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نادانهایاشکالتراش
این آقایانی که اشــکال می کنند در این معانی و کنار نشســته و اشــکال می کنند، اینها 
گامن می کنند که اعضای شورای انقالب منی فهمند به اینکه معنی اسالمی کردن این نیست 
که در همه علوم دو قســم ما داریم. یک قســم هندسه اســالمی داریم. یک قسم هندسه 
غیراسالمی. اشکال می کنند. منی دانند که اعضای شورای ما که بعضی از آنها دکرت هستند، و 
بعضی از آنها مجتهد هستند، منی فهمند اینها که علوم اسالمی جایی دارد. در مدارس قدیمه 
هســت. و اینجا جای علوم دیگر اســت. لکن باید دانشــگاه اسالمی بشود تا علومی که در 
دانشگاه تحصیل می شود در راه ملت و در راه تقویت ملت و با احتیاج ملت همراه باشد. 
ما می گوییم که برنامه هایی که در دانشگاه ها هست، منتهی می کند جوانان ما را به اینکه 
طرف کمونیسم کشیده بشوند یا طرف غرب و نباید اینطور باشد. معنی اسالمی شدن دانشگاه 
این است که استقالل پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند و خودش را از وابستگی به رشق 

جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم.
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شرق: روحانی به جای عمل 
فقط حرف می زند!

صفحه10
یکشنبه۶اسفند1۳۹۶

۸جمادیالثانی1۴۳۹-شماره۲1۸۵۲

سرویس سیاسی-
با شروع کار دولت تدبیر و امید فرافکنی به شکلی گسترده آغاز شد. فرافکنی به قبل رایج ترین شکل از انواع فرافکنی هایی 
است که دولتمردان و روزنامه های حامی ایشان دنبال می کنند. ضمن آنکه موارد دیگری مانند وجود عده ای که جلوی کارهای 
خیر دولت را گرفته اند نیز دیده می شود. اما در تازه ترین مورد یک فعال طیف موسوم به اصالح طلب حتی اعتراض های اخیر 

مردم را اعتراض های انباشته شده از قبل دانسته که از شانس بد این دولت اکنون ابراز شده است! 
روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود به مشکالت پیش روی دولت پرداخت و نوشت: »روحانی به جای عمل فقط 
حرف می زند!« در بخشی از این یادداشت آمده است: »روحانی در یکی، دو سخنرانِی ابتدای دوره دوم چند باری روایتی 
جزئی و واقع گرایانه از وضع موجود به دست داد که با اقبالی عمومی مواجه شد. این اقبال عمومی به سخنان روحانی چنان 
مشروعیتی بخشید که رئیس جمهوری می توانست دست به عمل بزند اما چنین نشد. عمل روحانی منطبق با سخنانش نبود 
و این عدم انطباق این تصور را به وجود می آورد که روحانی با این سخنان بیش از آنکه قصِد جراحی اقتصادی و اصالحات 
ساختار را داشته باشد، در پی چانه زنی و مذاکره و تعامل است. حتی اگر این گونه نباشد، تصور غالب مردم چنین است و 

زدودِن این تصور از اذهان مردم، با روش هاي پوپولیستي، کاری بس دشوار است.«
نویسنده دولت را به عمل گرایی فراخوانده و نوشته است: »این واقعیت انکارناپذیر است که سخنان روحانی دیگر نمی تواند 
همچون گذشته مردم را خطاب قرار دهد و آنان را بسیج کند. با پذیرش این واقعیت بخشی از مشکالت دولت حل وفصل 
خواهد شد. آنچه بیش از هر چیز دوای درِد دولت روحانی است، عملگرایی است؛ عمل به بازتوزیع ثروت در زمان حال و 

نه احاله آن به آینده ای نامعلوم.«
گفتنی است زمانی که روزنامه های زنجیره ای از جمله شرق دست به بزک کردن اقدامات و عملکرد دولت می زدند و 
منتقدین دولت را به شیوه های گوناگون می کوبیدند و از هیچ گونه فحاشی به آنان دریغ نمی کردند بارها و بارها در روزنامه ها 
و رسانه ها گفته شد که دولت بایستی به جای حرف زدن و امید بستن به بیگانگان دست به عمل بزند و دیگر حرف زدن 
دردی را دوا نمی کند. الزم به ذکر اســت که مقصود جماعت موســوم به اصالح طلب از »عمل نکردن و فقط حرف زدن« 

خواست های اقتصادی و حل مسایل معیشتی مردم نبوده بلکه اجابت درخواست های ساختارشکنانه این طیف است. 
اعتراض به دولت های قبل در دی ماه 96!

روزنامه اعتماد در مصاحبه ای با یکی از فعاالن اصالح طلب به موضوعاتی پیرامون دولت دوم تدبیر و امید پرداخته است. 
نکته جالب توجه در این گفت وگو انتساب هر موضوع یا کاستی به جناح مقابل است.

در بخشی از این گفت وگو اعتماد موضوع ایجاد بحران برای دولت را مطرح می کند که مصاحبه شونده در تشریح آن 
می گوید: »مشــکل عمومي در کشــور، انباشت اعتراضات است. موارد کوچکي که در گذشته وجود داشته و در زمان خود 
به آنها پاســخ داده نشــد، امروز انباشته شده و به صورت تجمع هاي اعتراضي در جامعه نمود پیدا مي کند. دولت نیز این 
موضوعات را به صورت یکپارچه مدیریت نمي کند. متاسفانه مدیریت دولت جزیره اي است و یکي از دالیل آن، کنار گذاشتن 

جهانگیري از دولت است.«
چنان که در این ســطرها دیدیم طیف موســوم به اصالح طلب حتی اعتراض های مردم نسبت به وضعیت اقتصادی را 
ماحصل انباشت مواردی در گذشته می داند! آن هم پس از گذشت قریب به پنج سال از دولت. به عبارتی اینها می گویند 

حتی اعتراض های اخیر مردم نیز به خاطر اقدامات گذشتگان بود.
در ادامه این فعال اصالح طلب گفته است: »از طرفي جناح مقابل از هر فرصتي براي تضعیف دولت استفاده مي کند. 
همین دالیل سبب مي شود شاهد این وضعیت نابسامان از نظر اداره امور باشیم. به نظر من مشکالت خیلي پیچیده نیست 
بلکه ناتواني در هماهنگ سازي اعضاي دولت است که مشکالت را این گونه بزرگ مي کند. نتیجه اصرار برخي از اعضاي دولت 
بر غیرسیاسي کردن کابینه، مشکالت امروز کشور است. استانداران غیرسیاسي توان کنترل مناطق را ندارند و فردي هم در 

