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احمدی بیغش در نطق میان دستور:
مولدسازی؛ خطرناک و شبیه به فاجعه 

است
محمود احمدی بیغش در  جلسه علنی نوبت دیروز ۱۰ 
بهمن مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود، 
گفــت: آنچه عرض می کنم برای رضای خــدا و دفاع از 
نظام مقدس جمهوری اســالمی و اصول و دستاوردهای 
آن از جمله مجلس است اما منفعل، انفعال. اگر بخواهم 
یک ارزیابی ســاده سیاسی از روند تصمیمات یک سویه 
وحشتناک و خطرناک چند نفر از متولیان مطلق نگر مسائل 
کشور در خصوص مولدسازی دارایی ها و ثروت ملی داشته 
باشم با پذیرش تمام تبعات آن می توانم بگویم این اقدامات 
پرهزینه و بسیار خطرناک چیزی شبیه یک فاجعه برای 
کشور است.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در این تصمیم خطرناک، مطلبی که این بنده 
ناچیز را متعجب تر از این تصمیم مسئله دار نموده سکوت 
شدید نمایندگان مجلس در برابر این اقدام متوهم است. 
سوال مهم این اســت که اساسا شورای عالی هماهنگی 
در کدام جایگاه قانون گذاری و تصمیم سازی قرار گرفته 
که می تواند با نادیده گرفتن ارکان رســمی قانون گذاری 
کشــور از جمله مجلس به ظاهر قانون گذار وارد چنین 
تصمیم گیری های مسئله دار، بدون پشتوانه قانونی و از دم 
الی آخر بشود.وی افزود: آقای رئیس؛ شما دقیقا بفرمایید 
کجای این دایره قدرتمنــد و مطمئن قرار گرفته اید که 
به عنوان یک عضو از شــورای هماهنگی اقتصادی وارد 
چنین تصمیم گیری می شــوید. یا آقــای مخبر از کدام 
پشــتوانه نامرئی قدرت بهره می بــرد که صاحب چنین 
شــکوه و عظمتی برای ثروت های ملی کشــور می شود.

احمدی بیغش خطاب به رئیس مجلس اضافه کرد: چرا 
تا به حال از این قدرت با شــکوه پشــت صحنه استفاده 
نکردید و ایــن آقای معاون اول را بابت عدم ارائه گزارش 
شــفاف و بی پرده از واکسن کرونا مورد نظارت و مواخذه 
قرار ندادید؛ آیا جناب مخبر آنجا هم بابت عدم پاسخ گویی 
و خسارت های مرگ باری که به کمک دولت روحانی به 
کشور وارد کرد، از مصونیت قضایی برخوردار بود؟ اگر اسم 
این نوع تصمیمات ترویج اقدامات فرا قانونی نیست پس 
چیست؟ اگر این اقدام یک کاپیتوالسیون داخلی نیست 
پس چیست؟ مگر می شــود این را همان بدعت گذاری 
های غلط ندانست که از آن بوی رفتار نادرست به مشام 
می رسد. اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که 
بخواهد در یک فرآیند بســیار مسئله دار و بهره مندی از 
حاشیه امن به نهادهای غیرشفاف و غیر پاسخگو واگذار 
شود.وی تاکید کرد: به واهلل اگر ذره ای رفتار انقالبی در این 
مجلــس بود باید امروز در اعتراض به این تصمیم صحن 
مجلس را ترک می کردند تا ســران قوا خودشان تصمیم 
بگیرند.نماینده مردم شازند در مجلس اظهار کرد: جناب 
آقای محســنی اژه ای؛ حضرتعالی در مقام قاضی القضات 
که امید را بعد از مدت ها به دستگاه قضاوت برگرداندید 
چرا تن به چنین مصوبــه ای دادید. آیا با وجود این همه 
قضات برجســته، صاحب نام ، حقوقدان حاذق کشوری، 
الزم نبود در مورد چنین تصمیمی خدشه ای، استمزاج و 
اظهار نظر حقوقی و فنی بشود، باالخص در خصوص بال 
اثر کردن تمام قوانین موصوف و مربوطه آن هم به مدت 
دو سال؟احمدی بیغش خاطرنشان کرد: من انتظار دارم 
مجلس قبل از اینکه بیشتر به کمای تصمیمات فرا قانونی 
فرو برود حداقل یک بار بعد از ســه ســال عمر خود در 
این دوره ورود مسئوالنه و شجاعانه به این نوع موضوعات 
و همچنین محدود کردن اختیارات هیأت رئیسه داشته 
باشد و مجلس همانگونه که تاکید به امام و رهبری عزیز 

