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بهارستان

نورافکن بهارستان بر عملکرد دستگاهها

پرونده شفافیت قوای سهگانه بسته شد

نماین�دگان م�ردم در خانه ملت در نشس�ت
دیروز خ�ود ،پس از چندین جلس�ه بررس�ی
مس�تمر ط�رح دوفوریت�ی ش�فافیت ق�وای
س�ه گانـ�ه و دس�ـتگاههای اجرایی و س�ایر
نهاده�ا در نهای�ت پرون�ده آن را بس�تند.

به گزارش خانه ملت ،هفدهمین نشس��ت علنی
سال  1401در اولین روز از خردادماه با ادامه بررسی
طرح شفافیت قوای سه گانه آغاز شد .در این نشست
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امـور داخلـی
کشـور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت
قوای سهگانـه و دسـتگاههای اجرایی و سایر نهادها
در دستورکار قرار داشت ،نمایندگان ابتدا ماده  4را
مورد بررسی قرار داده و در پی آن مشموالن قانون
شفافیت قوای س��ه گانه را موظف کردند هر شش
ماه یکبار گزارش عملکرد خود درخصوص اجرای
این قانون را به کمیسیون ش��وراهای مجلس ارائه
دهند .همچنین در جریان بررسی ماده  5این طرح
بهارستاننشینان بر اساس پیشنهاد محمدحسن
آصفری نماینده اراک و کمیجان ب��ا این متن که
مسئولیت اجرای این قانون به عهده باالترین مقام
دستگاه است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا
انتشار اطالعات مغایر این قانون ،جرم محسوب شده
دفاعی

و مرتکب به مجازات درجه 6قانون مجازات اسالمی،
مصوب  1392با اصالحات و الحاقات بعدی محکوم
میشود ،موافقت کردند.
استثناهای قانون شفافیت
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی نیروهای
مس��لح ،وزارت اطالعات و س��ازمان انرژی اتمی
را از حکم قانون ش��فافیت قوای سه گانه مستثنا
کردند.
نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای
س��هگانه ماده  1این طرح را با  184رأی موافق،
شش رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع
 245نماینده حاضر در جلس��ه مص��وب کردند.
در تبص��ره ردیف  5م��اده  1طرح مذک��ور آمده
است :دستگاهها ،نهادها ،سازمانها و مؤسسات
مش��مول این قانون هس��تند و نیروهای مسلح،
وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این
قانون مستثنا هستند.
عباس مقتدایی در ارائه پیشنهاد مرتبط با تبصره
ردیف  1-5در خصوص شفافیت اطالعات سازمان
انرژی اتمی بر اساس طبقهبندی امنیتی افزود :هم
اکنون انرژی اتمی م��ا در کانون توجه بیگانگانی
بوده که میخواهند به کشور آسیب بزنند .تمام

زنجیره این س��ازمان به یکدیگر پیوس��ته است.
بنابراین ،اس��تثنای برخی مطالب ممکن اس��ت
روزنه نفوذ ایجاد کند .هم اکنون با لحاظ مسائل
امنیتی ش��اهد به ش��هادت رس��یدن تعدادی از
دانش��مندان و وقوع خرابکاری هستیم .موضوع
هستهای ،امنیتی ،سیاسی و فنی بوده و به علم و
دانش کشور نیز مرتبط است .سازمان انرژی اتمی
حائز ویژگیهایی است که باید از آن حراست شود
به ویژه در مقطع حس��اس کنونی لذا درخواست
دارم تمامی مسائل مرتبط با سازمان انرژی اتمی
از موضوع این بند مستثنی شود.
در نهایت پرونده طرح دوفوریتی شفافیت قوای
سه گانـه و دس��ـتگاههای اجرایی و سایر نهادها
بعد از چندین جلس��ه بررسی بسته شده و اقدام
ارزشمند دیگری از سوی نمایندگان این دوره از
مجلس در کارنامه درخشان مجلس یازدهم در
جهت مبارزه با فساد ثبت شد.
استحکام پایههای نظام
باقانونشفافیت
محمدمهدی زاهدی ،درباره تأثیر شفافیت عملکرد
دستگاههای مختلف بر جلب اعتماد عمومی ،گفت:
این شفافیت اعتمادی در دل مردم و جامعه نسبت

