
مرتجعین داخلی عامل کند شدن 
مسیر تحول انقالب بودند

نماین��ده مردم یزد در مجلس ب��ا بیان اینکه برخی 
اف��راد با تفکرات ارتجاع��ی و فسیل، حرکت تحولی 
انقالب را کند کرده اند، گفت: انقالب اسالمی شاهد 

رویش ها و ریزش هایی بوده است.
محمدصال��ح جوکار درب��اره فرمایش ه��ای رهبری 
مبنی بر شکل گی��ری نسلی فسی��ل و ارتجاعی در 
مسی��ر انقالب، گفت: در طول چهار دهه گذشته در 
زم��ان حیات امام خمینی )ره( و زعامت مقام معظم 
رهبری، انقالب اسالمی شاهد رویش ها و ریزش هایی 
بوده است. نماینده مردم یزد گفت: نسل اول، انقالب 
را رقم زد. نسل دوم در دفاع مقدس خوش درخشید 
و نسل سوم در عرصه های علمی، فرهنگی و دفاع از 
انق��الب در منطقه فعال ب��ود و نقش ایفا کرد. عضو 
کمیسی��ون امنیت ملی در مجلس نهم تصریح کرد: 
در ده��ه اول انقالب افرادی بروز و ظهور پیدا کردند 
که مقاب��ل امام ایستادند و راه خ��ود را جدا کردند. 
حت��ی برخی مراجع تقلید، کودتا ک��رده و به دنبال 
ساقط کردن نظام بودند. این افراد پیوندهایی با خارج 
داشتند و باعث ارتج��اع در افکار و اعتقادات شدند. 
جوکار ادامه داد: برخی ی��اران امام نیز در دهه دوم 
به امام پشت کردند و راه خود را آگاهانه یا ناآگاهانه 
از مسیر انق��الب جدا کردند و در راهی قرار گرفتند 
که دشمنان از آنان بهره برداری کردند. آنها از مسیر 
اصل��ی انقالب منحرف شدن��د و راه ارتجاع را در پی 
گرفتند و با شعارهایی مانند اصالح طلبی و دین زدایی 
به دنبال منافع خود بودند. این افراد با افکار ارتجاعی 
خود خسارات ج��دی به انقالب وارد کردند. نماینده 
مردم یزد در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
این نسل مرتجع در اوایل انقالب، مواضع تندی علیه 
ضد انقالب و ی��ا در مقابله با امپریالیسم داشتند اما 
در ده��ه دوم انقالب به طور کل��ی تغییر رویه دادند 
و از انق��الب ج��دا شدند و بسیاری از آنها از کش��ور 
خارج شدند. عضو فراکسیون انقالب گفت: بخشی از 
افرادی که دارای این تفکر ارتجاعی بودند، هم اکنون 
در بدنه اجرایی کشور دارای مناصب مدیریتی هستند 
و موضوعاتی مانند مذاکره و سرسپردگی به آمریکا را 
بیان می کنند. این تفکرات خسارت محض و ارتجاع 
است ک��ه از دهه دوم انقالب حرکت تحولی انقالب 

را کند کرد. مهر

اخبار

رئیس جمهور در گفت گوهای تلفنی جداگانه 
با سه نف��را از اعضای هیئت دولت دستورتی 

را صادر کرد.
حس��ن روحانی با اشاره به اهمیت و ضرورت 
بررس��ی عل��ل و عوامل گران��ی مسکن و راه 
 حل های برون رفت از این وضعیت، بر اهتمام هرچه بیش��تر 
برای تسریع در روند اقدامات و فعالیت ها برای به ثمر رسیدن 
این موض��وع تاکید کرد. رئیس جمهور درگفت وگو با محمد 
اسالم��ی وزی��ر راه و شهرسازی پس از استم��اع گزارش وی 
درب��اره اقدامات و برنامه های این وزارتخانه، ازوی خواست تا 
ط��رح ها و دستورالعمل های الزم برای حل معضل و کنترل 
قیم��ت مسکن را برای بررس��ی، تصویب و تسریع در اجرا به 

جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
رئی��س جمهور تاکید کرد: شایست��ه نیست که مردم در این 
شرای��ط دچ��ار معضل مسکن و افزایش قیم��ت آن باشند و 
دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت 

حل وفصل شود.
روحان��ی همچنین تسریع در اجرای طرح »اقدام ملی تامین 

مسک��ن« در کش��ور را حائ��ز اهمیت دانس��ت و بر ضرورت 
همک��اری با پیمانک��اران و ارائ��ه تسهیالت و زمی��ن ارزان 
قیم��ت در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن و 
جلوگیری از ایجاد تنگنا و فشار بر مردم در این بخش تاکید 
ک��رد. وی با اشاره بر ضروت تالش برای تسریع در تکمیل و 
بهره برداری از طرح ها و پروژه هایی که در رفت وآمد مردم 
و افزای��ش حمل و نقل کاال و بار در کش��ور تحول ایجاد می 
کن��د، اظهار داشت: باید تالش کنیم تا در سال جهش تولید 
همچون سال های گذشته شاه��د تحول در توسعه حمل و 
نقل ریلی و جاده ای در کش��ور باشیم. روحانی افزود: باید به 
گونه ای برنامه ریزی شود تا تخلیه بار در پایانه ها تسریع شده 
و ب��ا همکاری گمرک کاالهای اساسی ب��ا سرعت در اختیار 
مردم قرار بگیرد تا مردم نسبت به تامین این کاالها دغدغه و 

نگرانی نداشته باشند.
رئیس جمهور همچنین از تمامی فعاالن، دست اندرکاران و 
عوامل حوزه حمل و نقل ب��اری و مسافربری شهری و برون 
شهری، ریلی و هوایی که علی رغم شرایط سخت شیوع کرونا 
همچن��ان به خدمت رسانی ادام��ه داده و در کنار مردم قرار 

دارند، تقدیر و تشکر کرد.
 دستور برای پیگیری مطالبات بانک مرکزی از کره جنوبی 
رئیس جمه��ور دستورات الزم ب��رای پیگیری مطالبات بانک 
مرکزی از کره جنوبی از طریق سیاسی دوجانبه و نیز مسیر 

حقوقی و نهادها و مجامع بین المللی را صادر کرد.
حسن روحانی درگفت وگوی تلفنی با عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی با انتقاد از اقدام به مسدود سازی منابع بانک 
مرک��زی ایران توسط کره جنوبی که با تبعیت از سیاستهای 
ضد انسانی دولت آمریکا و درچارچوب فشار حداکثری آنها به 
ملت ایران انجام شده است، به رئیس کل بانک مرکزی دستور 
داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را از طریق سیاسی 
دوجانبه و مسیر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع بین المللی 
مورد پیگیری ق��رار دهد. رئیس جمهور تاکید کرد: ممانعت 
کره جنوبی در استفاده ایران از منابع بانک مرکزی برای خرید 
کاالهای اساسی، دارو و اقالم انسان دوستانه هرگز پذیرفتنی 
نیست و انتظار داری��م دولت کره جنوبی هرچه سریعتر این 
محدودیت را برطرف کند. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این 
گفت وگ��و گزارشی از روند مثبت تأمین ارز کاالهای اساسی، 

دارو و سایر کااله��ای ضروری ومواد اولیه واحدهای تولیدی 
را ب��ه اطالع رئیس جمهور رساند واعالم کرد با مهلتی که به 
صادرکنندگان برای برگش��ت ارز تا پای��ان تیرماه داده شده، 
روند برگش��ت سرعت گرفته است و ط��ی چند هفته آینده 

