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   هر كي بدر كرد، خودش خبر كرد! 
دكتر عبداهلل گنجي، مدير مسئول روزنامه جوان، در 
واكنش به هدف قرار گرفت��ن دو نفتكش در درياي 
عمان در توئيتر خود نوشت: مهم ترين شاخص براي 
درك انگيزه خرابكاري در درياي عمان اين است كه امريكا بي محابا و 
بدون هر گونه بررسي ايران را متهم كرد. اين رويه كليشه شده است اما 
باز هم سناريوي ايران هراس��ي و افزايش فروش سالح بيشتر، محقق 
مي ش��ود. ايراني ها يك مثال طنز دارند كه »هر كي بدر كرد، خودش 

خبر كرد.«
........................................................................................................................

   نقش انگليس در فتنه ۸۸ چه بود؟
امين اسدي در صفحه شخصي خود در توئيتر به نقش انگليس در فتنه 

۸۸ اشاره كرده و نوشت :
 نقش انگليس در فتن��ه ۸۸:  1- حض��ور ديپلمات هاي انگليس��ي با 
نمادهاي س��بز در ميان آش��وبگران و مديريت ميداني اغتشاش��ات 
2- جنگ رواني بي بي سي با دامن زدن به حوادث و متشنج نشان دادن 
اوضاع 3- نفوذ برخي از رابطين امنيتي سفارتخانه در ستاد كانديداهاي 

خاص 4- اعزام جاسوس در پوشش خبرنگار.
........................................................................................................................
 تحليل عضو سابق پارلمان كويت از ديدار آبه با رهبر انقالب

»فيصل الدويس��ان« عضو س��ابق پارلمان كويت با انتشار مطلبي در 
صفحه توئيتري خود، پاس��خ قاطعانه رهبر انقالب به نامه ترامپ كه 
نخس��ت وزير ژاپن مأمور رس��اندن آن بود را به روايت��ي تاريخي در 
كربال تش��بيه كرد. او برخورد مقام معظم رهبري را همانند ماجراي 
نامه عبيداهلل به امام حس��ين)ع( دانس��ت كه اباعبدهلل)ع( در جواب 
فرمودند: »اين نامه را جوابي نيست! زيرا بر عبيداهلل عذاب الهي الزم 

و ثابت است.« 
گفتني است شينزو آبه نخست وزير ژاپن كه روز پنج شنبه با مقام معظم 
رهبري ديدار كرد، حامل پيامي از سوي ترامپ بود تا در خصوص مسائل 
ايران و امريكا با ايشان رايزني كند اما در اين ديدار با پاسخ منفي و صريح 

رهبري براي تبادل پيام با رئيس جمهور امريكا مواجه شد. 
عضو سابق پارلمان كويت در توئيتر خود نوشت:

»ديروز عبيداهلل به امام حسين)ع( در كربال نامه نوشت و داد به عمرسعد 
تا امام جوابش را بدهد و امام)ع( فرمودند جوابي نمي دهم و حاال تاريخ 

تكرار مي شود؛ ]آيت اهلل[ خامنه اي: جوابي به او نمي دهم«. 
عضو سابق پارلمان كويت ضمن انتش��ار توئيتي ديگر به بي اعتنايي و 
برخورد حساب شده امام خميني)ره( با ادوارد شواردنادزه وزير خارجه 
ش��وروي اش��اره كرد كه چگونه با چهره سياس��ي يكي از كشور هاي 
ابرقدرت آن زمان رفت��ار كردند كه گويي ما ابرقدرت هس��تيم و آنها 
يك كشور جهان س��ومي هستند. حاال پس از گذش��ت 3۰سال از آن 
زمان رهبر قدرتمند انقالب اسالمي با برخورد هوشمندانه خود لرزه بر 
قدرت هاي غربي انداخته است. در ادامه توئيت منتشر شده در صفحه 
فيصل الدويسان را مشاهده مي كنيد. »آقاي خميني پيش از اين پيام 
اردوگاه ش��رق را رد كرد و آقاي خامنه اي 3۰س��ال بعد پيام اردوگاه 
غرب را رد كرد »...خداوند جالل و رس��ول و مؤمنان است، اما منافقان 

نمي دانند« آيه ۸ منافقان«. 
........................................................................................................................

