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انهدامخودرویانتحاریوهالکتتروریستها
درمنطقهمرزیسراوان

رواب��ط عمومی ق��رارگاه ق��دس نیروی زمینی س��پاه در 
اطالعیه ای از انهدام خودروی انتحاری و هالکت دو تروریست 
در اقدام به موقع رزمندگان اسالم در پاسگاه مرزی در منطقه 

سراوان خبر داد.

در این اطالعیه آمده اس��ت: ش��امگاه )یکشنبه ۲۰ اسفند( 
عوامل گروهک های تروریس��تی و اشرار مس��لح با یک دستگاه 
خ��ودروی حامل مهم��ات و مواد انفجاری قص��د انجام عملیات 
انتح��اری و هدف ق��رار دادن یکی از پاس��گاههای مرزی نیروی 

زمینی سپاه در منطقه س��راوان استان سیستان و بلوچستان را 
داشتند که با هوش��یاری و اقدام به موقع رزمندگان اسالم ناکام 
ماندند. همچنین یکی از اشرار که در نزدیک شدن به پاسگاه ناکام 

مانده بود، جلیقه انتحاری خود را منفجر و به هالکت رسید.

توسط روسیه انجام می شود 
ساختمرکزخدماتفنیسامانهموشکیS۳۰۰درایران

دس��تیار رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری های فنی - 
ن نظامی از س��اخت مرکز خدمات س��امانه پدافندی اس-۳۰۰ گفتمــــا

در ایران خبر داده است.
به گزارش تس��نیم، والدمیر کوژین دس��تیار رئیس جمهوری روس��یه در امور 
همکاری های فنی - نظامی از ساخت مرکز خدمات سامانه پدافند هوایی اس-۳۰۰ 

در ایران خبر داد. 
کوژین در این باره به  شبکه خبری روسیا ۲4  گفته است که روسیه در حال 

ساخت مرکز خدماتی سامانه پدافندی اس- ۳۰۰  در ایران است.
از س��وی دیگر دیمیتری ش��وگایف رئیس سازمان فدرال همکاری های فنی - 
نظامی روس��یه نیز در این زمینه گفته اس��ت: قرارداد جدیدی میان ایران و روسیه 
در زمینه همکاری های نظامی و فنی وجود ندارد و روس��یه تنها به ارائه خدمات به 

سامانه ای که پیش از این به ایران تحویل داده شده است، می پردازد.
ایران، در س��ال ۲۰۰7 قرارداد خرید س��امانه موش��کی PMU1-S۳۰۰ را با 
روس ها امضا کرده بود که با عدم تحویل آن به ایران و گذش��ت س��الیان دراز، خط 
تولید این س��امانه در روس��یه، کال متوقف ش��ده بود و ایران هم دیگر خواهان آن 
م��دل از اس ۳۰۰ نبود، لذا ایران و روس��یه توافق کردند که قرارداد را به روز کنند 
که این اتفاق در س��ال 94  رخ داد و تهران - مس��کو، قرارداد جدیدی برای فروش 
اس ۳۰۰ ب��ه ای��ران امضا کردند. تا این که در س��ال 95  باالخره اولین محموله از 

این سامانه وارد ایران شد.

الریجانی:
همهمسئوالنباید

بهدنبالحلمشکالتامنیتیباشند
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 

گف��ت: اگ��ر محت��وای انق��الب پارلمــــان
اس��المی از درون دچار مش��کل 

بشود بسیاری از دستاوردهای انقالب از بین می رود.
به گزارش ایس��نا، علی الریجانی در جریان س��فر 
خود به اس��تان خراس��ان رضوی گفت:  پس از انقالب 
اسالمی شرایط کشور سخت بود و بخش های انتظامی 
و ارتش کش��ور ضربه خورده بود و گروهک ها به دنبال 
تجزیه کشور بودند و ترور نیز انجام می دادند و بعد نیز 
جنگ را ب��ر ما تحمیل کردند و تم��ام دنیا یک طرف 
ق��رار گرفت و تنها یک الی دو کش��ور در جریان دفاع 
مقدس کمک های کوچکی به ایران داش��تند اما با این 
وجود ایران اسالمی موفق و سرفراز بود چرا که روحیه 
مجاه��دت در دل جوانان بود و ام��ام خمینی)ره( این 
روحیه مجاه��دت را در بین جوانان م��واج کرد و این 

عوامل باعث شد در آن شرایط سخت موفق شویم.
وی ادامه داد: در جنگ و دسیس��ه های دیگری که 
خارجی��ان ب��ه آن دامن زدند ایران به خاطر پش��توانه 

مجاهدت توانست ایستادگی کند.
الریجانی ادام��ه داد: اگر مقام معظم رهبری روی 
حف��ظ فرهنگ اس��المی تاکی��د دارند ب��ه خاطر این 
اس��ت که باید راه ش��هدا را ادامه بدهیم، اگر محتوای 
انقالب اس��المی از درون دچار مش��کل شود، خیلی از 
دس��تاوردهای انقالب از بین می رود. همه روحانیون و 
علما آمدند تا نس��ل جوان کش��ور قدر اس��الم را بداند 
بنابرای��ن باید هم قدردان بود و هم از انقالب اس��المی 

