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 دوگانه های غیرقابل انکار 
مناظره زاکانی و تاج زاده

مهدی جهان تیغی

مدیرمسئول جهان نیوز

مناظره سوم دکتر زاکانی و مصطفی تاج زاده، در حالی برگزار 
شد که به نسبت دو مناظره قبلی داغ تر و جذاب تر بود و می توان 
گفت برخی از مهمترین اظهارات ناگفته  ی چند سال اخیر میان 
جری��ان اصولگرا و اصالح طلب در مواجه رودرو با یکدیگر گفته 
ش��د. اما در درون این مناظره چند واقعیت و دوگانه ش��فاف و 

غیرقابل انکار نیز بوجود آمد که بسیار قابل تامل است.
یک: گفت وگوی روز سه ش��نبه ب��ه معنای واقعی مناظره 
دوگانه انقالب��ی و غیرانقالبی بود. گرچه تاجزاده و بس��یاری 
از اصالح طلب��ان دیگر خود را انقالب��ی نمی دانند و اعالم هم 
می کنن��د ولی دیروز ماهیت واقع��ی اختالف نظر و جدال دو 

جناح اساسی کشور را نشان داد. قرائت های دو طرف از فتنه ها 
و سیاس��ت خارجه به معنای واقعی تقابل دو دیدگاه انقالبی 
و غیر انقالبی بود. البته دیروز تاج زاده که در جلس��ات قبل به 
صراحت والیت فقیه وامام خمین��ی نیز نقد کرده بود، اینبار 
درباره رهبرمعظم انقالب نیز متعرض شد ولی نکته جالب این 
بود که یکبار دیگر نش��ان داد چقدر دس��ت جریان اصالحات 

برای تخریب رهبری خالی و صدالبته بی منطق است.
دو: دوگانه آزادگی و قبیله گرایی؛ روز سه ش��نبه تاج زاده 
به صراحت گفت هدفش دف��اع همه جانبه از اصالحات و هم 
حزبی هایش اس��ت. این قبیله گرایی آنقدر مش��مئزکننده بود 
که او حتی از محمدعلی نجفی که تنها بخش��ی از فساد مالی 
و اخالقی او نمایان ش��ده، به عنوان مدیر پاکدست و منتخب 
اصالح طلبان یاد کرد! این را مقایس��ه کنید با موارد متعددی 
ک��ه دکتر زاکانی برخی اش��تباهات ص��ورت گرفته از برخی 
اف��راد در درون جریان اصولگرایی و یا حتی نهادهای انقالبی 
را قب��ول و اتفاق��ا در نقد آنها همراهی هم ک��رد. اوج منطق 
جالب زاکانی نیز در این جمله طالیی نهفته بود: اگر یک فرد 

انقالبی تخلف کرد باید دو برابر مجازات شود
س��ه: در مناظره روز سه ش��نبه دوگانه عزت و منطق در 
برابر دوگانه ذلت و ساده انگاری در سیاست خارجه یکبار دیگر 
شفاف به نمایش گذاشته شد. وقتی اینک حتی دیپلمات های 
م��ورد حمایت صد درصد اصالح طلبان امروز اعتقادی مذاکره 
ب��ا آمریکا و به خصوص با فرد هتاک��ی همانند ترامپ ندارند، 
تاج زاده یکباردیگر از بازگشت ذلیالنه به میز مذاکره با آمریکا 
در همین ش��رایط دف��اع کرد! تاج زاده و دوس��تانش به حق 
ب��ه گفته زاکان��ی، اصالح طلبی به روش بن س��لمان را دنبال 
می کنند. روش��ی که نهایت��ا می خواهد ای��ران عزیز و باعزت 

امروز را به یک گاوشیرده برای آمریکا تقلیل دهد.
چهار: دوگانه معیش��ت و سیاست زدگی؛ دولت کنونی که 
ارکان آن را اصالح طلبان تشکیل می دهند، وضعیت معیشتی 
را به جایی رس��انده که س��فره مردم در حال برچیده ش��دن 
اس��ت، تاج زاده نه تنها عالقه ای به طرح بحث درباره معیشت 
م��ردم از خود نش��ان نداد و حتی لحظه ای ه��م برای احترام 
ب��ه مردم حاضر نش��د حتی مقدار ناچیزی از مس��ئول بودن 