  پيامي براي كشتي گير اوكرايني
»المار نورعلي اف« كشتي گير شيعه اوكرايني آذري االصل در مسابقات 
كشتي كش��ور اوكراين مدال طال را كسب نمود و با پيراهني كه تصوير 
رهبر انقالب بر آن نقش بسته بود روي سكوي دريافت جوايز رفت. مهدي 

رسولي مداح معروف اهل بيت در صفحه اينستاگرام خود نوشت:
برادر عزيزم جناب آقاي المار نورعلي اف با تهيت و سالم

ايس��تادن در مرتبه پهلواني با آن گوش هاي شكس��ته قطعاً لياقت و 
شايسته شماست. خدا قوت پهلوان!

ابراز عالقه شما به سيد قائد حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( و نيز 
شهيدان نشان از روح پهلواني شما دارد، برادر عزيزم غايت خلقت جهان، 
پرورش انسان هايي است كه بر پاي آرمان هايشان ايستاده اند و بر هرچه 
شك و ترس و تعلق است غلبه دارند، عمل معروف شما تهاجم فرهنگي 
بر تهاجم نابرابر عافيت طلبان و دنياطلبان عالم است كه درصدد انحراف 
انسان ها از مسير حق هستند همچنان كه حقيقت توحيدي بر زمين 
جاري و ساري خواهد شد و مستضعفان عالم آن را به ارث خواهند برد 

اين وعده الهي است كه قطعاً به فضل خدا محقق خواهد شد. 
مرزهاي خاكي هيچ وقت نمي تواند مرزهاي ايماني، انقالبي و اعتقادي 
ما را محدود و ما را از جريان حق دور كند چراكه اصحاب حق هيچ حد و 
مرزي را نمي شناسند و با تمام توان بر پاي حق ايستاده اند. همچنان كه 
حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( مي فرمايند: »زنده نگه داشتن ياد 
شهدا كمتر از شهادت نيست.« اين عمل انقالبي شما قبل از مدال طال، 
مدال حّريت و زنده نگه داشتن مسير شهيدان محسن حججي و ابراهيم 
هادي و بابك نوري است. درود بر شما! برادر عزيزم آقاي علي اف به ايران 
س��فر كنيد و در معيت حضرت علي بن موسي الرضا و حضرت فاطمه 
معصومه و نيز هيئت ثاراهلل رهروان امام و شهدای زنجان در محضرتان 

باشيم. آرزوي سالمتي و عزت را از خداي منان برايتان خواستارم. 
برادر شما مهدي رسولي

سردار سپهر:
 بسيج در حادثه سيل

كار ۳ساله را ۳۵روزه انجام داد 
جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
گفت: در سيل اخير بسيج كار سه ساله را 
در ۳5روز انجام داد كه شايد اگر قرار بود 
با بودج�ه دولتي اي�ن كار را انجام دهيم، 
مي كش�يد.  ط�ول  س�ال  چندي�ن 
به گزارش مه��ر، آيين تكري��م و معارفه 
مسئول بسيج جامعه پزشكي كشور صبح 
ديروز با حضور سردار محمدحسين سپهر جانشين رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين كشور و ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداشت در مركز 

