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سید حسن خمینی:
فقرناشیازظلمپرخاشمیآورد

سید حســن خمینی در مراسم تجدید میثاق رئیس و 
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، با تبریک 
میالد با ســعادت امیرالمؤمنیــن)ع( و ایام مبارک دهه 
فجر، گفت: بی تردید انقالب اسالمی مردم ایران، انقالب 
محرومین و مستضعفین بوده است. استضعاف به معنای 
فقر نیست؛ اســتضعاف فقر ناشی از ظلم است. اگر من 
فقر را معلول حرکات خودم بدانم پرخاشــگر نمی شوم 
ولی فقری که احســاس کنم ظلم است، به پرخاشگری 
می انجامد.به گزارش جماران، او با اشــاره به اینکه ظلم 
مضاعفی در رژیم پهلوی بود، افزود: انقالب دین خودش 
به طبقــه محرومین، که آن را به وجــود آورد، ادا کرد. 
روســتائیان که به مدد امکانات و توجهات انقالب رشد 
کردند. البته طبیعتا دشمنان خارجی ما بیکار نبوده اند.

وی با اشاره به بخش هایی از عهدنامه مالک اشتر، تأکید 
کرد: حضرت امیرالمؤمنین)ع( در عهدنامه مالک طبقات 
مختلفی از مردم را مورد اشــاره قرار می دهند و آخرین 
بخشی که با تعبیر خاص ایشان مورد اشاره قرار می دهند، 
“طبقه سفلی” است. تعبیر خاص امیرالمؤمنین)ع( “اهلل 
اهلل فی طبقه السفلی” است و بسیاری گفته اند یعنی به 
خاطر خدا توجه کنید ولی ممکن اســت واژه ای باشد 
که اهمیت را می رساند.سید حسن خمینی افزود: اینها بر 
دوش جامعه حق دارند. این تعبیر برگرفته از قرآن است 
که می فرماید اینها چاره ای ندارند؛ در یک بن بستی قرار 
گرفته اند و نمی توانند مشکالت خودشان را حل کنند. 
برخی از آنها در گوشه ای نشسته اند، آبرودار هستند، شما 
باید به سراغ شان بروید.وی اظهار داشت: امیرالمؤمنین)ع( 
به مالک می فرمایند بــرای اینکه نتوانید خیانت کنید، 
راهش اتاق شیشــه ای است. ما سر سفره مردم هستیم؛ 
اتاق ها را شیشه ای و دیوارها را نازک کنیم. بی تردید بخش 
زیادی از مشکالت برآمده از دشمنی ها و تحریم ها است، 

اما بیش از این هم انتظار و هم امید داشته باشیم.