است مجلسی بر اساس قانون اساسی باشد.

عزیزی در تذکر شفاهی:
هیات رئیسه نباید اراده خود را به 

نمایندگان تحمیل کند
ابراهیم عزیزی در نشســت علنی دیروز )دوشنبه، ۱۰ 
بهمن ماه( مجلس شورای اســالمی در تذکر شفاهی 
ضمــن تبریک دهه فجر و محکومیت اقدامات و تالش 
آمریکایــی ها و اروپایی ها در اهانــت به قرآن کریم و 
تروریســتی خواندن سپاه پاســداران خطاب به هیات 
رئیسه مجلس، گفت: هیات رئیسه نباید اراده خود را به 
نمایندگان تحمیل کند، نظر نمایندگان برای امر وزارت 
باید محقق شود، تعدادی از نمایندگان انتظاراتی دارند 
و وزرا باید پاســخگو باشند لذا ممانعت از حضور آن ها 
شایسته نیست.نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس 
یازدهم خطاب به دولت در تذکری گفت: شــعار دولت 
قوی با مدیران قول و کارآمد محقق می شود، با مدیران 
ناتوان نمی توان شعار دولت را محقق کرد لذا نسبت به 
بازسازی و نوسازی تیم مدیریتی دولت در استان های 

مختلف اقدام شود.
.

جزییات تازه از حمله به تاسیسات نظامی
مبدا پهپادها داخل خاک ایران بود

یک مقام ایرانی در گفت وگو با الجزیره جزئیات بیشتری 
از حمله پهپادی شنبه شب در استان اصفهان ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، یک مقام ایرانی در گفت وگو با الجزیره 
تاکید کرد که عملیات پهپادی شــنبه شب در استان 
اصفهان ناموفق بوده اســت و اظهارات منابع اسرائیلی 
در موفقیت آمیز بودن این عملیات صرفا تبلیغات برای 
پنهان کردن شکست شان است.این مقام ایرانی که نامی 
از وی برده نشده است، افزود: نشانه های اولیه از دخالت 
اسرائیل در این حمله حکایت دارد و تحقیقات در این 
زمینه ادامــه دارد.وی همچنین تاکید کرد: تحقیقات 
اولیه از بلند شدن این پهپادها از داخل خاک ایران و در 
نزدیکی مکانی که هدف قرار گرفتند، حکایت دارد.این 
مقام ایرانی افزود: اســرائیل به خوبی می داند که پاسخ 
ایــن عمل خود را دریافت خواهد کرد که در گذشــته 
نیز چنین اتفاقی افتاده بود.وی تاکید کرد: واشنگتن از 
این حمله فاصله گرفته است؛ چراکه می داند این حمله 
شکســت خورده و منجر به تغییر سیاست های ایران 

نخواهد شد.