همايش بين المللي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد. 
سردار سپهر در اين مراسم طي سخناني اظهار داشت: بسيج جامعه پزشكي 
يكي از بهترين تشكل هاي تخصصي بسيج كشور است و در خدمت رساني به 
مردم نمره قبولي دريافت كرده است. وي ادامه داد: درخواست ما از مسئول 
جديد سازمان بسيج پزشكي استفاده بيشتر از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل 
جامعه پزشكي كشور است. وي نقش مردم را در پيشرفت كشورها بسيار مهم 
دانس��ت و گفت: هر حاكميتي بدون حضور مردم دوام نخواهد داشت و اگر 
مردم آن جامعه داراي نگاهي اعتقادي و معنوي باشند، قطعاً مؤثر تر خواهند 
بود و تشكيل بسيج به فرمان امام خميني)ره( براي ايجاد تمدن جهاني اسالم 
انجام شده است. سردار سپهر در ادامه تصريح كرد: بسيج بزرگ ترين سازمان 
مردم نهادي است كه با حضور ده ها ميليون انسان معتقد به آرمان هاي نظام 
و اسالم در حال نقش آفريني در كشور اس��ت. ما از بخش بهداشت و درمان 
مي خواهيم كه از ظرفيت بسيج استفاده بيشتري كنند زيرا حوزه بهداشت و 
درمان مهم ترين مسئله حاكميت هاي جهان و حكمرانان براي اثر بخشي در 
جوامع است. وي افزود: بسيج جامعه پزشكي در حمايت از وزارت بهداشت 
مس��ئوليت دارد و بايد كارهاي بزرگ و به ظاهر نش��دني را برعهده بگيرد 
و چالش هاي حوزه بهداش��ت و درمان كش��ور را حل كند. جانشين رئيس 
سازمان بسيج با اشاره به اقدامات بسيج در سيل اخير گفت: در سيل اخير 
بسيج كار سه س��اله را در 3۵روز انجام داد كه ش��ايد اگر قرار بود با بودجه 

دولتي اين كار را انجام دهيم، چندين سال طول مي كشيد.

الريجاني در صحن مجلس:

حمله به نفتکش ها مکمل تحریم هاي اقتصادي امریکا ست
رئي�س مجل��س ش�وراي 

اس�الم�ي گفت: اق�دام�ات    مجلس
مش�ك�وك در دري�اي عم��ان علي��ه نفتك�ش ه�ا، 

مكم�ل تح�ريم ه�اي اقتص�ادي است. 
به گزارش مهر، در ابتداي جلس��ه علني روز يك ش��نبه مجلس 
ش��وراي اس��المي علي الريجاني رئيس مجلس سالروز شهادت 
چهار ش��هيد مؤتلفه، بخارايي، صفارهرندي، ني��ك نژاد و اماني 
را گرامي داشت و گفت: آنان پيشكس��وتان و پيشتازان مبارزان 
ملت ايران عليه رژيم ستمش��اهي بودند كه در سنين جواني راه 
درست زيستن را يافتند و با مجاهدت خويش مسير مبارزات ملت 

را هموار كردند. 
وي اف��زود: از س��خنان هوش��مندانه و عزتمندان��ه رهبر انقالب 
اسالمي در ديدار با نخس��ت وزير ژاپن تشكر مي كنيم كه با دقت 

تام و استدالل متين، منطق ملت ايران را در مقابل ستم هيوالي 
استعمار، امريكا بيان داشتند. 

رئيس مجلس با بيان اينكه مجلس شوراي اسالمي بيانات مهم، 
دقيق و ش��جاعانه رهبر معظم را قدر دانس��ته و حمايت مي كند، 
اظهار داشت: همه بخش هاي كش��ور بايد بر اساس همين صراط 

استوار عمل كنند. 
الريجاني با اش��اره به اقدامات مشكوك عليه نفتكش ها در خليج 
فارس گفت: اقدامات مش��كوك در درياي عمان عليه نفتكش ها، 
مكمل تحريم هاي اقتصادي اس��ت به جهت آنك��ه از تحريم ها، 
نتيجه اي به دس��ت نياوردند، با توجه به سوابق تاريخي امريكا در 
اين زمينه ك��ه در جنگ جهاني امريكايي ها كش��تي هاي خود را 
در نزديكي هاي ژاپن مورد هدف قرار دادند ت��ا توجيه الزم براي 

خصومت را فراهم كنند. 