بهدولت،حاکمیتومجموعهنظامایجادمیکندکه
بسیارارزشمندوبهصورتغیرمستقیمبراقتصادنیز
تأثیرگذار است.
عضو کمیس��یون آموزش ،تحقیقات و فناوری در
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :از سوی
دیگر ش��فافیتی که منجر به افزایش اعتماد مردم
شود ،در حوزه سیاسی نیز منجر به افزایش مشارکت
مردم در سرنوش��ت خود خواهد ش��د که در زمان
انتخابات تبل��ور مییابد و این حض��ور فعال باعث
مستحکم شدن پایههای نظام میشود.
مجتبی یوس��فی ،عضو هیئت رئیسه مجلس هم
گفت :ش��فافیت باید امری فراگیر باشد و به غیر از
موارد قانونی ذکر شده ،همه مسائل باید برای مردم
شفاف باشد.
در واقع قوه مقننه و دیگر قوا بر اس��اس شفافیتی
که صورت میگیرد در مع��رض قضاوت مردم قرار
میگیرند .وی خاطرنش��ان کرد :در این میان باید
یادآور شد اجرای شفافیت نیازمند فرهنگسازی
اس��ت زیرا گاهی ب��روز آثار برخ��ی تصمیمها در
درازمدت مشخص میشود و جامعه باید به نخبگان
خود اعتماد داشته باشد.
تها با شفافس�ازی از بین
تخلفات و ران 
میروند
علی کریمی فیروزجائی هم با بی��ان اینکه امروزه
سیستمهای نظارتی اقداماتی انجام میدهند که
جنبه درمانی دارد در صورتی که ش��فافیت نقش
پیشگیری از بروز برخی مس��ائل مانند تخلفات و
رانتها را ایفا میکند ،گفت :ایجاد شفافیت در قوای
سه گانه میتواند در تصمیمسازی و تصمیمگیری
از سوی مسئوالن تأثیر بس��زایی داشته باشد که
این مهم موجب توجه بیش��تر به نظ��رات مردمی
میشود .عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :بدون ش��ک در آینده شاهد بروز
برکات اجرای شفافسازی در بخشهای مختلف
کشور خواهیم بود.
شفافیت تنها از نگاه خبرگانی ،سیاسی و اقتصادی
دارای اهمیت نیست ،اسالم تأکید دارد که کارگزاران
نظام اسالمی باید برای ارتقای سطح رشد جامعه
به صورت کم��ی و کیفی ،مش��ارکت اجتماعی را
صورت دهند که این مشارکت با شفافسازی ممکن
میش��ود .محمدصفری ملکمیان ب��ه خانه ملت
توضیح داد :این مشارکت نیز زمانی اتفاق میافتد
که مردم نس��بت به کارگزاران خود اعتماد داشته
باش��ند و این اعتماد نیز زمانی به وجود میآید که
کارگزاران نسبت به مردم از قاعده شفافیت استفاده
کنند ،از این رو شفافیت روی ارتقای اعتماد جامعه
تأثیر مستقیم دارد.

بازگشت جنگنده اف  ۱۴به آسمان ایران پس از ۱۸سال

جنگنده رهگیر اف ۱۴در راستای اجرای نهضت
قطعهس�ازی پس از صرف ۳۹هزار نفر ساعت
تالش متخصصان پایگاه هوای�ی اصفهان پس
از  ۱۸سال زمینگیری به آسمان ایران بازگشت.

به گزارش فارس ،امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی
فرمانده نیروی هوایی ارتش ،با حض��ور در پایگاه
هوایی ش��هید بابایی اصفهان ضمن بازدید از توان
عملیاتی این یگان ،در مراسم رونمایی از هواپیمای
بازآماد شده اف  ۱۴این نیرو به دست متخصصان
فنی اظهار کرد :خدا را شاکریم که امروز شاهد بازآماد
یکی دیگر از هواپیماهای جنگنده این نیرو پس از
 ۱۸سال زمینگیر شدن ،با  ۳۹هزار نفر ساعت کار
هستیم که به دست متخصصان داخلی و با استفاده
از دانش کام ً
ال بومی بازس��ازی و در ریل عملیاتی
قرار گرفت .وی تصریح کرد :امروز نیروی هوایی به
برکت خون شهدا و وجود جوانان متخصص و والیی
نیرویی آماده ،با اقتدار و مطیع فرماندهی معظم کل
قوا حضرت آیتاهلل خامنهای عزیز برای جانفشانی
در راه صیانت از ارزشهای انقالب اسالمی و حفاظت
از کیان کشور عزیزمان ایران است.