خبر

سخنان عجیب صدیقی درباره مردم
حجت االســالم کاظم صدیقی امــام جمعه موقت 
تهران در مراســم تودیــع و معارفــه فرماندهان 
انتظامی تهران گفت: شما با خدمت هم نمی توانید 
مردم را راضی کنید، با یک بهانه ای تمام رشته های 

ما با یک لحظه غفلت پنبه می شوند و نمی ماند.
به گــزارش جمــاران؛ امام جمعــه موقت تهران 
در مراســم تودیــع و معارفه فرمانــده انتظامی 
تهــران بزرگ گفت: مردمی که تــا دیروز زنده باد 
می گفتند، امروز مرده باد می گویند؛ دل مان خوش 
نباشــد به اینها، دل مان خوش باشد به اینکه خدا 

را راضی کردم.
صدیقی خاطرنشــان کرد: جهاد و تالش، در کنار 
توکل و توسل و در پرتوی آن توکل و توسل، جهاد 
توام با اخالص از اهمیت برخوردار است.وی ادامه 
داد: شما کارتان را بکنید، اگر به شما فحش دادند، 
برای شما تفاوتی نکند، دنبال این نباشید که زنده 
باید بگویند، این زنده باد ها به جایی نمی رســد، 

مرده بادها هم.

تقاضای رسیدگی به اظهارات یکی از ائمه 
جمعه علیه نمایندگان 

مهدی اسماعیلی در نشست علنی دیروز )دوشنبه 
۱۰ بهمن ماه( مجلس شــورای اسالمی در تذکر 
شفاهی خود گفت: متاسفانه یکی از امامان جمعه 
شهرســتان های آذربایجان شرقی در اتهامی ناروا 
و ســخنانی نســنجیده و از روی ناآگاهــی، تمام 
نمایندگان مجلس را از دم رشوه بگیر ایران خودرو 
اعالم کرده اســت! که قطعــاً اینگونه کلی گویی 
بدون ارائه مدرک و تســّری یــک منکر الهی به 
جمیع نمایندگان که تعــداد قابل توجهی از آنها 
روحانیون، جانبازان و فرزندان شــهدا هســتند، 
هیچگونه وجاهت شــرعی و عقلی ندارد و از هیچ 
شخصی پذیرفتنی نیست، چه برسد از شخصی در 

کسوت امام جماعت.
نماینده مــردم میانه در مجلس یازدهم ادامه داد: 
اگرچه بســیارند علمای ربانی که در سنگر امامت 
جمعــه و جماعات با اخالص و ایثار، مبین و مبلغ 
دین بــوده و مدافــع آرمان ها و دســتاوردهای 
انقالب اســالمی هســتند و به یقین حساب آنها 
جداســت، اما از این تریبون به ایشان توصیه می 
کنم که استغفار کرده و از امت شهیدپرور ایران و 

نمایندگان مجلس عذرخواهی کنند.
بنابر این گــزارش عبدالرضا مصری که ریاســت 
جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این 
نماینده گفت: ما از رئیس شــورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه تقاضای رســیدگی بــه این موضوع را 

داریم. 
البته بعد از رسیدگی شورا، ما نیز جلسه مشترکی 
با ریاست شورای ائمه جمعه و نمایندگان محترم 
منتقــد خواهیم داشــت و ان شــاهلل بــه این امر 

رسیدگی می شود.

جعفرزاده ایمن آبادی:
 آدم های عاقل و باسواد

 کنار آقای رئیسی نیستند
ادوار  نماینده  ایمن آبــادی،  غالمعلی جعفــرزاده 
مجلس درباره بازگشت سیاست ورزی به عقالنیت 
گفت: تا زمانی که منافع ملی محور نباشــد، اداره 
کشــور روی لجاجت باشــد و افراد تندرو تصمیم 

بگیرند نتیجه همین می شود که شاهد هستیم. 
دالر باالی ۴۵ هزار تومان اســت، هر روز بر دامنه 
فقر اضافه می شــود، فاصله طبقاتــی، بیکاری و 

