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اخبار

حضور رهبر انقالب در منزل شهید
محمدعلی بایرامی از شهدای ناجا

حضرتآیتاهللالعظمیخامنهای رهبرحکیم
انقالب اسالمی چهارش��نبه شب با حضور در
منزل ش��هید محمدعلی بایرامی  -از شهدای
اغتشاش��ات اخیر ته��ران -یاد این ش��هید را
گرامی داشتند .به گزارش پايگاه اطالعرسانی
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهللالعظمی
س��يدعلی خامنهای ،ش��هید گروهب��ان یکم
محمدعلی بایرامی از مأموران نیروی انتظامی
 ۳۰بهمنماه امس��ال در شب شهادت حضرت
فاطم ه زهرا سالماهللعلیها به دست اغتشاشگران
در خیابان پاسداران تهران به شهادت رسید.

اگر محاسب ه نداشته باشیم
گرفتار سرنوشت بنیصدر میشویم

امام جمعه موقت تهران به مسؤوالن هشدار
داد اگر در اعمالشان محاسبه نداشته باشند،
به سرنوش��ت بنیصدر دچار خواهند ش��د .به
گ��زارش فارس ،آیت اهلل کاظ��م صدیقی ،امام
جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه
تهران با اش��اره به برخی جشنها که اخیرا ً در
برخی اماکن به مناس��بت روز زن برگزار شده،
خاطرنش��ان کرد :اگرچه پس از برگزاری این
مراسم عذرخواهی کردند ولی مسؤوالن کاری
نکنند که پس از انجام آن مجبور به عذرخواهی
شوند .امام جمعه موقت تهران با اشاره به موضوع
 14اس��فند گفت :بنیصدر در س��فره امامت،
والیت و آرای مردم نشس��ت و رأی مردم را به
هرکیفیتی بود جلب کرد ولی رای آوردن مالک
ن و خزانه مملکت و فرماندهی
نیست .وقتی سکا 
کل قوا را در دس��ت گرفت ،طغیان کرد و خود
را از بدنه مردم انقالبی و حزباللهی جدا کرد.
آیت اهلل صدیقی ادامه داد :مش��تی غربگرا دور
بنیصدر را گرفتند و سوت و کف زدند و او هم
برای راضی کردن آنها به مردمی که در خطرها
سینه س��پر کردند بیاعتنایی کرد و آن سوت
و کفزنن��دگان را مردم دی��د .وی افزود :همه
مسؤوالن هر ازچندگاهی با خدا خلوت کنند و
ببینند عوض نشده باشند .چه کسانی دورشان
بودند و اکنون چه کس��انی دورش��ان هستند.
اینهایی که برایش��ان کف و س��وت میزنند
دوست هس��تند یا دش��من؟ اگر محاسبهای
نداشته باش��یم ،گرفتار سرنوشت بنیصدری
میشویم که جزو افسانههای تاریخ شد و اکنون
کسی اطرافش نیست و جایگاهی ندارد.

بیانیه اتحادیه عرب درباره برجام
بیارزش و بیمنطق است

رهبر انقالب در دیدار شاعران و مداحان اهلبیت با تبیین اهداف دشمنان درحمله به حجاب به عنوان نقطه هویت مستقل و فرهنگی زن مسلمان:

حکومت اسالمی مکلف است مانع حرام علنی شود

گ�روه سیاس�ی :در آس��تانه والدت
باس��عادت حض��رت صدیقهکب��ری
فاطمهزهرا سالماهللعلیها ،هزاران نفر
از ش��اعران و ستایش��گران اهلبیت
علیهمالس�لام با رهبر حکیم انقالب
اسالمی دیدار و تعدادی از ستایشگران
و نغمهسرایان اهلبیت علیهمالسالم
فضای حس��ینیه امام خمینی(ره) را
به عطر مدایح و مناقب دخت گرامی
پیامبر اسالم ،معطر کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل
العظم��ی خامن��های در ای��ن دیدار،
مقام��ات معنوی و عظم��ت روحی
حضرت فاطمهزه��را(س) را خارج از
فهم بش��ری دانستند و گفتند :مقام
واالی دخت��ر پیامبر اعظ��م را باید از
پ��روردگار و اولی��ای الهی ش��نید و
آموخت ،همچنانکه پیغمبر اکرم(ص)
در وص��ف آن بانو ،تعبیر بلند برترین
زنان اهل بهش��ت را بیان فرموده اس��ت و شیعه و
سنی بر صحت این روایت ،اتفاقنظر دارند.
ایشان با اشاره به نامگذاری روز والدت حضرت
فاطمهزهرا(س) بهعنوان «روز زن» ،زن را در منطق
اسالمی برخوردار از یک چارچوب کامل خواندند و
افزودند« :زن اسالمی» موجودی است دارای ایمان،
عفاف ،رشد علمی و معنوی ،اثرگذار در اجتماع ،مدیر
خان��واده و مایه آرامش مرد و در کنار آن برخوردار
از خصوصی��ات زنانگی مثل لطافت و آمادگی برای
دریاف��ت انوار الهی .رهبر انقالب اس�لامی ،الگوی
زن اس�لامی را زن��ان بزرگ��ی همچ��ون حضرت
فاطمهزه��را و حضرت خدیجه کبری دانس��تند و
گفتند :در مقابل الگوی اس�لامی ،الگوی انحرافی
زن غرب��ی وجود دارد که ب ه جای همه خصوصیات
برجسته و ممتاز زن اسالمی ،شاخصههایی همچون
برهنگی و جلب نظر و التذاذ مردان را در خود دارد.
ایش��ان ملزم بودن مردان به پوشیدن لباس کامل
و تشویق زنان به برهنگی هر چه بیشتر در مجالس
رسمی غرب را نمونهای از سوق دادن زن غربی به
ولنگاری و بیبندوباری برشمردند و افزودند :امروز
زن غرب��ی مظهر مصرف ،آرایش ،جلوهگری مقابل
مردان و وس��یله هیجان جنس��ی اس��ت .حضرت
آیتاهلل خامنهای ،طرح مس��ائلی همچون «عدالت
جنسیتی» در سخنان غربیها را ظاهری و مسالهای
خالی از واقعیت دانستند و با اشاره به اذعان تعداد
زی��ادی از زنان صاحبمقام غربی در ماههای اخیر
به قرار گرفتن در معرض سوءاس��تفاده و خشونت
در جریان مس��ائل اداری ،گفتند :اسالم بهوسیله
حجاب در را بر روی این نقطه انحراف بسته است،
بنابراین حجاب اسالمی وسیله مصونیت زن است نه
محدودیت او .ایشان با تأکید بر اینکه پرچم استقالل
هویتی و فرهنگی زنان در دست زنان ایرانی است،
افزودن��د :بانوان ایرانی با حفظ حجاب ،اس��تقالل
هویتی و فرهنگی خود را به دنیا صادر و این سخن
جدی��د را اعالم میکنند ک��ه زن میتواند با حفظ
حجاب و عفاف و جلوگیری از سوءاس��تفاده مردان
بیگانه و زیادهطل��ب ،در میادین اجتماعی حضور
فعال و مؤثر داش��ته باشد .رهبر انقالب اسالمی با
انتقاد از کسانی که کانون خانواده را تحقیر و اینگونه