وي افزود: بخش فكاهي ماجرا در اظهارات »پمپئو« نهفته است 
كه توصيه كرده ايران در مقابل اقدامات سياس��ي و ديپلماتيك 
از ديپلماسي اس��تفاده كند. اين حرف از زبان آقاي پمپئو واقعاً 

شيرين است. 
رئيس مجلس تصريح كرد: وزير خارجه كش��وري كه با اقدامات 
تروريستي يا اقتصادي كه به بيان خودشان شديدترين تحريم ها 
عليه يك كشور است به مصاف يك كشور انقالبي آمده اند، آيا اين 
يك اقدام ديپلماتيك اس��ت. آقاي پمپئو! آيا نقض عهد و جنگ 

اقتصادي عليه ايران اقدامي سياسي است؟
الريجان��ي ادام��ه داد: آي��ا اقدام��ات امري��كا در ونزوئ��ال عليه 
رئيس جمهور اين كشور يك اقدام سياسي و ديپلماتيك است؟ 
آيا اقدام امريكا عليه ملت مظلوم يمن اقدامي سياسي است؟ آيا 
حمايت همه جانبه نظامي از دولت بساز بفروش صهيونيستي عليه 
ملت فلسطين يك اقدام سياسي است؟ وي تصريح كرد: متأسفانه 
ملت امريكا گرفتار باند سياسي بي آبرويي شدند كه پس و پيش 

حرف هاي خود را محاسبه نمي كند.

 ي�ك كارش�ناس مس�ائل بين المل�ل ب�ا بي�ان اينك�ه 
زدن  دور  ب�راي  راه حل�ي  نمي توان�د  اينس�تكس 
تحريم ه�ا باش�د، گف�ت: اروپايي ها ق�ادر به ايس�تادگي 
در براب�ر فش�ارها و تحريم ه�اي امري�كا نيس�تند. 
به گزارش مهر، ميرقاس��م مؤمني كارشناس مسائل بين الملل 
در خصوص آينده روابط اروپا با ايران در قالب موضوعات برجام 
و اينستكس، اظهار داشت: رش��د گروه هاي راست افراطي در 
انتخابات اخي��ر پارلماني اروپا نگراني برخ��ي مقامات اروپايي 
را فراه��م آورده و آن را يكي از تهديدات آين��ده اتحاديه اروپا 

ارزيابي كرده اند. 
وي با بيان اينكه اگر اين روند در اروپا تداوم داشته باشد دوره 
بعدي، گروه هاي راس��ت گرا مي توانند اكثري��ت پارلمان را در 
اختيار گيرند، گف��ت: افكار عمومي اروپا اين ب��اور را دارند كه 
اتحاديه اروپا از زمان تأس��يس تا به حال نتوانسته منافع ملي 

كشورهاي اروپايي را تأمين كند و همواره متأثر از سياست هاي 
امريكا تصميم گيري كرده است. 

مؤمني افزود: به هر حال موضوعات مختلفي ميان ايران و اروپا 
هست كه مي تواند با تغييرات پيش رو در آينده رويكرد آنها هم 
تغيير داشته باشد، از شرايط برجام و ادامه همكاري ها با ايران 
گرفته تا موضوعي چون اينس��تكس، هر چند به نظر من اين 
كانال مالي صرفاً حرف و ايده آن مطرح شده ولي هنوز عملياتي 

نشده است. 
اين كارشناس مسائل بين الملل تصريح كرد: شايد بتوان گفت 
بنا به سياس��ت تحريمي امريكا عليه كش��ورها و شركت هاي 
اروپايي كه قصد همكاري با ايران را در قالب اينستكس دارند، 
اين كانال هم نمي تواند راه حلي براي دور زدن تحريم ها براي 
ايران به حس��اب آيد و اروپايي ها قادر به ايس��تادگي در برابر 

فشارها و تحريم هاي امريكا نيستند. 