اصالح طلبان در وضعیت معیش��تی کنونی م��ردم را بپذیرد. 
بدت��ر از این بی صداقتی، عدم داش��تن نس��خه و راهکار برای 
بهبود معیش��ت زندگی مردم بود که تاج زاده فقط روش شش 
س��ال اخیر - یعنی مذاکره با آمریکا - را پیشنهاد داد. جالب 
آنکه در مناظره علی رغم درخواس��ت دکتر زاکانی، تاج زاده 

یک دستاورد نیز برای برجام بیان نکرد!
پنچ: دوگانه صداقت و دروغ! اینکه تاج زاده بارها مواردی را به 
دروغ بیان کرد که فی المجلس زاکانی بخشی از آنها دروغ ها را برمال 
کرد به کنار! اما اصرار به دروغ بزرگ ده ساله "تقلب" که همچنان 
همه اصالح طلبان حتی یک ورق سند نیز درباره ادعای خود برای 
آن ارائه نداده اند، بس��یار عجی��ب و اوج صداقت اصالح طلبان با 
مردم را نش��ان می دهد. در صداقت زاکانی هم همین بس که در 
هیچ کدام از س��ه مناظره خود با تاج زاده درباره فتنه 78 هیچگاه 
ژس��ت سیاسی نگرفت و به صراحت گفت که هم دانشجویی که 
س��نگ زد و هم بخشی از نیروی انتظامی اشتباه کردند، این در 
حالیست که بسیاری فرصت خودشیرینی غیرصادقانه برای جامعه 

دانشجویی را در این مواقع از دست نمی دهند!

یادداشت

دولت پاسخی به مجمع درباره لوایح اف.ای.تی.اف نداده است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام به تش��ریح پاس��خگویی دولت درباره 

سواالت کمیسیون های تخصصی این مجمع پرداخت.
آیت اهلل محس��ن مجتهدشبستری درباره دستور کار دیروز مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: این جلس��ه ادامه دستور کار قبلی خواهد بود و برای زمان 

بندی مصوباتی که بعضی از آنها حدود ده س��اله بودند، نیز چاره اندیش��ی خواهد 
ش��د. وی ادامه داد: جلس��ه دیروز در ادامه دس��تور کار های قبلی بوده و مربوط به 

کنوانس��یون ها نخواهد ب��ود و همچنین درباره لوایحی نظی��ر اف.ای.تی.اف هم صحبت 
نخواهد شد.

 آیت اهلل شبستری همچنین در پاسخ به این سوال که »آیا دولت پاسخی به ۱۱ سوال 
کمیس��یون های تخصصی درب��اره لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف داده اس��ت؟« گفت: هنوز 

دولت در این باره پاسخی به ما ارائه نکرده است.

مصلحت
موضع رهبر انقالب در دیدار آبه دولت آمریکا را تحقیر کرد

دبیر ش��ورای نگهبان گفت: موضع رهبر انقالب در دیدار نخس��ت وزیر ژاپن 
دولت آمریکا را تحقیر کرد و در تاریخ ماندگار شد.

آیت اهلل احمد جنتی در نطق پیش از دستور خود در جلسه این شورا گفت: 
برخی رخدادها و ش��خصیت ها نام شان در تاریخ همواره ماندگار بوده و هست؛ از 

جمله این شخصیت های بزرگ، جناب حمزه سیدالشهدا)ع( و حضرت عبدالعظیم 
حس��نی)ع( هستند که نام شان در تاریخ اسالم ماندگار ش��ده است. وی در ادامه به 

دیدار اخیر نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقالب اشاره کرد و اظهار داشت: همانطور که 
نمایندگان محترم مجلس در بیانیه تشکرآمیز خود مطرح کردند، نوع رفتار رهبر انقالب 

با نخست وزیر ژاپن بر ۳ اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار بود.
وی تاکید کرد: مواجهه هوش��مندانه مقام معظم رهب��ری با آمریکایی ها یادآور این 

جمله حضرت امام بود که می فرمودند »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«.

شورای نگهبان
مهلت دوماهه ایران در برجام قابل تمدید نیست

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: مهلت دوماهه ایران به طرف های باقیمانده 
در برجام قابل تمدید نیست و براساس برنامه زمان بندی شده، گام دوم برداشته شد.
بهروز کمالوندی تصریح کرد: مهلت دوماهه ایران به طرف های باقیمانده در 
برجام قابل تمدید نیس��ت و براس��اس برنامه زمان بندی شده، گام دوم برداشته 

ش��د و در ادامه نیز زمان بندی ها به شکل دقیق دنبال می شود. وی افزود: بر اساس 
قانون اقدام متناس��ب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام، اقدام 

ما وابس��ته به نحوه اجرای تعهدات س��ایر اعضای برجام است و این نمی شود ما تعهدات 
خود را انجام دهیم و آنها در عمل کاری نکنند.