شرایط تأمین ارز بسیار بهتر خواهد شد.
همتی همچنین محورهای اصلی پیشنهاد بانک مرکزی برای 
نحوه تأمین مالی غیر تورم��ی پروژه های مهم وزارت نفت را 
ب��ه رئیس جمهور ارائه کرد  ک��ه در این راستا دکتر روحانی 
دستور داد طرح پیش��نهادی بانک مرک��زی در اولین جلسه 

ستاد اقتصادی دولت درهفته آینده مطرح شود.
*اج��رای مرحله»سازگاری با کرون��ا« به معنای عدم رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی نیست
رئیس جمهور گف��ت: اجرای مرحله»سازگ��اری با کرونا« به 
معنای ع��دم رعایت دستورالعمل ه��ای بهداشتی در جامعه 
نیست. حس��ن در گفت وگو با سعید نمک��ی وزیر بهداشت، 
درم��ان وآموزش پزشکی اظهار داش��ت: باید تالش کنیم تا 
مرحله سوم مدیریت مقابله با بیماری کوید 19 تحت عنوان 
»سازگ��اری با کرونا« نیز با رعایت کامل تمامی دستورالعمل 
ه��ا و ارائه آموزش ها و اطالع رسانی الزم وکافی، به بهترین 
شکل در کشور اجرا شود تا زندگی، معیشت و سالمت مردم 
توامان با هم حفظ شود. رئیس جمهور با بیان اینکه باید همه 
دستگ��اه ها و بخش های مرتبط نسب��ت به چگونگی اجرای 
برنام��ه ریزی های الزم برای این مرحله آگاهی داشته باشند، 
گفت: هدف از اجرای مرحله سازگاری با کرونا ،تامین سالمت 
م��ردم و حفظ جان آنان ،  در کن��ار فعالیت پویای کسب و 

کار ها  است.
روحانی با اشاره به افزایش نسبی آمار ابتال به کرونا در برخی 
استان ها و شهرها، خاطرنش��ان کرد: باید با همکاری کمیته 
تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا سیاست های آگاهی بخشی 
و اط��الع رسانی تقویت شده و صدا وسیما، رسانه ها وفضای 
مج��ازی همانند روزهای اولیه شیوع این بیماری در راستای 

رعایت دستورالعمل ها فعالیت کنند.
وزی��ر بهداشت، درمان و آم��وزش پزشکی نیز در این گفتگو 
گزارشی از آخرین وضعیت کشور در مقابله با کرونا و مباحثی 
که قرار است در جلس��ه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا 

بررسی شود به رئیس جمهور ارائه کرد.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

نگاهی به مقوله عفومحکومین 
کیفری درتحول قضایی

 قوه قضاییه
 
 
 

عفو یکي از مباحث مهم در قانون مجازات اسالمي محسوب 
که مهم ترین رویک��رد وپیامد آن،همان��ا بازگرداندن ثبات،  
ب�ه  جامع�ه و اصالح مجرمی��ن مي  امنی�ت   آرام�ش و  
باشد،که در آموزه هاي اسالمي وشریعت انوراسالم و آیات و 
روایات وارده ازائمهمعصومین علی�هم الس�الم  م�ورد اهتمام 
وی��ژه ای واقع گردیده است واین مهم دربند 11 اصل 110 
قان��ون اساس��ی به عنوان اح��دی از اختیارات مق��ام معظم 
رهب��ری رهبري ودرم��واد 96و98 قانون مج��ازات اسالمی 
مصوب 1392 وآیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات 
محکومی��ن مصوب1387 ق��وه قضاییه درنی��ل به معافیت 
ازکیفرواص��الح رفتار بزهکاران وترغیب آنها به داشتن رفتار 
اصالحی مناسب درجامعه وبرقراری بیشتر نظم وامنیت عموم 
درمیان آحاد عموم جامعه م��ورد استنادواهتمام قرارگرفته 
است وریاست معظم قوه قضاییه متعاقب تصویب کلیات سند 
تحول قضایی، توسط مقام معظم رهبری،طرح تحول قضایی 
را تصوی��ب و یکی از راهبردهای مح��وری تعیینی در سند 
مذکور،مرات��ب افزایش رضایت مندی مردم و اعتماد عمومی 
به دستگاه عدالت محور ق��وه قضائیه، که تاکنون در تحقق 
وپیش��برد اهداف راهبردی منظور در طرح تحول قضایی در 
دستگاه قضا و اجرای بیش��تر بندهای 17گانه سیاست های 
قضای��ی ابالغی ازسوی مقام معظم رهب��ری به نحو همگام 
وپیش��گام وفزاینده تر وکامال محسوس نسبت به دوره های 
مدیریت��ی روسای قبلی دستگاه قضا و به نحو چش��مگیری 
موفق عمل نموده وازدیگ��ر رویکردهای محوری و مهم قوه 
قضاییه دردوره ریاست آی��ت اهلل رئیسی دردستگاه عظیمه 
قضا، ص��دور دستور بازنگ��ری پرونده زندانیان وبخش��نامه 
ه��ای متعدددرخص��وص کاهش جمعیت کیفری کش��ورو 
اهتمام ویژه در امرمالقات ب��ا زندانیان در زندان ها باحضور 
مقامات قضایی مربوطه وصدور دستورات قضایی الزم قانونی 
وهمزمان به قض��ات ومسئولین محترم قضای��ی ،درنیل به 
بررسی دقیق خواسته آنها و به موازات مالقات های شخصی 

