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  هشدار اميرعبداللهيان به عربستان، امارات 

و بحرين
دس��تيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل با بيان اينكه 
عربستان سعودي، امارات و بحرين درك درستي از امنيت 
و ثبات پايدار ندارند گفت كه اين كش��ورها با آتشي بازي مي كنند كه در آن 
خواهند سوخت.حس��ين امير عبداللهيان در صفحه شخصي خود در توئيتر 
نوشت: » عربستان سعودي، امارات و بحرين با واگذاري خاك كشورشان به 
بيگانه و اقدامات جاسوسي )پهپاد( و تحريك آميز امريكا، امنيت منطقه را به 
بازي گرفته اند. اينان درك درس��تي از امنيت و ثبات پايدار ندارند و با آتشي 

بازي مي كنند كه در آن خواهند سوخت.«
.......................................................................................................................................

    از قدرت ايران لذت ببريد 
محمدرضا باقري در صفحه ش��خصي خود در توئيتر نوش��ت: »عقب نشيني 
ترامپ رو ببينيد و از قدرت ايران لذت ببريد، نام وطن فروش��ان را هم جايي 
در گوشه و كنار يادداش��ت كنيد، نه براي انتقام بلكه براي اينكه ديگر گول 

حرف هايشان را نخوريد.«
.......................................................................................................................................

    اقتصاد منتظر اين جوانان است
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي در كانال تلگرامي خود 

نوشت:
در كشوري كه بتوان س��امانه پيش��رفته راداري و دفاعي 
ساخت و پهپاد پيشرفته دشمن را ساقط كرد، حتماً به كمك انبوه جوانان 
اهل فن مي توان خودروي صددرصد ملي توليد كرد، قطعات خودرو كه جاي 
خود دارد. آنها كه سامانه سوم خرداد را ساختند، از عهده كارهايي فني به 

مراتب كوچك تر برمي آيند. 
كافي است وزارتخانه هاي صمت، نفت، راه و شهرسازي، كار و رفاه، نيرو، جهاد 
كشاورزي، س��ازمان برنامه و بودجه و ديگر مراكز تصميم گير دولتي درها را به 
روي جوانان نخبه و پرانگيزه بگش��ايند تا ببينند اقتصاد و توليد ملي به بركت 

تحريم ها چه رونقي مي گيرد و مي توانيم در چاه هاي نفت را ببنديم. 
يك روز جوانان در اين كشور حماسه فتح خرمشهر را در سوم خرداد آفريدند و 
چندين هزار نفر از ارتش صدام را به اسارت گرفتند و روزي ديگر، نسل برآمده 
از همان روحيه، حقارت فناوري امريكا را به رخ كشيد. حاال نوبت ميدان دادن 
به جوانان داراي فرهنگ و روحيه س��وم خردادي در عرصه مديريت و اقتصاد و 

صنعت و توليد است. 
.......................................................................................................................................

  توجه به اين فكت ها اهميت دارد
مهدي محمدي تحليلگر مسائل سياسي در كانال تلگرامي خود نوشت:

۱- ترامپ براي توجيه عدم پاسخ امريكا به ايران پيشاپيش با اعالم اشتباهي 
بودن ش��ليك به پهپاد امريكا هرگونه درگيري نظامي را منتفي كرده است. 
اين يعني دولت امريكا در حال جمع آوري دليل براي اقدام نكردن است نه 

برعكس. 
۲- چاك شومر رئيس دموكرات هاي س��نا گفته امريكا به پاسخ هاي سنجيده 
به ايران فكر مي كند. ريچارد هاس رئيس ش��وراي رواب��ط خارجي قباًل گفته 
بود رئيس جمهور امريكا هارت و پورت زي��اد مي كند اما نهايتاً گزينه اي غير از 
تحريم اقتصادي نخواهد داشت. وزير دفاع س��عودي هم بعد از ديدار با برايان 
هوك گفته سعودي از تحريم هاي اقتصادي عليه ايران حمايت مي كند. همه 
اينها بدان معناست كه امريكا نهايتاً گزينه اي جز تحريم ندارد و آن گزينه هم 
ديگر به سقف رس��يده و كار نمي كند. در واقع امريكا فاقد گزينه راهبردي در 

مقابل ايران است. 
۳- باربارا اسالوين كارش��ناس ارشد امور ايران در ش��وراي آتالنتيك در ميزگرد 
الحدث بر اين نكته تأكيد كرده كه چيزي به نام جنگ محدود با ايران وجود خارجي 

ندارد. اين محاسبه مهمي است كه امريكا بايد روزي چند بار آن را مرور كند. 
۴- سنتكام هم در بيانيه خود گفته پهپاد ساقط شده ابزار نظارتي امريكا بوده 
است. امريكايي ها مدت هاس��ت در واژگان نظامي خود از عمليات جاسوسي به 

عنوان عمليات نظارتي ياد مي كنند. 