وانمود میکنند که «عدالت جنسیتی یعنی در هر
عرصهای که مردان حض��ور دارند ،زنان نیز حضور
داشته باشند» ،این کار را خیانت به زنان و حرمت و
شخصیت آنان دانستند و گفتند :زن ،محترم است
و هیچکس مخالف حضور او در میادین اجتماعی و
تحصیل علم و کسب مسؤولیت نیست.
ایش��ان افزودند :این هنر انقالب اسالمی است
که ام��روز زنان ایرانی جزو بهترین دانش��مندان و
شخصیتهای فرهنگی هستند ،زیرا قبل از انقالب
اینگونه نبود و تعداد زنان برتر در بخشهای علمی
و فرهنگی بس��یار مح��دود بود .حض��رت آیتاهلل
خامنهای ،زن را مدیر و محور خانواده و نقش مادری،
همس��ری و ایجاد آرام��ش در خانواده را مهمترین
ش��غل و مس��ؤولیت او دانس��تند و به زنان ایرانی
توصی��ه کردند :مفاهیم اس�لامی و چارچوبهای
قرآن��ی درباره زن را حف��ظ و تقویت کنید و آن را
از آفاتی همچون اس��راف ،رقابتهای منفی و الگو
گرفتن از زن منحرف غربی دور بدارید .ایش��ان در
ادامه  40س��ال توطئه مستمر و بینظیر دشمنان
علیه ملت ایران و در عین حال بالندگی و پیشرفت
روزافزون شجره طیبه انقالب را مایه افتخار و نشانه
لطف الهی خواندند و گفتند :دشمنان ایران از چند
ماه قبل در اتاقهای فکر دور هم نشستند و برای 3
ماه آخر سال طراحی کردند که به خیال خود کار
جمهوری اسالمی را در اسفندماه تمام کنند .رهبر
انقالب اسالمی افزودند :در دیماه و بهمنماه دیدید
که مردم چگونه جواب آنه��ا را دادند و ملت ایران
همواره آماده است که هر متجاوز و متعرضی را به
جای خود بنشاند.
ایشان س��پس با تأکید بر اینکه همه از جمله
دشمنان ایران از استحکام کشور و متکی بودن آن
به مردم و جوانان و راه امام بزرگوار اطالع دارند ،به
تبیین ابعاد و اهداف طراحی دشمنان در حمله به
نقطه هویت مستقل و فرهنگی زن مسلمان یعنی
مساله «حجاب» پرداختند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به تبلیغات
پرحجم دشمنان و هزینههای سرسامآور آنان برای
ن همه
اثرگذاری منفی بر مساله حجاب ،گفتند :آ 
هزینه ،فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند

در جمع یهودیان فرانسه مطرح شد

س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
بیانیه کمیته چهارجانبه اتحادیه عرب درباره
پایبن��دی ایران به تعهدات خ��ود در برجام را
ب��یارزش و فاق��د هرگونه وجاهت دانس��ت.
به��رام قاس��می در واکنش ب��ه بیانیه کمیته
چهارجانبه اتحادیه عرب (عربس��تان ،امارات،
بحری��ن و مص��ر) و ش��بههافکنی بیپای��ه و
اساس و دخالت بیجا درباره پایبندی ایران به
تعه��دات خود در برجام ،گف��ت :آنچه در این
بیانیه درباره ایران گفته شده ،کام ً
ال بیارزش
و فاقد هرگونه وجاهت و دور از منطق اس��ت
و آن��ان اص��والً هیچ صالحیتی برای س��خن
گفتن در چنین موضوعاتی ندارند .قاس��می
تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران بر اساس
گزارشهای متعدد و مکرر آژانس بینالمللی
انرژی اتمی تاکنون بهصورت کامل به تعهدات
خ��ود عمل کرده و تا زمانی ک��ه الزم بداند و
منافع ایران تأمین شود ،به پایبندی خود ادامه
خواهد داد .قاس��می افزود :جمهوری اسالمی
ایران نقشی س��ازنده در جهت ثبات و امنیت
منطقه ایفا میکند و الزم اس��ت کشورهایی
که مس��ؤولیت اصلی تجاوز و ویرانی و ایجاد
فاجعه انس��انی در یمن و توس��عه تروریسم و
افراطگرای��ی در منطقه بهعهده آنهاس��ت ،از
فرافکنی ،ایفای نقش مخرب و بحرانآفرینی
بیشتر در منطقه و رقص ننگین سیاسی برای
خوشایند رژیم صهیونیس��تی ،دست بردارند
و در عین حال بدانند ایرانهراس��ی سیاستی
شکستخورده است.
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قول مکرون برای متوقفکردن برنامه موشکی ایران
دیپلماسی  2روز پ��س از آنک��ه ژان ای��و
لودری��ان ،وزیر خارجه فرانس��ه،
در تهران با مقامات ایرانی به گفتوگو نشس��ت،
امانوئل مکرون ،رئیسجمهور این کشور در جمع
اعض��ای یک گروه یهودی در پاریس ،به آنها قول
داد برای متوقف کردن برنامه دفاع موشکی ایران
اقدامات��ی انج��ام خواهد داد.
رئیسجمهور فرانسه که حاال
کش��ورش ب��ه نمایندگی از
آمریکا و انگلیس ،محور پروژه
ضدایرانی ترامپ است ،این را
هم گفت که در مسیر متوقف
کردن برنامه موش��کی ایران ،آمریکا و انگلیس با
فرانس��ه همراهی میکنند .رئیسجمهور فرانسه
شامگاه چهارشنبه اعالم کرد این کشور اقداماتی
را برای متوقف کردن توسعه موشکهای بالستیک
ای��ران انجام میدهد .مکرون طی س��خنرانی در
همایش یک س��ازمان یهودی در فرانس��ه گفت:
«فرانس��ه به هم��راه متحدانش ش��امل آمریکا و
انگلیس در حال انجام اقداماتی علیه فعالیتهای
[موشکی] بالس��تیک ایران در منطقه است .من
[در اینباره] گفتوگوی طوالنیای با نخستوزیر
[اسرائیل] «بنیامین نتانیاهو» داشتم» .به نوشته
وب��گاه «یدیعوت آحارون��وت» ،وی با بیان اینکه
خواس��تار مذاکره با تمام طرفه��ا از جمله ایران
اس��ت ،افزود امنیت اس��رائیل ام��ا نباید موضوع
مذاکره باش��د .اظه��ارات رئیسجمهور فرانس��ه
در حالی اس��ت که مقام��ات ایرانی بارها تصریح

کردهاند درباره برنامه دفاعی موشکی خود معامله
نمیکنند .در جریان سفر لودریان به تهران ،او 3
موضوع را به صورت مشخص دنبال کرد؛ موضوع
توافق هس��تهای و وضعیت برجام ،مذاکره بر سر
مس��ائل منطقهای بویژه وضعیت س��وریه و یمن
و دس��ت آخر موضوع برنامه دفاع موشکی ایران.
بر اس��اس بیانیهه��ا و اخبار
رس��می ،مقام��ات ایرانی در
دی��دار لودریان ،ضمن تاکید
بر حفظ برنامه دفاع موشکی
ایران ،به این موضوع اش��اره
کردن��د که حاضر نیس��تند
مذاکره درباره منطقه بویژه یمن و سوریه ،تابعی
از وضعیت برجام باش��د .این در حالی اس��ت که
رئیسجمه��ور آمریکا  12ژانوی��ه تصریح کرد به
شرطی تعلیق تحریمهای ایران در برجام را تمدید
خواهد کرد که محدودیتهای هستهای در برجام
دائمی ش��ود ،برنامه موش��کی ایران محدود شود
و ای��ران از سیاس��تهای خ��ود در قبال حمایت
از جریان مقاومت در منطقه عقبنش��ینی کند.
حاال دولتهای اروپایی حاضر در برجام به دنبال
پیگیری همین مطالبات ترامپ هستند .انگلیس،
فرانسه و آلمان از حدود یک ماه قبل کارگروههای
مش��ترکی را با آمریکا برای مذاکره درباره بررسی
زیادهخواهیهای آمریکا درباره توافق هس��تهای
تش��کیل دادهاند .مقام��ات وزارت ام��ور خارجه
میگوین��د اروپاییها هنوز درب��اره محتوای این
کارگروه چیزی به آنها نگفتهاند.