وی تأکید کرد: پیام ما روشن است و در عمل مفهوم رفتار آنها این است که نمی خواهند 
به تعهدات پایبند باشند، یا توانایی آن را ندارند، که در این صورت، حجت برای ما تمام شده 

است، بر همین اساس ما طبق فرمایشات رهبری و قانون مجلس عمل خواهیم کرد.

سخنگو

 مسئوالن شجاع باشند
در مقابل توپ و تشر این و آن پس نزنند
ش��جاعت و عقالنّیت. این ه��م یک وظیفه ی دیگر 
مسئولین است؛ هم شجاع باشند، در مقابل توپ و تشر 
این و آن پس نزنند، آنچه را صحیح اس��ت، آنچه را باید 
انجام بدهند، در مقاب��ل یاوه گویی های این دولتمردان 
آمریکای��ی و اروپایی و دیگران، آن را از دس��ت ندهند؛ 
می بینید که چه بی ربط حرف میزنند؛ حرفهایشان واقعاً 
گاهی مثل دلقک اس��ت. دولتمرد آمریکایی -میخواهد 
م��ا را مثاًل در دنیا هو کند می آید- میگوید ایران حقوق 
بش��ر را از عربستان س��عودی یاد بگیرد! به این آدم چه 
میش��ود گفت؟ غیر از دلقک حرف دیگری میشود زد؟ 
عنوان دیگری میش��ود داد؟ ای��ن آدم و این  جور آدمها 
نه تهدیدشان، نه وعده ش��ان، نه قولشان، نه امضائشان 
اعتبار ندارد. به اینها نباید اعتنا کرد، شجاعانه در طریق 
صحیح باید حرکت کرد؛ و ]همین طور با[ عقالنّیت؛ با 
احساس��ات نمیش��ود حرکت کرد، اداره ی یک کشور با 
ِصرف احساسات امکان پذیر نیست. احساسات خیلی الزم 
اس��ت اّما در مقام پشتیبانی عقالنّیت؛ راه را با عقالنّیت 

انتخاب بکنیم، با انگیزه و احساسات پیش برویم. 

بیانات در دیدار مردم قم
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مخاطب شمایید

مرگ مشکوک مرسی درخور توجه است
حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس 
در امور بین الملل نوشت:   مرحوم محمد مرسی 
اشتباهاتی در دوره ریاست جمهوری خود مرتکب شد 
اما اقدامات آمریکا، عربس��تان س��عودی و امارات علیه 
مردم مصر تاریخی، تمدنی و ادیانی و مرگ مش��کوک 
مرس��ی موض��وع متأثر کنن��ده و درخور توجه اس��ت! 

تسلیت به دوستداران و خانواده دکتر محمد مرسی.

برداشت کدخدایی از سرنوشت محمد مرسی
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
نوش��ت:  ف��راز و فرود  محمد مرس��ی در مصر 
نش��ان داد که  مقاومت همیش��ه دستاوردی مهم تر از 

اعتماد به آمریکا و غرب به همراه دارد.

 غرامت 1/3 میلیارد پوندی انگلیس
به ایران پرداخت می شود

حمید بعیدی نژاد س��فیر ایران در لندن نوشت: 
 وزارت خزانه داری بریتانیا در بیانیه رسمی اعالم 
کرد که دادن خس��ارت به بانک ملت به جهت تصمیم 
غلط دولت انگلیس در اعمال تحریم علیه بانک ملت را 
پذیرفته و مبلغ خسارت را با آن بانک تفاهم کرده است. 
بر این اساس انگلیس باید ۳/۱ میلیارد پوند معادل ۶/۱ 

میلیارد دالر به بانک ملت پرداخت نماید.