امیر واح��دی در ادامه خاطرنش��ان کرد :نیروی
هوایی یک نی��روی دانش محور و خ��ود اتکا بر
پای��ه بهرهگی��ری از دانش بوم��ی و متخصصان
داخلی است که افتخار بازآمادسازی هواپیماهای
جنگی همچ��ون اف  ۱۴را در کارنامه خود دارد،
هواپیمایی که کشور عزیزمان ایران تنها دارنده

آن در جهان اس��ت ،که وظیفه ای��ن هواپیمای
جنگنده حفاظت از هس��ته مرکزی کشور است.
فرمانده نیروی هوایی با اش��اره ب��ه همکاری با
شرکتهای دانش بنیان خاطر نشان کرد :امسال
بحمداهلل ب��ا توجه به نامگذاری س��ال  ۱۴۰۱به
نام دانش بنیانها و اهتمام وی��ژه نیروی هوایی

نسبت به اس��تفاده از تجربیات و دانش نخبگان
فنی توانستهایم در این زمینه همکاریهای مفید
داشته باشیم تا جایی که امروز بسیاری از قطعات
گلوگاهی این نیرو به دست شرکتهای توانمند
دانش بنیان طراحی و س��اخته میشود که این
تنها گوش��های از همکاریها و ه��م افزاییهای
نیروی هوایی با این شرکتها است .وی در پایان
اظهار کرد :ارتباط نیروی هوایی با دانش��گاهها و
صنعتگران جوان کش��ور یک ارتباط تأثیر گذار
و دوس��ویه اس��ت که ما همواره در تالشیم این
ارتباط��ات را بی��ش از پیش گس��ترش دهیم تا
در آینده نه چندان دور ش��اهد پیش��رفتهای
چشمگیر در صنعت هوایی باشیم.
گرومان اف  ۱۴تامکت هواپیمای جنگنده مافوق
صوتی دو موتوره ،دو سرنشین و مجهز به سیستم
بال متحرک ساخت شرکت گرومان در امریکا است
که نخستین پرواز خود را در سال  ۱۹۷۰انجام داد و
از سال  ۱۹۷۴برای خدمت در نیروی دریایی امریکا
پذیرفته ش��د .اولین بار س��ال  ۵۴بود که پای این
جنگنده رهگیر به پایگاه هوایی اصفهان باز شد.

یادآوری چند نکته به برادر عباد!