صیانت شود.
رئیس مجلس شورای اس��المی ادامه داد: نباید از 
هجوم افکار مختلف ترس��ید، ش��هید مطهری این فکر 
را الق��اء کرد که از افکار مختلف نباید ترس��ید باید به 
مفاهیم و تعالیم اس��المی مس��لط شد و پاسخ مناسب 

به هجمه ها را داد.
رئی��س نه��اد قانونگ��ذاری افزود: انقالب اس��المی 
ب��ه موضوع اس��تقالل و آزادی فکر توجه ک��رده و این 
موضوعات جزء اصول انقالب اسالمی محسوب می شود 
بنابراین باید همواره نسبت به مستکبرین موضع داشت و 
به مستضعفین خدمت کرد و هیچ گاه زیر بار ظلم نرویم 

چرا که این موضوعات از اصول نظام اسالمی است.
وی ادامه داد: اگر نس��بت به موضوع فلس��طین و 
حوادث آن بی توجه باش��یم، یعن��ی عزتی وجود ندارد 

البته ممکن اس��ت در رسانه های مختلف نقد، تعریض 
و گاه��ی تحقیر کنن��د اما سیاس��تمداران خارجی که 
حتی زب��ان تحقیر دارند در دل خود انقالب اس��المی 
را تحس��ین می کنن��د و خود بنده از آنان ش��نیدم که 
گفتند با وجود اینکه انقالب اس��المی را نقد می کنند 
اما ایستادگی مردم ایران را تحسین می کنند، عزت در 

اثر ایستادگی به وجود می آید.
رئی��س نهاد قانونگذاری افزود: ش��هدا با صیانت از 
ایران نگذاش��تند ایران تجزیه ش��ود و حتی یک وجب 
از خاک ایران به دس��ت دشمنان نرسید چرا که ارتش 
و س��پاه و بس��یج و همه توده مردم در مقابل دشمنان 

ایستادگی کردند.
الریجانی تصریح کرد: در نظام جمهوری اس��المی 
باید مس��ئوالن در مقابل مردم نوکری کنند و در برابر 

دشمنان بایستند.
وی ادام��ه داد: گاه��ی توطئه های��ی در صحن��ه 
بین الملل��ی وجود دارد تا به ای��ران ضربه بزند به طور 
مثال کمی شرایط کش��ور عراق نامناسب شد ماجرای 
تجزیه کردس��تان عراق را س��امان دادن��د اما در ایران 
اس��المی رهبری فرزانه وجود دارد و باعث شده ایران 
با اقتدارش دش��منان را پس زند بنابراین باید از ایران 

صیانت کرد.

حملهباچاقوبهمحلاقامتسفیرایران
دراتریش

بن��ا بر اع��الم پلیس اتری��ش، یک مرد ۲۶ س��اله 
اتریش��ی یکشنبه ش��ب با سالح س��رد به محل اقامت 
س��فیر ایران در وین حمله ک��رده که به ضرب گلوله از 

پای درآمده است.
به گزارش ایس��نا، به نقل از ش��بکه اس��کای نیوز، 
هارالد س��وروس، س��خنگوی پلیس محلی در این باره 
گفت که مهاجم یک مرد اتریش��ی ۲۶ ساله بوده که با 
چاق��و به یکی از محافظان محل اقامت س��فیر ایران در 
اتری��ش حمله کرده و محافظ این مکان دیپلماتیک نیز 

با شلیک گلوله او را از پای درآورده است.
بن��ا بر اعالم س��وروس، این حمله س��اعت ۲۳:۳5 
دقیقه به وقت محلی رخ داده و مهاجم توانس��ته بازوی 
محافظ را زخمی کند اما با شلیک گلوله او، در دم جان 
داده اس��ت. بی بی س��ی نیز به نقل از سخنگوی پلیس 
اعالم کرد که محافظ سفارت ابتدا از اسپری فلفل علیه 
مهاجم اس��تفاده کرد اما بعد به س��وی او آتش گشود. 
این س��خنگو گفته است که براساس نش��انه های اولیه 
محاف��ظ "در چارچ��وب مقررات عمل کرده اس��ت". به 
گفته مقامات پلیس، مهاجم در وین زندگی می کرد اما 
اصال اهل منطقه تیرول اتریش بوده است. پلیس پس از 
این حمله دس��تور افزایش تدابیر امنیتی در کلیه مراکز 

دیپلماتیک در شهر وین را داده است.
این حمله ب��ه مقر دیپلماتیک جمهوری اس��المی 
ای��ران در اتریش در حالی رخ داده که به تازگی گروهی 
از طرف��داران ی��ک فرق��ه مذهبی با حمله به س��فارت 

کشورمان در لندن پرچم ایران را پایین کشیدند.