سیاست مجازی

نلغزیم نلغزیم ما همه با هم هستیم
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
صده�ا هادی رض�وی داریم و هر انس�انی اگر زمین 
لغزنده باش�د ممکن اس�ت لغزیده و زمی�ن بخورد، 
بنابرای�ن حاکم�ان، ناظ�ران و سیاس�تگذاران باید 

مراقبت کنند تا افراد زمین نخورده و پا ها نلغزد.
م�ا از ای�ن انش�ا نتیج�ه می گیریم ک�ه مقصر 

اختالس های اخیر، کدام یک از عوامل زیر است؟
الف( مدیرعامل شرکت روغن ترمز بهران

ب( رئیس اتحادیه تولید کنندگان وازلین تهران
ج( مس��ئول کنترل کیفیت شرکت صابون سازی 

گلنار و پسران!
د( هر س��ه گزینه ف��وق صحیح اس��ت در نهایت 

اطمینان!
نماینده نجف آباد: منبع خبرم را به شما بدهم؟ 
هیچ جای دنیا باب نیست سیاستمداری منبع خبر 

خود را به خبرنگاری بگوید.
منظ�ور از "کجای دنیا" در اظهارنظر فوق کدام 

یک از گزینه های زیر است؟
الف( ده شلمرود

ب( دهق و علویجه نجف آباد
ج( جزایر هونولولو

د( کشور پادشاهی لسوتو
وزیر نفت: اکنون نمی توانیم به اس�م ایران نفت 

صادر کنیم.
با توج�ه به این اظهارنظر بهتر اس�ت به اس�م 

کدام یک از گزینه های زیر نفت صادر کنیم؟
الف( برادر حسین هدایتی

ب( برادر بابک زنجانی
ج( برادر سیدهادی رضوی

د( ننجون عمه رهبر کره شمالی 

ننجون

ادامه از صفحه اول
چنی��ن اعتق��ادی اس��ت ک��ه باعث می ش��ود 
حساس��یت ها نیز نس��بت به اف.ای.تی.اف بیش��تر 
شود، چراکه کنوانسیون های سی.اف.تی و پالرمو دو 
کنوانسیونی هس��تند که بیشترین مسئله را دارند. 
در این دو کنوانس��یون صراحتاً ای��ران با نام حامی 
تروریسم و تروریست پرور شناخته می شود. اف.ای.

تی ی��ک »برنامه اقدام« ویژه ایران تدوین کرده که 
در آن ۴۲ ش��رط وج��ود دارد و همانگونه که گفته 

شد، ایران در حال اجرای ۳8 شرط آن است. 
ظاهرا ماجرا ومحتوای اف.ای.تی.اف خوب به نظر 
می رسد، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی 
تروریس��م در دنیا، اما این ظاهرا قضیه است چراکه 
چنین قوانینی برای کشورهایی که این سازمان را بنا 
کرده اند قرار نیست اجرا شود و تنها برای کشورهایی 
همچون ایران اجرایی است ضمن اینکه وقتی چندین 
ب��ار بدعهدی غرب را دیده آی��م چرا باید باز با طناب 

پوسیده آنها به چاه جدیدی برویم؟!

پذیرش اف.ای.تی.اف و پالرمو در این 
شرایط عین ذلت است

ام��ا در این ب��اره پیش از ای��ن نماینده محالت 
در مجلس ش��ورای اسالمی نیز معتقد بود: پذیرش 
اف.ای.تی.اف و پالرمو در این شرایط عین ذلت است 

و ما تن به ذلت نمی دهیم.
در همی��ن زمین��ه اما عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام پیش از این گفته بود: رس��یدگی 
به موضوع پیوس��تن ایران به لوایح س��ی.اف.تی و 

پالرمو موجه نیست.
سیدمصطفی میرسلیم در پاسخ به این پرسش 
ک��ه آیا الیحه س��ی.اف.تی و پالرمو از دس��تور کار 
مجمع خارج ش��ده یا همچنان در دس��تور کار قرار 
دارد؟ بیان کرد: اصوالً رسیدگی به موضوع پیوستن 
ما به چنان میثاق هایی، وقتی ما را در شرایط قهری 
تحریم های ظالمانه قرار داده اند، موجه نیست بویژه 
که در ماه گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
هم با بی شرمی در فهرس��ت تحریم گذاشتند. وی 
ادامه داد: بر همگان روش��ن ش��د که هدف آمریکا 
و یاران��ش از پافش��اری برای پیوس��تن ما به چنان 
میثاق های��ی، ایجاد راه های بیش��تر ب��رای افزایش 
اعمال محدودیت علیه ما از طریق اف.ای.تی.اف به 
نیابت از طرف آمریکا و یارانش است؛ بنابراین ادامه 

مطرح کردن آن میثاق ها نوعی ساده لوحی است.
مصباح��ی مقدم دیگر عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام نیز پیوس��تن به پالرمو و س��ی.اف.
تی را که باعث روشن کردن مسایل مالی مان برای 

دشمن می شود عاقالنه ندانسته بود.