بزهکاری افزایش و امنیت کاهش پیدا می کند.
بــه گزارش نامه نیوز، ایمن آبــادی گفت:نمی دانم 
آقای رئیســی در صحن علنی مجلس به گزارش 
کدام دســتگاه اســتناد کرد و آن ادعاها را انجام 
داد. حرف های او خالف آمار رسمی بانک مرکزی 
و مرکز آمار اســت. در حوزه سیاست خارجی هم 

وضع همین است.
 طالبان باالخــره فهمید باید یک کاری را انجام 
دهد بر همین اســاس رفت و بــا آمریکا مذاکره 
کرد.وی افــزود: آقایان تندرو به دولت قبل فقط 
ناســزا می گفتند با این استدالل که دولت آقای 
روحانی طبق سیاســت های غرب پیش می رود. 
خودشــان بگویند آن زمان اداره کشور بهتر بود 

یا االن؟
 قیمت دالر، مرغ، برنج، گوشــت و غیره چند بود 
االن چند اســت؟ برای خودشــان یکسری اعداد 
دروغین می ســازند بعد می گوینــد ما وضعیت را 
بهتر کردیم. مثال ادعا دارند تورم زمان دولت آقای 
روحانی ۶۰ درصد بود و االن کم تر شده است. در 
حالیکه تورم طبق گزارش مرکز آمار آن زمان ۴۰ 

درصد بود.
ایــن نماینده ســابق ادامه داد: آدم هــای عاقل و 
باسواد کنار آقای رئیسی نیســتند، آقای رئیسی 
هرچه آدم عاقــل، توانمند، کاردان و متخصص را 
کنار گذاشــت و کار را در اکثر حوزه ها به یکسری 

آدم متوهم و مبتدی سپرد. 
بعد از انقالب این سطح نارضایتی عمومی بی سابقه 

است.
 آقای رئیســی باید فارغ از خط و خطوط سیاسی 
عقال را به دولت برگرداند. آقای رئیسی هنوز فکر 
می کند قاضی القضات اســت و باید دســتور دهد 
حال آنکه او امروز رئیس جمهور اســت و خودش 

باید اجرا کند و به مردم گزارش دهد.
 این قطار پیشــرفتی که آقای رئیسی دائم از آن 
می گوید کجاست؟ این قطار یا لکوموتیوران ندارد 
یا از خط خارج شــده است یا اساسا قطاری وجود 

ندارد.

خبر

همدلی| همین چند روز پیش بود که هیأت 
رئیسه مجلس از اساس وجود طرحی برای 
برخــورد با اظهار نظرهای غیرکارشناســی 
را منکر شــده بود. ولی با وجود تکذیب ها 
دیروز اعالم شد که چنین طرح جنجالی به 
هیأت رئیســه رسیده است. در همین حال 
برخی منابع به طور رسمی متن این طرح را 
منتشر کردند. حاال از یک طرف روشن شده 
است که چقدر مجلس یازدهم در ارائه طرح 
های جنجالی جدی اســت و از طرف دیگر 
برای مردم مشخص شــده که تکذیب های 
هیأت رئیسه مجلس خیلی مستند و مبتنی 
بر واقعیت نبوده اســت. با این حال برخی 
نماینــدگان مجلس از ایــن رفتار مجلس 
یازدهم ناراضی هستند و تالش می کنند با 
اعتراض نسبت به وضعیت اقتصادی کشور 
با اعتراض های معیشتی مردم همراه باشند. 
چندی پیش خبری منتشر شده بود مبنی 
بــر اینکه کمیســیون قضایــی مجلس در 
حال تدوین طرحی اســت کــه در مجموع 
ســلبریتی ها و افراد مشهور و پرمخاطب را 
هدف قرار داده است؛ آن هم با نگه داشتن 
شمشــیر مجازات درجه سه باالی سر آنها؛ 
مجازاتی که طبق قانون مجازات اســالمی، 
شــامل »حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال« و 
»جزای نقدی بیشــتر از 3۶۰ میلیون ریال 
تا ۵۵۰ میلیون ریال« اســت. اما کمی بعد 
که واکنــش های منفی زیادی نســبت به 
این طرح در شــبکه های اجتماعی منتشر 
شد اعضای کمیســیون قضایی مجلس آن 
را تکذیــب کردند. به گزارش تســنیم، در 
همین رابطــه، کاظم دلخوش ســخنگوی 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اســالمی درباره جزئیات بیشتر این طرح، 
اظهــار کرد:»چنین طرحی در دســتورکار 
کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس 
شورای اسالمی نیست. احتماال این موضوع 
یک پیش طــرح یا پیش نویس باشــد اما 
اکنون چنین طرحی یــا چنین عنوانی در 
کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح نیست.«