 درباره پهپاد جاسوسي امريكا 
اقدامات حقوقي انجام خواهيم داد 

معاون حقوق�ي رئيس جمهور گفت: اق�دام امريكا در فرس�تادن پهپاد 
جاسوس�ي به مرزهاي هواي�ي ايران، نق�ض حقوق بين الملل از س�وي 
واش�نگتن اس�ت و اقدامات حقوقي در اي�ن زمينه انجام خواهد ش�د. 
به گزارش تس��نيم، لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور روز گذشته و 
در جمع خبرنگاران گفت: تعرض به مرزهاي آب��ي و خاكي و هوايي در هيچ 
حال قابل قبول و قابل تحمل نيست ولي در همه حال بايد مراقب بود و همه 
تالش هاي الزم براي احتراز از وقوع جنگ به عمل آيد. وي با تأكيد بر احتراز 
از وقوع جنگ، گفت: اقدام امريكا در فرس��تادن پهپاد جاسوسي به مرزهاي 
هوايي ايران، نقض حقوق بين الملل از سوي واشنگتن است و اقدامات حقوقي 

در اين زمينه انجام خواهد شد. 
معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به سؤال ديگري درباره تمديد تعليق 
مجدد اقدامات تقابلي گروه مالي اقدام مشترك )FATF( گفت: اعالم اعمال 
اقدامات تقابلي بيش��تر در آينده در ذي��ل تصميم به تمديد تعليق توس��ط 
FATF نگران كننده است و متأسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت 
به نقطه ابتدايي هستيم، يعني بازگشت اقدامات تقابلي و بي اثر شدن تعليق 

كه نبايد اجازه بدهيم اينطور بشود. 
جنيدي اظهار داش��ت: انتظار مي رود، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي 
جلوگيري از اعمال اقدامات تقابلي بيش��تر، بررسي دو اليحه را زودتر نهايي 
كند. حتماً بهتر بود كه قباًل اين مش��كل حل مي ش��د تا با اين مسئله مواجه 
نمي ش��ديم و تتمه روابط و ظرفيت هاي بانكي بين المللي ما آس��يب بيشتر 

نمي ديد. 
وي ادامه داد: فقط اسم اين مدت زمان چهار ماهه را تعليق مي گذاريم در حالي 
كه سه اقدام عليه ايران يا برگشته يا در حال برگشت است. ممكن است باز هم 
مدت زماني تعيين شود ولي در صورت عدم تكميل فرآيند تصويب قوانين و 
معاهدات مربوط، مجدداً برخي اقدامات تقابلي ديگر نيز باز مي گردد. بديهي 
است در صورت تأخير بيشتر به دليل تحميل اقدامات تقابلي بيشتر، تعليق 
برخي موارد فايده چنداني براي ما نخواهد داشت و رفتار بانك ها را به فرضي 
نزديك خواهد كرد كه نام كش��ور در ليست س��ياه )غير همكار( قرار گيرد و 

تعليقي در بين نباشد. 
معاون حقوقي رئيس جمهور همچنين خاطرنشان كرد: همه بايد توجه داشته 
باشند كه اين مسئله مصلحت ملي و بخشي از حقوق مردم و حقوق شهروندي 
است. تضمين تحقق و تسهيل مناسبات اقتصادي و مبادالت بانكي حق مردم 
است تا حداقل رفاه شان حفظ ش��ود. معاون حقوقي رئيس جمهور در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا در نشست كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در سال جديد ش��ركت كرده ايد، گفت: من در يك جلسه مربوط به دو 
اليحه باقي مانده در مجمع حضور داش��تم اما پس از آن جلس��ه كميسيون 
تلفيقي برگزار شده است. اين موضوعات بسيار مهم است و نمي توان بي توجه 

از كنار آن گذشت. 
اينها مي تواند آس��يب جدي به باق��ي مانده روابط مال��ي بين المللي ما بزند. 
جنيدي اف��زود: بايد ببينيم در جلس��ه بع��دي مجمع چه اتفاق��ي مي افتد. 
نمي توانم ارزياب��ي كنم چه تصميمي اتخاذ مي ش��ود زيرا جلس��ات صحن 
مجمع به بحث مصوبات اختالفي اختصاص يافته و بررسي دو اليحه، دستور 
بعدي است، البته به نظر من مجمع بايد تأمل جدي روي اين مسئله داشته 
 باش��د و تالش كند مصالح و منافع ملي كه در حفظ تبادالت بانكي اس��ت، 

تأمين شود.