دولت نیست که این استانداران را هماهنگ کند، بنابراین مشکالت به صورت گسترده بروز مي کند.«
در این باره الزم به یادآوری است که اکثریت زمانی شورای شهر از آن اصولگرایان بود این طیف موسوم به اصالح طلب 
بر طبل غیرسیاسی بودن شورا می کوبیدند، حاال که این شورا یکدست اصالح طلب شده دیگر از آن حرف ها خبری نیست. 
اکنون نیز طرح این نکته که غیرسیاسی بودن کابینه دلیل مشکالت است در راستای تز اصالح طلبان است؛ به این مضمون 
که وارد کردن فشار بیشتر به دولت برای گرفتن امتیاز بیشتر. نکته بعدی آن است که جماعت اصالح طلب نقد دولت را 
تضعیف آن می خوانند در حالی که فراموش کرده اند ایامی را که دولت غیرهمسو با ایشان بر سر کار بود. حتی برخی در 

این طیف به دشمنان گرای تحریم ایران را دادند!
این فعال اصالح طلب در بخش دیگری گفته است: »در کشور ما به اندازه کافي نخبه اقتصادي هست که برنامه ریزي 
اقتصادي انجام دهند منتها دولت گوش شنوایي براي آنها ندارد. از نظرات کارشناسان نیز به صورت جدي استفاده نمي شود 
یا حداقل ما خبر نداریم. اگر این گونه است الاقل بیان کنند. دانشگاهیان هیچ گونه مشارکتي در تصمیم سازي هاي دولت 
ندارند. بنابراین اگر دولت مشکلي دارد باید با مردم در میان بگذارد نه اینکه خود نقش منتقد و مخالف را ایفا کند. به نظر 

من این اتفاق براي پوشش ناکارآمدي مسئوالن است.«
تقال برای دستاوردسازی از برجام

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »برنامه هسته ای ایران به این دلیل مهم است که ظالمانه و به طور مشخص با نقش آفرینی 
آمریکا، آن را زیر فصل هفتم منشور ملل متحد بردند؛ این مهم بدین مفهوم است که موضوع هسته ای ایران تهدیدی علیه 

صلح و امنیت بین المللی بود«.
بی دستاوردی برجام، مدعیان اصالحات را وادار کرده است که همچنان به دستاوردسازی موهوم برای توافق هسته ای 

ادامه دهند.
مدعیان اصالحات و برخی دولتمردان بارها مدعی شده اند که به واسطه برجام بدون بروز جنگ و تخاصم بین المللی از 

ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شدیم.
این ادعا در حالی است که از نظر حقوقی، یک قطعنامه هنگامی ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می گیرد که در 
 »Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations« بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت
بدون هیچ قید و شرطی، مندرج باشد. با بررسی قطعنامه های صادرشده علیه جمهوری اسالمی ایران پی می بریم که اساساً 
هیچ یک از قطعنامه های صادرشده علیه کشورمان ذیل فصل ۷ قرار نداشته است و هرگاه آمریکا و متحدان غربی اش به دنبال 
کشاندن قطعنامه های ضدایرانی به ذیل فصل ۷ بودند، روسیه و چین با این استدالل صحیح که ایران هیچ گاه امنیت جهان 
را به مخاطره نینداخته مانع از این کار شــده اند. با این حال با اصرار و فشــار آمریکا و برخی کشورهای غربی عضو شورای 
امنیت، در نهایت قطعنامه ها علیه ایران صرفاً ذیل بند ۴۱ این فصل )و نه کلّیت فصل ۷( به تصویب رسید تا صرفاً »الزام آور« 
بودن آن مشخص و مؤکد باشد. بنابراین برخالف این ادعا، نه در گذشته و نه االن هیچ گاه ایران ذیل »کلیت« فصل هفت یا 
»ماده ۴۲« فصل هفت که اجازه حمله نظامی را صادر می کند نبوده، بلکه تنها تفاوت گذشته با االن اینجاست که قبالً ایران 
قرار داشتن ذیل ماده ۴۱ فصل هفت و محدودیت های اقتصادی آن را به رسمیت نمی شناخت ولی امروز به واسطه برجام 

و به دست خودمان به قرار گرفتن ذیل ماده ۴۱ فصل هفت در قطعنامه ۲۲۳۱ اقرار کرده و به آن رسمیت هم داده ایم.
میوه برجام: بیکاری 500 هزار نفر در آذرماه

روزنامه زنجیره ای بهار در مطلبی به جدیدترین گزارش مرکز آمار درباره بیکاری 500 هزار نفر در پاییز گذشته پرداخت 
و نوشت: »در حالی جمعیت شاغل کشور در تابستان امسال بیش از ۲۳میلیون و ۸۳0هزار نفر بوده که این رقم در پاییز 
امسال به ۲۳میلیون و ۳۳۱هزار نفر کاهش یافته است. جدیدترین گزارش مرکز آمار حکایت از افزایش نرخ بیکاری به میزان 

۲درصد در پاییز 96 نسبت به تابستان 96 دارد.«
 این روزنامه در ادامه به بیکاری 50 درصدی فارغ التحصیالن  اشاره کرد و نوشت: »بیکاری فارغ التحصیالن در سال های 
اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده و تبدیل به یک چالش اساسی شده است. این موضوع زمانی به یک چالش اساسی 
تبدیل شد که کشور با رشد روز افزون جمعیت دارای تحصیالت عالی که به نوبه خود نتیجه افزایش بیش از حد ظرفیت 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بود، مواجه شد.«
اذعان روزنامه حامی دولت به بیکاری 500 هزار نفری در پاییز گذشته در حالی است که دی ماه گذشته دومین سالگرد 
اجرای برجام بود، برجامی که به تعبیر رئیس جمهور محترم قرار بود تحریم های ظالمانه را بردارد، سرمایه بیاورد تا مشکل 
 اشتغال، محیط زیست و حتی آب خوردن مردم ما را حل کند. روحانی آبان ماه گذشته با تشبیه برجام به درخت سیب و 
گالبی، از مردم خواسته بود برای دیدن نتایج اقتصادی توافق هسته ای صبر کنند تا درخت به ثمر بنشیند. گزارش جدید مرکز 
آمار درباره بیکاری 500 هزار نفری در پاییز نشان می دهد که ظاهرا درخت گالبی برجام به ثمر نشسته و دارد میوه می دهد!