مجیدانصاری:باعفوفضایاجتماعی
آرامترمیشود

مجید انصاری در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به موافقت 
رهبر انقــالب با عفو و تخفیف مجــازات قابل توجهی از 
متهمان و محکومان اعتراضات اخیر اظهار کرد: این موضوع 
خبر خوشــحال کننده ای است و امیدوارم سرآغاز الفت و 
همبستگی بیشتری در جامعه شود.وی در ارتباط با تاثیر 
این موضوع و کاهش گسست های اجتماعی ایجاد شده در 
جامعه و ارزیابی اش از این موضوع گفت: این خبر برای مردم 
به ویژه خود محکومان که در زندان هســتند و همچنین 
خانواده هایشــان که در این ایام دچار سختی شدند خبر 
خوشحال کننده ای است.وی با بیان این که »هر مشکلی که 
برای هر یک از هموطنان مان به وجود آید موجب ناراحتی 
و نگرانی اســت«، اظهار کــرد: در جریان اعتراضات اخیر 
همانطور که مسئوالن بارها تاکید کردند و در ارتباط با آن 
وعده داده بودند باید بین معترضین و اقلیت محدودی که 
سعی داشتند با انحراف اعتراضات دست به انجام اقدامات 
خرابکارانه و براندازانه کنند و از موج اعتراضات به حق مردم 
سواستفاده کنند فرق قائل شد.این عضو تشخیص مصلحت 
نظام با تاکید بر این که »باید در کشور زمینه برای شنیدن 
اعتراضات، انتقادات و گله ها فراهم شود«، اظهار کرد: مردم 
به دالیل مختلف نسبت به وضعیت موجود کشور اعتراضاتی 
دارند؛ عده ای به وضعیت اقتصادی کشور گله دارند. عده ای 
نیز به سیستم مدیریت و حکمرانی کشور. بخشی نیز به 
سیاســت های خارجی کشــور و همچنین نوع برخی از 
برخوردها در داخل اعتراض دارند. دانشــجویان و جوانان 
نیز دغدغه های آینده خود را دارند و خواهان فراهم شدن 
اشتغال و مسکن و کسب آزادی های بیشتر هستند. خانم ها 
نیز به دالیل مختلفی به برخی از مسائل اعتراض دارند و 
باید به این اعتراض ها توجه کرد و آن ها را شنید.وی با بیان 
این که »در این ارتباط شاهد وقوع اعتراضاتی در شهرهای 
مختلف کشور بودیم«، گفت: البته در برخی از اعتراضات 
خشونت اعمال شد و افرادی نیز از این وضعیت سواستفاده 
کردند. از همان ابتدا درخواست بسیاری از فعاالن سیاسی 
و اجتماعی این بود که تا آنجایی که امکان دارد مسئوالن 
نظام با این اعتراضات با سعه صدر و بردباری برخورد کنند و 
تا حد امکان از صدور محکومیت برای معترضین خودداری 
شود. احیانا اگر جرمی اتفاق افتاده است باز هم سعی کنند 
که نهایت تخفیف را در مورد مجرمان اعمال کنند. زندانی 
شدن افراد مشکالتی را برای خود آن ها و خانواده های شان 
ایجاد می کند و فضای مطلوبی در جامعه ایجاد نخواهد کرد.

وی گفت: دســتور اخیر رهبری می تواند فضای اجتماعی 
آرامتری را در کشور ایجاد کند و امیدوارم شرایط کشور به 
سمتی برود که با سعه صدر بیشتری انتقادات و اعتراضات 
شــنیده شود و در کنار آن راهکارها برای حل مسائل ارائه 
شود و ما به سمت اصالح امور پیش برویم و کشور نیز به 
گونه ای اداره شــود که سطح رضایتمندی مردم افزایش 
پیدا کند و مشکالت زندگی برای مردم کمتر شود.این فعال 
سیاســی با تاکید بر این که »انتظارات در جامعه متنوع و 
متکثر است و باید جهت برآورده شدن آن تالش کنیم«، 
گفت: نسل جوان امروز دیدگاه ها و خواسته هایش از لحاظ 
ماهوی با نسل های پیشین متفاوت است. این خواسته ها 
باید به رســمیت شناخته شود و باید به سمتی برویم که 
نزدیکی بیشــتری بین نسل ها ایجاد شــود. ان شاهلل در 
آینده باپیوند نسل ها و افزایش همفکری بین آنها بتوانیم 
مشکالت موجود کشــور را راحت تر و سریعتر رفع کنیم.

انصاری همچنین با تاکید بر این که »این شــرایط جامعه 
باید شرایط پویا و پر نشــاطی شود« تصریح کرد: در این 
زمینه بسیار مهم است که در راستای رفع تنش ها با دنیا 
و کشــورهای همســایه قدم برداریم و در راستای توسعه 
مشــارکت اقتصادی و سیاسی در جامعه تالش بیشتری 
صورت بگیرد.وی همچنین با تاکید بر این که »آزادی های 
مدنی باید در جامعه افزایش پیدا کند«، تصریح کرد: از قوه 
قضائیه به خاطر این پیشنهاد و موافقت رهبری با آن تشکر 
می کنیم و امیدوارم این موضوع سرآغاز الفت و همبستگی 