وي خاطرنشان كرد: ش��ايد اروپايي ها اين طور تصور مي كنند 
كه از عدم همكاري با ايران چيزي از دست نمي دهند. اروپا به 
دنبال خريد زمان است و منتظر است تا تحوالت مختلفي كه 
در منطقه ما و عرصه بين المللي در حال ُرخ دادن است منجر به 
اين شود كه با فراهم آمدن فرصتي مناسب بتوانند با امريكا وارد 

مذاكره شوند و امتيازاتي را از آنها بگيرند. 
مؤمني با بي��ان اينكه ۸۰درصد كش��ورهاي اروپايي از حضور 
ترامپ در كاخ سفيد نگران هس��تند و اين دولت را در تضاد با 
منافع خود مي دانند، افزود: برجام دستاورد ديپلماتيك مهمي 
براي اروپا به حساب مي آمد، چراكه براي اولين بار اروپا توانست 
بعد از جنگ جهاني دوم در موضوعي بين المللي بدون دخالت 

امريكا تأثيرگذار باشد. 
اين كارشناس مسائل بين الملل ادامه داد: برجام تأمين كننده 
امنيت كشورهاي اروپايي هم هس��ت و شايد قسمت مهمي از 

حمايت سياسي آنها از برجام به اين موضوع برگردد. 
وي بيان كرد: اگر برجام به شكس��ت انجامد، اروپايي ها دچار 
سرخوردگي مي شوند و به نوعي استقالل آنها زير سؤال مي رود، 
بنابراين اروپايي ها تمام تالش خود را داشته و خواهند داشت 
كه حتي شده پوسته و ظاهري از برجام باقي بماند تا به وسيله 

آن بتوانند منافع خود را در مقابل با امريكا تأمين كنند. 
مؤمني در پايان خاطرنش��ان كرد: منافع اقتص��ادي اروپا با 
ايران بسيار كمتر از حجم روابط تجاري آنها با امريكاست و 
آنها به واس��طه اين ميزان از روابط ضعيف اقتصادي با ايران 
نمي خواهند منافع زي��اد تجاري خود با امري��كا را به خطر 
اندازند، اما موضوع اين است كه از نظر سياسي وجود برجام 
براي اروپا حيثيت و اعتب��ار دارد و آنه��ا خواهان حفظ آن 
هستند اما به شيوه خودشان كه آن هم خريد زمان و معطل 

نگه داشتن ايران است.

يك كارشناس مسائل بين الملل: 

»اینستکس« نمي تواند تحریم ها را دور بزند

دیدگاه

خنثي سازي توطئه ضدايراني »بدبين كردن مردم به حاكميت« با اقدام اخير قوه قضائيه

اعاده اموال نامشروع مسئوالن اعتماد عمومي را تقويت مي كند
يك�ي از مهم تري�ن توطئه هاي نظام س�لطه 
ايجاد شكاف بين جامعه با نظام اسالمي است 
و توطئه اي كه جز ب�ا بدبين ك�ردن مردم به 
مسئوالن ارشد نظام نتيجه بخش نخواهد بود. 
مدت هاست مسئوالن ارش��د غربي و رسانه هاي 
وابسته به مراكز جاسوسي غربي در تالشند بعضاً 
با شايعه پراكني، جعل اخبار و قلب واقعيت هاي 
موجود در عرصه حكومتداري كشور، اينگونه القا 
كنند كه فس��اد و رانتخواري جزء الينفك نظام 
اسالمي اس��ت و هيچ راه برون رفتي براي تغيير 
وضع موج��ود جز ايجاد ش��ورش هاي اجتماعي 
و اقدام��ات بنيان بركن عليه حاكميت سياس��ي 

وجود ندارد. 
ايجاد ش��به كودتا از مس��ير بدبين كردن مردم 
به اصل حاكميت و خدش��ه دار كردن س��المت 
مسئوالن ارش��د نظام و ش��بهه افكني نسبت به 
كاركردهاي نظام اسالمي در ش��رايطي يكي از 
ثابت ترين رويكرده��اي غرب عليه اي��ران بوده 
كه با روي كارآمدن دول��ت دونالد ترامپ چنين 
هدفي به صورت ويژه دنبال شده است كمااينكه 
در اظهارات روزمره دولتم��ردان امريكايي بارها 
شاهد اتهام افكني اقتصادي نسبت به مسئوالن 
كش��ور بوده ايم؛ اتهام افكني ای ك��ه بدون ارائه 
سند و دليل همراه بوده و در تريبون هاي رسمي 
نظير مجمع عمومي سازمان ملل نيز بارها تكرار 