چهرهها

فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبيا)ص( گفت: 
دولت امريكا بايد با اجتناب از رفتار اشتباه در 
منطقه، نسبت به حفظ جان نيروهاي امريكايي 
و به خطر افت�ادن آنها مس�ئوالنه رفتار كند. 
به گزارش فارس، سرلشكر غالمعلي رشيد فرمانده 
قرارگاه مرك��زي خاتم االنبيا)ص( روز گذش��ته در 
بازديد ميداني از مرك��ز فرماندهي و كنترل رادارها 
و سامانه هاي موش��كي نيروي هوافضاي سپاه و در 

جمع فرماندهان اين نيرو اظهار داشت: جمهوري اسالمي ايران در 
حال يك رويارويي راهبردي براي حفظ ثبات و موجوديت، همچنين 
موقعيت قدرت منطقه اي در برابر ائتالف امريكا- رژيم صهيونيستي 
و سعودي ها قرار دارد. وي افزود: دولت امريكا بايد با اجتناب از رفتار 
اشتباه در منطقه، نسبت به حفظ جان نيروهاي امريكايي و به خطر 

افتادن آنها مسئوالنه رفتار كند. 

سرلش��كر رش��يد با تأكيد بر اينكه در صورت وقوع 
درگيري در منطقه، دامنه و زمان آن از س��وي هيچ 
كشوري قابل مديريت نخواهد بود، تصريح كرد: ما به 
دنبال جنگ نبوده و نيستيم، ولي با قدرت از منافع 
ملت شريف ايران در برابر هر نوع تهديد و تجاوزي 

دفاع خواهيم كرد. 
فرمانده قرارگاه مركزي خاتم االنبيا)ص( خاطرنشان 
كرد: سرنوش��ت مناف��ع ملت هاي منطق��ه، به هم 
پيوسته است و تقسيم صلح و جنگ امكانپذير نيست. وي گفت: يا 
همه در مسير ثبات حركت خواهيم كرد يا منطقه بر اثر سياست هاي 
مداخله جويانه امري��كا و تحريك برخي كش��ورهاي معلوم درگير 
بي ثباتي و جنگ خواهد شد. سرلش��كر رشيد در پايان تأكيد كرد: 
براي جلوگيري از جنگ، گفتار به تنهايي كافي نيست و به اراده و 

رفتار مناسب نياز دارد. 

 سرلش�كر طارق عباس ابراهيم عبدالحس�ين 
رئيس كميسيون مشترك ايران و عراق با فرمانده 
نيروي پدافند هوايي ارتش ديدار و گفت وگو كرد. 
به گزارش مهر، امير س��رتيپ صباحي فرد فرمانده 
نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
در اين ديدار گفت: دو كشور ايران و عراق موضوعات 
و داليل بس��ياري براي اتحاد، همبستگي و تالش 
به  منظور تقويت قدرت اس��المي در منطقه دارند 

كه اش��تراكات ديني و مذهبي از مهم ترين اين داليل محس��وب 
مي شود. 

امير س��رتيپ صباحي فرد ادامه داد: نيروي پدافن��د هوايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران به فضل الهي و هدايت هاي مدبرانه فرمانده 
معظم كل قوا و اتكا به نخبگان علمي و خبرگان ارزش��مند فني و 
عملياتي، س��امانه هاي مختلف پدافند هوايي، از جمله رادارهاي 

تاكتيكي و استقراري، سامانه سالح هاي توپخانه اي 
و موشكي، تجهيزات جمع آوري سيگنالي، تجهيزات 
جنگ الكترونيك و پهپادها با مأموريت هاي متفاوت 
در فركانس ها و بردهاي مختلف را توليد كرده است. 
امير سرتيپ صباحي فرد تأكيد كرد: پدافند هوايي 
با اتكا به متخصص��ان داخلي در زمينه س��اخت و 
پشتيباني فني س��امانه هاي دفاع هوايي، آمادگي 
كامل براي تأمين نيازهاي دفاع هوايي كشور عراق در 
تمامي تخصص ها را دارد. در اين ديدار سرلشكر طارق عبدالحسين 
رئيس كميسيون مشترك ايران و عراق با اشاره به توانمندي باالي 
جمهوري اسالمي ايران در طراحي، ساخت و آموزش سامانه هاي 
دفاعي بيان كرد: با توجه به بازديدهاي گذشته هيئت هاي نظامي 
عراق از توانمندي هاي دفاعي كش��ور ايران، ما خواستار همكاري 

متخصصان دفاع هوايي ايران هستيم. 

فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا: 

امريكا نسبت به حفظ جان نيروهاي خود مسئوالنه رفتار كند 
فرمانده نيروی پدافند هوايی ارتش: 

آماده تأمين نياز دفاع هوايي عراق هستيم

پس از كش و قوس هاي ف�راوان در نهايت قانون 
بازپس گيري اموال نامشروع مسئوالن در جلسه 
ديروز مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد؛  
انوني ك�ه تاكنون ف�راز و فروده�اي فراواني در 
مجلس شوراي اسالمي داشته است و يك بار به 
رغم اينكه تا يك قدمي تصويب كليات در صحن 
علني جلو رفت، اما باز هم ب�ا رأي نمايندگان از 
دستور كار مجلس خارج شد. شايد پيگيری افكار 
عمومي در خصوص ضرورت مقابله با رانتخواري 
مسئوالن و افشاگري هاي مداوم در اين باره فشار 
سنگيني بر مسئوالن آورده و سبب شده اين بار 
نمايندگان به اين طرح رأي مثب�ت دهند، البته 
هنوز روشن نيست كه سرنوشت اين طرح در فراز 
و فرودهاي مختلف بحث و بررس�ي در جلسات 
مختلف و همچنين كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس چه مي ش�ود، ام�ا يك چي�ز در اين باره 
روشن است، قوه قانونگذاري و نمايندگان مجلس 
به اين نتيجه رس�يده اند كه ديگر نمي توانند در 
مقابل فشارهاي مردمي در خصوص شرايط فعلي 
بي تفاوت باشند و بايد هر چه سريع تر قدم هاي 
جدي ای درباره بهبود ش�رايط مردمي بردارند.

  
مطابق اصل ۴۹ قانون اساسي »دولت موظف است 
ثروت هاي ناشي از غصب، رشوه، اختالس، سرقت، 
قم��ار، سوءاس��تفاده از موقوفات، سوءاس��تفاده از 
مقاطعه كاري ها و معامالت دولتي، فروش زمين هاي 
موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير 
موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و 
در صورت معلوم نبودن آن  به بيت المال بدهد. اين 
حكم بايد با رس��يدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به 

وسيله دولت اجرا شود.«
هر چند مجلس شوراي اس��المي در سال 6۳ قانون 
نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي را در ۱۴ ماده به 
تصويب رسانده اما فضاي حاكم بر آن زمان به گونه اي 
بوده است كه اجراي اصل ۴۹ را بيشتر به مسئوالن و 
كارگزاران قبل از پيروزي انقالب معطوف كرده اند و 
هم در مقام قانونگذاري و هم در مقام عمل از ظرفيت 
اصل ۴۹ قانون اساس��ي براي پيش��گيري از فساد و 
شكاف طبقاتي و ويژه خواري و سوءاستفاده از مقام و 

موقعيت شغلي استفاده نشده است. 
اجراي صحيح اصل ۴۹ قانون اساسي نسبت به تمامی 
مسئوالن حكومتي كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
سمت داشته اند مي تواند ضمن افزايش اعتماد و اميد 
مردم به مس��ئوالن حكومت و اثبات اينكه اكثريت 
مديران و مسئوالن حكومت در قواي سه گانه و ساير 

دستگاه هاي حكومتي از سالمت الزم برخوردارند، 
زمينه برخورد با عده اي از سوءاستفاده كنندگان از 
بيت المال و غارت كنندگان اموال ملت را نيز فراهم 
مي س��ازد و اين حقيقت را براي ملت اي��ران ثابت 
مي كند كه مجلس شوراي اسالمي اجراي اصل ۴۹ 
قانون اساسي و اعاده اموال نامش��روع را صرفاً براي 
كارگزاران حكومت شاه تجويز نكرده است بلكه اين 
اصل مترقي براي مقامات و مديران پس از پيروزي 