بیشتر در کشور شود

خبر

رییسجمهور:شایعهسازانمیخواهند
دلمردمراخالیکنند

رییس جمهور گفت: شایعه سازان می خواهند دل مردم 
را خالــی کنند و این  موضوع باید هم در حوزه امنیتی 
و هم رســانه ای مدیریت شود.سید ابراهیم  رییسی ۱۶ 
بهمن ماه در جلســه ســتاد بحران شهرستان خوی 
ادامه داد: حفظ آرامش و روحیه شــرط اول برون رفت 
از این نوع حوادث اســت و مــردم خوی در عرصه های 
مختلف سیاســی و اجتماعی امتحان خودشان را پس 
داده اند.وی تصریح کرد : بخش امداد و نجات و اسکان 
موقت و خدمات رسانی انجام شده و بایدکار آواربرداری 
و بازســازی و ساخت مســاکن با قدرت و شدت انجام 
شود. وی ادامه داد : دولت اعتبار الزم را برای ساخت و 
بازسازی و تعمیر  مساکن  در اختیار شهرستان خوی 

قرار خواهد داد.

رحیمی جهان آبادی:
عفورهبریدعوتبههمدلیبیشتر

است
جلیــل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با ایســنا با 
اشاره به موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیفمجازات ج 
مع قابل توجهی از متهمان و محکومان گفت: متاسفانه 
مشکالت اقتصادی، تنش های سیاسی و فکری و ضعف 
مدیریتی طی چند دهه گذشــته باعث ایجاد گسل ها، 
شــکاف ها و اختالفات زیادی بین بخش های مختلف 
جامعه شــده که کتمان آن دردی را دوا نمی کند.وی 
ادامه داد: در چنین شــرایطی فرمان عفو مقام معظم 
رهبری یک نوع دعوت عمومی برای اجماع و همگرایی و 
همدلی و محبت بیشتر در جامعه است؛ ارزش پیام عفو 
رهبری از این جهت است که نوعی آرامش و همگرایی 
و همدلی را به جامعه برمی گرداند.رحیمی جهان آبادی 
خاطرنشــان کرد: ما در موضوعات مختلف نیاز داریم 
که رهبری در جایگاه فراتر از قوای ســه گانه که مورد 
احترام همه قشــرهای سیاسی مردم است، جامعه را با 
فرمان عفو و همدلی و راهنمایی برای وحدت و همدلی 
بیشتر به سمت همگرایی بیشتر سوق دهند.این عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه 
داد: فرمان عفو رهبری پیام واضحی برای همه طیف ها 
و گروه هاست که برای همدلی بیشتر، کاهش تنش ها 
و رفع اختالف نظرها تالش کرده و جامعه را به سمت 
آرامش ببرند.وی در پایان و در جمع بندی با بیان اینکه 
عفو رهبری می تواند بخشی از دردها و آالم در جامعه 
را التیام ببخشــد، گفت: عفو رهبری به همه گروه ها و 
طیف ها و شــخصیت ها جهت دهنده است مبنی بر 
اینکه همه دست به دست برای ایجاد محبت و همدلی و 
همگرایی حرکت کرده و فضای همدلی در جامعه بیشتر 
گسترش پیدا کند تا اینکه به سمت کینه و قطب بندی 

و دشمنی ها رویم.

1سالحبستعزیریبرایحسین
محمدییزدی

حسین محمدی یزدی، مدیر مسئول سایت مبین ۲۴ و 
کانال خبری ایران تایمز که از تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ 
در زندان مرکزی دستگرد اصفهان بازداشت شده، توسط 
شــعبه اول دادگاه انقالب اصفهان به یکســال حبس 
تعزیری، دو ســال ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از 
کشور، همچنین الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار 
و مهارت دانش محکوم شد.به گزارش جماران، وی پس 
از گذشــت بیش از دو ماه بازداشــت در انفرادی و بند 

امنیتی، با آزادی وی به قید وثیقه نیز موافقت نشد.