شده است. 
يكي از اقدامات مهمي كه مي تواند بس��ياري از 
ش��بهات و تهديدات درباره س��المت مسئوالن 
كش��ور را پاس��خ داده و توطئه هاي غ��رب عليه 
جمهوري اسالمي ايران را ) در حوزه مورد اشاره( 
خنثي س��ازي كند اقدامي اس��ت كه اخيراً قوه 
قضائيه مورد توجه قرار داده است كه از آن تحت 
عنوان » اعاده اموال نامشروع« نام برده مي شود؛ 
اقدامي كه مي تواند مس��ئوالن كشور را پااليش 
كرده و اعتماد عمومي خدشه دار شده بخشي از 
افكار عمومي را بازگرداند و طرح هاي ضدايراني 
براي ايجاد دودس��تگي بين م��ردم و نظام را نيز 

خنثي سازي كند. 
طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن طرحي است 
كه با امضاي 1۶۶نماينده مجلس شوراي اسالمي 
در اس��فند 13۹۶ ب��ا قيد دوفوري��ت به مجلس 
تقديم ش��د. تعداد امضاكنندگان اي��ن طرح به 

1۸۰ نفر رسيد. 
افرادي كه مش��مول اين طرح هس��تند عبارتند 
از: »رؤساي قواي س��ه گانه و معاونان و مشاوران 
آنها، وزرا و معاونان آنها و اس��تانداران و معاونان 
آنها و ش��هرداران ش��هرهاي مراكز اس��تان ها و 
معاونان« و زمان بررسي اموال از ابتداي انقالب 

تاكنون است. 
اموال ضبط شده از مس��ئوالن بايد صرفاً جهت 
اش��تغال جوان��ان و فقرزدايي هزينه ش��ود. در 
صورت��ي  كه مقامات مش��مول اين ط��رح اموال 
خود را مخفي كنند يا ب��ا هيئت همكاري الزم را 
نداشته باشند به حبس درجه۵ محكوم مي شوند. 
اين مجازات قابل تخفيف و تعليق نيست. جرائم 

مذكور چنانچ��ه در ارتباط با سوءاس��تفاده هاي 
مالي موضوع اين قانون باشد مشمول مرور زمان 
نمي شود. نظر هيئت پنج نفره موضوع اين قانون 
قطعي و غيرقابل تجديد نظر اس��ت و با ارجاع به 
دادستان كل كشور به مورد اجرا گذاشته مي شود. 
بر همين اساس تمام كاركنان دولتي موظف به 
همكاري با اين هيئت هستند و اين هيئت نيز هر 
شش ماه يك بار به مجلس و عموم مردم گزارش 

ارائه خواهد كرد. 
   قانونی برای اثبات پاكدستی مسئوالن 

نظام
محمدكاظم انبارلويي در گفت وگو با ايس��نا، با 
اشاره به ابالغ آيين  نامه اجرايي قانون رسيدگي به 
دارايي مقامات، مسئوالن و كارگزاران جمهوري 
اسالمي ايران از س��وي رئيس قوه قضائيه اظهار 
كرد: اين قان��ون يك گام ب��ه جلو ب��راي اثبات 
پاكدستي مسئوالن نظام اس��ت. آن مسئوالني 
كه پاكدست هستند از اين قانون استقبال كرده و 

اموال و دارايي هاي خود را اعالم مي كنند. 
وي با بيان اينكه كس��اني كه دس��تي در تخلف 
داشته اند با اجراي اين قانون مشخص مي شوند، 
ادامه داد: قانون رس��يدگي به داراي��ي مقامات، 
مسئوالن و كارگزاران دايره شمول مسئوالني كه 
بايد اموال و دارايي هاي خود را اعالم كنند افزايش 