دختر فریب بخورند و در گوشهوکنار روسری از سر
بردارند و همه تالشهایشان در این نتیجه کوچک
و حقیر خالصه ش��د که این ،مس��الهای نیست اما
آنچه بنده را حساس میکند ،طرح مساله «حجاب
اجباری» از دهان برخی خواص است.
ایش��ان افزودن��د :این ع��ده که در می��ان آنها
روزنامهنگار ،روشنفکرنما و آخوند معمم هم وجود
دارد ،هم��ان خطی را دنبال میکنند که دش��من
نتوانسته با آنهمه هزینه در کشور به نتیجه برساند
که انشاءاهلل این کارشان نادانسته باشد.
رهب��ر انقالب اس�لامی با رد ادع��ای این افراد
مبنی بر اینکه دستور امام راحل درباره حجاب زنان
مربوط به همه زنان نبوده است ،گفتند :این حرف
غلط اس��ت زیرا ما آن زمان بودیم و خبر داریم که
امام بزرگوار در مقابل این منکر واضح که بهدس��ت
پهلویها و دنبالههای آنها در کشور ایجاد شده بود،
همچون همه منکرات مثل کوه ،محکم ایس��تاد و
گفت حجاب باید وجود داشته باشد.
ایش��ان افزودند :نظام اس�لامی با فردی که در
خان��ه خود و در مقابل نامحرم حجاب ندارد ،کاری
ن��دارد اما کاری که در خیاب��ان و در مألعام انجام
میش��ود در واقع کار و تعلیم عمومی است و برای
نظام برآمده از اسالم ،تکلیف ایجاد میکند .حضرت
آیتاهلل خامنهای گفتند :کار حرام ،بزرگ و کوچک
ندارد و آنچه حرام ش��رعی اس��ت ،نباید به صورت
آشکار انجام ش��ود ،زیرا شارع اسالمی بر حکومت
تکلیف کرده مانع انجام حرام علنی شود .ایشان با
رد ح��رف برخی افراد مبنی بر اینکه باید اجازه داد
مردم خودشان حجاب را انتخاب کنند ،گفتند :این
حرف را درباره همه گناهان اجتماعی میتوان گفت؛
مثل آنکه بگویند فروش مشروبات الکلی آزاد شود
و هر کس خواس��ت بخورد یا نخورد؛ آیا این حرف
درست است؟ حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر
اینکه ما مفتخر به حجاب زنان ایرانی هستیم و زن
ایرانی با حجاب اس�لامی و چادر ایرانی توانسته در
عین خانهداری و همسرداری به باالترین رتبههای
علمی و فرهنگی و حضور مؤثر اجتماعی دست یابد،
افزودند :این کار خطای بزرگی است که برخی افراد
برای ایجاد میل غلط و انحرافی به فرهنگ غربی به