بقیهازصفحه2
»طیــب نیا« وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز-مرداد 
95- گفته بود:»برای ارتباط با بانک های بزرگ جهانی 
دچار مشکل هستیم و آنها با ما کار جدی نمی کنند.انتظار 
ما این بود که بعد از برجام ما بتوانیم با بانک های بزرگ 
هم کار کنیم اما به دالیل مختلف ما هنوز نتوانسته ایم 

با این بانک ها کار کنیم«.
تغییرمسیر

این مهم است که مقامات ارشد دولت پس از تعریف 
و تمجیدهای فراوان از برجام و حمله به منتقدان، حال 
به بی دستاوردی برجام اذعان دارند و به عبارتی به حرف 
منتقدان رسیده اند. اما اذعان به عهدشکنی طرف مقابل 
و اعتراف به بی دســتاوردی برجام،کافی نیست.دولت 
می بایست درخصوص رفتار خود در موضوع برجام یک 

تغییر اساسی ایجاد کند و تغییر مسیر دهد.
متاسفانه روند منفعالنه دولت در واکنش به گستاخی 
آمریکا، تنها و تنها به تشدید تحریم ها و وقیح تر شدن 
طرف مقابل منتهی شده است که تمدید قانون آیسا و 
تصویب قانون کاتسا ۲0۱۷)مادر تحریم ها( تنها بخشی از 
گستاخی طرف مقابل است. بنابراین الزم و ضروری است 
که دولت برای یکبار هم که شده شجاعانه به میدان آمده 
و با اجرای بندهای ۳6 و ۳۷ برجام و عمل به ۲9 شرط 

ابالغی، مسیر مواجهه با شیطان بزرگ را تغییر دهد. 
اجرایبندهای36و37برجام

برجام در حال حاضر توافقی یک طرفه اســت که 
امتیازاتش برای آمریکا و محدودیت هایش هم برای ایران 
است. به طور خالصه برجام عبارت است از »اقدامات نقد 
ایران در مقابل وعده های نسیه آمریکا«. هدف آمریکا نیز 
استمرار این روند و دائمی کردن محدودیت های برجام و 

تعمیم آن به دیگر مولفه های قدرت ایران است.
حال سؤالی که در افکار عمومی ایجاد می شود این 
است که آیا می توانیم به استناد نقض فاحش توافق توسط 

دیگر اعضاء از برجام خارج شویم. پاسخ مثبت است.

در بند ۳6 برجام- که مربوط به بخش ســازوکار 
حل و فصل اختالفات اســت- آمده است: »چنانچه 
ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+5 تعهدات 
خود را رعایت ننموده اند، ایران مي تواند موضوع را به 
منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ 
به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضاي گروه 5+۱ 
معتقد باشــد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده 
اســت، هر یک از دولت هاي گروه ۱+5 مي تواند اقدام 
مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱5 روز زمان 
خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این 
زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسي کمیسیون 
مشــترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع 
پایبندي فیصله نیافته اســت، مي تواند موضوع را به 

وزیران امور خارجه ارجاع دهد.
وزیران ۱5 روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را 
فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. 
پس از بررســي کمیسیون مشترک - همزمان با )یا به 
جاي( بررســي در سطح وزیران - خواه عضو شاکي یا 
عضوي که اجراي تکالیف اش موضوع بوده اســت مي 
تواند درخواســت نماید که موضوع توسط یک هیات 
مشورتي که متشــکل از سه عضو خواهد بود )یکي از 
ســوي هر یک از طرف هاي درگیر در اختالف و طرف 
سوم مستقل( بررسي شود. هیات مشورتي مي بایست 
نظریه غیرالزام آوري را درخصوص موضوع پایبندي ظرف 
۱5 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند ۳0 روزه 
موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز 
نظریه هیات مشورتي را با هدف فیصله موضوع بررسي 
خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت 
طرف شاکي فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکي 
معتقد باشد که موضوع، مصداق »عدم پایبندی اساسي« 
مي باشد، آنگاه آن طرف مي تواند موضوع فیصله نیافته را 
به عنوان مبناي توقف کلي و یا جزئي اجراي تعهدات اش 
وفق برجام قلمداد کرده و یا به شوراي امنیت سازمان 

ملل متحد ابالغ نماید که معتقد است موضوع مصداق 
»عدم پایبندی اساسي« بشمار مي آید«.

همچنین در بند ۳۷ برجام آمده اســت: »متعاقب 
دریافت ابالغ طرف شــاکي، به نحو مشروح در فوق، به 
همراه توضیحي از تالش هاي توام با حسن نیت آن طرف 
براي طي فرآیند حل و فصل اختالف پیش بیني شده 
در برجام، شوراي امنیت سازمان ملل متحد مي بایست 
منطبق با رویه های خود درخصوص قطعنامه اي برای 
تداوم لغو تحریم ها راي گیري نماید. چنانچه قطعنامه 
فوق الذکــر ظــرف ۳0 روز از تاریخ ابــالغ به تصویب 
نرســد، سپس مفاد قطعنامه هاي سابق شوراي امنیت 
ســازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شــد، مگر 
اینکه شوراي امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگري 
تصمیم گیــري نمایــد. در چنین صورتــی، این مفاد 
درخصــوص قراردادهایی که بین هــر طرف و ایران یا 
افراد و نهادهای ایرانی قبــل از تاریخ اعمال آنها امضا 
شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق ندارد مشروط به 
اینکه فعالیت های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها 
منطبق با این برجام و قطعنامه های قبلی و فعلی شورای 
امنیت باشد. شوراي امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز 
نیت خود برای تصمیم  گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای 
دوبــاره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت 
موضوعی که موجب ابالغ فوق شده است حل و فصل 
شده باشــد، دیدگاه هاي طرف هاي اختالف و هرگونه 
نظریه صادره توسط هیئت مشورتي را ملحوظ خواهد 
داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزئا 
یا کال مجددا اعمال شــوند، ایــران این امر را به منزله 
زمینــه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق 

این برجام قلمداد خواهد نمود«.
در حال حاضر انتظار افکار عمومی این اســت که 
دولت برای یکبار هم که شده شجاعانه به میدان آمده 
و با اجرای بندهای ۳6 و ۳۷ برجام و عمل به ۲9 شرط 

ابالغی، مسیر مواجهه با شیطان بزرگ را تغییر دهد.