حداقلافزایشحقوقسربازان2۰
درصداست

رجب رحمانی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به نقاط 
قوت و ضعف الیحه بودجــه ۱۴۰۲ بیان کرد: الیحه 
بودجه ای که برای ســال ۱۴۰۲ از ســوی دولت به 
مجلس تقدیم شــده است نســبت به الیحه بودجه 
۱۴۰۱ وضعیت مناسب تری دارد. توجه این بودجه به 
حوزه تولید بــوده و مالیات تولید کنندگان دو درصد 
کاهش پیدا کرده است. به حوزه تامین آب کشاورزی 
و آب روســتایی نیز در الیحه بودجه توجه شده است. 
تمام تالش صورت گرفته تا کسری بودجه به حداقل 
کاهش پیدا کند.وی در ادامه اظهار کرد: یکی از نقاط 
ضعف بودجه این است که ممکن برخی از درآمدهای 
پیش بینی شده تحقق پیدا نکند. اما دولتمردان معتقد 
هستند تمام درآمدهای پیش بینی شده تامین خواهد 
شــد. در مجموع با اصالحاتی که بــر روی الیحه در 
مجلــس صورت خواهد گرفت پیش بینی می شــود 
بودجه قابل قبولی برای ســال آتی در مجلس بســته 
شــود.نماینده مردم تاکســتان در مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: طبقات محروم در الیحه بودجه 
دیده شــده اســت. افراد تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیســتی در الیحه بودجه مورد توجه قرار گرفته اند. 
بحث همســان ســازی حقوق ها را در بودجه پیگیر 
هستیم. ســاماندهی کارکنان دولت از دیگر مواردی 
است که از سوی نمایندگان در بودجه دنبال می شود 
تا با هماهنگی دولت بتوانیم مشکل این قشر از جامعه 
را مرتفع کنیم. در تالش هســتیم تا بازنشستگان در 
الیحه بودجه مورد توجه قرار گیرد و پرداخت پاداش 
پایان خدمت بازنشســتگان به موقع صورت گیرد.وی 
در ادامه تاکید کرد: به ســربازان نیز توجه ویژه ای در 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ صورت گرفته و بنا بر این 
اســت که حداقل ۲۰ درصد حقوق سربازان افزایش 
پیدا کند. برای کارکنان دولت نیز پیش بینی شــده تا 
حقوق ها به صورت میانگیــن ۲۰ درصد افزایش پیدا 
کنــد. حقوق های پاییــن نیز بین ۲۵ تــا ۳۰ درصد 
افزایش خواهد یافت. به اخذ مالیات از خانه های خالی 
نیز در الیحه بودجه سال آتی توجه شده است. دولت 
نیز فروش نفت را روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه 

با قیمت ۸۵ دالر پیش بینی کرده است.
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دولت  اموال  مولدســازی  مصوبه  همدلی| 
همچنــان موضــوع بحث افــکار عمومی و 
سیاست مداران اســت. هرچند که مقامات 
دولت و ســران سه قوه ســعی می کنند در 
توضیحات مردم را قانع کنند، ولی همچنان 
انتقادات جدی نســبت به این طرح وجود 
دارد. دیروز در صحن علنی مجلس یکی از 

نمایندگان با صراحت از آن انتقاد کرد. 
ســیدکاظم دلخوش اباتری در جلسه علنی 
دیروز )یکشــنبه، ۱۶ بهمــن ماه( مجلس 
شورای اســالمی در تذکر شــفاهی گفت: 
»فرمایش مقــام معظم رهبری در خصوص 
مولدســازی اموال مازاد دســتگاه ها بسیار 
گهربار و متین اســت، مجلس در دوره های 
مختلف ایــن موضوع را تصویــب کرده تا 
دستگاه ها، ساختمان ها و امالک مازاد خود 
را به فروش برسانند و بیت المال حرام نشود 