خویش ، اعزام و گسی��ل داشتن هیأتی ازبازرسین و قضات 
ونمایندگانی ازسوی دستگاه قضا ،به سازمان زندان ها ومراکز 
ندامتگاه های محل حبس محبوسین درجهت حل مشکالت 
زندانیان واق��دام به صدور دستور العم��ل جدید ساماندهی 
زندانی��ان و کاهش جمعیت کیفری و جهد وتالش در مقوله 
بهره مندی بیشترمحکومین و محبوسین،  از موهبت قانونی 
وشرعی عفو و متنعم ش��دن از رأفت اسالمی نظام درمقوله 
مذکور ونگرش فزاینده تر و مثبت به اجرای عفو محبوسین 
حتی مجرمین امنیتی وسیاسی بوده ولیکن ازآنجا که مسیر 
وبست��ره اعتماد میان حاکمیت و آحادم��ردم در نظام های 
دموکراتیک ومردم ساالر همچون کشور ایران الزمه پایداری 
مقوله امنیت مل��ی تلقی می گردد، قوه قضاییه نیزدر ایجاد 
و تحکی��م اعتماد و تحقق عدالت محوری وحفظ وصیانت از 
منافع فردی واجتماع��ی عموم وبا اتکاء به احصاء این موارد 
تقنین��ی ومهم در اصل 156قان��ون اساسی به عنوان میراث 
گهربارتعالیم قانونی نقش مهم ،محوری و منحصر به فردی 
داشته واگر چه مقوله مهم امنیت ملی خط قرمز کلیه نظام 
های سیاسی و بستر اصلی اقتدار حاکمیتی کشورهاوزمینه 
ساز وپیش شرط اصلی محورتوسعه و مایه خوداتکایی جوامع 
درقط��ب های مختلف و یکی از مه��م ترین مبانی حقوق و 
آزادی ه��ای بنیادین اشخ��اص درنظام ه��ای دموکراتیک 
وم��ردم ساالر محسوب می گردد،قوه قضابیه ضمن استفاده 
از ظرفیت های قانون��ی برای حراست از حقوق عامه اتخاذ و 
اتخاذ راهکارهای متناسب درجهت حل مشکالت محبوسین 
ومحکومین کیفری محاکم قضای��ی و عطف توجه به اینکه 
بیانی��ه »گام دوم انقالب « ک��ه درحقیقت منبعث از تجربه 
عظیم و معرفت عمیق وراهبردی رهبرمعظم انقالب حفظه 
اهلل دراداره امور کش��ور  است، تحوالت عظیم  راهبردی قوه 
قوه قضائیه درزم��ان ریاست آیت اهلل رئیس��ی دردردستگاه 
قض��ا، متناسب ب��ا گ��ام دوم انقالب درمح��ور توسعه عالی 
قضایی  بسط ودرحال اجراء وقوه قصاییه نیز باتأسی وپیروی 
ازمنویات مقام معظم رهبری وبه عنوان رفع احدی ازدغدغه 
ه��ای مهم دستگاه قضاوتقلیل بیش��تر هزینه های سنگین 
تحمیل��ی ناشی از نگه��داری محبوسی��ن درندامتگاه های 
کشور ورفع مشکالت خانواده های زندانیان درجهت تبیین 
بیش��تر واجرای فزاینده حقوق بش��ری درکشور ودر نیل به 
انسداد عقاید معاندین نظام وضدانقالب وامپراطوری وسلطه 
رسان��ه ای غرب دایر ب��ه نقض حقوق بش��روعلیرغم اینکه 
شرای��ط ونحوه عف��و، تخفیف و تبدیل مج��ازات محکومین 
کیف��ری ومحبوسین درماده25آیین نام��ه کمیسیون عفو و 
تخفیف مجازات محکومین مصوب1387 ریاست محترم قوه 