دنبال دور زدن قوانین هستند.
ایشان در همین زمینه با انتقاد از
انجام برخی اقدامات خالف در زمینه
سیاس��تهای جمعیتی و آموزشی،
گفتند :باید جلوی هرگونه تخلف از
سیاس��تهای اس�لامی گرفته شود
و مس��ؤوالن بای��د کار و قوانین را به
نحوی پیش ببرند که اهداف اس�لام
تأمین شود نه اهداف دشمنان.
رهبر انقالب اسالمی ،فرهنگ الهی
را تضمین و تأمینکننده استقالل و
آزادی ملت ایران دانس��تند و گفتند:
ولنگاری و اسیر دستبسته فرهنگ
غرب بودن ،آزادی نیست بلکه آزادی
یعنی ایمان ،فک��ر ،فرهنگ و الگوی
اسالمی خود را داشته باشید و دنبال
کنید .حضرت آی��تاهلل خامنهای در
همی��ن زمینه به تکرار عنوان عدالت
جنسیتی در سخنان غربیها و افراد
مقلد غرب اشاره و این سؤال را مطرح
کردند :این چه عدالتی است که بر اساس آمارهای
خودشان ،بیشترین میزان تجاوز جنسی با اعمال
زور و خشونت و همچنین بیشترین خشونت علیه
زنان بهدست مردان در خانوادهها در اروپا و آمریکا
انجام میشود؟
ایش��ان عدالت جنسیتی در اسالم را به معنای
محترم و مورد تعرض قرار نگرفتن زن و جلوگیری
از اعمال خشونت علیه زنان در خانواده دانستند و
تأکید کردند :برای فهم آنکه چه چیزی خش��ونت
هست یا نیست باید از منطق و فکر اسالمی استفاده
شود نه از تعالیم غرب .رهبر انقالب اسالمی سپس
به بیان چند توصیه خطاب به مداحان پرداختند.
ایشان با اش��اره به دش��منیهای خباثتآمیز
علی��ه نظام و مل��ت ایران ،ستایش��گران اهلبیت
علیهمالسالم را رس��انههایی مهم در مقابله با این
دش��منیها خواندند و خطاب به آنان گفتند :باید
ب��ا افزایش معرفت و عقالنیت و ایمان مخاطبان و
روشنگری سیاسی و ترویج رفتار و اخالق اسالمی،
تأکید بر اتحاد ملی و گسترش برادری و مهربانی،
وظیفه س��نگین خود را انجام دهید .بخش پایانی
سخنان حضرت آیتاهلل خامنهای پاسخ به سخنان
مقامهای آمریکایی و اروپایی در مخالفت با حضور
منطقهای ایران بود.
ایش��ان گفتند :در حالیک��ه آمریکا در همهجا
حضوری مفس��دانه و فتنهگرانه دارد ،مرتباً درباره
حضور ایران در منطقه ،شبههآفرینی میکنند .آیا ما
برای حضور در منطقه باید از آمریکا اجازه بگیریم؟
رهبر انقالب اس�لامی افزودند :م��ا برای حضور در
منطقه باید با دولتهای منطقه مذاکره و گفتوگو
کنیم یا با شما؟ هر گاه خواستیم در آمریکا حضور
پیدا کنیم با شما گفتوگو میکنیم! ایشان در پاسخ
به مقامهای اروپایی مبنی ب��ر تمایل به مذاکره با
ای��ران درباره حضور آن در منطق��ه ،دوباره همین
نکته را مورد تأکید قرار دادند و گفتند :این مساله به
شما چه مربوط است؟ این منطقه ،منطقه ماست یا
شما؟ شما در منطقه ما چه میکنید؟ ما با ملتهای
منطقه قرار میگذاریم و قرار هم گذاشتهایم و پیش
رفتهای��م و پیشتر هم خواهیم رفت .این مس��ائل
سیاسی را باید مردم بدانند.

آخرین پیشنهادات برای کاملتر شدن طرح پر سر و صدای مجلس

حمایت  182نماینده مجلس از طرح بررسی اموال مسؤوالن
پارلمان ط��رح اع��اده اموال نامش��روع
مس��ؤوالن ه��ر چ��ه کاملتر
میش��ود ،حمایتها در مجلس از آن بیشتر و
تعداد امضاهای نمایندگان پای آن نیز افزایش
پیدا میکن��د .این طرح که ابت��دا در  12ماده
تدوین ش��ده ب��ود ،حاال  18م��اده دارد و 166
امض��ای آن ب��ه  182امضا
رس��یده اس��ت .به گزارش
«وطن امروز» ،خبر افزایش
تع��داد امضاهای طرح اعاده
اموال نامش��روع مس��ؤوالن
را محمد دهقان ،طراح این
طرح داده است .او که با تسنیم گفتوگو کرده،
با اش��اره به افزایش امضاهای طرح اعاده اموال
نامشروع مسؤوالن ،اظهار داشت :امضاهای این
طرح تاکنون به  182امضا رس��یده اس��ت .وی
افزود :بر اس��اس برنامهریزیهای انجام ش��ده،
قرار اس��ت  2فوریت طرح اعاده اموال نامشروع
مسؤوالن در جلسه علنی روز یکشنبه 20اسفند
قوه مقننه مطرح و بررسی شود .نماینده مردم
طرقبه و ش��اندیز در مجلس تصریح کرد :مواد
این طرح از  12به  18ماده افزایش یافته است
لذا طرحی که هم اکنون در اختیار هیاترئیسه
مجلس قرار دارد  18ماده دارد .به گفته دهقان،
چنانچ��ه  2فوریت طرح اعاده اموال نامش��روع
مسؤوالن در مجلس تصویب شود ،تا پایان سال
جاری تکلیف این طرح در مجلس مش��خص و
به شورای نگهبان ارسال خواهد شد .طرح اعاده