گزارشتحلیلیکیهانازاعترافاتدولتمرداندربارهتوافقهستهای

شوری برجام صدای آشپزها را هم درآورده است

سرویس سیاسی-
عضوکمیســیونحقوقیوقضایی
مجلسدرگفتوگوباکیهانضمناشاره
بهسابقهرسیدگیبهاموالمسئولینونیز
طرحهایتصویبشدهدراینزمینهطی
سالهایگذشتهاظهارداشت:اگراصول
142و49قانوناساسیبهدرستیاجرایی
میشدبرخیمسئولینامروزثروتهای

نجومیوقارونینداشتند.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز 
و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طراح 
طرح ۲ فوریتی »اعاده اموال نامشروع مسئوالن« 
در گفت و گــو با خبرنگار کیهان در این زمینه 
اظهار داشت: اگر اصول ۱۴۲ و ۴9 قانون اساسی 
به درستی اجرایی می شد به وضعیت امروز که 
برخی مســئولین ثروت های نجومی و قارونی 

داشته و جمع آوری کرده باشند نمی رسیدیم.
وی در ادامه گفت: علت اینکه برخی مقامات 
زندگی هــای متفاوتی داشــته و نحوه رفتار و 
زندگی آنها از خوی انقالبی به خوی  اشرافیگری 
تغییر کرده است عدم اجرایی شدن اصول ۴9 و 

۱۴۲ قانون اساسی است.
دهقان گفت: اصل ۴9 قانون اساسی تصریح 
می کند که اموال نامشروع بایستی به بیت المال 
برگــردد و اصل ۱۴۲ نیز تصریح دارد که باید 
اموال مسئولین ارشد قبل و بعد مسئولیت مورد 

رسیدگی قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار داشــت : متاسفانه در 
سال ۱۳6۳ نمایندگان وقت مجلس در تدوین 
و تصویب طرحی برای اجرایی کردن اصل ۴9 
قانون اساسی فکر می کردند تنها مقامات دوره 
طاغوت اموال نامشروع داشته و در دوره پس از 
انقالب تعدادی قدیس مسئولیت های اجرایی را 
بر عهده گرفته بودند و در نتیجه این اصل قانون 
اساسی به قبل انقالب اختصاص داشته و برای 

دوره پس از انقالب حکم مشخصی نداشت.
ایــن نماینده مجلس گفــت: تالش های 
صورت گرفته بــرای ابهام زدایی در این زمینه 
نیز ناکام ماند و برای اجرایی کردن اصل ۱۴۲ 
قانون اساسی نیز تا سال ۱۳9۴ یک خط قانون 

نداشته ایم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
همچنین اظهار داشت: از سال ۱۳۸۴ با توجه 
به نظرات کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور، 
وزارت اطالعــات و مرکز پژوهش های مجلس 
طرحی تقدیم مجلــس گردید و این طرح در 
ســال ۱۳۸6 به تصویب رسید، طرح »از کجا 
آورده ای؟« که در این سال پس از پیگیری های 
مختلــف تصویب و به شــورای نگهبان رفت 
متاسفانه از سوی این شورا رد شد و در نهایت 
مصوبه عودت داده شده در سال ۱۳9۴ با جرح 
و تعدیل های صورت گرفته در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به صورت بی خاصیتی تغییر یافته 

و تصویب شد.«
وی در ادامه اظهار داشت: با این همه از سال 
۱۳9۴ که قانون رسیدگی به اموال مسئولین 
تصویب شــد آئین نامه مربوطه از سوی رئیس  
قوه قضائیه با این اســتدالل که مصوبه ناقص 
هســت و نمی توانیم کاری انجام بدهیم ابالغ 

نشده است.
این نماینده مجلس گفت: با همه این اوضاع 
نباید ناامید شد و برای اصالح مصوبه بی خاصیت 
مجمع تشخیص تالش کرد و تدوین طرح اعاده 
اموال نامشروع مسئولین در این راستا صورت 

گرفته است.
دهقانی گفت: این طرح همه مســئولین 
جمهوری اسالمی از ابتدا تاکنون را دربر می گیرد 

و کسی استثنا نیست.
اموالنامشروعمسئولین

بهبیتالمالبازگرداندهمیشود
گفتنی است جمعی از نمایندگان مجلس 
طــرح دو فوریتی »اعــاده اموال نامشــروع 

مســئوالن« را تهیه کردند که به موجب این 
طرح هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی 
و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئوالن را دارد 
که پس از بررسی ها درصورت حصول اطمینان 
از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال 

باز می گرداند.
براساس این گزارش، محمد دهقان نماینده 
طرقبه و شــاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلــس درحال جمع آوری امضا برای 

این طرح در صحن علنی مجلس است.
در مقدمه توجیحی این طرح آمده اســت: 
باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساســی که 
مقرر داشــته حکومت اســالمی موظف است 
ثروت های غیرمشــروع را گرفته و به صاحب 
حــق رد کند و درصورت معلــوم نبودن او به 
بیت المال بدهد و با توجه به دســتورات دینی 
مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده 
است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف 
دولت اسالمی را رسیدن به روابط و مناسبات 
عادالنه حاکم بر جامعه می داند و با عنایت به 
اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسالمی را 
موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی 
و رفــع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه 
برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی 
نموده اســت و با توجه به اینکه از سال ۱۳۸0 
که حکم هشــت ماده ای رهبری ابالغ گردیده 
است ۱6 سال گذشته و در دولت های مختلف 
تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و 
بــا عنایت به اینکه فیش های نجومی و امالک 
نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های 
این نظام و انقالب هستند از هر قشری از مبارزه 
با فساد مأیوس نموده است و با توجه به اینکه 
رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را 
با مشکالت اقتصادی جدی مواجه ساخته است 
و... الزم است اقداماتی ضروری در راستای پاک 

سازی فساد صورت پذیرد.
در ادامه طرح تاکید شده است: منطق اصل 
چهل و نهم قانون اساســی مقابله با ثروت های 
بادآورده حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب 
مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و 
نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین 
حکومتی پیش از انقالب اختصاص یافته است در 
حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات 
یا اطالعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست 
و در هر زمان ممکن اســت مفسدین با نفوذ در 
حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری 
به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته 