انقالب اسالمي اسالمي نيز كاربرد خود را دارد. 
   مخالفان سخن نگفتند

نكته جالب در مورد طرح ديروز اين بود كه نمايندگان 
مخالف اين طرح، از بيان اظهارات خ��ود در اين باره 
انصراف دادن��د و متعاقب آن، نماين��دگان موافق هم 
در اين باره صحبتي نكردند و كليات اين طرح به رأي 
گذاشته شد. وكالي ملت با ۱۷۱رأي موافق، ۱۵رأي 
مخالف و هفت رأي ممتن��ع از مجموع ۲۲۹نماينده 

حاضر در جلسه با كليات اين طرح موافقت كردند. 
در اجراي اين قانون، دادگاه حقوقي ويژه اي به وسيله 
رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود كه در اين قانون به 

اختصار دادگاه ناميده مي شود. دادگاه مذكور در تهران 
تشكيل شده و به تعداد كافي شعبه خواهد داشت. هر 
شعبه اين دادگاه با رئيسی كه داراي حداقل ۱0سال 

سابقه قضايي است و دو مستشار تشكيل مي شود. 
دادستان كل كشور مكلف است براي اجراي اين قانون 
و احياي حقوق عامه رأس��اً يا متعاقب اعالم نهاد هاي 
ذيربط مبن��ي بر تحصيل اموال نامش��روع از س��وي 
اشخاص موضوع اين قانون، بررسي هاي الزم را انجام 
دهد و در صورت وجود ظن تحصيل مال نامش��روع 
مطابق مقررات اين قانون، پرونده را براي رس��يدگي 
به دادگاه ارس��ال  كند. در اين قانون اموال نامشروع، 
اموالي است كه از طريق رفتار محرمانه يا غيرقانوني يا 
سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي يا با سوءاستفاده 
از اطالعات ناشي از جايگاه تحصيل شده باشد. عوايد 

اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي باشد. 
  چه مسئوالني مشمول اين قانون مي شوند

پس از تصويب كليات طرح نمايندگان وارد بررسي مواد 
مختلف اين طرح شدند. 

در اولين گام نمايندگان نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون 

اساس��ي ماده يك آن را با ۱۴8 رأي موافق، ۲۲ رأي 
مخالف و هفت رأي ممتن��ع از مجموع ۲۲8 نماينده 

حاضر در صحن مجلس به تصويب رساندند. 
در ماده يك اين طرح آمده است: متن زير به عنوان 
بخش سوم و ماده ۱6 به قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ 
قانون اساسي مصوب ۱۳6۳/۵/۱۷ الحاق مي شود: 
بر اساس ماده ۱6، احكام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و 
۱۱ تا ۱۵ اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل 
رؤس��ا، مديران و مس��ئوالن موضوع ماده ۵ قانون 
مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳86/۷/8، ماده 
۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماع��ي و فرهنگ��ي جمهوري اس��المي ايران 
مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده ۳ قانون رسيدگي به 
دارايي مقامات، مس��ئوالن و كارگزاران جمهوري 
اس��المي ايران مص��وب ۱۳8۹/8/۹ و تبصره هاي 
آن از ابت��داي پيروزي انقالب اس��المي به بعد نيز 
مي شود. در تبصره يك اين ماده آمده است: عالوه 
بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مديران كل دانشگاه 
آزاد اسالمي و رؤس��ا و معاونان واحدهاي آن و نيز 

همترازان، همسران و بستگان نسبي و سببي درجه 
اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع اين ماده 

مشمول اين بخش مي باشند. 
همچنين ذي حسابان دس��تگاه هاي اجرايي و كليه 
كاركن��ان دس��تگاه هاي اجرايي ك��ه در زمينه امور 
مالياتي، اسناد و امالك، منابع طبيعي، اراضي محدوده 
و حريم شهرها و روستاها و بس��تر رودخانه ها، امور 
گمركي، بانكي، بيمه اي، وقفي و خيريه، شهرداري ها، 
مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي 
فعاليت كرده ي��ا مي كنند نيز مش��مول اين بخش 
مي شوند. در كنار اين، تمامی كساني كه ظن قوي در 
تحصيل اموال نامشروع به وسيله آنان با سوءاستفاده از 
مقام و موقعيت اين افراد مشمول اين ماده وجود دارد، 