استیضاحآخوندیمطالبهنمایندگاناست
س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس با بیان اینکه موضع گیری ها علیه وزیر 
راه در مجلس ش��دید است، گفت: استیضاح وزیر راه و 
شهرسازی از نظر کارکردی مورد مطالبه مجلس است.

به گزارش فارس سیدحسین نقوی حسینی نماینده 
مردم ورامین در مجلس، با اش��اره به اس��تیضاح وزرای 
راه، کار و کش��اورزی در هفت��ه جاری در مجلس گفت: 
در مجلس بین کمیس��یون ها نمایندگان و فراکسیون ها 
گفت وگوهای��ی در بحث اس��تیضاح مطرح می ش��ود و 
همه مش��غول ارزیابی و انطباق کارکرد وزرا با چارچوب 
وظایف وموضوعاتی که در استیضاح مطرح شده هستند 
اما تاکنون هیچ نشست فراکس��یونی برای این موضوع 
برگزار نش��ده که مشخص شود رای فراکسیونی خواهد 

بود و یا نمایندگان آتش به اختیار هستند.
وی اف��زود: در مجل��س موضع گی��ری علیه عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی ش��دید است و برداشت 
مجلس این اس��ت که آقای آخوندی به لحاظ کارکردی 
باید اس��تیضاح ش��ود و معتقدم که اجماع نظر کلی در 

مورد استیضاح وزیر راه در مجلس وجود دارد.
نقوی خاطرنشان کرد: در مورد استیضاح وزرای کار 

و کشاورزی هنوز ارزیابی دقیقی وجود ندارد.

سفیرروسیهباامیرعبداللهیاندیدارکرد
سفیر روسیه در ایران، با دستیار ویژه رئیس مجلس 

شورای اسالمی در امور بین الملل دیدار کرد.
به گ��زارش خانه ملت، حس��ین امی��ر عبداللهیان 
مشاور و دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در 
امور بین الملل صبح دیروز دوش��نبه با سفیر روسیه در 

تهران دیدار و گفت وگو کرد.

آیتاللهنصراللهشاهآبادی
دعوتحقرالبیکگفت

آیت اهلل نصراهلل ش��اه آبادی عض��و مجلس خبرگان 
رهب��ری پس از گذراندن ی��ک دوره نقاهت دعوت حق 

را لبیک گفت.
به گزارش فارس، وی 1۰ اس��فند س��ال جاری به 
 ICU علت ایست تنفس��ی در بخش مراقبت های ویژه

در بیمارستان حضرت بقیة اهلل )عج( بستری شده بود.
قرار است برای بزرگداش��ت این عالم ربانی هم در 

تهران و هم قم مراسمی برگزار می شود.
همچنی��ن پیک��ر مرحوم آی��ت اهلل ش��اه آبادی روز 
چهارش��نبه ۲۳ اس��فند ماه جاری س��اعت هشت ونیم 
صبح از مس��جد آیت اهلل شاه آبادی واقع در پامنار تهران 
و همان روز س��اعت 15:۳۰ در قم از مسجد امام حسن 

عسکری علیه السالم تشییع خواهد شد.

جعبهسیاافشاشد/مشتآمریکاواشد
باالخ��ره انتظاره��ا به پایان رس��ید و جعبه س��یاه 
هواپیمای یاس��وج را باز کردند و اطالعاتش بررسی شد 

که تقریبا به این شرح است:
الف( هواپیما در لحظات آخر توس��ط سیس��تم های 
جاسوس��ی آمری��کای جهانخ��وار دس��تکاری ش��د و با 
هماهنگ��ی و همکاری ی��ک راننده پرای��د و یک کمک 

راننده اسکانیا سقوط کرد.
ب( خلب��ان هواپیما به دلیل کهولت س��ن، بیماری 
ریوی، س��ابقه عمل قلب باز و مشکالت عروقی!!!! مجاز به 
پرواز نبوده و با اصرار عمه رهبر کره ش��مالی و به تحریک 
آمریکای جهانخوار، هدایت هواپیما را به عهده گرفته و در 

نهایت هم طیاره را به باد داده است.
ج( اطالعات هواپیما و جزییات پرواز تا هشت دقیقه 
آخر در جعبه سیاه ثبت شده و مشکل خاصی در آن دیده 
نمی شود ولی در هشت دقیقه آخر ترانه "وطنم  ای شکوه 
پابرجا" پخش می شود که از عزم آمریکای جهانخوار برای 

اختالل در سیستم ناوبری هواپیما حکایت دارد.
د( کش��تی چینی با قسمت سفت خودش آمده و به 
قسمت شل و ول نفتکش ما برخورد کرده و بعد با سرعت 
از محل حادثه دور شده است. )ببخشید انگار گزارش جعبه 

سیاه سانچی و هواپیمای یاسوج با هم قاطی شده اند(
ه( مقص��ر اصل��ی این حادث��ه به ترتی��ب آمریکای 
جهانخوار، راننده پراید، خلبان هواپیما، راننده یک دستگاه 
نیس��ان وانت آب��ی رنگ و یکی از عوام��ل فتنه بوده اند و 
هیچ تقصیری برعهده شرکت هواپیمایی آسمان نیست و 

هرگونه اتهامی پیگرد قانونی خواهد داشت.