و به حقوق عمومی ظلم کنند.
در این طرح همچنین آمده اســت: نظر به 
مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به 
اینکه بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی 
در ابتدای انقالب هیچ مالی نداشــته و امروز 
ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند الزم است 
اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار 
گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا 
می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقالب 
در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده 
باید در خدمت نظام اسالمی و با حقوق و مزایای 
کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت 
و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت 
حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع 
به مردم و بازســازی اعتمــاد عمومی ملت به 

مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد.
در ماده واحده این طرح نیز آمده اســت: 
به منظور دســتیابی به اهداف قانون اساسی 
خصوصاً اهداف مذکــور در اصول ۴9 و ۱۴۲ 
این قانون هیئتی مرکب از یک قاضی با ابالغ 
از ســوی رئیس  قوه قضائیه، یــک نماینده از 
معاونت بازرســی دفتر مقام رهبــری با اذن 
ایشــان، یک نماینده از ســازمان بازرسی کل 
کشــور، یک نماینده از وزارت اطالعات، یک 
نماینده از ســازمان اطالعات سپاه پاسداران، 

رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل 
نودم قانون اساســی مجلس شورای اسالمی 
)به عنوان ناظر( تشــکیل می شود. این هیئت 
موظف اســت رأساً نســبت به بررسی اموال 
رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، 
وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها 
و شهرداران شهرهای مراکز استان ها و معاونان 
آنها از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
اقــدام کرده و چنانچه اموال هــر یک از آنها، 
همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، 
خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به 
دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت 
و اطالعات دوران مســئولیت بعد از آن دوران 
اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط 
و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت  اشتغال 

جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
در یکــی از تبصره های این طرح نیز آمده 
است: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب 
آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رئیس 
 قوه قضائیه نیست و هیئت پنج نفره بالفاصله پس 
از الزم االجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای 

این قانون را در دستور قرار می دهد.
در تبصره دیگری نیز آمده اســت: هیئت 
موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح 
اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و گزارش کار خود را به 

عموم مردم اعالم کند.
تالشهابرایرسیدگیبهاموالمسئولین

ازکجاشروعوبهکجارسید؟!
۱۴ تیر ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی، طرحی ارائه دادند که طبق آن قوه 
قضائیه مکلف می شد عالوه  بر افراد موضوع اصل 
۱۴۲ قانون اساسی، به اموال و دارائی های تعداد 
دیگری از  مدیران، مقامات و مســئولین کشور 
نیز رسیدگی کند تا زمینه برای کاهش مفاسد 
اقتصادی، که اغلب در رده های میانی مسئولین 

اتفاق می افتد مهیا شود.
گزارش این طرح که به کمیسیون حقوقی 
و قضائی مجلس ارجاع شــده بود، پس از یک 
سال به صحن علنی رسید و با کمال تعجب به 

تصویب نمایندگان وقت مجلس نرسید. 
چنــد ماه بعد این طرح بــا عنوان »طرح 
صیانت جامعه در برابر مفاســد اقتصادی« و با 
اعمال تغییراتی مجددا تقدیم هیئت  رئیسه شد 
و با تصویب نمایندگان بار دیگر به کمیسیون 

حقوقی و قضائی ارجاع شد. 
گزارش طرح مذکور کــه قرار بود پس از 
یک ماه به صحن برســد، پــس از ۱0 ماه و با 
عنوان »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران « به 
صحــن ارائه و در تاریــخ ۲۳ خرداد ۱۳۸6 به 

تصویب نمایندگان مجلس رسید.
پس از ارجاع این طرح به شورای نگهبان، 
این شورا طرح را مغایر قانون اساسی دانسته و آن 
را به مجلس عودت داد. ایراد شورای نگهبان این 
بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست افرادی 
را که باید به اموال و دارایی هایشــان رسیدگی 
شود را به صراحت مشخص کرده و افزودن افراد 
دیگری به این فهرســت توسعه قانون اساسی 

محسوب شده و مجلس حق این کار را ندارد.
پس از بازگشت از شورای نگهبان، این طرح 
برای بررسی های بیشتر مجددا به کمیسیون 
حقوقی و قضائی ارسال شد و به دلیل اتمام عمر 
مجلس هفتم و تغییر ترکیب کمیسیون حقوقی 
و قضائی و مسائلی از این دست، طرح مذکور دو 
سال و نیم معطل ماند و نهایتا با اعمال تغییراتی 
به تصویب کمیسیون و بعد مجلس رسید. اما 
باز هم نظر شورای نگهبان تامین نشد تا رفت 
و آمدهای طرح مذکور بین مجلس و شــورای 

نگهبان ادامه داشته باشد.
نهایتــا در ۲۸ فروردین ماه 90 مجلس با 
اصرار بر تصمیم خود این طرح را روانه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام کرد. این بار نوبت مجمع 
بود که ایراد بگیرد و از مجلس توضیح بخواهد. 
کمیســیون حقوقی و قضائی دوباره دست به 
کار شد و بعد از رفع ابهامات مجمع طرح را به 
صحن فرستاد که بعد از تائید مجلس به شورای 

نگهبان رفت. 
اما این داســتان دنباله دار بــا ایراد مجدد 
شورای نگهبان ادامه پیدا کرد و نهایتا نمایندگان 
با اصرار بر مصوبه قبلی خود در یکی از آخرین 
جلسات مجلس هشتم به تاریخ ۱۷ اردیبهشت 
9۱، تصمیم بــه ارجاع مجدد طرح به مجمع 
گرفتند. این طرح که پس از دو ســال معطلی 
در ۱9 اردیبهشت ماه 9۳، دوباره در دستور کار 
مجمع قرار گرفــت، نهایتا در 9 آبان 9۴ و در 
قالب، 6 مــاده، ۲9 بند و ۳ تبصره به تصویب 

رسید.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از 
حیث افزایش دامنه مشمولین قانون »رسیدگی 
به اموال و دارایی مسئوالن نظام«، اتفاق خوبی 
را رقــم زد، دارای دو ایراد جدی بود که مانع 

اجرای قانون می شد.
نخســت آنکه این قانون ضمانت اجرایی 
قابــل اتکایی ندارد. به رغم آنکه در ماده ۲ این 
قانون تصریح شده است که »به منظور افزایش 
اعتماد عمومی مردم به مســئوالن جمهوری 
اســالمی ایران و ارتقاء سالمت اداری از تاریخ 
الزم االجرا شــدن این قانون یکی از شــرایط 
تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به 
ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان 
تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه 
است.«، هیچ مجازاتی برای عدم ارائه فهرست 
دارایی ها در ابتدای تصدی مســئولیت در نظر 
گرفته نشده است و شرط تصدی مسئولیت را 
صرفا تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است 

