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سازمان ثبت اسناد و امالک
  در مسیر تحول

ایجاد این شــبکه، زیرساختي بســیار عظیم و 
مهم در کشــور براي سازمان ثبت اسناد و بسیاري 
از بخش هایي که در آینده مي توانند از این خدمات 
اســتفاده کنند، خواهد بــود.  هم اکنون در لحظه، 
مختصات اراضــي و امالک و حدود مالکیت ها در 
مختصات جهاني با خطاي کمتر از سه سانتي متر 
تهیه مي شود که این مهم نقش بزرگي در اجراي 
کاداستر و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر 
ایفا مي کند. همین موضوع، مانع از طرح بسیاري 
از دعــاوي و ایجاد نزاع ها در جامعه مي شــود.از 
جمله دیگر تحوالت ســازمان کــه در پي اجراي 
قانون جامع کاداســتر انجام شــد، حــذف دفاتر 
امالک در ادارات ثبت بوده اســت. دفتر امالک در 
ســازمان ثبت رکن اصلي بود و به استناد ماده ۲۲ 
قانون ثبت، دولت، مالکیت کســي را به رسمیت 
مي شناسد که مشخصاتش در دفتر امالک باشد و 
بر این اساس تبدیل این دفاتر به دفاتر الکترونیک، 
بسیار حســاس، مهم و اساسي بوده است. در این 
راســتا در ســال ۱۳۹۵ با ایجاد زیرساخت و تهیه 
نرم افزارهــاي الزم، ایــن دفاتر حــذف و به دفاتر 
الکترونیکي ارتقا پیدا کردند.اکنون ســازمان ثبت 
اســناد و امالک کشور ثبت و ضبط ســوابق را به 
صــورت الکترونیک انجام مي دهــد که این اقدام 
پیشــگیري از جعل و افزودن بر دقت و ســرعت 
در کارها را در پي داشــته است. همچنین یکي از 
اقدامات تحولي بسیار مهم دیگر در سازمان ثبت، 
حذف دفتر سردفتر در دفترخانه هاي اسناد رسمي 
بود که با حــذف این دفاتر، اشــتباهات، جعل ها، 
مشــکالت ناشي از آتش سوزي ها و مسائلي از این 
دســت نیز حذف شــد و امروز این کار به صورت 
الکترونیکي انجام مي شــود که انجــام آن گامي 
ارزشــمند در جهت اصالح امور مردم بوده است.
نگهــداري و ثبت و ضبط دفاتــر گواهي امضا در 
دفترخانه ها نیز مشکالت و گرفتاري هاي عظیمي 
را در کشــور ایجاد کرده بود و ســاالنه حدود پنج 
میلیــون گواهي امضــا در دفترخانه هــا به ثبت 
مي رســید. به حکم قانون، این دفتر هم در اجراي 
قانون جامع کاداســتر حذف شد که این کار نیز از 
اقدامات اساسي و ملي در کشور محسوب شده و 
تحقق آن، هزینه هاي زیادي را کاهش داده است.
آرشــیو الکترونیکي نزدیک  بــه ۳۰۰ میلیون برگ 
از پرونده هــاي ثبت امــالک از اقدامات مهم دیگر 
انجام شــده در ســال هاي اخیر بــوده و هم اکنون 
افــراد مي تواننــد با مالحظــه فایــل الکترونیک، 
کارهایشــان را انجام دهنــد. هم اکنون حدود ۹۸ 
درصد از عرصه شهرها تحت سیستم کاداستر قرار 
گرفته اســت، هیچ ســند مالکیتي به شکل سنتي 
صادر نمي شود و ســوابق آن در سیستم کاداستر 
کشــور تثبیت شده اســت. در حال حاضر بیش از 
۹۰ درصــد از مجموعه خدمات ســازمان ثبت در 
سیستم الکترونیک، خدمات رساني و بخش زیادي 
از این خدمات رســاني ها به شکل پیامک از طریق 
تلفن همراه به مردم گزارش مي شود. سیستم هاي 
الکترونیــک امروز ایــن امکان را ایجــاد کرده که 
تحلیل دقیقي از مجموعه اطالعات ثبتي در کشور 
داشــته باشــیم.علل طالق، میــزان و طبقه بندي 
مهریه ها، ماندگاري زندگي مشــترک بین زوجین و 
رده هاي ســني ازدواج و طالق و مســائلي از این 
دســت نیز در حال حاضر به راحتي قابل محاسبه 
اســت که در گذشته امکان چنین کاري در سیستم 
ســنتي وجود نداشت. در گذشــته مراجعان براي 
دریافــت یک خدمت باید حداقل ســه مرحله به 
طور متوسط به مراکز مربوطه مراجعه مي کردند 
کــه امــروز در بســیاري از خدمت رســاني ها کار 
تســهیل شــده و رفت وآمدهاي مکرر کاهش پیدا 
کرده است.احراز هویت ها در حال حاضر به شکل 
برخط و پاسخ گویي به مردم تسریع شده و استفاده 
از بانک ها و پاســخ گویي به مراجع مختلف بسیار 