ارائه ط��رح تازه »اعاده اموال 
دو گــزارش 

گروه سياست
در  مس��ئوالن«  نامش��روع 
مجلس که در راستای مبارزه 
ب��ا رانت خ��واری در کش��ور مطرح ش��ده اس��ت 
موضوعی است که مدتهاست مطالبه افکار عمومی 
اس��ت و با استقبال مواجه ش��ده است، اما به نظر 
می رس��د موانعی در مقابل این طرح قرار گرفته و 

مانع از تصویب و اجرای آن می شود. 
طرح  »اعاده اموال نامش��روع مسئوالن« روز 
چهارشنبه  1۶ اس��فند با 1۶۶ امضا تقدیم هیات 
رئیس��ه مجلس ش��د و ط��راح آن محم��د دهقان 
نماینده طرقبه و عضو کمیس��یون قضایی مجلس 

است.
بر اساس اظهارات نمایندگان حامی این طرح 
در ابتدای انقالب اسالمی بسیاری از افراد و برخی 
از مس��ئوالن هیچ مالی  و ثروتی نداشته و این در 
حالی اس��ت که امروز ش��اهد مدیران و مسئوالن 
میلیاردی در کش��ور هستیم و از این رو الزم است 
اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار 

گیرد.

طرحچهمیگوید؟
براس��اس این طرح هیاتی متشکل از نهاد های 
نظارتی، امنیت��ی و قضایی وظیفه بررس��ی اموال 
مس��ئوالن از ابت��دای انقالب تاکن��ون را دارد که 
پ��س از بررس��ی ها درصورت حص��ول اطمینان از 
نامش��روع بودن این اموال، آن ه��ا را به بیت المال 

باز می گرداند.
این طرح با اس��تناد به اصل 49 قانون اساسی 
تنظیم ش��ده اس��ت که  می گوید: »دولت موظف 
اس��ت ثروت ه��ای ناش��ی از رب��ا، غصب، رش��وه، 
اختالس، س��رقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، 
سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معامالت دولتی، 
فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن 
اماکن فساد و س��ایر موارد غیر مشروع را گرفته و 
به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن 
او ب��ه بیت المال بدهد این حکم باید با رس��یدگی 
و تحقی��ق و ثبوت ش��رعی به وس��یله دولت اجرا 

شود.«
در ط��رح به ماج��را ی حقوق ه��ای نجومی و 
ام��الک نجومی ب��ه عنوان مصادیق کس��ب اموال 

نامشروع اشاره شده است.
همچنی��ن در ماده واحده این طرح س��ازوکار 
پیش��نهادی برای اجرای طرح به این صورت آمده 
است: »به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی 
خصوص��اً اهداف مذک��ور در اصول 49 و 14۲ این 
قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابالغ از س��وی 
رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی 
دفت��ر مقام رهبری با اذن ایش��ان، یک نماینده از 
س��ازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت 
اطالعات، یک نماینده از س��ازمان اطالعات س��پاه 
پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی 
و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسالمی 

)به عنوان ناظر( تشکیل می شود.«
طرح نمایندگان درباره شرح وظایف این هیات 
می گوید: »این هیأت موظف اس��ت رأساً نسبت به 
بررس��ی اموال رؤسای قوای س��ه گانه و معاونان و 
مش��اوران آنها، وزرا و معاونان آن ها و استانداران و 
معاونان آن ها و شهرداران شهر های مراکز استان ها 
و معاونان آن ها از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی 
تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، 
همس��ر و فرزندان آن ها بیش از حد متعارف باشد، 
خ��واه تحصیل اموال غیرمتع��ارف آن ها مربوط به 
دوران مسئولیت باش��د یا با استفاده از موقعیت و 
اطالعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی 
را تحصیل کرده باش��ند، نسبت به ضبط و انتقال 
آن ه��ا به بیت المال صرفاً جهت اش��تغال جوانان و 

فقرزدایی اقدام کند.«

اگراینطرحاجراشود
در ص��ورت اجرایی ش��دن این ط��رح، بدون 
اینک��ه ش��رایطی ایج��اد ش��ود که به ش��خصیت 
حقیق��ی و حقوقی ف��ردی اهانت ش��ود، در قالب 
س��ازوکاری مش��خص و قانونی، اموال مسئوالن از 
گذشته تاکنون بررسی ش��ده و در صورتی که در 
این س��اختار نظارتی و قانونی، مشخص شد مالی 
نامشروع کسب ش��ده است، جهت بازگرداندن آن 
ب��ه بیت المال و صرف آن مال در جهت فقرزدایی 
و برق��راری عدالت اجتماعی تصمیم گیری و اقدام 

خواهد شد.
از س��وی دیگر اندک مدی��ران مختلف نیز از 
س��ایر مس��ئوالن خدمتگزار جدا ش��ده و این امر 