ایــن تکذیب ها بــه هیأت رئیســه مجلس 
هم رسید. روز یکشــنبه سیدنظام موسوی 
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلــس درباره 
»طرح مجلس برای مجازات افراد مشــهور 
پیش از مقامات رســمی« گفت: »این طرح 
حتــی هنوز برای بررســی به کمیســیون 
مربوط ارجاع نشده اســت. این طرح چند 
نماینــده بوده کــه حتی برای بررســی به 
کمیســیون واصل اســت پس اینکه آن را 
طرح مجلس بیــان کرده و این همه درباره 
اش جوسازی کنند، خالف منطق و انصاف 
است. این امر روشن است که در اغتشاشات 
اخیر بســیاری از افراد بــا دروغ های خود 
باعث تشــویش اذهان عمومی شــدند و بر 
آتش آشــوب بنزین ریختند امــا اینکه آیا 
در زمینه برخورد قانونی با این افراد کمبود 
قانون وجود دارد، مســأله ای است که باید 

دستگاه قضایی نظر دهد.«
نکته اینجاســت که موســوی بــه عنوان 
سخنگوی هیأت رئیســه مجلس به گونه ای 
اظهــار نظر کرد که گویا از اســاس چنین 
طرحــی حتی اگر مطرح هم باشــد خیلی 
جدی نیست و در بخش دیگری از سخنان 
خود گفته بــود: »فاصله زیادی وجود دارد 
بین طــرح هایی که نمایندگان پیشــنهاد 
می دهنــد تا وقتی که نهایی شــود و حتی 
احتمال منتفی شــدن آن بسیار زیاد است 
پــس نباید نظر چند نماینــده و حتی نظر 
کمیســیون را به عنوان نظر مجلس اعالم 
کــرد. نظر مجلــس فقط بعــد از تصویب 
اکثریــت نماینــدگان در صحن مشــخص 

می شود.«
با وجود همه این تکذیب ها اما دیروز اتفاق 
دیگــری رخ داد. دیروز نه تنها وجود چنین 
طرحی رسما تأیید شد بلکه یکی از اعضای 
هیأت رئیســه مجلس اعالم کــرد که این 
طرح تقدیم هیأت رئیســه شده است. این 
نشــان می دهد که یا احتمــاال نظام الدین 
موسوی به عنوان ســخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس از اســاس خبر نداشــته که چنین 
طرحی به شــکل جدی در حال پی گیری 
است و یا خواسته که خیلی به آن پرداخته 
نشــود. به هرحال او برخالف واقعیت سخن 
گفتــه و منتقــدان این طــرح را متهم به 
اســت. دیروز حسینعلی  جوســازی کرده 
حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی با اعالم تقدیم این طرح به 
هیأت رئیســه مجلس به خبرگزاری فارس 
گفته: »هیچ کس را به دلیل داشــتن عقیده 
نمی تــوان مجازات کرد اما ابــراز عقیده به 
صورت مطلقاً آزاد مجاز نیســت. بر همین 
اســاس طرحی در مجلس کلید خورده که 
هدف آن جلوگیری از اظهارنظرهای بی ربط 