دفاع از برجام بی عزت؟!
مدافع��ان برجام با خدش��ه دار ک��ردن اعتماد 

م��ردم به دول��ت کاری کردند که ام��روز مردم با 
ش��نیدن نام تدبی��ر و امید، ناامید می ش��وند و از 
سیب زمینی فروش تا بازاری را نسبت به مسئوالن 
دولتی بدبین کرده اند، مدافعان برجام همین امروز 
هم پاس��خگوی گل گاری ای ک��ه در زندگی مردم 
داش��تند، نیستند و خودش��ان را از پاسخگویی به 
م��ردم تا حدی کنار کش��یده  اند ک��ه مجددا برای 
رای به کنوانسیون مش��کوک سینه سپر می کنند 

و آلزایمر خودخواسته گرفته اند.
آلزایمر خودخواسته گرفته اند تا یادشان نیاید به 
مردم وعده بهبود اوضاع اقتصادی دادند و چند برابر 
رئیس جمهوری قبلی که تقبیحش می کردند تپه آباد 
کردند! آلزایمر خودخواسته گرفتند تا یادشان نیاید 
تمام شب نامه هایی که برای رقیب انتخاباتی روحانی 
پخش می کردند را کاندیدای متبوع خودشان چند 
برابرش بر سر ملت آورده است. یادشان رفته دالر را 
رئیسی ۵ هزار تومان نکرد اما روحانی توانست آن را 

به مرز بیست هزار تومان نزدیک تر کند. 
مدافعان برجام ی��ک روز برای هم رنگ جماعت 
شدن لباس سپاه پوش��یده و می گویند من سپاهی 
هس��تم تا آن را در اینس��تاگرام به اشتراک گذاشته 
و الی��ک بگیرند ام��ا روز دیگر مصاحبه می کنند که 

اقدام امریکا در تروریست اعالم کردن سپاه ربطی به 
پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تروریست ندارد!!! و 
سینه سپر می کنند که اگر به این کنوانسیون نپیوندیم 
ما مس��ئول پاسخ به افکار عمومی نیستیم و یادشان 
می رود که تا همین االن هم پاس��خ افکار عمومی را 
ندادند. یادشان رفته اصال دولت نزدیک دو سال است 
که سخنگو ندارد! و البد اعتقادی به سخگویی ندارد 
که سخنگو نگذاشته هر چند که همان روزهایی هم 
که سخنگو داشت بیشتر به فکر بستن دهان منتقد 
با روش های مس��المت آمیز و معامله گرانه تا اخراج از 

جلسه سخنگویی بود تا پاسخ به سواالت. 
پیش از این نی��ز نمایندگان متمایل به دولت 
نظرش��ان را درب��اره تصویب اف.ای ت��ی اف مانند 
رئیس جمهوری بیان کرده بودند مثال علی مطهری 
معتقد اس��ت که »اگ��ر ما به کارگ��روه ویژه مالی 
نپیوندیم مش��کالت بیش تری ب��رای روابط بانکی 
و مالی مان ایجاد می ش��ود.« اما نمی گوید که االن 
چق��در در مراودات مالی با اروپ��ا توفیق داریم که 
در آن زم��ان آن توفیق به باد می رود و کال یادش 
رفت��ه که رئیس جمهور محبوبش س��ال گذش��ته 
اردیبهش��ت ماه در همای��ش مدیران ب��ه صراحت 
گفت که با گونی!! ارز توزیع می کنند چون سیستم 
مالی مان هنوز راه نیافتاده )روحانی اردیبهشت ماه 
سال گذشته گفت: چهار س��ال گذشته می رفتیم 
با گرفتاری فراوان اس��کناس تهی��ه می کردیم در 
هواپیما می گذاش��تیم، بیمه می کردیم در فرودگاه 
با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می آوردیم. 
صبح چن��د گونی دالر را ب��ه صرافی ها می دادیم، 

صرافی ه��ا ه��م خداوند عاقبت همه م��ا را به خیر 
کند. چطور تقس��یم می کردن��د و به کی می دادند 
جنس هایی هس��ت در میوه فروش��ی وقتی پرتقال 
می آید میوه های خوب را زیر می گذارد و می گوید 
قبال فروختم، پرتقال خوب زیر می ماند برای از ما 
بهتران!!!( عین صحبت های رئیس جمهوری را هم 