ویژ ه

روحانیت شیعه در ایران در زمره اقشاری است که از قدرت و نفوذ باالیی
برخوردار بوده و توانایی ایفای نقش در صحنههای سرنوشتساز را دارد.
قدرتی که با افزایش سطح آگاهیهای سیاسی-اجتماعی مردم تقویت
شده و روندی افزایش��ی به خود گرفته و در وقایع بزرگی مثل انقالب
مشروطه ،نهضت ملی ش��دن صنعت نفت ،پیروزی انقالب اسالمی و
تشکیل و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران به خوبی خود را معرفی
کرده است .عوامل س��ازنده چنین قدرتی ،پایگاه اجتماعی و معنوی
روحانیت است که در پیوند با توده مردم حاصل میشود؛ همان مردمی
که در طول تاریخ از گرایش دینی برخوردار بودهاند.
همین پیوند و ارتباط عمیق با مردم اس��ت که ب��رای روحانیت نقش
پیشگامی و رهبری در وقایع بزرگ تاریخ معاصر را مقدور ساخته و در
همین حال رشک ،حسد و کینهتوزی سیاستبازان و بازیگران سیاسی
غیرمذهبی و شیفته قدرت را برانگیخته تا برای جبران ناتوانی در رقابت
با روحانیت ،از هرگونه ابزار خیانت و جنایت استفاده کنند.
عوامل سازنده پایگاه اجتماعی و مردمی روحانیت عبارتند از:
 -1ماهیت غیرطبقاتی روحانیت شیعه که امکان ورود به این کسوت از
میان تمامی اقشار و طبقات اجتماعی فراهم بوده و سیستم روحانیت
هم هیچ سلسله مراتب رسمی ،مثل آنچه در احزاب معمول است ،وجود
ندارد .بنابراین ،روابط بین س��طوح روحانیت که براساس میزان علم،
درک فقهی ،تقوا و معنویت تعیین میشود ،یک رابطه قلبی و معنوی
است و حتی اجتهاد و تقلید که نهاد روحانیت را به ارتباط با توده مردم
نیز میکشد ،نه براس��اس اجبار و تعهد رسمی که براساس داوطلبی و
گرایش معنوی و دلی متکی اس��ت .هر عالقهمند به کسوت روحانیت
امکان حضور در حوزه و فراگیری علوم دینی را دارد و هیچ امتیاز ارثی
و طبقاتی در کسب مراتب علمی و معنوی روحانیت وجود ندارد و تنها
استعداد در کسب علم و شوق معنوی و تقوای افراد است که میتواند
دستیابی به مراتب روحانیت را فراهم آورد.
 -2حضور در بی��ن م��ردم و ارتباط مس��تقیم و بدون واس��طه که از
پیشنمازی در مسجد و پاسخگویی به مسائل شرعی را تا ایفای نقش
در مراسم عزا و عروسی و دادن مشاورههای مرتبط با احکام شرعی در
کس��بوکار و زندگی جاری مردم و معنویترین مراسم جمعی و شور
فردی مؤمنان ،یعنی حج فرا میگیرد.
به عبارتی روحانیت برای ایفای نقش خود ،مجبور به حش��ر و نش��ر با
مردم است و وظیفه ذاتی او که بیان اس�لام و عقاید و احکام مرتبط با
آن برای جامعه میباشد ،مستلزم رفتن به سمت مردم و حضور در بین
مردم است.
همین حضور در میان مردم است که به تحقیق علمی و ارتقای سطح
علمی روحانیت کمک میکند و به او امکان دریافت نیازهای ش��رعی
مردم و ت�لاش علمی برای فراهم ک��ردن پاس��خهای عالمانه و دینی
میدهد.
 -3همدردی ،همدلی و همراهی با مردم و قرار داش��تن در کنار مردم
در سختترین شرایط که از بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله تا بحران
کرونا ،روحانیت این همدردی و همدلی را نه با ابراز زبانی و بیان بلکه با
عمل و پذیرش خطر و زحمت به مردم منتقل میکند.
در همین بیماری مهلک و فراگیر کرون��ا که در مراحل اولیه با موجی
از وحش��ت همراه بود ،طالب و روحانیون نهتنه��ا در عرصه معنوی و
آرامش روحی و روانی مردم ایفای نقش میکردند ،بلکه در ش��رایط
سخت درمان در کنار کادر درمان و درخدمت مردم بودند و زمانی که
کفن و دفن فوتیها بر اثر وحش��ت کارکنان این امور با اخالل مواجه
شده بود ،درکنار مصیبتزدگان بوده و اجازه ندادند حتی حرمت اموات
آنان مخدوش شود.
 -4داش��تن در ورودی باز با م��ردم و پذیرش آنان ب��ه دور از هرگونه
تشریفات ،تکلف زاید و س��هولت ارتباطگیری مردم با آنان که نهتنها
مقبولیت مردمی را فراهم میکند ،بلکه روحانیت را با توجه به جایگاه
معنوی در زمره مهمترین گروههای مرجع اجتماعی نیز قرار میدهد.
 -5ظلمستیزی و حمایت از مظلوم که در پیوند با آموزههای دینی و
اعتقادی ،روحانیت را همواره در کنار مظلوم و مقابل ظالم قرار داده و
پایگاه او را در توده مردم تقویت کرده است.
همین عوامل و ویژگیهاس��ت که روحانیت را نه تنه��ا به عنوان یک
نهاد دینی بلکه نهادی واجد پایگاه اجتماعی و قدرت و نفوذ سیاسی
در جامعه ایرانی مطرح میکند و به او امکان ایفای نقش در مهمترین