داده و اين نكته مثبتي براي اين قانون است. 
اين فعال سياس��ي اصولگرا درباره اين نكته كه 
بر اس��اس اين قانون، اموال مسئوالن به اطالع 
عموم رسانده نمي ش��ود و افش��اي آن ممنوع 
اس��ت، تصريح كرد: به هر حال در گام اول بايد 

براي خود نظام مكشوف شود كه چقدر مقامات 
كشور در مس��ير پاكدس��تي گام برمي دارند اما 
ب��اب قانونگذاري بس��ته نيس��ت و در گام هاي 
بعدي اين قانون مي تواند تكميل شود. در كشور 
افغانس��تان تمام اموال و دارايي هاي مسئوالن 

اعالم مي شود. 
انبارلوي��ي همچنين خاطرنش��ان ك��رد: اجراي 
قانون رس��يدگي به دارايي مقامات، مسئوالن و 
كارگزاران موجب مي ش��ود م��ردم در انتخابات 
با اطالعات دقيقي ب��ه گزينه هاي��ي رأي دهند 
كه پاكدستي آنها اثبات ش��ده است. اجراي اين 
قانون به شفافيت عملكرد مالي مسئوالن كمك 
مي كند زيرا اگر مشخص شود كه ثروت مسئولي 
غيرطبيعي افزايش يافته است، دادستان مي تواند 
به عنوان مدعي العموم ادعاي خود را مطرح كند 

و آن مقام نيز بايد پاسخگو باشد. 
وي با اشاره به اينكه جابه جايي مقدار كمي پول 
در س��اير كش��ورها تحت رصد دقيق نهادهاي 
نظارتي قرار مي گيرد، گف��ت: در ايران نيز قوه 
قضائي��ه، ديوان محاس��بات و س��اير نهادهاي 
نظارت��ي باي��د نقش خ��ود را براي نظ��ارت بر 
كنش هاي مالي ايفا كنند. برخي تصور مي كنند 
ديوان محاسبات فقط در موارد خاص مي تواند 
وارد عمل ش��ود در حالي كه اي��ن ديوان حتي 
مي تواند بررسي كند يك بنگاه خصوصي ماليات 
خود را پرداخت كرده است يا خير. فرار مالياتي 
در ساير كشورها جرم سنگيني به حساب مي آيد 
و در اي��ران هم باي��د نظارت كافي ب��ر موضوع 

پرداخت ماليات انجام شود. 

اين عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي در 
پايان اظهار كرد: ما در كشور به اندازه كافي قانون 
و مقررات داريم اما متأس��فانه مجريان به اندازه 
كافي قان��ون را اجرا نمي كنن��د و همين موجب 
شده است كساني كه به بيت المال دست اندازي 

مي كنند، در حاشيه امن قرار گيرند. 
   قانون شفافيت و اعتمادزا 

محمدعلي پورمختار عضو كميسيون حقوقي و 
قضايي مجلس شوراي اسالمي نيز درباره انتشار 
متن آيين  نامه قانون رسيدگي به اموال مسئوالن 
از س��وي آيت اهلل رئيس��ي گفت: از ق��وه قضائيه 
بايد براي اين كار تقدير و تش��كر كرد كه بعد از 
چندين سال قانون رسيدگي به اموال مسئوالن را 
ابالغ كرده و زمينه اجراي آن كه از سوي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام به تصويب رسيده بود، 

فراهم شد. 
وي اف��زود: آيين  نامه قانون رس��يدگي به اموال 
مس��ئوالن زمين��ه الزم را ب��راي ش��فافيت در 
رفتارهاي مالي مس��ئوالن و افرادي كه ش��امل 
اين قانون هستند ايجاد كرده و امري پيشگيرانه 