نوشتیم که نایب رئیس مجلس بخواند. 
ام��ا جالب اس��ت که هر ک��دام از ای��ن افراد 
نمی گوین��د مگر االن م��راودات بانک��ی و مالی ما 
راه افت��اده ک��ه اف.ای.تی.اف و پالرمو و س��ی.اف.
ت��ی و امثاله��م بخواهند تضمین��ش کنند؟ جناب 
رئیس جمهور محت��رم کاش توضیح دهد آن همه 
اصرار ب��رای تصویب برجام و امضا کردن قراردادی 
که به قول خودش هیچ رئیس جمهوری نمی توانست 
خرابش کند و به ق��ول وزیر خارجه امضای کری!! 
تضمینش بود به کجا رس��یده که ح��اال این لوایح 

بخواهد ملت را به سرمنزل مطلوب برساند؟!
برخ��ی می گویند ش��اید رئیس جمه��ور هنوز 
دقیق نمی داند درباره چه چیزی اصرار می کنند و 
برخی دیگر بر این اعتقادند که شاید او به این دلیل 
که می داند این لوایح تصویب نمی ش��ود می خواهد 
ناکامی اقتصادی دولتش را بر گردن رای ندادن به 
لوایح اف.ای.تی.اف بیندازد تا خود را از پاسخگویی 
به مردم نجات دهد، شاید سناریوهای دیگری هم 
درب��اره این اص��رار روحان��ی و هم طیفانش وجود 
داشته باش��د که اگر ما را در جلسات هیات دولت 
دع��وت کن��د می توانیم آن دالیل را ک��ه می تواند 

منطقی و قانع کننده باشد از خودشان بشنویم.

اصراری عجیب برای تکرار برجام!

درس عبرت تدبیر و امید

کاظمی:  
وع مسؤوالن باید قانون شود اعاده اموال نامشر

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای  اس��المی گفت: طرح اعاده اموال نامشروع باید تبدیل به قیمت شفافیت
قانون شود.

محمد کاظمی درباره انتش��ار آیین نامه رس��یدگی به اموال مس��ئوالن از 
سوی قوه قضاییه و لزوم قانونمند شدن اعاده اموال نامشروع مسئوالن گفت: 
طرح اموال نامش��روع مسئوالن در دس��تور کار بررسی قرار دارد. ضمن اینکه 
تضادی هم با آیین نامه رسیدگی به اموال مسئوالن که از سوی آیت اهلل رئیسی 
منتشر شده اس��ت،  ندارد. وی افزود:  آیین نامه رسیدگی به اموال مسئوالن و 

همچنین طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن در یک راستا است. 
نایب رئیس کمیس��یون قضای��ی و حقوقی تصریح کرد: در کمیس��یون 
موضوع اعاده اموال نامش��روع مس��ئوالن تصویب و کلیات آن هم در صحن 
علنی به تصویب رس��یده اس��ت. ضمن اینکه مجلس در حال تصویب قانون 
در این خصوص اس��ت اما آنچه آیت اهلل رئیس��ی و قوه قضاییه اعالم کرده اند 

آیین نامه اجرایی است و این دو موضوع با یکدیگر قابل جمع نیستند.
کاظمی خاطرنش��ان کرد: آنچه در کمیس��یون حقوقی و قضایی تصویب 
شده است مربوط به اموال نامشروع بوده و البته مرتبط با آیین نامه رسیدگی 
به اموال مسئوالن است. وی با بیان اینکه بهتر بود هرچه سریع تر قانون اعاده 
اموال نامش��روع مسئوالن در کش��ور به تصویب رسیده و اجرا می شد، گفت: 
خالئ��ی برای اجرای قانون مصوب س��ال ۹۲ درخصوص رس��یدگی به اموال 
مس��ئوالن و مدیران داش��تیم که البته از اینکه آیین نامه رسیدگی به اموال 
مسئوالن با حضور آیت اهلل رئیسی در قوه قضاییه اعالم و اجرا شده است که 

امیدوارم اجرای این آیین نامه مسائل سیاسی خلط نشود.
نایب رئیس کمیس��یون قضایی و حقوقی افزود: امیدوارم مقامات قضایی 
که می خواهند آیین نامه رس��یدگی به اموال مسئوالن را اجرایی کنند به این 
موضوع نگاه قضایی داش��ته و طوری رفتار و اقدام کنند که اینگونه برداشت 
نش��ود که اجرای این آیین نامه علیه یک جریان سیاس��ی خاص است. البته 