قضاییه ودر مناسبت ها واعی��اد مذهبی مختلف موردپیش 
بینی وموارد مصادیق خروج موضوعی ازشمول عفو، تخفیف 
و تبدی��ل مجازات نیزدرماده 26 آیی��ن نامه مذکور تصریح 
واحصاء گردیده است ودرماده 25 آیین نامه مزبوربه صراحت 
بی��ان شده است که، جرایمی مانند قاچ��اق مواد مخدر، در 
م��وارد حق الناس )قصاص که باید ازسوی اولیای دم صورت 
گیرد(، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرایم علیه امنیت 
)جاسوسی، محاربه، آدم ربایی، اغتشاش( امکان عفو مجرمان 
وج��ود ندارد ،با کارشناسی ه��ای قضایی واجتماعی کمافی 
الساب��ق ، رأفت اسالمی را مش��مول محکومین ومحبوسین 
احکام کیفری نموده واگرچه اززمان روی کارآمدن آیت اهلل 
رئیسی دررأس دستگاه وبه عنوان رئیس آن، رویکرد معظم 
له ،رویکرد سختگیرانه و عدم مسامحه در برخورد با مفسدان 
اقتصادی وجرائم امنیت��ی تروریستی واقدام کنندگان علیه 
امنیت ملی وبرخ��ورد جّدی با مجرمین واشخاص مرتبط با 
سرویس های معاند وضدانقالب است و تمییز وتفکیک نوع 
جرائم امنیتی تروریست��ی و جاسوسی و ارتباط با بیگانگان 
ضدانق��الب و رسان��ه های معاند وع��دم مسامحه ومماشات 
قانون��ی با چنین جرائمی می باشد و در قبال جرایم سیاسی 
و اعتراضات صنفی وجداسازی آنها ازصف اشخاص مرتبط با 
سرویس های معاند وغیرخشونت آمیز و غیرمرتبط با رسانه 
های معان��د و اپوزیسیون های ضدانق��الب وسلطنت طلب 
خارج نش��ین که تعدادی ازآنها دررسانه ملی نیز به ارتکاب 
ج��رم خویش ومراتب ارتب��اط باسرویس های بیگانه وغربی 
درنی��ل به ایجاد اغتش��اشات درداخل کش��ور اقاریر صریح 
وبی آالیش نم��وده ،قائل به مسامحه و شمول بعضی ازآنان 
ازبهره مندی ازمواهب قانون��ی ورأفت اسالمی بوده واگرچه 
دراین رهگذر نیزباید به این موضوع مهم اشاره که تشخیص 
مصداق با رییس ق��وه قضاییه بوده ونه حق مجرم ومعفوین 
مش��مول درعفوهای اعمال��ی و معفوین از لح��اظ از منظر 
نظام تقنینی و قضایی کش��ور مج��رم  و درزمره محکومین 
کیف��ری محاکم محس��وب ،ولیکن به دالی��ل ثانوی مبتنی 
برلح��اظ پاره ای ازسیاست ه��ای کالن قضایی دستگاه قضا 
وشم��ول دررأفت اسالمی درنظ��ام وانقالب وبه خصوص در 
مورد کارگران ،لحاظ سایرمولفه هایی نظیرشرایط اقتصادی 
کش��ور و رفتاره��ای مفسدانه مدیرکارخان��ه و ... محقق که 
ای��ن امر نباید مورد سوء استفاده وتعبیر ناموزون به پاره ای 
ازاغراض ومصالح شخصی وتجّری مجدد معفوین مش��مول 
درارتکاب مجدد جرائم ارتکابی آنها که ارتباط تعدادی ازآنها 
بابیگانکانگ��ان وسرویس های ضدانق��الب ومعاندمحرزمی 
باشدگرددودرهرح��ال ق��وه قضایی��ه باتکی��ه واستف��اده از 