موجب بازگشت اعتماد عمومی خواهد شد.
با تصویب این قانون مسئوالن پاکدست و ساده 
زیست که در برابر وسوسه ها مقاومت کرده اند مورد 
تحسین و تشویق قرار خواهند گرفت و شایعات و 
اتهامات ناروا درخصوص این دسته از مسئوالن نیز 

از بین خواهد رفت. 
در عین حال این طرح سمت و سوئی سیاسی 
نداشته و کامالً  بر اساس منافع ملی است که عالوه 
ب��ر برقراری عدالت در جامعه و ایجاد بس��ترهایی 
جدید برای صیانت از بیت المال، موجب می ش��ود 
که پس از این نیز افرادی که پس��ت های مدیریتی 
برعهده می گیرند این فکر که از سمت خود جهت 
برخورداری نامشروع از بیت المال استفاده کنند به 

ذهن راه ندهند. 

استقبالقوهقضائیهودولتازطرح
در ای��ن می��ان این طرح با اس��تقبال دولت و 
قوه قضائیه روبه رو ش��ده است. محمد باقر نوبخت 

س��خنگوی دولت درباره این ط��رح گفت: »اجازه 
دهی��م این طرح در مجلس پی��ش برود؛ معتقدیم 
اگر مس��ئولی در ای��ن نظام در هر بخ��ش، نهاد و 
دس��تگاهی، مال نامش��روعی در زندگی اش داشته 
باشد، قوه قضاییه رسیدگی کند و نباید اجازه دهد 

که چنین اتفاقی رخ دهد.«
سخنگوی قوه قضائیه نیز از این طرح استقبال 
کرده اس��ت، او اخیرا در سخنانی گفته است: »در 
قانون اساس��ی ما ی��ک اصل وج��ود دارد که یک 
اصل بس��یار خوب و مفید است که البته در عمل 
مقداری به انحراف رفته اس��ت؛ این اصل، اصل "از 
کجا آورده ای" اس��ت که یک اصل بسیار ارزشمند 
ب��ود؛ اما قانونی که مجل��س برای اصل 49 تعریف 
کرد آن را به یک س��ری مسئولیت های خاص آن 
هم مربوط به سال های قبل از انقالب منحصر کرد 
که مثاًل فالن مس��ئول در قبل از انقالب چه کاری 
داش��ته و از کجا اموال را به دست آورده است؛ لذا 
ش��اید االن اقتضاء داشته باش��د که در این قانون 
تجدیدنظر صورت گیرد. س��وال این اس��ت که آیا 
پس از انقالب دیگر الزم نیست بپرسیم مسئوالن 
اموال شان را از کجا آورده اند؟ طبیعتاً الزم است.«

او همچنین به مجلس توصیه کرد "از همینجا 
از مجل��س هم می خواهی��م که اگ��ر می خواهند 
قانونی را تصویب کنند، قانونی کارآمد، کارا و موثر 
باشد که بگونه ای نباشد که ۶ ماه بعد یا مدتی بعد 

به دنبال اصالح آن باشیم. 

آیاشوراینگهبانموافقتمیکند؟
در این میان یک��ی از مباحثی که برای خارج 
کردن این طرح از دستور مطرح می شود  موافقت 
نکردن شورای نگهبان با این طرح است و استدالل 
مطرح این اس��ت که در گذشته شورای نگهبان با 

طرح های مشابه مخالفت کرده بود. 
این عده می گویند خالء قانونی برای مبارزه با 
رانتخواری و کس��ب اموال نامشروع وجود ندارد و 

نیازی به تصویب قانون جدید در این باره نیست.
با این ح��ال محمد دهقان طراح این طرح در 
این ب��اره  گفت: »بنده با آق��ای کدخدایی درباره 
این طرح صحبت کرده ام و طرح را تقدیم ایش��ان 
کرده ام و آقای کدخدایی نیز طرح را مطالعه کرده 
و پس از قرائت، ایراداتی به آن داش��ت که بنده در 
همان جلس��ه علنی مجلس ایرادات مطرح شده از 
سوی وی را در طرح اعمال کردم و قرار شد تا قبل 
از ارائه نهایی طرح نظرات تکمیلی شورای نگهبان 

درباره آن به دست ما برسد.«
ای��ن درحالی اس��ت که پس از آنک��ه مهرداد 
الهوت��ی نماینده عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 

و نماینده لنگرود مدعی ش��د که ش��ورای نگهبان 
با این طرح مخالف اس��ت  روابط عمومی این شورا 
با انتش��ار اطالعیه ای توضیح داد: »آنچه به عنوان 
نظرات قانونی شورای نگهبان اعالم می شود، نتیجه 
بررس��ی مصوبات با توجه به معیار های قانونی این 
ش��ورا اس��ت و اصوال به کارگی��ری الفاظی، چون 
مخالفت یا موافقت ش��ورای نگهب��ان با مصوبات، 
اش��تباهی برآمده از ناآش��نایی گوین��ده با مبانی 