قطعاً نظر ریاست عالی قوه قضاییه هم چنین نیست.
کاظمی گفت: نحوه اجرای آیین نامه رسیدگی به اموال مسئوالن بسیار مهم 
اس��ت و باید در مقام اجرا مالکیت که اس��الم هم به آن اهمیت زیادی داده است 
محترم ش��مرده ش��ود ضمن اینکه رس��یدگی های بدون حب 
و بغض و نگاه سیاس��ی ب��وده و از زوایه موضوع حقوقی به 
آن نگریست. وی گفت: آیت اهلل رئیسی اجرای آیین نامه 
رسیدگی به اموال مسئوالن را به افراد با تجربه بسپارد 
و به نظرم قضات جوان ب��رای اجرای این آیین نامه 
مناسب نیست و حتی در استان های مختلف 
باید قضات با تجربه و پخته این کار را انجام 
دهند که به نظرم منحصراً در استان ها 
و رؤسای دادگستری می توانند چنین 

وظیفه ای را داشته باشند.

نماینده مردم کرمان در مجلس  شورای اسالمی گفت: در صورت پویش شفافیت
اجرای قانون »از کجا آورده ای« امکان بروز فس��اد به 

کمترین حد ممکن می رسد.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی با اش��اره ب��ه تصویب 
آیین نام��ه رس��یدگی به ام��وال و دارایی مس��ئوالن 
نظام اظهار داش��ت: یکی از موضوعات مهم کشور ما 
این اس��ت که ما در ش��رایط کنونی - که بعضاً شاهد 
اتفاقات ناگوار یا خبرهای بس��یار ناراحت کننده ای در 
ارتب��اط با تخلفات اقتص��ادی و موضوعات مربوط به 
سوءاس��تفاده ها هس��تیم - بتوانی��م در ارتباط با این 
موض��وع به نح��وی عم��ل کنیم که بروز مش��کالت 
ناش��ی از تخلف، اختالس، موضوعات مربوط به دست 
انداخت��ن در حقوق بیت المال ب��ه کمترین حد خود 
برس��د و ما در یک ش��رایط منطقی بتوانیم در حوزه 
اجتماعی و فضای عمومی کشور تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: در دنیا روش های منطقی و کارشناسی 
تدوین ش��ده اس��ت که ش��اید مباح��ث اعتقادی و 
یا باورها در آن وجود نداش��ته باش��د، اما براس��اس 
ضوابط و مقررات اس��ت؛ لذا آنچه که در کش��ورهای 
توس��عه یافته در ارتباط با ای��ن موضوع می بینیم این 
اس��ت که قانون را مبنا قرار دادند و اساس این قانون 
هم جلوگیری از بروز فس��اد اقتصادی در کشورشان 

بوده که مبنای شفافیت اطالعات است.
نماینده مردم کرم��ان در مجلس ادامه داد: اگر 
این مبنا را در کش��ور اس��اس تصمیم��ات در حوزه 
اجرایی قرار دهیم طبیعتاً هم کمک به حفظ سالمت 
اداری  می کند و هم در صیانت از مس��ئولین و کمک 

به افزایش اعتماد مردم تأثیرگذار خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
همچنین خاطرنش��ان کرد: در کشورهایی که اکنون 
رتبه اول مبارزه با مفاس��د اقتصادی دارند چارچوب 
تصمیمات ش��ان را براس��اس ش��فافیت اطالعات بنا 
می کنند، یعنی در دنیا هیچ فرد و مسئولی نیست که 
حساب های بانکی اش برای حاکمیت قابل دسترسی 
نباش��د و یا اطالعات امالک و مستغالتی وجود ندارد 
که متعلق به فردی نباش��د. یعن��ی همه چیز تعریف 

شده است.
وی بر همین اساس یادآور شد: در چنین فضایی 

ش��ما اگر بخواهید با ی��ک رویکرد ش��فافیت کامل 
اطالع��ات حرکت کنی��د دیگر امکان بروز فس��اد به 
کمترین حد ممکن می رس��د. در کش��ور ما هم یکی 
از موضوع��ات مهم��ی که از قبل مطرح ش��ده بحث 

رسیدگی به وضعیت دارایی مسئوالن است. 
پورابراهیمی ادامه داد: به نظر من کار ارزشمندی 
در سال های قبل در حوزه اموال مسئولین انجام شده 
است تصویب همین قانون است که مربوط به حدود 
۱0 سال پیش است و طبیعتاً می تواند به عنوان پایه 
تصمیمات در حوزه ش��فافیت و صیانت از مس��ئول 

انجام شود.