تحوالت سیاسی و اجتماعی را میدهد.
در پیوند با همین جای��گاه و رهبری روحانیت در انقالب اس�لامی و
همراهی مردم متدین ،نظام جمهوری اسالمی برقرار شده و استحکام
یافته که به مثابه خاری در چش��م مستکبران و س��لطهجویان عالم و
همچنین مانعی پیشروی جریانات سکوالر به حساب میآید .نظامی
که علم اس��تقالل در برابر س��لطهجویی غرب برافراش��ته و صاحبان
تفکر س��کوالر و گرایش به غرب را در انزوا قرار داده تا زمانی که مورد
حمایت و پشتیبانی مردم باش��د ،آسیبناپذیر خواهد بود و روحانیت
امروز در جلب این حمایت نقش��ی بیبدیل دارند .از اینرو دشمنان و
معاندان نظام که هر دو ،روحانیت را مانع س��کوالریزه ش��دن جامعه
ایرانی و جداس��ازی مردم از حاکمیت میدانند ،امروز کمر به بدبین
س��اختن مردم به روحانیت و اعتبارزدایی از این نهاد دینی و مردمی
بس��تهاند تا امکان حذف این نهاد را از تحوالت جامعه فراهم کنند و
س��پس با فاصله انداختن بین مردم و نظام به اه��داف کثیف خود که
نوعی ارتجاع تاریخی – سیاسی و بازگشت به رژیمی وابسته و سکوالر
است ،نائل آیند.
راه خنثیسازی این نقشه شوم ،پاسداشت همان عوامل و ویژگیهایی
اس��ت که پایگاه اجتماعی و مردمی روحانیت را ایج��اد کرده و تداوم
بخش��یده ک��ه در رأس آن«سادهزیس��تی»« ،اجتن��اب از هرگون��ه
تش��ریفات» «،حضور متواضعانه در بین م��ردم» و«خدمت خالصانه
به مردم» است.
البته در این میان ،نباید از نقش تخریب��ی عوامل فرصتطلب و دالل
مسلکانی که برای رسیدن به منافع کثیف مادی ،حتی اعتبار روحانیت
را نیز ابزار نیل به منفعت قرار میدهند ،غافل شد .لذا «مواظبت بر بیت
و اطرافیان» و «دوری از عناصر فرصتطلب و متظاهر» و «استماع نقد
صادقانه و دلسوزانه دیگران» را هم باید به موارد فوق افزود .همانگونه ک ه
«عامل بودن به نظرات» و« تعهد به مراعات آنچه تبلیغ میکند» برای
اثبات صداقت نزد مردم یک ضرورت قطعی است کما اینکه در گذشته
عالم بی عمل مورد نکوهش بوده و امروز عمل عالمانه از سوی روحانیت
مورد نیاز است ،علمی که منحصر به حوزه و زمان گذشته نیست و انتظار
میرود به روز و چند موردی باشد.
روحانیتی از جنس ش��هید مطهری ،ش��هید بهشتی ،ش��هید عبداهلل
میثمی ،ش��هید محالتی و حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنهای،
نمایندگان اصیل و واقعی نهاد روحانیتاند که البته مثل خود مکتب
اسالم دارای دو بعد جاذبه و دافعه بودهاند.
چنین روحانیتی در برخ��ورد با افکار گوناگ��ون اجتماعی و صاحبان
اندیش��ههای مختلف هم توان علمی پاسخگویی داش��تهاند و هم در
عمل الگویی برای اثبات اصالت و درستی این اندیشهها بوده و لذا نزد
فطرتهای پاک جاذبه و برای حریصان قدرت مادی و شیطانصفتان
دافعه داشتهاند.
توده مردم متدین ایران ،چنین روحانیتی را ملجأ خود در همه سختیها
و مرجع خود برای هر نوع گشایش و سعادت مادی و معنوی یافتهاند و
این درد بزرگ جهانخواران و دنیا پرستان و راز تمام حسد و کینهورزیها
نسبت به روحانیت است.
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علی ربیعی از اعضای دولت حسن روحانی ،طی یادداشتی
در روزنامه اعتماد نوشته« :اثرگذاری غیرقابل انکار تحریمها،
نه تنها بر اقتصاد بلکه حتی بر سبک زندگی ایرانیان در همه
شئون اجتماعی ...ش��اید برای مردم امری روشن و بدیهی
باشد ،اما همچنان شاهد هستیم که برخی مسئوالن و فعاالن
سیاس��ی هنوز درصدد انکار آن برمیآیند و در تداوم مشی
سیاس��ی ناپس��ندی که هدف از آن تخطئه دولت قبل بود،
اهمیت تحریم را انکار میکنند» .
وزیر کار اس��تیضاح ش��ده دولت روحانی در ادام��ه آورده:
«پیشتر ،وقتی از تأثیر مرگبار تحریمهای ظالمانه در تهدید
زندگی ،معیشت ،نش��اط و روان جامعه و نیز از همبستگی
تحریم و FATFدر به خطر انداختن جان انس��انها سخن
گفته میشد،باید ریسک انواع برچس��بها به جان خریده
میشد .این روزها آنچه انکار میشد ،اندک اندک بر زبانها
جاری میشود .امروز کام ً
ال مشخص شده است که هیچ کس
در پی گره زدن تحریمها به سفره مردم نبود» ...
او افزوده« :خوش��بختانه امروز به م��دد تالشهای صورت
گرفته ،از ایران رفع شبح امنیتیسازی شده و امریکا تبدیل به
یک محکوم اخالقی و تنها در عرصه بینالمللی شده است» .