اموال نامشروع مسؤوالن که خبر تدوین آن دوم
اسفندماه در رسانهها منتشر شد ،حاال نهتنها در
مجلس که در بیرون از بهارستان نیز طرفدارانی
دارد .هفته گذش��ته حجتاالسالم غالمحسین
محس��نیاژهای ،مع��اون اول ق��وه قضائی��ه در
جمع دانشجویان دانش��گاه تربیت معلم شهید
رجایی از این طرح حمایت
ک��رد و توصیههای��ی نیز به
نمایندگان درب��اره ضمانت
اجرایی طرح داشت .عالوه بر
وی ،چهرهه��ای سیاس��ی،
اجتماع��ی و اقتصادی نیز از
این ط��رح حمایت کردند و س��ازوکار آن برای
بازگرداندن اموال نامش��روع مسؤوالن را تایید
کردند .بر اس��اس ای��ن طرح ،هیئت��ی  7نفره
متش��کل از نهادهای نظارتی ،امنیتی و قضایی
وظیفه بررس��ی اموال مس��ؤوالن در دهههای
گذش��ته را در دس��تور کار خود قرار میدهد و
پس از بررسیها در صورت حصول اطمینان از
نامش��روع بودن این اموال ،آنها را به بیتالمال
بازمیگردان��د .این طرح  2فوریتی برپایه اصول
 49و  142قانون اساس��ی تدوین ش��ده است.
ح��اال در آس��تانه رس��یدگی ب��ه ای��ن ط��رح
و تصوی��ب فوری��ت آن در مجل��س ،برخ��ی
موافق��ان ای��ن ط��رح پیش��نهاد دادهان��د که
عن��وان این ط��رح به «ط��رح بررس��ی اموال
مس��ؤوالن» تغییر کند تا رویکرد جامع تری را
شامل شود.

اخبار

آمادگی وزارت دفاع ایران
برای کمک مستشاری به افغانستان

وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی
نیروهای مسلح گفت :آمادهایم
در صورت درخواست رسمی
دول��ت افغانس��تان در مبارزه
علی��ه تروریس��م ،ب��ه دولت
وحدت ملی کمکهای مستشاری و امنیتی ارائه
کنیم .امیر سرتیپ حاتمی در دیدار احمد تمیم
عاصی ،معاون سیاس��ی و راهب��ردی وزیر دفاع
ملی افغانستان با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران همواره مخالف گروههای تروریستی بویژه
طالبان در کشور افغانس��تان بوده است ،افزود:
ایران همیشه از دولت افغانستان حمایت کرده
و همواره مدافع مجاهدان این کشور بودهایم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره
به اشغال سوریه و عراق توسط گروه تروریستی
داعش و ایجاد ناامنی در این کشورها تصریح
ک��رد :مقام معظم رهب��ری ،دولت و نیروهای
مسلح جمهوری اس�لامی ایران با تمام قوا از
این کش��ورها حمایت کردند و به درخواست
مقامات سوری و عراقی ،کمک مستشاری ارائه
ش��د که بحمداهلل نتایج خوبی هم گرفته شد.
حاتمی افزود :در همین چارچوب آمادهایم در
صورت درخواست رسمی دولت افغانستان در
مبارزه علیه تروریس��م ،به دولت وحدت ملی
کمکهای مستش��اری و امنیتی ارائه کنیم.
احمد تمیم عاصی ،معاون سیاسی و راهبردی
وزیر دفاع ملی افغانس��تان نیز در این دیدار با
اشاره به اینکه امنیت جمهوری اسالمی ایران
را امنیت افغانس��تان قلمداد میکنیم ،افزود:
هرگونه تهدید و نگرانی ایران اسالمی را تحمل
نکرده و با آن برخورد خواهیم کرد.