و خرج مردم و کشور شود.«
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه متأسفانه سران قوا 
در روش اشتباه کردند، ادامه داد: »شورای 
سران قوا ســخنگویی ندارد که برای مردم 
توضیح دهد تا دشــمنان از فرمایش مقام 
معظم رهبری سوء استفاده نکنند، رهبری 
در خصــوص فروش اموال مــازاد با دقت و 

ظرافت خاصی مسائل را مطرح کردند.«
وی خطــاب بــه رئیس قوه مقننــه عنوان 
کرد: »درخواســت می کنم ایــن موضوع را 
در ســران قوا مطرح کنیــد تا در جایی که 
نباید قانون گذاری شود، قانون گذاری نکنند 

و ثانیاً اطالع رسانی صورت بگیرد.«
محمدباقــر قالیباف در پاســخ به این تذکر 
گفت: »اعضــا در هیــأت اجرایی مصاحبه 
کرده اند و توضیحاتی را در رســانه ها دادند، 
ولی نکاتی وجود دارد که درست است. این 
موضوع کار دقیق و به جایی بوده اما امروز 
به دلیل اینکه وقت کم بود وارد بحث نشدم؛ 
فردا صبح در ابتدای جلسه خدمت دوستان 

هستم و توضیحات دقیقی را خواهم داد.«
این در حالی اســت کــه اصول گرایان هم 
کــم کم انتقــادات خود را نســبت به این 
طرح مطرح می کنند. دیــروز مهدی عرب 
صادق، معاون سیاســی حــزب موتلفه، در 
ارزیابی خود از مصوبه مولدســازی به ایلنا 
گفــت: » مصونیت قضایی چیســت و چرا 
واگذارندگان، از مجازات خطای احتمالی آن 
نگران هستند؟ مگر غیر این بوده که شورای 
نگهبان در ســال ۱۳۸۰ مصونیت پارلمانی 
مندرج در اصــل ۸۶ را از حیز انتفاع خارج 
کرد؟ راه خصوصی سازی را اشتباه رفته ایم 
و دولت ها در اجرای ایــن اصل مهم قانون 
اساســی، کوتاهی و قصور داشته اند و نباید 
تاوان این قصور از اقتصاد کشــور پرداخت 
شــود. دربــاره مصوبه مولدســازی، از نظر 
حقوقی این مســئله مطرح است که مطابق 
بند ۳ مــاده ۹۶۱ قانون مدنی تملک اموال 
غیرمنقول اتباع خارجی ممنوع است و حال 
تکلیف »فــروش امالک بــه خارجی ها در 
مصوبه  مولدســازی چیست؟ عدم شفافیت 
در هریک از موارد فوق، می تواند مبدا مسیر 

فساد باشد.«
عــرب صادق افزود: »اگر فــروش اموال در 

مولدسازی، به چرخه تولید و ثروت آفرینی 
بازنگردد و در اجرا به خصوصی سازی رانتی 
و سیاســت لیبرالی همگرا شود دولت های 
بعدی و البته ملــت را گرفتار خواهد کرد. 
چــرا که آن اموال متعلق به دولت نیســت 
بلکه صاحب واقعی این اموال ملت هستند، 
به همین دلیل این فرآیند یک برنامه دقیق 
می خواهد که به نظر می رسد اکنون دولت 
برای چنیــن برنامه ریــزی آمادگی الزم را 

نداشته باشد.«
سید مصطفی هاشــمی طبا فعال سیاسی 
در گفــت وگو با خبرنگار سیاســی روزنامه 
همدلی درباره مصوبه مولدســازی ســران 
سه قوه و تبعات آن اظهار کرد: »به نظرمن 
متأســفانه درباره طرح مولدسازی تحقیق 
کافی انجام نشده است. به نظر می رسد که 
این مصوبه فاقد مبنای فکری و کارشناسی 