در مورد یادداشت سخنگوی دولت روحانی چند نکته قابل
تذکر است:
اول یادآوری چند جمله از حس��ن روحانی قبل از انتخابات
خرداد  92قابل تأمل است .روحانی در یک برنامه تبلیغاتی
برای انتخاب��ات  92در فروردین آن س��ال گفت« :مدیریت
اقتصادی کشور به جای آنکه در این شرایط حساس با تکیه
بر قدرت مقاومت و ابتکار مردم عزیز و سرفراز ایران پیام رشد
پایدار به جهان بدهد ،متأسفانه پیام ضعف به تحریمکنندگان
میدهد ...همه ضعفه��ا و ناکارآمدیه��ا را نمیتوان پای
تحریم نوشت» .
روحانی همچنین  7اردیبهشت  92با بیان اینکه یک مدیریت
خوب میتوانس��ت جلوی تحریمها را بگیرد ،گفته بود« :آیا
اموری چون افزایش نقدینگی در جامعه و هفت برابر شدن
آن و تبدیل  68هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه در عرض
هفت س��ال به  450هزار میلیارد تومان ربطی به تحریمها
داشت؟ یا به مدیریت ضعیف مسئوالن امر برمیگردد؟ البته
بخشی از مشکالت به تحریمهای بینالمللی برمیگردد ،اما
این موضوع هم به مدیریت داخلی کشور برمیگردد ،چرا که
یک مدیریت خوب میتوانست جلوی تحریمها را گرفته یا

حداقل این تحریمها را تقلیل کند» .
حس��ن روحانی  23مهر  91نیز خاطرنشان کرده بود« :مگر
از سال  1385تحریم نشدیم ،اما برای شرایط تحریم چه کار
کردیم؟ آیا به فکر اقتصاد مقاومت��ی و برنامهریزی برای این
شرایط بودیم؟»
دوم آنکه علی ربیعی ش��اید فراموش کرده که نبود واکسن
و وارد نکردن آن را به  FATFمرتب��ط کرده بود .او دی ماه
 ،۹۹در اظهارنظری تأملبرانگیز گفته بود« :نپیوستن ایران
به  FATFعلت ناتوانی در خرید واکسن است ».اما چطور
در دولت رئیسی بدون پیوستن به  FATFتوانستیم واکسن
بخریم و همین مسئله موجب شد تا از آمار فوتیهای ۷۰۰
نفر در روز رسیدیم به آمار کمتر از  10نفر در روز و حتی آمار
سه فوتی در روز نیز ثبت شد؟
س��وم آنکه این پیروزی اخالقی اگر هم درس��ت باشد ،مگر
هدف از پیش تعیین ش��ده بود؟ آیا دولت روحانی به سوی
برجام رفت تا امریکا را محکوم اخالقی کند یا رفت تا گشایش
اقتصادی برای مردم اتفاق بیفتد؟ آیا ما از فعالیت هستهای
خود عقب نشینی کردیم تا بتوانیم جام بازی جوانمردانه را از
دست امریکاییها بگیریم و به خانه خود بیاوریم؟