حقوقی تلقی می شود.«

مخالفینچهمیگویند
ب��ا این حال ش��نیده می ش��ود مخالفت هایی 
درباره طرح این موضوع در مجلس و اجرایی شدن 
آن وج��ود دارد حتی ش��ایعات و خبره��ای تایید 
نش��ده ای مبنی بر مخالفت عل��ی الریجانی با این 

طرح به گوش می رسد. 
برخی می گویند: بسیاری از مصوبات پیشین و 
مرتبط با اموال مسئولین هنوز اجرایی نشده است 
و در ح��ال حاضر در کش��ور اراده ای برای اجرای 

عدالت و شفاف سازی وجود ندارد.
ب��ه عقی��ده این گ��روه ط��رح »اع��اده اموال 
نامشروع مس��ئوالن« تنها یک قانونگذاری اضافی 
اس��ت و نمی تواند گره ای از مشکل مبارزه با فساد 

بگشاید. 
در عین حال وجود تش��کیالت موازی در این 
رابط��ه به معضل و آفتی برای جمهوری اس��المی 
تبدیل  شده اس��ت که باید به آن پرداخت و نباید 

دائماً نهادهای هم عرض ایجاد کرد.
از جمل��ه محم��د کاظمی، عضو کمیس��یون 
حقوقی و قضایی مجلس در این رابطه گفته است: 
»این دس��ت طرح ها بیش��تر از آنکه باری از بحث 
فس��اد س��بک کنند، با هدف نمایش ب��رای افکار 
عمومی نوشته می شوند. چرا که ما به اندازه کافی 
هم در این زمینه قانون داریم و هم ساختار اجرای 
این قوانین، اما چیزی که نداریم سیاس��ت مبارزه 
با فساد است که همه چیز را به سطح شعار تقلیل 

داده است.«
همچنین هدایت اهلل خادمی در این باره  اظهار 
داش��ت: مهم ترین بخش پس از تصویب این قانون 
پیگیری اجرای آن اس��ت و گرن��ه اگر قانون فقط 

تصویب شود که راه به جایی نمی برد.
وی افزود: برای این موضوع قانون های زیادی 
داریم و قرار بود مسئوالن اموالشان را ارائه دهند و 
با همین ارائه دادن اموال مسئوالن می توان متوجه 

شد که اموالشان مشروع است یا خیر.
نماین��ده م��ردم ای��ذه و باغمل��ک در مجلس 
ش��ورای اسالمی تصریح کرد: با وجود این قانون ها 

اما این اموال پس گرفته نش��ده اس��ت. هر وزیری 
که برای تصدی وزارت به مجلس معرفی می شود، 
مجلس اول باید این اطالعات را داش��ته باشد ولی 
می بینیم ک��ه نظارت ضعیف اس��ت و اطالعات را 
ارائه نمی دهند و اگر هم ارائه بدهند کس��ی توجه 
نمی کند بنابراین مسئله مهم بعد از تصویب قانون 

است.
عزت اهلل یوس��فیان مال عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی نیز در این باره 
می گوید: هیچ کس از اجرای عدالت ناراحت نست؛ 
ولی آیا در این مورد و آنچه نوش��ته ش��ده، اجرای 
عدالت نیز لحاظ شده و امکان اجرای عدالت وجود 
دارد؟« در عین حال بس��یاری نی��ز می گویند که 
چنین اقدامی پیگیری نمی ش��ود چرا که اگر این 
امر صورت می گرفت، با مش��کالت ام��روز مواجه 

نبودیم.
از س��وی دیگ��ر این گروه معتقدن��د که  پیدا 
کردن همه مس��ئوالن از ابتدای انق��الب تا امروز، 
معضل بسیار مش��کلی است، و طرح عمال در اجرا 

به جایی نخواهد رسید.

درنهایت
باید در نظر داش��ت در حال حاضر مش��خص 
است که فساد اقتصادی در بین برخی از مسئوالن 
وجود دارد و اگر چه تعداد آنها اندک است اما این 

امر چالش بزرگی برای نظام بشمار می رود. 
اگ��ر بخواهیم مانع گس��ترش فق��ر و اختالف 
طبقاتی شویم الزم است که اراده اجرای این طرح 
وجود داش��ته باش��د و بدانیم اجرا نش��دن چنین 
طرح هایی موجب می ش��ود  کش��ور با مش��کالت 

متعددی مواجه  شود.
از منظ��ر افکار عمومی طبیعی اس��ت افراد و 
مسئولینی که از چندین شغل دولتی و حاکمیتی 
به طور همزمان اس��تفاده و از حقوق و مزایایی آن 

بهره برده اند از این طرح استقبال نمی کنند.
بسیاری از این افراد در عین تصاحب همیشگی 
کرسی های مس��ئولیت، روز به روز هم میلیاردرتر 
ش��ده اند در حال��ی که تنها یک حقوق داش��ته اند 
و قاعدتا مش��غله کاری و مسئولیت خدمت رسانی 
ب��ه آنها فرصت بیزین��س و تالش های اقتصادی را 
نمی داده اس��ت، از این رو بایستی به افکار عمومی 