مشمول احكام اين بخش هستند.
   7نه�اد مكلف ب�ه اع�الم اموال نامش�روع 

مسئوالن تعيين شدند
در گام دوم نمايندگان با م��اده ۲ طرح الحاق موادي 
به قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي با ۱۵۷رأي 
موافق، يك رأي ممتنع، چهار رأي مخالف از مجموع 

۲۲۴نماينده حاضر موافقت كردند. 
بر اساس اين ماده، دادستان هاي عمومي و انقالب، 
سازمان بازرسي كل كش��ور، ديوان محاسبات كل 
كش��ور، مركز اطالعات مالي موضوع م��اده ۷ مكرر 
قانون مبارزه با پولش��ويي مص��وب ۱۳86/۱۱/۲ با 
اصالحات و الحاقات بعدي، وزارت اطالعات، سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اس��المي و نيروي 
انتظامي جمهوري اس��المي ايران مكلفند اطالعات 
و مستندات راجع به اموال افراد مشمول اين بخش 
را كه ظن به عدم مش��روعيت آنها دارند به دادستان 
كل كشور اعالم كنند.  بر اساس تبصره اين ماده هر 
يك از شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد مي توانند 
اطالعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص 
مشمول اين بخش به دادستان كل كشور اعالم كنند 
و دادستان كل موظف است طرق قابل دسترسي را 

براي اعالم گزارش هاي مردمي ايجاد و اعالم كند. 
  ارجاع دوباره طرح به كميسيون قضايي

با اين حال ابهامات مطرح ش��ده درب��اره اين طرح 
سبب شد تا نمايندگان با ارجاع مواد ۳ الي ۱۲ اين 
طرح به كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس براي 
بررسي بيشتر و همكاري با قوه قضائيه با ۱۵8رأي 
موافق، ۱0رأي مخالف و سه رأي ممتنع از مجموع 
۲۲۱نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. به اين 
ترتيب فعاًل طرح فوق از دس��تور كار مجلس خارج 
شده تا با كمك دستگاه قضايي مطالعات بيشتري 

روي آن صورت بگيرد.

با رأي نمايندگان مجلس 

م�وج حماي�ت از اق�دام س�پاه پاس�داران انق�الب اس�المي 
در س�رنگونی پهپ�اد جاسوس�ي امري�كا ب�ر ف�راز دري�اي 
عم�ان همچن�ان ادام�ه دارد و در تازه تري�ن تح�ول جامع�ه 
مدرس�ين حوزه علميه ق�م و مجلس ش�وراي اس�المي در دو 
بياني�ه جداگان�ه از اق�دام اين نه�اد انقالب�ي تش�كر كردند. 
بنا بر اين گزارش، جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم از اقدام انقالبي 
سپاه پاسداران در انهدام پهپاد جاسوسي امريكا قدرداني و تأكيد كرد 

كه ايران هيچ تهديدي را بي پاسخ نمي گذارد. 
  رويكرد انقالبي، ايران را به يك قطب تأثيرگذار در تحوالت 

منطقه و جهان تبديل كرده است
در اين بيانيه آمده اس��ت: نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران به 
عنوان يك نظام سياس��ي مقتدر، ش��ناخت دقيقي از سياست هاي 
امريكا و جريان اس��تكبار دارد و اقدامات نمايشي و سخنان مّزورانه 
مقامات امريكايي را لفاظي هايي رسانه اي و سياسي مي داند. در همين 
راستا عميقاً اعتقاد دارد تنها راهبرد كارآمد و منطقي در مواجهه با 
امريكا مقاومت فعال و ديپلماسي انقالبي است. نمونه حقيقي و ناب 
ديپلماس��ي انقالبي بيانات صريح، روش��ن و حكيمانه رهبر معظم 
انقالب، حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي )مدظله العالي( در ديدار با 
نخست وزير ژاپن بود كه نقشه هاي شيطاني ترامپ را كه در پوشش 
ديپلماسي تزوير ارائه شده بود نقش بر آب كرد و بار ديگر شّمه اي از 
بركات رهبري و واليت مطلقه فقيه را در صيانت از انقالب و اس��الم 
نشان داد. اين رويكرد انقالبي در كنار قدرت نظامي و دفاعي، ايران را 
به يك قطب تأثيرگذار در تحوالت منطقه و جهان تبديل كرده است. 
در اين راستا ساقط كردن پهپاد فوق پيش��رفته و مدرن و پرهزينه 
جاسوسي امريكا كه تنها گوشه اي از توان و پيشرفت صنعت دفاعي و 
پدافندي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران است، نشان داد كه 