ترور مدافع حرم  در تهران

روابط عمومی کل س�پاه در اطالعیهای از ش�هادت مدافع سرافراز
ی در اقدام تروریس�تی ضد
حرم س�رهنگ پاس�دار صیاد خدای� 
انقلاب و عوام�ل وابس�ته ب�ه اس�تکبار جهان�ی خب�ر داد.

به گزارش سپاه نیوز ،روابط عمومی کل سپاه در اطالعیهای با اعالم خبر
اقدام جنایتکارانه تروریستی ضد انقالب و عوامل وابسته به استکبار جهانی
در شهادت یکی از مدافعان سرافراز حرم افزود :عصر دیروز (یکشنبه) در
یکی از کوچههای منتهی به خیابان مجاهدین اسالم در شرق تهران ،مدافع
حرم سرهنگ پاسدار صیاد خدایی هدف جنایت تروریستی ضد انقالب و
عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت.
این اطالعیه با تبریک و تسلیت ش��هادت مدافع سرافراز حرم سرهنگ
پاس��دار صیاد خدایی به خانواده معظم وی تأکید کرده است :اقدام الزم
برای شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربین پیشبینی شده و در حال
انجام است.
روابط عمومی کل سپاه در خبر دیگری از دستگیری شبکهای از اراذل و
اوباش مرتبط با سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی خبر داد و تصریح
کرد :این شبکه با هدایت س��رویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی ،اقدام
به سرقت و تخریب اموال ش��خصی و عمومی ،آدم ربایی و اخذ اعترافات
ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش مینمود .این اطالعیه خاطر نشان
کرده است :عوامل این شبکه را سپاه پاس��داران انقالب اسالمی و وزارت
اطالعات دستگیر کردند.
به نظر میرسد ،روند تحوالت در سوریه و تغییر معادالت به نفع مقاومت،
عرصه را بر رژیم صهیونیستی تنگ تر کرده ،از این رو سران این رژیم برای
رهایی از فشارها به اقدامات ایذایی و تروریستی رو آورده اند.

