع دارایی آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال اس��ت 
را مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت وجود اطاعات و مدارک 
مبنی بر نامشروع بودن اموال پایین تر از مبلغ مذکور رسیدگی 

به آن موارد نیز در اولویت بعدی صورت می گیرد.
ماده 3: اموالی که به مقامات، رؤس��ا و مدیران موضوع این 
قانون به ارث رسیده است مشمول این قانون نیست. در خصوص 
افراد موضوع این قانون مش��روع بودن مالکیت وّراث در صورتی 

است که نامشروع بودن مالکیت موّرثان احراز نشده باشد.
ماده ۴: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان 
ک��رده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند با رعایت 
اصل ۱66 قانون اساس��ی به حبس درجه پنج محکوم می شوند. 
این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و 

بعد از صدور حکم نیست.
ماده 5: هیئت موضوع این قانون صرفاً نس��بت به نامشروع 
بودن و غیرمتعارف بودن اموال به دارایی افراد مشمول رسیدگی 
می کند و چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این 
قانون، هرگونه اتهامی متوجه افراد باش��د موضوع توسط قاضی 
هیأت به دادس��تان صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. جرائم 
مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاس��تفاده های مالی موضوع این 

قانون باشد مشمول مرور زمان نمی شود.
م��اده 6 : اعضای مّوظف هیئ��ت از بین خود یک رئیس و یک 
نایب رئیس و یک س��خنگو با اکثریت مطلق آراء انتخاب می کنند. 

جلسات هیئت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات 
هیئت با حداقل س��ه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه قاضی 
هیئت در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیئت 

انشاء می شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب رئیس می رسد.
در صورتی که قاضی هیئت نظر بر نامتعارف بودن اموال فرد 
مش��مول داشته باشد و سایر اعضا بر خاف نظر قاضی رأی دهند 
رأی قاضی همراه با نظرات س��ایر اعض��ای هیأت به رئیس دیوان 

عالی کشور جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی ارجاع می شود.
م��اده 7: اجرای اح��کام این قانون منوط ب��ه تصویب آیین 
نامه و دس��تورالعمل از سوی دولت یا رئیس قوه قضاییه نیست 
و هیئت بافاصله پس از الزم االجرا ش��دن این قانون تشکیل و 

اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.
ماده ۸: هیئت موظف است قبل از اتخاذ تصمیم، در صورت 
درخواس��ت دفاعیات فرد مظنون یا وکیل وی را مورد ماحظه 

قرار دهد.
م��اده 9: رأی هیأت پنج نفره موضوع ای��ن قانون قطعی و 
غیرقابل تجدید نظر اس��ت و ضمن ارس��ال ب��رای رئیس دیوان 
عالی کش��ور ، با ارجاع به دادس��تان کل کش��ور ب��ه مورد اجرا 
گذاشته می شود. هرگاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا 
کند که رأی قطعی هیأت خاف بّین ش��رع اس��ت موظف است 
فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت 
را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از 
استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خاف 
بّین شرع تش��خیص دهد می تواند مطابق قانون رأساً نسبت به 
اص��اح رأی هیأت یا صدور رأی جدی��د اقدام نماید. در صورت 
نقض رأی هیأت توسط رئیس دیوان عالی کشور، هر دو رأی در 

رسانه های عمومی منتشر می شود.
ماده ۱0: انتقال اموال افراد مش��مول این قانون به خارج از 
کشور مطلقا ممنوع است. چنانچه هیأت تشخیص دهد هر یک 
از افراد مش��مول این قانون قصد انتقال اموال به خارج کشور را 
دارد، قاضی هیأت تصمیم الزم جهت منع انتقال اموال و یا منع 

خروج فرد را اتخاذ می نماید.
هر گونه انتقال اموال توس��ط مس��ئوالن موضوع این قانون 
باید به نحو مقتضی به اطاع هیأت یا مس��ئوالن دس��تگاه های 

چهارگانه مندرج در ماده یک رسانده شود.
م��اده ۱۱: اموال غیر متعارفی که افراد موضوع این قانون به 
خانواده و بس��تگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت 

صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.
ماده ۱2: هیئت موظف اس��ت حداقل هر شش ماه یک بار 
مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��امی و گزارش کار خود را از طریق صدا و سیما به 

عموم مردم اعام کند.
م��اده ۱3: کلی��ه مس��ئوالن و کارکنان تمام دس��تگاه های 
حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات 

این ماده موجب محکومیت به حبس درجه شش است.
ماده ۱۴: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشموالن این 
قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا 
افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون به 
واسطه سوء استفاده از موقعیت افراد مشمول این قانون حاصل شود 

هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.
ماده ۱5: با پیش��نهاد رئیس هیئ��ت و تأیید اکثریت اعضا 
یک دبیر انتخاب خواهد ش��د. دبیر موظف است زیر نظر هیأت 
دبیرخانه تش��کیل دهد. س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، وزارت 
اطاعات و سازمان اطاعات س��پاه پاسداران موظفند نیروهای 
مورد نیاز دبیرخانه را تأمین نمایند. همچنین در راستای اجرای 
این قانون دستگاه های موضوع این ماده موظفند کلیه گزارشات 
و اطاع��ات و مدارک خ��ود در خصوص اموال غی��ر متعارف و 
نامش��روع مش��موالن این قانون را به هی��أت و دبیرخانه جهت 
بررسی تحویل دهند. دبیرخانه هیأت و دستگاه های موضوع این 
ماده موظفند تمهیدات الزم را برای دریافت مدارک و گزارشات 
مردم��ی درخص��وص تحصیل اموال نامش��روع ی��ا غیرمتعارف 

موضوع این قانون فراهم نمایند.
م��اده ۱6: کلی��ه احکامی ک��ه در این قان��ون در خصوص 
دس��تگاه های زیر نظر مقام رهبری آمده اس��ت با اذن ایشان به 

مورد اجرا گذاشته می شود.
م��اده ۱7: افراد مش��مول این قان��ون از هرگونه بنگاه داری 
اقتصادی و مالی، عضویت در هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات 
انتفاع��ی اعم از دولتی و غیردولتی در زمان مس��ئولیت ممنوع 
می باش��ند. تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات حبس 
درج��ه پنج می باش��د. مس��ئوالنی که به حکم قان��ون مأمور به 
عضویت در شرکت های دولتی و عمومی می باشند از شمول این 

حکم مستثنی هستند.
ماده ۱۸: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل 

ردیف های قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از شاعران و ستایشگران اهل بیت علیهم السالم:

حضور ایران در منطقه 
ربطی به امریکا و اروپا ندارد

ملت ایران همواره آماده است هر متجاوزی را به جای خود بنشاند

 182 نماینده امضا کردند
متن نهایی طرح 18 ماده ای اعاده اموال نامشروع مسئوالن

حجت االسالم صدیقی در نماز جمعه تهران:

ملت ایران زیر بار تحمیل بدحجابی و بی حجابی نخواهد رفت