پاسخ دهند که از کجا آورده اند؟
اما الزم است که این طرح ضمانت های اجرایی 
قوی داشته باشد تا در عمل به سرنوشت طرح های 

دیگر مبتال نشود. 
در این زمینه، پیگیری و نظارت مجلس از یک 
سو و  ضمانت اجرای این طرح از سوی مجریان و 

قوه قضاییه ضروری است. 
از سوی دیگر نیازاست تا با بررسی این طرح با 
کارشناسان، حقوقدانان و اساتید دانشگاهها راهی 
کام��ال عملی برای اجرای این ط��رح و برای برون 
رفت از وضعیت موجود اندیشیده شود تا این طرح 

در عمل زمین نخورد.

زمزمه سنگ اندازی و مخالفت  با طرح تازه »اعاده اموال نامشروع مسئوالن«

آیا امکان اجرای عدالت وجود دارد؟

رئیس قوه قضاییه بیان اینکه 
ای��ن ادعاه��ا و حمالت علیه میـــــزان

تکراری  اس��المی  جمهوری 
اس��ت، تاکی��د ک��رد: دس��تگاه قضایی تاب��ع فضا 

سازی های سیاسی نمی شود
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه،  
آیت اهلل آملی الریجانی در جلس��ه مسئوالن عالی 
قضایی، پیش��اپیش فرارسیدن س��ال نو را تبریک 
گفت و   با اش��اره به ادامه هجمه ه��ای فراوان به 
دس��تگاه قضایی در س��الی که رو به پایان اس��ت، 
اظهار کرد: گرچه این هجمه ها کار دشوار قضاوت 
را س��خت تر می کند اما مجموعه دستگاه قضایی با 
حفظ اس��تقالل و اقتدار خود در چارچوب شرع و 

قانون انجام وظیفه می کند.
رئی��س ق��وه قضاییه تاکی��د ک��رد:  قضات و 
کارکنان نیز از حمالت دش��منان خارجی و برخی 
افراد در داخل هراسی ندارند و در مسیری که طی 

می کنند به هیچ عنوان ناامید نمی شوند.

شناسایینقاطحادثهخیز
رئی��س قوه قضایی��ه در ادامه با اش��اره به در 
پیش بودن ایام عید و آغاز مس��افرت ها که موجب 
افزایش ترددهای جاده ای می ش��ود، ضمن دعوت 
هم��گان به رعایت قوانین و مق��ررات، تأکید کرد: 
برخ��ی خط��رات در جاده ها ناش��ی از کم توجهی 
مسئوالن است که بر همین اساس ضمن شناسایی 
نقاط پرخطر توس��ط نیروی انتظامی، دادستان ها 
موکلفند دستگاه ها و مسئوالن ذی ربط را ملزم به 

رفع خطرات نقاط حادثه خیز جاده ای کنند.

تشدیدتامینامنیتمنازلواموالمردم
آیت اهلل آملی الریجان��ی همچنین با تأکید بر 

ل��زوم تأمین امنیت اموال مردم در طول ایام نوروز 
به دادستان ها دستور داد که اقدامات الزم را برای 
تحت نظر قرار دادن سارقان سابقه دار انجام دهند 
و با صدور دستورات الزم به ضابطان و همکاری با 
آنها، نسبت به تأمین امنیت اموال مردم تمهیدات 
مناسب را بیندیشند. رئیس قوه قضاییه همچنین 
بر لزوم برنامه ریزی و برقراری کشیک های منظم از 
س��وی دادسراها و محاکم برای فوریت های قضایی 
احتمالی که ممکن اس��ت در ایام نوروز مورد نیاز 

مردم باشد، تأکید کرد.

مخالفباتعجیلدررسیدگیهایقضایی
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی 
منفعالن��ه عم��ل نمی کند و تابع فضا س��ازی های 
سیاسی نمی شود، خاطرنشان کرد: ما با تعجیل در 
رس��یدگی به پرونده ها مخالفیم زیرا مسئله اصلی 
برای ما عمل در چارچوب قوانین اس��ت. متأسفانه 
برخی دچار وسوس��ه تعجیل می شوند و اصرار به 
رس��یدگی های س��ریع و فوری دارند در حالی که 
اقتضای رس��یدگی به برخی پرونده ها صرف زمان 

بیشتر و انجام اقدامات کارشناسی الزم است.

تظاهربهبیحجابیاشاعهفحشااست
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی در بخش دیگری از 
س��خنان خود  با اش��اره به بح��ث حجاب و عفاف 
در جامعه تصریح ک��رد: همه ما می دانیم که یکی 
از ارزش��های دینی و قرآنی، حفظ حجاب و عفاف 
است. البته عفاف انحصاری به بانوان ندارد و آقایان 

هم باید مراتبی از عفاف را رعایت کنند.
وی ب��ا اظه��ار تاس��ف از اینک��ه  ع��ده ای در 
اینکه حکومت اس��المی باید نسبت به این مسئله 
حساس��یت نش��ان دهد و از اش��اعه بی حجابی و 
بدحجابی جلوگیری کند، تشکیک می کنند، اظهار 
کرد: عالوه بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر 
که یک مسئله عمومی است، بحث تظاهر به حرام 
نی��ز موضوع دیگری اس��ت که جامعه اس��المی و 
حاکم اس��المی برای جلوگیری از ش��یوع فحشا و 
منکرات در جامعه باید نسبت به آن حساس باشد 
و منع کند و این امر از مسلمات به شمار می رود.