قاتل روحانیون حرم رضوی:
کارم تروریستی بود

دادگاه رس�یدگی ب�ه اتهام�ات مته�م حادث�ه ح�رم رض�وی
صب�ح دی�روز در دادگاه انقلاب اسلامی مش�هد برگ�زار ش�د.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،فروردین ماه امسال بود که سه طلبه
حاضر در صحن پیامب��ر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی از س��وی فردی
با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفتند که با ت�لاش عوامل انتظامات و
یگان حفاظت حرم مطهر ،ضارب بالفاصله بازداش��ت شد .در همان روز
حجتاالسالم اصالنی با وجود تالشهای کادر درمان به شهادت رسید و
حجتاالسالم پاکدامن و دارایی در بیمارستان بستری شدند که چند روز
پس از حادثه حجت االسالم دارایی نیز به دلیل شدت ضربات وارده از سوی
ضارب به شهادت رسید .در پی وقوع این حادثه ناگوار ،به سرعت پرونده
قضایی دراین خصوص تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات همهجانبه
و طی تشریفات قانونی ،قرار نهایی و کیفرخواس��ت فرد ضارب از سوی
دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان صادر شد.
بر همین اساس ،جلسه رس��یدگی به این پرونده ،صبح دیروز به ریاست
قاضی سید هادی منصوری در دادگاه انقالب اسالمی مشهد ،وکالی شکات
و متهم و خانواده شهدای حادثه به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای این جلس��ه ،رئیس دادگاه انقالب اس�لامی مشهد از نماینده
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز خراس��ان رضوی خواس��ت به قرائت
کیفرخواس��ت صادره بپ��ردازد .نماینده دادس��تان ضم��ن قرائت مفاد
کیفرخواس��ت ،عنوان کرد :این فرد به محاربه از طریق کش��یدن سالح
(تجرید س�لاح) روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت
که موجبات ناامنی در محیط حرم مطهر رضوی را فراهم کرده بود ،متهم
است .وی ،نحوه ورود غیر قانونی متهم به کشور را تشریح کرد و افزود :متهم
دارای تفکرات تکفیری بوده است .نماینده دادستان در ادامه با تشریح نحوه
آماده شدن متهم برای ارتکاب جرم و نحوه ورود به حرم مطهر رضوی به
بیان شیوه ارتکاب جرم توسط متهم پرداخت .نماینده دادستان با اشاره
به اقاریر متهم عنوان کرد :متهم در مراحل مختلف به صراحت اعالم کرده
که ارتکاب جرم را قبول دارد .وی افزود :متهم عبداللطیف مرادی مشهور
به عبداللطیف السلفی فرزند محمد طاهر ،تبعه افغانستان و به شدت تحت
تأثیر افکار تکفیری قرار داشته است.
قصد قبلی متهم برای ارتکاب جرم
نماینده دادستان ادامه داد :متهم با سوء نیت و قصد قبلی برای ارتکاب جرم
به سه روحانی در حرم مطهر رضوی با یک قبضه چاقو حمله میکند که
متعاقب این اقدام وحشیانه یک نفر از روحانیون مجروح و دو تن دیگربه
شهادت رسیدهاند .سپس رئیس دادگاه از حجتاالسالم پاکدامن روحانی
مجروح حادثه حرم مطهر رضوی خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه
شکات به بیان مطالب خود بپردازد .حجتاالسالم پاکدامن ضمن بیان
مطالب خود از دادگاه خواست تا متهم در چارچوب موازین شرعی و قانونی
مجازات شود.
پس از پایان اظهارات خانواده شهدای این حادثه و شهود ،رئیس دادگاه از
متهم خواست در جایگاه قرار گرفته و از خود دفاع کند.
متهم :اقدامم خالف سیره صحابه بود
متهم با بیان اینکه اتهامات خود را قبول دارم ،عنوان کرد :در فضای مجازی
فعالیت و بعضی از شبکهها را دنبال میکردم و در حرم با کارد به روحانیون
حمله کردم .وی س��پس ادامه داد :اقدامم خالف اسالم ،سیره صحابه و
اش��تباه بود و افرادی را که مورد حمله قرار دادم بیگناه بودند .قبول دارم
اقدامم تروریستی بوده است .در دوران زندگی در ایران مردم با من خیلی
خوب رفتار میکردند .پس از دفاعیات متهم ،رئیس دادگاه از وکیل وی
خواست در جایگاه قرارگرفتهو مطالبخودرابیانکند.وکیلمتهمخطاب
به دادگاه عنوان کرد :حضور من در این جایگاه به معنی دفاع از عمل موکل
نیست بلکه از جایگاه حرفهای از فرصت ایجاد شده توسط دادگاه در راستای
اجرای عدالت استفاده میکنم .از دادگاه به خاطر رعایت اصول حرفهای و
مفاد قانونی با هدف جاری شدن عدالت تشکر میکنم .موکل من اتهام خود
را قبول دارد اما نادم است.
سپس نماینده دادس��تان ،عنوان کرد :متهم با اقدام خود در یک محیط
امن ،باعث ایجاد ناامنی و ترس و وحشت مردم شده است و تقاضای اشد
مجازات را برای نامبرده دارم .متهم در آخرین دفاع ،ضمن اقرار مجدد به
اقدام خود ،گفت :در یکی از کشورهای همسایه اساتیدی داشتم و تحت
تأثیر تعلیمات آنها قرار داشتم .وی افزود :اتهام خود را قبول دارم .این کار را
انجام دادم .اعمال من خالف اسالم و سیره صحابه بوده است .اقرار میکنم
اشتباه کردم.