شفافیت اموال مسئوالن
اعتماد را به جامعه باز می گرداند

نماینده مردم کرمان در مجلس در بخش دیگری 
از س��خنانش با انتقاد و طرح این سؤال که نمی دانم 
چ��را تاکنون قان��ون را از کجا آورده ای اجرا نش��ده 
اس��ت، عنوان کرد: ش��اید مهمترین موضوع، اجرایی 
نش��دن این قانون اس��ت. من فکر می کنم اکنون که 
قوه قضاییه با نگاه جدیدی موضوعات را رصد می کند 
م��ا هم در مجلس می توانیم این فضا را تقویت کنیم، 
مخصوصاً نمایندگان مجلس که اکنون به عنوان یکی 
از ارکان نظام جمهوری اس��المی ایران در قالب قوه 
مقننه منصوب می ش��وند ضرورت این موضوع نسبت 

به سایر موارد دو چندان است.
وی تأکید کرد: طبیعتاً هر گونه اقدامی از س��وی 
دس��تگاه قضا ب��رای اجرای ای��ن قانون مه��م که به 
جلوگیری از بروز فس��اد در نظام اجرایی کشور کمک 
و همچنین از مدیران کشور صیانت می کند و اعتماد 
عمومی را به جامعه برمی گرداند و بسیاری از معضالت 

و مشکالت ما را در حوزه سوءاستفاده های اقتصادی 
به حداقل ممکن می رس��اند، کمک کننده است و 

حتما باید دلیل عدم اجرای آن بررسی شود.

باید پیگیر معطل ماندن 1۰ ساله قانون 
از کجا آورده ای باشیم

نماینده م��ردم کرمان در مجلس 
همچنین تصریح ک��رد: ما نه تنها از 
این قانون حمای��ت می کنیم بلکه 

باید س��راغ این برویم ک��ه چرا تاکنون اجرا نش��ده 
است. 

پورابراهیم��ی با اع��الم حمایت قان��ون »از کجا 
آورده ای« و تشکر از از دستگاه قضا برای پیگیری این 
موض��وع، گفت: فکر می کنم از هر کجا این قانون آغاز 
شود حتماً قابل قبول و تقدیر خواهد بود لذا آنچه که 
می توان��د امروز یک پیام مثبت ب��ه جامعه بدهد این 
اس��ت که همه مسئوالن براس��اس قانونی که مجلس 
تصویب کرده آماده هس��تند تا کلیه اطالعات خود را 
شفاف در اختیار حاکمیت قرار دهند و قسمتی از آن 

که امکانپذیر است به صورت عمومی منتشر کنند.
وی تصری��ح کرد: همه موارد مزبور می تواند پیام 
مثبت برای سالم س��ازی نظام اجرایی کش��ور داشته 
باش��د و حتماً هم مؤثر خواهد بود. من فکر می کنم 
رس��انه ها این موضوع را باید به عنوان مطالبه جدی 
در دس��تگاه کار خود قرار داده و همه پای کار آمده 

و کمک کنند.

به استقبال قانون اعالم اموال می روم
نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: ما از 
هر گونه اقدام دستگاه قضایی برای ایجاد شفافیت در 
حوزه دارایی  و اموال مسئوالن و شناسایی آنها استقبال 
می کنیم؛ البته این اقدام در کنار سایر اقداماتی است 
که دول��ت باید س��امانه های اطالعات��ی جامع ایجاد 
کند و حس��اب های بانکی و امالک س��اماندهی شود. 
در کنار اینها مجموع��ه ای از اقدامات را می بینیم که 
اگر در مس��یر کاماًل تعریف ش��ده علمی حرکت کند 
سال های آینده می توان نویدبخش آن باشد که اگر در 
سال های اخیر با خبرهای بسیار ناراحت کننده ای در 
حوزه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی روبه رو بودیم 

سال آینده به کمترین حد می رسد.
پورابراهیم��ی عنوان کرد: اگر قانون رس��یدگی به 
اموال و دارایی های مسئوالن اجرا شود از آنجایی 
که شامل نمایندگان مجلس هم می شود بنده 
حاضر هس��تم که دارایی های خود را اعالم 
کنم و ه��ر امکاناتی که به نام ما چه قبل از 
مسئولیت و چه بعد از انتصاب ما کاماًل شفاف 
است و آنها را مجدد اعالم می کنیم 
چراکه کار ارزش��مندی است، 
وقت��ی از این کار اس��تقبال 
می کنیم باید ابتدا از خودمان 

شروع کنیم.  فارس

پورابراهیمی: 
ین حد می رساند قانون »از کجا آورده ای« دست اندازی در بیت المال را به کمتر