آی��ت اهلل آملی الریجانی تظاه��ر به بی حجابی 
را همانن��د تظاهر به هر عمل ح��رام دیگر، نوعی 
اشاعه فحش��ا دانست و با اش��اره به تصریح قانون 
به لزوم رعایت حجاب، خاطرنشان کرد: موضوعی 
که ریشه شرعی و قانونی دارد نباید مورد تشکیک 
قرار گیرد. حال ممکن است برخی جوان ها اشتباه 
کنند اما چ��را افرادی که به نوعی در زمره خواص 

قرار دارند بر طبل دشمن می کوبند؟
رئیس قوه قضایی��ه ادامه داد: این افراد گاهی 
استدالل های بس��یار س��خیفی دارند و می گویند 
درب��اره این موضوع رفراندوم برگزار کنید. در واقع 
س��خن این افراد این است که حکومت اسالمی که 
خود براساس رفراندوم روی کار آمده و قوانینی را 
وضع کرده که در چارچوب ش��رع هس��تند، برای 
تجوی��ز ارت��کاب یا ع��دم ارتکاب ی��ک فعل حرام 

رفراندوم برگزار کند!
آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی با بیان اینکه س��ایر 

افعال حرام نیز به همین شکل هستند، اظهار کرد: 
فردا ممکن است درباره مشروب فروشیها، مجالس 
له��و و لعب، مراکز فس��اد و فحش��ا و... نیز همین 
اس��تدالل را مطرح کنند که این بس��یار نادرست 

است.

گزارشهاینادرستحقوقبشری
آی��ت اهلل آمل��ی الریجان��ی در بخ��ش پایانی 
س��خنان خود با اش��اره به گزارش حقوق بش��ری 
دبیرکل س��ازمان مل��ل درباره ای��ران، اظهار کرد: 
متأس��فانه این گزارش نیز مانند گزارش های سابق 
و برخ��ی بیانیه های دیگ��ر، مجموعه ادعاهای ضد 
انقالب و منافقین در خارج از کشور بود که از زبان 

دبیرکل سازمان ملل شنیده شد.

رئیس قوه قضاییه با بی��ان اینکه جایگاه دبیر 
کل س��ازمان مل��ل باالتر از آن اس��ت که بخواهد 
بلندگوی این جریان ها باشد، خاطرنشان کرد: همه 
آنچه تحت عنوان ش��کنجه در زندانهای جمهوری 
اس��المی، قوانی��ن ناعادالنه به لحاظ جنس��یتی و 
برخ��ی اعدام ها به ایران نس��بت داده می ش��ود بر 
مبن��ای ادعاها و گزارش��های کاماًل غیرمس��تند و 
گاه صددرصد کذب اس��ت. این نحوه گزارش دهی 
که دبیر کل س��ازمان ملل در مقر خود بنش��یند و 
بدون شنیدن اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهای 
کس��انی را که با پولهای س��رویس های جاسوسی 
علی��ه جمهوری اس��المی کار می کنن��د مبنا قرار 

دهد، غیرمنطقی و غیرعقالنی است.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه این ادعاها 
و حمالت علیه جمهوری اس��المی تکراری است و 
برای م��ا موضوع تازه ای به ش��مار نمی آید، گفت: 
انس��ان متأسف می شود که نهادهای بین المللی به 
جای آنک��ه بیطرفانه موضع گیری کنند، در چنبره 

قدرت های جهانی قرار می گیرند. 
جمهوری اس��المی در حالی ب��ه اقدامات ضد 
حقوق بش��ر متهم می ش��ود که عربستان سعودی 
فهرس��تی از اقدام��ات ضد حقوق بش��ری در حد 
جنایت جنگی در کارنامه خود دارد، از هر اتهامی 
مبراست. بی تردید افکار عمومی جهان متوجه این 
دوگانگی خواهد ب��ود. رئیس قوه قضاییه در پایان 
تأکی��د کرد: جمهوری اس��المی براس��اس موازین 
دین��ی و قانونی خود عم��ل می کند و به این قبیل 
اتهام زنی ها توجهی ندارد. گرچه ما همواره بر این 
موضوع اصرار داریم که همه افراد و مسئوالن باید 
وظیفه شرعی و قانونی خود را برای رعایت حقوق 
ش��هروندی آحاد ملت انجام دهند تا به احدی در 

کشور ظلم نشود.

رئیس قوه قضاییه:

دستگاه قضایی تابع فضا سازی های سیاسی نمی شود