ظرفیت ه��ای قانونی موجود برای حراست وصیانت از حقوق 
عام��ه ومنافع ملی وحاکمیتی ، درچهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب شکوهمند اسالمی، فهرست پیش��نهادی مشمولین 
عفوق��وه قضاییه برای مقام معظم رهب��ری ، دارای تغییرات 
فزاینده ومبتن��ی برنگرشی متفاوت ونوباتکیه به مولفه های 
پیشگفته ،نسبت به دوره های مدیریت قبلی دردستگاه قضا 
وارتقاء چش��مگیری ازحیث تعدادمش��مولین عفو عمومی و 
محکومین امنیتی وسیاس��ی وپاره ای ازاشخاص معترضین 
تجمعات غیرقانونی وشرکت کنندگان دراغتش��اشات داخل 
کش��ور،اعم از کارگران ودانش��جویان و... را که قصدبراندازی 
نظام جمهوری اسالمی وامنیت ملی کشوررا ازطرق مختلف 
من جمله مصاحبه بارسانه ه��ای معاند وضدانقالب وابسته 
به سرویس های جاسوسی استکباری وغرب را نش��انه نرفته 
،دربرگرفته وباتفکیک جرائم سیاسی وامنیتی ازدیگر جرائم 
وبااعتقاد ب��ه تفکیک مجرمین مذک��ور در عفوهای اعمالی 
اخیر با لحاظ شاخص��ه های منطبق بر مصالح ملی و درون 
حاکمیت��ی رأفت اسالمی را مش��مول حال مجرمین مذکور 
نموده، که این امر درنوع خود درسطح جهانی ودرکشورهای 
مدعی سردمداری دموکراسی وکش��ورهای اسالمی منطقه 
ب��ی نظیر وبی بدیل ،ک��ه درهرحال به��ره مندی مجرمین 
امنیت��ی وسیاس��ی درکنار سای��ر محکومی��ن ومحبوسین 
احک��ام کیفری محاکم عمومی وانق��الب بیانگر بهره مندی 
ازعنای��ت نظام ،خاص��ه مقام معظم رهب��ری در اجرای بند 
11 از اص��ل 110 قان��ون اساسی ونظ��ام شکوهمند انقالب 
اسالمی ودر خور تقدیروبیانگر تفکر عقیدتی اسالمی وعمیق 
راهب��ردی نظام درنیل به حفاظ��ت وصیانت ازدستاوردهای 
انق��الب درگام دوم انقالب وبه عن��وان سندی زّرین درسند 
تحول قضایی ق��وه قضاییه محس��وب ودرآستانه 22 بهمن 
وآغ��از چهلمین سالگرد پیروزی نی��ز 50 هزار از محکومین 
ومحبوسین مش��مول عفو ،اعطاءمرخصی وتبدیل وتخفیف 
مج��ازات گردیده واین امر مزید براینک��ه کارنامه زّرین قوه 
قضاییه در مقوله عفو محکومین ومحبوسین محاکم قضایی 
را درمحور توسعه عالی قضای��ی مهیا وفراهم خواهد نمود ، 
ازسوی دیگر درنشست ساز و کار گزارش دهی دوره ای حقوق 
بشر سازمان ملل موسوم به )یو پی آر(، اززمره دستاوردها و 
تحوالت فزاینده ص��ورت گرفته در حوزه تقنینی و تحوالت 
فزاینده نظام قضایی جمه��وری اسالمی ایران محسوب می 
گرددوگامی موثردر سد نمودن و ممانعت ازدامن زدن بیشتر 
ب��ه اتهامات ن��اروای غرب به کش��وردرخصوص عدم رعایت 
حقوق بشر وحقوق زندانیان سیاسی وامنیتی را درمیان افکار 