و  اشاره ای به زمان آن ندارد. 
برای مثال اگر فردی با تعهد ارائه فهرست 
اموال خود، مسئولیتی ۴ ساله برعهده گرفت 
و در ماه پایانی مسئولیت خود این فهرست را 
ارائه داد، از نظر این قانون مشکلی نداشته و هیچ 

خرده ای به وی نمی توان گرفت.
و ایراد دوم اینکه از ابتدا هم معلوم بود که 
با توجه به تعداد بسیار زیاد مشمولین این قانون 
)که بیش از چند صد هزار نفر هستند( و توان 
مالی و لجستیک بسیار محدود قوه قضائیه در 
این زمینه، این قانون در عمل بی فایده خواهد 
بود. نکته ای که سخنگوی دستگاه قضا نیز در 
صد و هشتادمین نشست خبری خود که در ۲۴ 
بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، به نوعی به آن 
 اشاره نمود: »اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، 
معلوم نیست بتوانیم به همه آیین نامه عمل کنیم 

چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود.«
به گزارش عیار آنالین این در حالی است که 
آیین نامه اجرایی این قانون که این روزها در حال 
گذراندن آخرین ماه سال ۱۳96 هستیم نیز به 

تائید رئیس قوه قضائیه نرسیده است.
گفتنــی اســت چنانچه در طــرح جدید 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای اعاده 
اموال نامشروعی مسئولین تصریح شده طبق 
اصول متعدد قانون اساســی بایســتی اموال 
نامشروع به صاحب حق و یا بیت المال رد شود 
ولی در طول سالیان متمادی در اجرایی شدن 
آن عمل چندانی صورت نگرفته است سؤال افکار 
عمومی این است که طرح در صورت تصویب 
نهایی چه ضمانت اجرایی می تواند داشته باشد 
و آیا تنها مطلوب بودن یک طرح کافی است؟! 
به عنوان نمونه سؤال اینجا است که اعاده 
حقوق های نجومی برخی مدیران میانی تاکنون 
به چه نتیجه ملموسی با توجه به عدم همراهی 
دولت رسیده است که مردم بتوانند بپذیرند و 
انتظار داشته باشند که این کار در سطح مقامات 
و مســئولین عالیرتبه مصرح در این طرح نیز 

اجرایی خواهد شد؟!

دهقانعضوکمیسیونحقوقیوقضاییمجلسدرگفتوگوباکیهان:

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین 
به دنبال ترمیم قانون بی خاصیت مجمع تشخیص است

آفتهایاخالقیانسان
وجــود مبارک امیــر المومنین)ع( در نهج البالغه فرمود: »الُْبْخــُل َعاٌر َو الُْجْبُن 
َمْنَقَصٌه«؛)۱(؛ بخل ننگ است و ترس، مایه نقصان، فرمود بخل آن است که آدم بخشش 
نداشــته باشد، آنچه را که به دست آمده براي اینکه مبادا در آینده به آن نیاز داشته 
باشد در موارد الزم نبخشد. فرمود: آن کسي که بخیل است تحت حمایت و هدایت 
ْیَطاُن یَِعُدُکُم الَْفْقَر« )۲(، یعني شیطان در درون ما  و رهبري شیطان است، چون »الَشّ
وسوســه مي کند که اگر شما در این راه خیر کمک کردید چه کسي به شما کمک 

مي کند، چه کسي آینده شما را تأمین مي کند؟
 خود ذات اقدس اله در قرآن فرمود: »َما أَنَفْقُتم ِمن َشيْ ءٍ َفُهَو یُْخلُِفُه«؛ شما هر چه 
)در راه رضای حق( انفاق کنید خدا به شما عوض می بخشد)۳( امام جواد)ع(یک بیان 
نوراني دارد که تفسیر همین آیه است؛ فرمود: »َمْن أَیَْقَن بِالَْخلَِف َجاَد بِالَْعِطَیّه«؛کسی 
که یقین به پاداش دارد؛ در بخشش، سخاوتمند است.)۴(؛ فرمود: اینکه در قرآن آمده 
است آنچه را شما در راه خدا انفاق مي کنید خدا جانشین آن را فراهم مي کند، این 
جانشیني همزمان است. اآلن اگر باراني بیاید جایي سنگي فرو برود، شما این سنگ را 
از این باغ بخواهید بردارید، چاله اي مي ماند، شاید تا یکسال یا بیشتر طول مي کشد تا 
این چاله پر بشود؛ اما یک سطل آب که از رودخانه مي گیرید همان زمان پر مي شود. 
»َخلَف« یعني این، نه اینکه خالي بماند و بعد از یکسال پر بشود. فرمود: آنچه را که 
شما برداشتید فوراً خدا جایش مي گذارد، حاال ممکن است بعد به شما برسد یا بعد شما 
متوجه بشوید. اگر شما سنگي از داخل باغچه برداشتید به هر حال جایش خالي است. 
یک سال بعد پر می شود این َخلف نیست، خالي است، بعد از یکسال پر مي شود؛ اما 
یک سطل آب که از رودخانه بردارید جاي آن همان زمان پر مي شود. ببینید اگر یک 
لحظه آدم از خدا غفلت کند؛ اگر انسان کمتر از یک ثانیه از خدا غافل باشد زمانش 
همین است. ببینید چطور خدا آدم را مي گیرد؟! با یک نفس کشیدن؛ آن وقت ما این 
هستیم. با یک نفس کشیدن آدم باال را پایین مي کند، پایین را باال مي کند، نفي را 
اثبات مي کند، اثبات را نفی مي کند. تمام حاالت ما باید در دست او باشد. گاهي هم 
خدا نشان مي دهد مي گوید تو، این هستي. پس معلوم مي شود این زبان درست است 
که در اختیار ماست؛ اما ما و زبان ما در اختیار دیگري هستیم. این چشم درست است 

در اختیار ماست، ولی ما و چشم ما در اختیار دیگري هستیم، این هستیم!
اعضایانسان؛سربازانخدا