موشك هاي دقيق، نقطه زن و كاماًل ايراني، هرگونه تجاوز و تهديدي 
را خنثي و دشمنان را به عقب نشيني وادار خواهند كرد. اكنون امريكا 
به اين حقيقت پي برده است گزينه جنگ و تهديد، اثري در مقاومت 
و ايستادگي ملت ايران نخواهد داشت و ايران هرگونه تهديدي را در 
هر سطحي، بي پاسخ نخواهد گذاشت. با سقوط پهپاد فوق پيشرفته 
امريكايي بار ديگر پيام قدرت موش��كي ايران به تمام دنيا مخابره و 

خواب آشفته اسرائيل و اذناب منطقه اي استكبار آشفته تر شد. 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن تقدير و تشكر از اقدام قاطع 
و انقالبي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به خصوص نيروهاي مقتدر 

هوافضاي سپاه اعالم مي دارد: رژيم مستكبر امريكا و همپيمانانش 
بدانند مرزهاي زميني، دريايي و آس��مان ايران در دستان قدرتمند 
نيروهاي مسلح ايران است كه امن ترين و باثبات ترين موقعيت را براي 
دوستان و مردمان اين سرزمين و ميدان آتش سهمگين و جهنمي 

براي متجاوزان و بدخواهان فراهم نموده است. 
  ۲5۰نماينده مجلس از سپاه براي سرنگوني پهپاد امريكايي 

حمايت كردند 
همچنين ۲۵0نماينده مجلس ش��وراي اسالمي در بيانيه اي ضمن 
حمايت كامل از سپاه به دليل س��اقط كردن پهپاد امريكايي تأكيد 

كردند: سرنگوني اين پهپاد معادالت رواني دشمنان را بر هم ريخت و 
ديگر هيچ پرنده متجاوزي توان ورود به آسمان ايران را نخواهد داشت. 
در اين بيانيه كه توسط احمد اميرآبادي عضو هيئت رئيسه مجلس 
در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي قرائت شد، آمده است: 
سوم خرداد مفهومي مقدس و غرورآفرين در تاريخ سياسي جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت. در طول جنگ تحميلي فتح خرمشهر در اين 
روز، دش��من بعثي و حاميان آن را در سرآش��يبي سقوط قرار دادند 
و اكنون موشك س��وم خرداد دشمن اس��تكباري را در سرآشيبي 
شكست قرار داده است. سرنگوني پهپاد امريكايي كه پيشرفته ترين 
جنگ افزار آن قدرت به ش��مار مي رود معادالت جن��گ رواني را به 
هم ريخت و ديگر هيچ پرنده متجاوزي توان ورود به آس��مان ايران 
را ندارد، حتي تحليلگران ارش��د نظامي دنيا در مقابل اين عز بزرگ 

سر فرود آورده اند. 
در ادامه اين بيانيه آمده است: در طول ۲8سال گذشته راهبرد نظامي 
و توليدات خوداتكايي تجهيزات تهاجمي و دفاعي جمهوري اسالمي 
با هدف مقابله با خصم هميشگي ملت س��رافراز ايران شكل گرفته 
اس��ت. رويداد بزرگي كه معادالت نظامي و سياسي دنيا را بر هم زد 
تنها بخشی از اين قدرت است كه با توكل بر خداي متعال، مولفه هاي 

امنيت ملي كشور را بيش از پيش تقويت كرده است. 
اين بيانيه مي افزايد: ما نماين��دگان ملت بزرگ ايران ضمن حمايت 
كامل از س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي و ديگر نيروهاي مسلح 
كشور، با افتخار اعالم مي كنيم كه حامي جان بركف سياست انقالبي 
كشور در س��ايه رهنمودهاي مقام معظم رهبري بوده و به امريكا و 
ديگر كشورهاي حامي آن توصيه مي كنيم هر چه زودتر اشتباهات 
گذشته را متوقف كرده و به امنيت و قدرت جمهوري اسالمي ايران 

اعتراف كنند. 

در ۲ بيانيه رسمي عنوان شد

حمايت مجلس و جامعه مدرسين از اقدام انقالبي سپاه

خبر

مهدیپورصفا
گزارش

اولين قدم در اعاده اموال نامشروع مسئوالن برداشته شد
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