عموم جهانیان وبه نحو بیش ازپیش رقم خواهد زد.

ادامه از صفحه اول
آمریک��ا عاجز از آن است که بتواند بار دیگر سوریه 

را درگیر یک جنگ کند.
از س��وی دیگر نق��ش آفرینی ای��ران در حمایت از 
دولت و ملت عراق هر چند با فتنه ها و توطئه های 
زی��ادی از سوی آمریکا همراه بود ت��ا بتواند روابط 
دولت و ملت دو کش��ور را بر هم بزند، اما در عراق 
نیز شکست خورد تا یک برگ دیگر از شکست های 

ایاالت متحده مقابل ایران ورق بخورد.
در یم��ن نیز با وجودی که جمهوری اسالمی ایران 
هیچگونه حضور فیزیکی در خاک این کشور ندارد، 
ام��ا حمایت معنوی از آرمان ه��ای مردم انقالبی و 
مظل��وم یمن آنه��ا را در راه مقاوم��ت مقابل تجاوز 

منسجم کرده است.
هم��ه مسائل منطقه غرب آسی��ا به واسطه دخالت 
های مستقیم و غیر مستقیم رژیم آمریکا است که 
ه��دف تأمین امنیت رژیمی اس��ت که خود بر هم 

زننده صلح و ثبات منطقه است.
آمریکا برای آن که بتواند با جمهوری اسالمی ایران 
ب��ه یک توافق همه جانبه دست یابد، راه درازی در 
پیش دارد. ایرانی ها ضرب المثلی دارند که میگوید 
»با یک گل بهار نمی شود« و با آزادی همه زندانی 

های دو طرف نیز اتفاقی نخواهد افتاد.
آمریک��ا اگر می خواهد به مناقش��ات با ایران پایان 
دهد، باید به تعه��دات خود در توافق هسته ای باز 
گردد، از منطقه خارج شود، کش��ورهای غرب آسیا 
را به حال خود بگذارد، در امور کش��ورهای منطقه 
دخال��ت نکندف سرزمین فلسطی��ن را به صاحبان 
اصل��ی آن بازگرداند و یا با پیش��نهاد برگزاری یک 
هم��ه پرسی آزاد در فلسطی��ن مخالفت نکند و به 
معنای واقعی کلمه یک کشور عادی و نرمال شود، 
در این صورت است که می توان با یک کشور عادی 
و نرم��ال بر س��ر روابط دوجانبه مذاک��ره کرد و به 

نتیجه رسید.
آمریک��ا و در واق��ع دونالد ترام��پ در شرایطی که 
بحران��ی است، نیاز ب��ه یک مصلح دارد ت��ا بتواند 
بحران کرون��ا و قتل »جورج فلوی��د« سیاه پوست 
آمریکایی را پشت سر بگذارد و ایران چنین فرصتی 