الزم است.«
هاشمی طبا در تشــریح کارشناسی نبودن 
طرح مولد ســازی می افزایــد: »قبل از آن 
که چنین طرحی تصویب شــود الزم بود به 
این فکر کنند که امــوال مازاد دولت را آیا 
می توانند از طریق دیگر به فروش برســانند 
یا خیر؟ ما برای فروش اموال دولت قوانین 
الزم را داریــم و دولــت به طــرق مختلف 
می تواند بر مبنای قوانین موجود اموال خود 
را به فروش برســاند. برای این کار هم الزم 
اســت که قبل از فروش قطعی این تصمیم 
به اطالع عموم برسد تا هر کسی که شرایط 
بهتــری برای خریــد پیشــنهاد داد اموال 

دولتی به او فروخته شود. 
به ایــن ترتیب از امــوال عمومی حفاظت 
می شود و فسادی هم رخ نمی دهد. برگزاری 
مزایده های شــفاف و عادالنه بهترین روش 
برای این کاراست. در نتیجه وقتی که چنین 
روشی به طور روشن از قبل پیش بینی شده 
ســوال این اســت که چرا دوباره سران سه 
قــوه تصمیم بگیرند قانونی را تصویب کنند 
و یک راه جدید برای فــروش اموال دولت 

پیشنهاد دهند.«

این فعال سیاســی می افزاید:» به نظر بنده 
طرح مولدســازی که به تصویب سران سه 
قوه رســیده اســت برخالف قانون اساسی 
اســت. یک بخش مهم آن که ناقض قانون 
اساسی است بر می گردد به مصونیت قضایی 
کــه درآن برای مجریان ایــن طرح تعریف 
شده اســت. چون همه مردم در برابر قانون 
مساوی هستند نمی شود کسی را ازمواجهه 
با قوه قضاییه مستثنی کرد و برای مجریان 

قانون مصونیت قضایی ایجاد کرد.« 
هاشمی طبا در ادامه تشریح کرد: »به عالوه 
این مصوبه نشــان می دهد که قوه قضاییه 
ضعیــف رفتــار می کند. اگــر اقدامات قوه 
قضاییه درست اســت پس هر آن که فساد 
می کند باید با آن برخورد شــود ولی وقتی 
که چنیــن طرحی را تصویــب می کنند و 
به مجریان مصونیــت می دهند با فرض بر 
این که مجری ها درســت کار هســتند پس 
احتماال تصویــب کنندگان این طرح نگران 
رفتــار غیرعادالنه قوه قضاییه هســتند که 
به مجریــان مصونیت قضایــی داده اند. در 
هر صورت اعطای مصونیت قضایی نشــان 
می دهد که یک طرف قضیه دچار اشــکال 
است وگرنه هر آن که پاک است از محاسبه 

چه باک است.«
این فعال سیاســی در گفت وگو با خبرنگار 
همدلــی تأکیــد می کند: » بــه نظرم این 
مصوبه بــه نتیجه نمی رســد. به عالوه این 
مصوبه اهــداف خوبی نــدارد. گفته اند که 
می خواهند با درآمد حاصل از فروش اموال 
مازاد دولت طرح هــای نیمه تمام را تکمیل 
کننــد. در حالی که برای این کار می توانند 
مــردم را وارد میدان کنند و از مردم کمک 
بگیرند و به این ترتیب هم مردم را در امور 
مشــارکت داده اند و هم دســت به چنین 
کار خــالف قانونی نزده انــد. از طرف دیگر 
الزم اســت به ایــن نکته توجــه کنیم که 
وقتــی می خواهنــد کار بی ثمری که روش 
جدیدی بــا مصونیت قضایــی مطرح کند 
یعنی اینکه می خواهند خیلی خالف قانون 