اگر ما این هستیم، حضرت امیر)ع( دریک بیان نوراني فرمود: »َجَوارُِحُکمْ  ُجُنوُده ... َو 
َخلََواتُُکْم ِعَیانُه «؛)5( فرمود: خدا اگر کسي را خواست بگیرد، از جاي دیگر لشکر نمي آورد. 
اعضا و جوارح خود انســان سربازان خدا هستند؛ حرفي مي زند رسوا مي شود، جایي 
را امضا مي کند رسوا مي شود، جایي نباید برود رسوا مي شود. این طور نیست که اگر 
خدا خواست کسي را بگیرد از جاي دیگر بگیرد! همیشه نظیر طیر ابابیل نیست که 
براي ابرهه و خاتمه دادن آنها بیاید، گاهي با دست خود آدم، آدم را مي گیرد، گاهي 
با زبان آدم، آدم را مي گیرد. فرمود: این طور نیست که خدا از جاي دیگر لشکرکشي 
ــماواِت َو  بکنــد. »َجَوارُِحُکمْ  ُجُنوُده  «؛ یعني اگر خدا در قرآن فرمود: »اهللِ ُجُنوُد الَسّ
الْْرِض«؛سراسر عالم سپاه و ستاد خدا هستند)6(، این چنین نیست که آسمان و زمین 
و مالئکه و ابرهه و طیر ابابیل و آنها سپاه و ستاد باشند تا کسي را بگیرند، بلکه با چشم 
او، با زبان او، با امضاي او، با پاي اومی گیرد، جایي مي رود رسوا مي شود، جایي را امضا 

مي کند رسوا مي شود، با یک رومیزي، زیرمیزي و اختالس رسوا مي شود.
فقر؛مایهعقبماندگیهمهجانبه

فرمود: »َو الُْجْبُن َمْنَقَصٌه«؛ مطلق ترس؛ چه ترس از فقر،چه ترس از دشمن،چه 
ِتِه«؛ فقر،  تــرس از حوادث، این یک نقص اســت. »َو الَْفْقُر یُْخِرُس الَْفِطــَن َعْن ُحَجّ
شخص زیرک را از بیان دلیلش گنگ می سازد؛ کسي که جیبش خالي است ،کیفش 
خالي اســتـ  خداي ناکردهـ  فقیر اســت، او قدرت حرف زدن بین المللي ندارد؛ چه 
اینکه اگر کســي فقر علمي داشت او در مباحثات بخواهد درس بگوید ُگنگ است؛ 
بخواهد بحث بکند ُگنگ است؛ بخواهد مناظره آزاداندیشي داشته باشد ُگنگ است؛ 
چون فقر علمي دارد.در فقر اقتصادي هم اگرجیبش خالي باشد، کیفش خالي باشد، 
در عرصه بین الملل بخواهد حرف بزند ُگنگ اســت؛ لذا فرمود مال، قوام شماســت 
و شــما این قوام را به خوبي حفظ بکنید. »َو الُْمِقــُلّ َغِریٌب فِي بَلَْدتِهِ «؛ آن کس که 
فقیر و تنگدست است حتی در شهر خود غریب است؛)۷( کسي که مال او کم است، 
این امر طبیعي اســت؛ حاال وظیفه  دیگران این است که احترام بکنند، حرفي دیگر 
است؛ ولي این در شهر خودش غریب است؛ اما فرمود تمام نعمت ها براي شما است. 
فرمود هیچ موجودي نیست مگر اینکه عائله من است، نزد من پرونده و روزي دارد؛ 
 منتها باید تالش و کوشش بکنند. پیام آیه شش سوره مبارکه »هود« همین است: 
»َما ِمن َدابٍَّة فِي الْرِض إاِلَ َعلَي اهلَلّ رِْزُقَها«؛هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آنکه 
روزی اش بر عهده خداســت.فرمود تمام مار و عقرب نزد من پرونده دارند؛ حاال شما 
چه  کار دارید فالن خرس قطبي »نجس العین« است! حرام گوشت است! شش ماه 
باید بخوابد! من خلق کردم و موّظف هستم روزي او را بدهم، این خداست! منتها تنبل 
بودن، به دنبال کار نرفتن، به دنبال میز رفتن، میزنشین تربیت کردن، این با جامعه 
اســالمي سازگار نیست. فرمود: »فاسعوا في الرض« تالش و کوشش کنید از زمین 

روزي خود را بگیرید، من عهده دار روزي شما هستم.
چیستیمفهومزهد

»َو الَْعْجُز آَفٌه«؛تحصیل قدرت ،الزم است ، اما اگر کسي عاجز باشد، این یک آفت 
ْبُر َشَجاَعٌة«؛ کسي بتواند در رخدادهاي تلخ تحمل  و یک بیماري بدخیمي است.»َو الَصّ
بکند، این یک شهامت و شجاعت است. شجاعت تنها در برداشتن بار سنگین نیست. 
اگر کســي این حوادث سخت را تحمل کند، بعد به مقصد برسد معلوم مي شود که 
ْهُد ثَْرَوٌه« بي رغبتي به دنیا مایه ثروت است.»زهد«؛ یعني بي رغبتي،  شجاع است. »َو الُزّ
نه بي بهرگي. همه انبیا زاهد بودند، حتي داود و سلیمان که آن قدرت و عظمت براي 
اینها بود. نداشتن، زهد نیست، نخواستن زهد است. آنها هم که داشتند ساده زندگي 
 مي کردند. فرمود این یک ثروت اســت که ذات اقدس اله به انســان عطا کرده است. 
»َو الَْوَرُع ُجَنٌّه«؛ پرهیز از گناه سپر است؛ چون این گناه هر کدام که باشد انسان را از پا 
درمي آورد. گناه یعني بیراهه رفتن؛ بیراهه راه نیست، پایان آنجایي نیست که انسان به 
آنجا برسد و آرام بگیرد. اگر کسي از راه مستقیم جدا شد، دیگربه راه نیست، در بیراهه 
است. اینکه فرمود: »َفأَیَْن تَْذَهُبون « )۸( ناظر به همین است. کجا مي خواهید فرار بکنید؟ 
َماُل َمَضلَّة«؛چپ و راست گمراهی و راه میانه، جاّده مستقیم الهی است.)9( »الَْیِمیُن َو الِشّ
بیاناتحضرتآیتاهللجواديآملي)دامظله(درجلسهدرساخالق
دردیدارباجمعیازدانشجویانوطالب،قم؛96/11/26

مرکز اطالع رسانی اسرا 
----------------------------

۱. نهــج البالغــة، حکمت ۳.   ۲.بقره، ۲6۸   ۳. ســبأ، ۳9.   ۴. المالي صدوق ، 
ص۴۴۷.   5. نهــج البالغــة صبحي صالح، خطبه ۱99.   6. فتح، ۴ .   ۷. نهج ا لبالغة 