به ترامپ نخواهد داد.
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گزارش

یادداشت

شفافیت آرای نمایندگان مطالبه عمومی است
نماین��ده اصفهان در مجلس با بیان اینکه شفافیت آرای نمایندگان مطالبه 
عمومی اس��ت، گفت: اعالم شف��اف رأی نمایندگ��ان در راستای عمل به 
قان��ون اساسی و رسیدن به هدف قان��ون است. عباس مقتدایی با اشاره به 
تدوی��ن طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس، گفت: با توجه به اینکه 
نمایندگان مجلس از سوی مردم برگزیده شده اند و مورد اعتماد آنها هستند 
بای��د خواسته و مطالبات م��ردم را مورد توجه قرار دهند. ویبا بیان اینکه اعالم 
شفاف رای نمایندگان در راستای عمل به قانون اساسی و رسیدن به هدف قانونگذار 
است، اضافه کرد: در صورتی می توان گفت که رای نمایندگان شفاف اعالم نشود که 

قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد.
مقتدایی تصریح کرد:ش��فافیت آرای نمایندگان باعث می ش��ود که نه تنها نماینده 

مجلس در ذهن خود بلکه نسبت به آیندگان نیز احساس تکلیف کند.  تسنیم

تعیین سقف برای سفرهای خارجی نمایندگان مجلس یازدهم
 عض��و هیئت رئیسه مجلس گفت: مش��وق هایی را که در دوره های قبل 
درباره حضور نمایندگ��ان در کمیسیون ها وجود داشت، تعدیل خواهیم 
ک��رد و به عنوان مثال برای سفرهای خارج��ی نمایندگان سقف تعیین 
خواهد شد. حجت االسالم علیرضا سلیمی ضمن ارزیابی از حضور پر تعداد 
نمایندگ��ان در برخی کمیسیون ها و خال��ی ماندن برخی کمیسیون های 
دیگر، گفت: امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون ها حائز اهمیت 
ب��وده و این امتی��ازات تعیین کننده نمایندگ��ان در کمیسیون هاست. وی افزود: 
عل��ت اینکه تعداد زی��ادی از نمایندگان متقاضی حض��ور در برخی کمیسیون ها 
هستند، قطعا مسائل مادی نیست البته برخی وزرا در مجلس قبل درباره عضویت 
نمایندگ��ان در کمیسیون ها عنایت ویژه ای داشتند، اما م��ا در این دوره تصمیم 
گرفتیم تا اینگونه موارد درباره کمیسیون ها به هیچ وجه مطرح نشود.  میزان

بهبود وضعیت اقتصادی اولویت مجلس یازدهم است
نماینده مردم ماکو در مجلس گفت: در شرایط فعلی بهبود وضعیت اقتصادی 
مردم در اولویت است و مجلس باید یک تصمیم اساسی برای حل مشکالت 
معیشتی مردم اتخاذ کند. محمد علیپور با بیان اینکه مجلس باید طرحی 
دو فوریتی برای بهبود وضعیت معش��یتی مردم تعیین کند، اظهار داشت: 
البته ما نمی توانیم یک شبه در اقتصاد کشور انقالب ایجاد کنیم اما معتقدیم 
که ظرفیت های متعددی داریم و با تکیه بر توان داخلی و منابع درآمدی زیادی 
که داریم می توانیم وضعیت معیش��تی ملت را بهبود بخش��یم. علیپور با انتقاد از 
اعط��ای یارانه ۴5 هزار تومانی به مردم، گف��ت: این یارانه تأثیری در زندگی مردم 
ندارد و باید یارانه ثروتمندان حذف و به اقشار ضعیف جامعه داده شود. وی گفت: 
بنده مخالف پرداخت نقدی هستم و معتقدم برای حمایت از اقشار ضعیف به جای 

یارانه، باید بسته های حمایتی، کاالبرگ و کارت اعتباری داده شود.  مهر

دستورات رئیس جمهور از مسکن تا کرونا

قربان نگاری
عضووکیل مرکز وکال ،کارشناسان ومشاوران 

خانواده قوه قضاییه