باشد به عالوه گفته اند که قرار است سازمان 
خصوصی ســازی مســئولیت دبیرخانه این 
طرح را بر عهده دارد. باید گفت که اگر این 
سازمان می توانست کار خود را انجام می داد 
و ما شــاهد این حجم از پرونده های تخلف 

در حوزه خصوصی سازی نبودیم.«
هاشــمی طبا درباره این که چقدر احتمال 
وجود دارد که دولت ســید ابراهیم رئیسی 
بتواند در حل مشکالت اقتصادی موفق شود 
معتقد اســت: »دولت های ما از جمله این 
دولت سیســتم اداره کشور را بر اساس یک 
نوع تعبیرغلط از لیبرالیســم قرار می دهند. 
همه دولت های ما چنین وضعی داشته اند. 
لیبرالیســم یک اصولی دارد. اما دولت ها از 
جمله دولت رئیســی بدون در نظر گرفتن 
شــرایط تحریم و مشــکالت کشور وعده و 
وعید می دهند و می گویند که قرار اســت 
کشور در بهترین سطح پیشرفت کند و مثال 
قرار است یک میلیون مسکن در سال بسازند 
و می خواهند تجارتی کامال آزاد انجام دهند. 
در واقع دولت آقای رئیسی می خواهد نشان 
دهند و به همــگان در داخل و خارج ثابت 
کنند که ایران بــدون توجه به تحریم های 
سنگین آمریکا و بین المللی می تواند به کار 
خــود ادامه دهد و مردم هــم می توانند هر 
چقدر کــه می خواهند مصرف کنند و هیچ 
مشکلی نداشته باشند. این تصمیم و وعده 
با شــرایط دشــوار تحریم در تناقض است. 
وقتی ما تحریم می شــویم باید در شــرایط 
داخلی و همچنین در مراودات خارجی این 
شرایط ســخت تحریمی را در نظر بگیریم. 
این دو مسئله یعنی تحریم و زندگی عادی 
با هم در تناقض هستند. دولت اگر تحریم ها 
را پذیرفته باید شرایط حاصل از تحریم هم 
بپذیرد. نمی شــود در شرایط سخت تحریم 
وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را 
محقق کرد. به همین خاطر به نظر می رسد 
که دولت نمی داند که می خواهد چه کاری 
انجــام دهد و چنین دولتــی هم نمی تواند 

مشکالت اقتصادی را حل کند.«

هاشمی طبا در گفت وگو با همدلی: 

طرح مولدسازی برخالف قانون اساسی است

همدلی| روزگذشــته اعالم شــد که در پی موافقت رهبر 
معظم انقالب اسالمی و با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه جمع 
قابل توجهی از محکومان مختلف عفو می شــوند. اما برای 

عفو محکومان حوادث اخیر شرط و شروطی اعالم شد. 
در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به آیت اهلل خامنه ای مبنی 
بر موافقت با عفو و تخفیــف مجازات جمع قابل توجهی از 
متهمــان و محکومان حوادث اخیــر و همچنین محکومان 
دادگاههــای عمومی و انقالب و ســازمان قضایی نیروهای 
مسلح، رهبر انقالب اسالمی با این پیشنهاد موافقت کردند.

در نامه حجت االســالم و المســلمین اژه ای به مقام معظم 
رهبری آمده است:

» در جریان حوادث اخیــر تعدادی از افراد به ویژه جوانان 
در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست 
و جرائمی شــدند که عالوه بر گرفتــاری برای خود، باعث 
زحمــت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد 
قابل توجهی از آنان بعد از برمال شــدن نقشــه دشــمنان 
خارجــی و جریان های ضد انقالب و ضــد مردمی با اظهار 

پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.«
در ادامه این نامه آمده است:»کلیات شرایط و ضوابط عفو و 
تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای 
کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صالح  تهیه شده است.«

در ایــن نامــه همچنین امــده اســت:»پرونده متهمان و 
محکومان در صورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله ای 