جزئیات دیدار رحمانیفضلی
با اعضای جامعه مدرسین

وزی��ر کش��ور جزئیاتی از دی��دار با اعضای
جامع��ه مدرس��ین در ق��م و گفتوگوه��ای
انج��ام ش��ده را بیان ک��رد .به گ��زارش مهر،
عبدالرضا رحمانیفضلی در حاش��یه همایش
سراسری استانداران ،فرمانداران و مدیران کل
سیاس��ی وزارت کشور در جمع خبرنگاران ،در
پاسخ به سوالی درباره سفرش به قم و دیدار با
اعضای جامعه مدرسین ،گفت :در این دیدارها
درب��اره حوادث دیماه کش��ور و حوادث اخیر
در تهران س��واالتی وجود داش��ت که به آنها
پاسخ داده شد .رحمانیفضلی با بیان اینکه یکی
از موضوعاتی که مراجع بر آن تاکید داش��تند
بحث حجاب بود ،خاطرنشان کرد :درباره بحث
حجاب یا ورود بانوان به ورزشگاهها هیچ برخورد
قهری انجام نش��ده ام��ا زمانی که یک موضوع
ممنوع اس��ت ،ممنوعیت آن باید رعایت شود.
گفتنی است جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
چندی پی��ش در نامهای محرمانه به حس��ن
روحانی درباره مش��کالت کش��ور تذکر داده و
خواستار رسیدگی به آنها شده بود.

اموال خاوری به فروش میرسد

رئیس کل دادگس��تری ته��ران از تالش
برای شناس��ایی و فروش ام��وال محمودرضا
خاوری خبر داد .غالمحس��ین اسماعیلی در
پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده
محمودرضا خاوری گفت :ایش��ان در کش��ور
اموال��ی دارد و موضوع تعیینتکلیف اموال در
حکم دادگاه قید و این اذن داده ش��ده که در
باب جرائم و محکومیتهای ایش��ان چنانچه
اموالی شناسایی شود توقیف و به فروش برسد
به همین منظور این پرونده بعد از اتمام فرآیند
قانونی در اختیار دادس��را قرار گرفته است اما
روال قانونی پرونده مش��خص اس��ت و آنچه
شناس��ایی شود به فروش میرسد .اسماعیلی
درب��اره آخری��ن وضعیت پرونده جاسوس��ان
محیطزیس��تی گفت :این پرون��ده در مرحله
تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز به دادگاه
ارسال نشده و در دادسرا قرار دارد.

اتهامزنی الجبیر و جانسون
علیه ایران در نشست خبری مشترک

وزیران خارجه سعودی و انگلیس ،بار دیگر
به ط��رح اتهاماتی بیاس��اس علیه جمهوری
اسالمی ایران پرداختند .به گزارش تسنیم به
نقل از الیوم السابع ،عادل الجبیر ،وزیر خارجه
عربس��تان در نشس��ت خبری خود با بوریس
جانس��ون ،وزیر خارجه انگلیس مدعی ش��د:
جنگ در یمن به ما تحمیل شد ،زیرا حوثیها
همه تالشها برای رسیدن به راهحل سیاسی
بح��ران را نادی��ده گرفتند .الجبیر ب��ا تکرار
اتهام��ات قبلی خود علیه جمهوری اس�لامی
ای��ران گفت :ما ب��ا انگلیس بر س��ر ضرورت
انجام اقدامات بازدارنده در برابر ایران و توقف
حمایت این کش��ور از تروریس��م متفقالقول
هس��تیم .وزیر خارجه انگلیس نیز مدعی شد
ایران نقش خرابکارانه و خطرناکی در یمن ایفا
و ثبات منطق��ه را متزلزل میکند .وی افزود:
همه حق عربستان در حمایت از مرزهای خود
را درک میکنند.