محسوب مي شود. 
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: كسي كه مس��ئوليتي را در نظام 
جمهوري مي گيرد بايد دقت كند طعمه محسوب 
نشود كه در نهايت به دنبال سوءاستفاده و كسب 
درآم��د باش��د. پورمختار اف��زود: انتش��ار متن 
آيين  نامه قانون رس��يدگي به اموال مس��ئوالن 
در زمينه افزايش ش��فافيت جامع��ه و مديران و 
كارگزاران نظام كه عموماً س��الم هستند كمك 

بسيار بزرگي مي كند. 
وي خاطرنشان كرد: معدود اتفاقات رخ داده براي 
مديران و مسئوالن و بزرگنمايي هاي دشمنان، 
نبايد ب��ه كل مديران تعميم داده ش��ود. اجراي 
رس��يدگي به اموال مس��ئوالن مي تواند ذهنيت 
شكل گرفته مردم را برطرف كرده و اعتماد را به 

قاطبه مسئوالن افزايش دهد. 
  نمره منفي به مجلس دهم 

حجت االسالم احد آزاديخواه عضو هيئت رئيسه 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي هم 
درباره انتشار آيين  نامه قانون رسيدگي به اموال 
مسئوالن از س��وي قوه قضائيه گفت: اقدام اخير 
آيت اهلل رئيسي نش��ان دهنده نگاه جامع و دقيق 
وي در مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي و حاكي از 

اقدامات قاطع اين قوه در آينده نزديك است. 
وي افزود: ب��ه نظر مي رس��د انتش��ار آيين  نامه 
قانون رسيدگي به اموال مس��ئوالن در راستاي 
مبارزه جدي با مبادي فس��اد است و اين اميد را 
به مردم مي دهد كه قوه قضائي��ه در دفاع از حق 
و حقوق مردم كوتاه نيامده و مي كوشد از حيف 
و ميل بيت المال كه به بهانه هاي مختلف صورت 

مي گيرد، جلوگيري كند. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس 
ش��وراي اس��المي تصريح ك��رد: انتش��ار اين 
آيين  نامه از سوي قوه قضائيه نمره منفي براي 
دوره دهم مجلس شوراي اس��المي محسوب 
مي شود چراكه در اين دوره از مجلس طرحي 
مطرح شد كه س��اعت هاي زيادي در اين باره 
به هم��راه آقاي دهقان نماين��ده طرقبه صرف 
موضوعات مختلف اين طرح و بررسي و تدوين 
آن كرديم، اما متأسفانه نمايندگان مجلس به 
اين طرح رأي ندادند و توفيق بررسي اين طرح 
از آنها گرفته شد ولي اگر اين اتفاق رخ مي داد، 
صداي حقانيت و دفاع از حقوق مردم به جاي 
اينكه از قوه قضائيه ش��نيده ش��ود از مجلس 
شوراي اسالمي )قوه مقننه( با قانوني شدن آن، 

شنيده مي شد. 
آزاديخواه گفت: اين گاليه از نمايندگان مجلس 
به عنوان همكارانم وجود دارد كه چرا پارلمان به 
اين گونه طرح ها رأي نمي دهد؟ در حالي كه اين 
امر مي تواند موجب ش��فافيت بيش��تر شده و در 

راستاي شفافيت آرای نمايندگان باشد. 
وي گفت: مردم بايد مراقب باش��ند نمايندگاني 
انتخاب كنن��د كه حفظ بيت المال ب��راي آنها از 
اهميت بااليي برخوردار باشد و كشور را به سمت 

و سوي صالح هدايت كنند. 
عضو هيئت رئيس��ه كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اس��المي با بيان اينكه اقدام قوه قضائيه 
در انتش��ار آيين  نامه قانون رس��يدگي به اموال 
مس��ئوالن صحيح بوده و مجلس هم مي تواند با 
تصويب برخي قوانين همراستا و پشتيبان از اين 
آيين  نامه حمايت هاي قانوني را ب��ه عمل آورد، 
اف��زود: كاش به جاي ابالغ اي��ن آيين  نامه قانون 
دائمي رسيدگي به اموال مس��ئوالن در مجلس 

تصويب مي شد.

   گزارش

طرح: تسنيم