که باشد، مختومه می گردد.«
دیروز حجت االســالم رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه که 
مسئولیت جمع آوری، تنظیم و تهیه لیست و معیار های عفو 
بــه رئیس قوه قضائیه را بر عهده دارد، تاکید کرد: طبق بند 
۱۱ از اصــل ۱۱۰ قانون اساســی، عفو محکومان و تخفیف 
مجازات آنان، پس از پیشــنهاد ریاست محترم قوه قضائیه 
با مقام معظم رهبری است. بخش اول عفِو امسال، معطوف 

به متهمان و محکومان حوادث اخیر بوده است که از تاریخ 
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ تا زمان ابالغ این عفو در جریان حوادث اخیر 
دستگیر، بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند این افراد 
با داشتن شرایط ذیل پرونده آنان در هر مرحله ای که باشد 
اعم از این که حکم صادر شــده و یا در جریان باشد با این 

عفو پرونده آنان مختومه می شود.
معــاون قضایی قــوه قضاییه بیان کرد: پرونــده متهمان و 
محکومان حوادث اخیر که از تاریــخ ۱۴۰۱.۶.۲۵ تا زمان 
ابالغ این عفو دســتگیر، بازداشــت یا تحــت تعقیب قرار 

گرفته اند در صورت داشتن شرایط ذیل مختومه می شود: 
الف - عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم 

مستوجب مجازات محاربه افساد فی االرض و بغی.
 ب - عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب.

 پ - عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس های اطالعاتی 
خارجی. 

ت - عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی. 
ث - عدم ارتکاب تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، 

نظامی و عمومی 

ج - عــدم عضویت و وابســتگی در گروهک های معاند و 
برانداز.

 چ - نداشــتن بیــش از دو فقره ســابقه محکومیت مؤثر 
کیفری.

 ح - نداشــتن شــاکی یا مدعی خصوصی یا حسب مورد 
اعالم رضایت آنان یا جبران ضرر و زیان. 

خ - اظهــار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم 
عمدی مشابه.

حجت االســالم و المســلمین رحیمی تأکید کرد: »شــاید 
افرادی باشــند که دستگیر شده باشــند و یا تحت تعقیب 
باشــند لکن اظهار کنند که ما پشــیمان نیستیم و یا تعهد 
کتبی هــم نمی دهیم طبیعتاً این افراد مشــمول عفو قرار 

نمی گیرند. 
عفــو متهمــان و محکومان حــوادث اخیر پــس از انزجار 
مرتکبان از اعمال گذشــته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن 
در آینده و در راستای سیاســت های نظام اسالمی صورت 
می گیرد و چنانچه در آینده این افراد برخالف تعهد خویش 
عمل کنند دایرۀ عفو نســبت به آنان بسیار مضیق و اِعمال 
مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.« معاون قضایی رئیس قوه 
قضائیه اضافه کرد: »عفو حق مجرم نیست، بلکه منّتی است 
از طرف نظام و لطفی اســت از طرف، ولی فقیه و این لطف 
شامل حال کسانی می شود که وجود آنان در جامعه موجب 

دغدغه فکری برای مردم نباشد.«
وی در پایــان ضمــن تشــکر از تدابیر حکیمانه ریاســت 
محتــرم قوه و مشــی کریمانه مقام معظــم رهبری  اضافه 
کرد:»امیــدوارم خود اشــخاص مورد عفــو و خانواده آنان 
مراقبت کنند تا شاهد حوادث مشابه در آینده نباشیم. این 
عنایــت مقام معظم رهبری البته آثــار و برکات فراوانی در 
داخل کشــور دارد و در عرصه بین المللی هم دشمنان نظام 

را خلع سالح می کند.«

معاون قوه قضاییه: تعهد کتبی شرط عفو محکومان حوادث اخیر است

جزئیات فرمان عفو رهبری
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