و غیرکارشناسی است.«
این طرح را 2۴ تــن از نمایندگان مجلس 
امضا کرده اند. حســینعلی حاجی دلیگانی 
- حسین جاللی - ســید محمود نبویان - 
فاطمــه رحمانی - پروین صالحی مبارکه - 
محمدرضا احمدی - احمد حسین فالحی 
- قاســم ســاعدی - حجــت اهلل فیروزی 
- سیدالبرز حسینی - عبدالکریم جمیری - 
مجید ناصری نژاد - نصراهلل پژمانفر - احمد 
محــرم زاده یخفروزان - علــی خضریان - 
حســین حق وردی - سید علی یزدی خواه 
- بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا زندیان 
- مهدی روشــنفکر - ســید علی موسوی 
- کیــوان مرادیان کوچکســرائی - حبیب 
آقاجری - ســید محمد مولوی نمایندگانی 

هستند که این طرح را امضا کرده اند. 
این نمایندگان برای طرح خود یک مقدمه 
توجیهی نوشــته اند که متن آن قابل تأمل 
است. آنان نوشــته اند: »همه افراد در برابر 
قانون مســاوی هســتند موقعیت شــغلی 
اجتماعــی و خانوادگــی اشــخاص مانــع 
مجــازات آنها بــه دلیل جرائــم ارتکابی و 
جبران خســارات وارده توسط آنها نیست، 
همانگونه که در حوادث اخیر مشــاهده می 
کنیم برخی از اشــخاص به دلیل موقعیت 
شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق 
ســخنرانی، گروه هــا و کانال هــای فضای 

مجازی جرایــد و روزنامه ها و ..... عقیده و 
فکر خود را که صحت ندارد بیان میکنند و 
نســبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی 
نظم آشــوب و .... اقدام می کنند و این ابراز 
عقیده و تحریک در تهیج اقشــار .... جامعه 
جهت ایجاد آشــوب ،اغتشاش بی نظمی و 
ناامنی موثر است. این اشخاص میگویند ما 
نظرات شخصی خودمان را میگوییم و اینکه 
عده ای به دلیل نظرات مــا اقداماتی انجام 

داده اند ربطی به ما ندارد.«
نکته این جاست که این نمایندگان در متن 
توجیهی خود تأکیــد دارند که ابراز عقیده 
به صــورت مطلقا آزاد نیســت و برای این 
منظور از یک مثال عجیب اروپایی استفاده 
کرده انــد. در حالی که ابراز عقیده در متن 
قانون اساســی به طور صریح صحبت شده 
اســت. آنان نوشــته اند: »هیچ کس را به 
نمی توان مجازات،کرد  عقیده  داشتن  دلیل 
منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز 
نیســت برای مثال در برخی از کشورهای 
اروپایی }اگر کسی{ بگوید چه کسی گفته 
اســت هیتلر در هولوکاســت یهودی ها را 
کشته اســت؟! برای همین سؤال 2۵ سال 
حبس برای شما در نظر میگیرند حتی اگر 
بگوید من شک دارم این اتفاق افتاده باشد و 
بیایید تحقیق علمی در این خصوص انجام 
دهیم باز همیــن مجازات را برای او در پی 
دارد.« با این توضیح و مثال به نظر می رسد 
که نمایندگان مجلس قانون اساسی کشور 
را نادیده گرفته اند چرا که در قانون اساسی 
تنها شرط آزادی بیان مسئله مبانی اسالم و 
قوانین عمومی است. در اصول بیست و سوم 
و بیست و چهارم قانون اساسی آمده است: 
»تفتیــش  عقاید ممنوع  اســت  و هیچکس  
را نمی تــوان  بــه  صرف  داشــتن  عقیده  ای  
مــورد تعرض  و مؤاخذه  قرار داد. نشــریات  
و مطبوعــات  در بیان  مطالــب  آزادند مگر 
آنکه  مخل  به  مبانی  اسالم  یا حقوق  عمومی  
باشــد. تفصیل  آن  را قانون  معین  می کند.« 
به نظر می رسد که نمایندگان تنها بر اساس 
حوادث چند ماه گذشــته کشــور درصدد 
وضع قانون جدیــد برآمده اند چرا که آنان 
در ادامــه تأکیــد دارند: »خیلــی از مواقع 
میبینید یک هنرپیشه در سال های گذشته 
آمده مطالبی ضدامنیت ملی منتشر کرده، 
ولی هنوز در صداوســیمای ما به کار گرفته 
میشــود. ما در نظام مدیریتی کشور باید به 
این مدیــران ایراد بگیریم کــه چرا به این 
افراد فضا میدهند عناوینــی مانند »آمر«، 