صبحي صالح، حکمت۳.   ۸. تکویر، ۲6.   9. نهج البالغة صبحی صالح، خطبه ۱6.
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

پیکرمطهرشهیدعلیبمانغیاثهدشیکه35سالقبلدردوراندفاع
مقدسبهشهادترسیدهبود،عصرجمعهازمحلنمازجمعهدهستاندهباال

تفتتاگلزارشهدایاینروستاتشییعشد.
به گزارش ایرنا، آیین تشییع و خاکسپاری این شهید دوران دفاع مقدس با حضور 

پرشور اقشار مختلف مردم والیتمدار روستای ده باال )هدش( برگزار شد. 
پیکر این شهید بعد از ۳5 سال از تاریخ شهادتش، به تازگی در شرق بصره توسط 
کمیته جست وجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح و از روی پالک شناسایی شد. 
شــهید غیاث هدشی، ۲۳ تیرماه ســال ۱۳6۱ در ۲0 سالگی در عملیات رمضان 

به شهادت رسید. 
منطقه هدش در دهستان ده باالی تفت ۲ هزار نفر جمعیت دارد، دهستان ده باال 

از توابع شهرستان تفت است. 

پیکریکشهیدپساز۳۵سال
درتفتتشییعشد

رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:
آنهاییکهخیالخــامجداییمردمازانقالبو
نظامرادرسرمیپرورند،بایدچشمهایخودرا
برواقعیتهایبرآمدهازاعتقاداینملتهمیشه
درصحنهبگشایندوبدانندکهمردمغیورایران
اسالمیحتیاگرازبرخینارساییهاگلهوشکایت
بهحقیداشتهباشــند،هیچگاهدستازگوهر
بیبدیلانقالبوآرمانهایامامراحلعظیمالشان

ورهبریمعظمنخواهندکشید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه به ریاست 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. به گزارش 
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی در ابتدای این جلسه ضمن ابراز تاسف 
از ســقوط هواپیمای تهران - یاسوج، از دست دادن 66 
نفر از هموطنان عزیز در این ســانحه را تسلیت گفت و 
از مسئوالن خواست با رسیدگی جدی و تمهید اقدامات 

الزم مانع از تکرار وقوع چنین سوانح ناگواری شوند.
رئیس  مجمع تشــخیص مصلحت نظام همچنین 
ضمن محکوم کردن اقدامات آشــوبگرانه اخیر در یکی 
از خیابان های تهران که عالوه بر اخالل در نظم و امنیت 
عمومی موجب شهادت تعدادی از نیروهای خدوم انتظامی 
و بسیجی شد، گفت: این نوع اقدامات که امنیت عمومی 
جامعه را خدشه دار کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست 
و الزم است مسئوالن با جدیت و قاطعیت برخوردهای 
قانونی الزم را به عمل آورند و از نعمت ارزشمند امنیت 

صیانت نمایند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با تقدیر از 
حضور حماسی مردم عزیز کشورمان در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن ماه، گفت: این حضور بی نظیر حاکی از وحدت و 
ایمان عمیق ملت به انقالب اســت و نشان می دهد که 
به رغم همه فضاســازی ها و تبلیغات دشــمنان نظام و 
رسانه های بیگانه، انقالب و والیت جزو هویت و اعتقادات 
مبنایی مردم عزیز ماست و آنهایی که خیال خام جدایی 

مردم از انقالب و نظام را در سر می پرورند، باید چشم های 
خود را بر واقعیت های برآمده از اعتقاد این ملت همیشه 
در صحنه بگشایند و بدانند که مردم غیور ایران اسالمی 
حتی اگر از برخی نارسایی ها گله و شکایت به حقی داشته 
باشند، هیچ گاه دست از گوهر بی بدیل انقالب و آرمان های 
امام راحل عظیم الشان و رهبری معظم نخواهند کشید.

محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز با انتقاد از رفتارها و سخنانی که از سوی برخی 
مسئوالن و چهره های سیاســی در فضای جامعه ابراز 
می شود، گفت: متاسفانه برخي مواقع شاهد رفتارهایی 
خارج از چارچوب دین و قانون از کسانی هستیم که در 
کشور مسئولیت و اختیارات داشته و یا دارند. کسانی که 
می بایست پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود در قبال 
مردم و کشور و نظام باشند، مطالبی را مطرح می کنند 
که خوراک تبلیغی دشمنان و رسانه های معاند بیگانه را 

فراهم می کند.
وی همچنیــن طرح موضوع رفراندوم را آن هم در 
روزی که ســیل خروشان ملت، سالروز پیروزی انقالب 
را جشــن گرفته اند، مورد انتقاد قرار داد و از مسئوالن و 
مدیران کشو ر خواست به جای طرح موضوعات فرعي، 
به فکر رفع مشــکالت مردم و عمل به وظایف قانونی و 

انقالبی خویش باشند.
بنا بر این گزارش، در ادامه تعیین اولویت های دوره 
جدید، اعضای مجمع از میان پیشنهادهای کمیسیون 
خاص، عناوین »سیاست های کلی سبک زندگی ایرانی، 
اسالمی« و »سیاست های کلی ایران منطقه ای« را تصویب 
کردند. این گزارش می افزاید: هیئت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه به ریاست آیت اهلل 
هاشــمی شــاهرودی تشکیل جلســه داد. در نشست 
هیئت عالی نظارت مجمع که با حضور رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور برگزار شد، مغایرت های مصوبه 
مجلس شورای اسالمی درباره بودجه سال 9۷ کشور، با 
سیاست های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشســت گزارش کمیسیون نظارت 
مجمع درخصوص بندهایی از مصوبه مجلس که مغایر با 
سیاست های کلی نظام است، قرائت شد و در ادامه پس 
از بیان دیدگاه های موافق و مخالف و توضیحات رئیس  
ســازمان برنامه و بودجه، مغایرت بعضی از مواد مصوبه 
مجلس به تصویب اعضا هیئت عالی نظارت رســید که 
به شورای نگهبان اعالم خواهد شد. ادامه بررسی انطباق 
بودجه سال 9۷ کشور با سیاست های کلی نظام به جلسه 

آتی هیئت عالی نظارت موکول گردید.

آیتاهللهاشمیشاهرودی:

مردم با وجود گالیه از برخی نارسایی ها
هیچ گاه دست از انقالب و آرمان های امام و رهبری نخواهند كشید