»مسبب«، »سبب« و »تهییج به اغتشاش« 
در حقــوق وجود دارد که بر اســاس اینها 
می توان سلبریتی ها و همه کسانی را که به 
نوعی ترویج آشــوب کرده و نظم و امنیت 
عمومی را به مخاطــره انداخته اند مجازات 
کرد. اتفاقاً در اغتشاشات باید بیشتر از همه 
با مســببان و تهییج کنندگان غارت اموال 

عمومی برخورد کرد.«
به هرحال بر اســاس آنچه که منتشر کرده 
اند عنوان طرح این است: »طرح الحاق یک 
ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
تعزیــرات و مجازات هــای بازدارنده )ماده 
واحــده - یک ماده به عنــوان ماده ۵۱2( 
مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
)تعزیــرات و مجازاتهــای بازدارنده مصوب 

/2/3/۱3۷۵ به شرح زیر الحاق می شود.«
این طرح تنها یــک ماده و یک تبصره دارد. 
در ماده ۵۱2 مکرر آمده است: »هر شخصی 
که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، 
خانوادگــی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه 
است در ســخنرانی ها، مصاحبه ها، مقاالت، 
پیامها و یادداشتهای خود در فضای حقیقی 
یا مجازی در مــورد اموری که نیاز به اظهار 
نظر مراجع رسمی اســت و هنوز اعالم نظر 
رســمی نشده اســت مطالبی را خالف واقع 
بیان کند که بازخورد گســترده داشته باشد 
و در اخالل شــدید در نظم عمومی کشور، 
ناامنی یا ورود خســارت عمــده به تمامیت 
جســمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی 
یا سبب اشــاعه فساد یا فحشا در حد وسیع 
موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی االرض 
موضوع ماده )2٨۶( قانون مجازات اســالمی 
۱/2/۱3۹2 نباشــد عالوه بــر محکومیت به 
مجازات درجه ســه به مجازات نقدی معادل 
دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی 
افــراد یا اموال عمومــی و خصوصی محکوم 
میشــود و مسئول جبران خسارات وارده نیز 
می باشد. تبصره - اشخاص مذکور به استناد 
این مــاده عالوه بر مجازات هــای مذکور به 
مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق 
اجتماعی و ممنوعیت به شــغل و حرفه ای 
که منجر به شــهرت آنها شده است محکوم 
می شــوند.« در نهایت می تــوان گفت که با 
تصویب این قانون هر کسی در هر موقعیتی 
اگر در هر فضایی اظهار نظر کند که بازخورد 
زیادی داشته باشد )اندازه گیری این بازخورد 
زیاد نیــز در متن طرح پیشــنهادی مبهم 
اســت( می تواند مشــمول این قانون شود و 

مورد مجازات قرار گیرد. 

مستاجران خانه ملت از طرح های جنجالی کوتاه نمی آیند 

مجلِس غوغا

همدلی| سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران تا 
به حال چند بار دســت به طرح دعوای حقوقی زده اســت. 
خاتمی که به شــدت مورد نقد و فشــار جریان اصول گرا - 
بــه ویژه تندورهای این جناح - اســت بارها از ســوی این 
جریان و حامیان آنان مورد توهین قرار گرفته و در بیشــتر 
مواقع ترجیح داده که ســکوت کنــد، ولی در چند مورد او 
باالخره وارد میدان شده و از برخی افراد شکایت کرده است. 
شــکایت هایی که البته هیچ کدام به نتیجه روشنی نرسیده 

اند. 
خاتمــی یک بار از ســردار نقدی و یک بار هــم از روزنامه 
کیهان شکایت کرد.  سردار نقدی در مصاحبه ای با روزنامه 
شرق که در شماره 2۷3۵ به تاریخ دوم آذرماه ۱3۹۵ منتشر 
شــد، گفته بود: »آقای خاتمی رفته برای کارسیاسی از شاه 

عربستان پول گرفته.«
بعد از این غالمحســین محســنی اژه ای معــاون وقت قوه 
قضاییه در ســال ۹۵ در جمع خبرنگاران درباره شــکایت 
سیدمحمد خاتمی از ســردار نقدی گفت: »این پرونده در 
دادسرا ثبت شده و مراحل مقدماتی خودش را طی می کند 
و بعد از انجام این مراحل و ثابت شدن جرم حکم آن صادر 
می شــود.« اژه ای در ســال ۹۶ در پاسخ به این سوال که با 

توجه به شــکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی پرونده 
در چه مرحله ای است، گفت: »پرونده در مرحله دادسراست 

و هنوز دادگاه نرفته است.«
ســیدمحمد انجام وکیل خاتمی در این پرونده در مصاحبه 
ای در سال ۹۹ با خبرآنالین گفته بود: »پرونده ای تشکیل 
و به شــعبه دوم بازپرسی ارجاع شد. پس از رسیدگی اولیه 
بازپــرس از طریق دفتــر ویــژه )اداره کل تحقیقات ویژه 
سازمان قضایی( شکایت را برای آقای نقدی ارسال و ایشان 
الیحه دفاعیه ای تسلیم شــعبه کردند.« سید محمد انجام 

گفت که در نهایت بازپرس قرار موقوفی تعقیب برای سردار 
نقدی صادر کرد.

به غیر از این خاتمی از روزنامه کیهان هم شــکایت داشت. 
اژه ای سال ۹۷ درباره شکایت سیدمحمد خاتمی از روزنامه 
کیهان گفته بود: »پرونده هنوز به نتیجه نرســیده اســت، 
خودم از آقای شریعتمداری پرسیدم گفتند آماده هستیم.«

حاال دیروز علیزاده طباطبایی در مصاحبه با جماران درباره 
شکایت خاتمی از کیهان گفته: »سال ٨۹ یا ۹۰ بود که من 
بــه وکالت از آقای خاتمی و چند مســئول دیگر از روزنامه 
کیهان شــکایت کردم، چون نسبت های ناروایی داده بودند؛ 
مرتب هم پیگیری کردیم و اخیرا دیدم به دلیل مرور زمان 
بــرای آن »منع تعقیب« زده اند. گفتم من که پرونده را نگه 
نداشته ام، دادستان پرونده را نگه داشته است؛ گفت در هر 
صورت قانون می گوید اگــر این مدت پرونده منجر به رأی 
نشد، »مشمول مرور زمان« است. ما از اول می دانستیم که 
بعضی نشریات از جمله کیهان مصونیت قضایی دارند، ولی 
شکایت ما از آنها شوخی بود؛ می دانستیم رسیدگی نمی شود 
و بنا هم نبود رسیدگی شود. بعد از هشت سال گفتند چون 
در این مدت رسیدگی نشــده دیگر امکان رسیدگی وجود 

ندارد؛ اعتراض هم کردیم و اعتراض ما رد شد.«

علیزاده طباطبایی؛ وکیل رئیس جمهور پیشین اعالم کرد؛

شکایت های خاتمی؛ مشمول مرور زمان
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