کم هزینه شده است.
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بازگشت به خود
نه بــراي اینکه انقالبي بود و جوانان را تشــویق 
بــه انقالبي گري مي کرد؛ بلکه به این دلیل که به آنها 
نشــان داد که تحریکات از خودبیگانه ســازي رژیم 
تا چه اندازه فراتر از پاســخ هاي عادي شــده است. 
پاســخ هاي نســل هاي دهه ۴۰ و ۵۰ بــه تحریکات 
بیش از حــد در پروژه مدرنیزاســیون بــه کارگزاري 
دستگاه سلطنت به  طور طبیعي پاسخ هایي رادیکال 
و انفجار انقالبي بــود. در برابر آن حجم فراتحریک 
به بهانه نوگرایي و تجددخواهي فقط اََبرانسان هاي 
انقالبي با گذشــتن از جان خود مي توانستند بایستند 
و به قول شریعتي پرده فریب را با شهادت خودشان 
از چهره جباران براندازند. از این رو مدل ها و الگو هاي 
«خود»ســازي در آثــار شــریعتي، خواهي نخواهي 
عمومــا الگو هایــي از اََبرانســان هاي آرماني تاریخ 
اســالم و ادیان اند. شــریعتي آثارش را به اسالمیات 
و اجتماعیــات و کویریات تقســیم مي کند و به گفته 
خــودش کویریات مکنونــات قلبي و دلنوشــته اي 
اوست. کویریات «خود» شریعتي است. با وجود  آنکه 
مخاطب شریعتي در آثارش در باب «خود»شناسي و 
«بازگشت به خویشتن خویش» انسان است؛ اما آنجا 
کــه الگوپردازي مي کنــد، خواهي نخواهي ناچار به 
تفکیک الگوها و توصیف مدل زنانه و مردانه انسان 
دینــدار و آرماني مي شــود. رویکردي سکسیســتي 
دارد. شــریعتي هــم ماننــد اغلب روشــنفکران و 
تجدد خواهــان تاریخ مردانه ایران، زن را برابر با مرد 
نمي بیند و او را در حاشــیه انسان آرماني یا متعالي 
خویش قرار مي دهد. شریعتي در کویریات  خود و در 
واقع نزد «خود»ش و در دلنوشــته هایش در هبوط 
آنجا که خدا در کار آفرینش انســان است، مي گوید: 
خداوند گل سرشت زن را به مرد مي دهد. در دستم 
ِگل تر و خداوند در برابرم، گرماي تن من را داشتي، تو 
سخت مي تپیدي، چنان که نزدیک بود از دستم بیفتي 
و من دلهره اي داشــتم و خدا مي نگریســت، ناگهان 
خــدا با لحني که از محبت لبریز بود و پیدا بود دلش 
بر من ســوخته است، گفت: پســر جان، او را خودت 
بســاز! و من قدري اشک ریختم که تو در دست هاي 
من خیس شــدي! و این بخش در تناقض آشــکار با 
آموزه هاي اسالمیات و اجتماعیات شریعتي در بحث 
بازگشــت به خویشتن خویش انساني است. آنجا که 
در مقام یک روشــنفکر بر مکانیســم پوسته شکني و 
رفت و برگشــت و خودیابي و خودآگاهي اََبرانســان 
تأکید مي کند و براي زن و مرد تفاوتي قائل نمي شود؛ 
اما در کویریات زن و مرد از بیخ و بن متفاوت «خود» 
را درمي یابند. مرد در خودیابي و بازگشت به خویشتن 
خویش به خدا مي رســد؛ زیرا مرد بي واســطه و به 
دست خدا ساخته شــد است؛ اما زن در «خود»یابي 
و بازگشت به «خویشتن خویش» و بازیابي «خود» به 
مرد مي رسد. زیرا این مرد است که در اوج شاعرانگي 
ِگل زن را با اشــک «خود» سرشــته و ساخته است. 
از این رو براي شــریعتي زن دست ســاز مــرد، زماني 
اهمیت مي یابد که در سرنوشت تراژیک مرد همراه، 
همگام و همسرش و پس از مرگ پیام رسانش باشد؛ 
در حالي که خداوند در قرآن، زن و مرد را از یک ِگل و 
به دست خود مي سازد و براي امانتداري و جانشیني 
خود در زمین انســان را دچــار بالي قدرت و تفکیک 
جنسیتي زن و مرد نمي کند و کرامت و شرافت انساني 
را با سنگ تقوا محک مي زند و مي ستاید. چنین تفکر 
انتزاعي با منتزع کردن زن از زمینه بي واسطه «خود» 
براســاس وجه اهللا کامال طبیعي جلــوه مي کند که 
تاریخ و جامعه و طبیعــت و حتي «خود» به منزله 

زندان هایي براي زنان و زنانگي باشند.

آن مرحوم؛ آن شهید!
ســاواک  دســتورالعمل  در  کیهــان  روزنامــه 
خوش رقصي و غلو را براي تلطیف افکار عمومي به 
اینجا مي رســاند: «علي شریعتي به موازات تحصیل 
علــوم جدید در حضــور پدرش تحصیــالت دیني و 
علــوم قدیمه و عربي آموخت و به هنگامي که فقط 
۱۵ ســاله بود، مســائل دیني و اصول اساسي مذهب 
جعفري را به نیکي مي دانست و در همان ایام براي 
پدرش که به تفســیر قرآن و تعلیم مســائل دیني و 
ترویج اصول راســتین مذهب بود، دستیار فعالي به 
شــمار مي آمد». نویســنده کیهان (ساواک) شریعتي 
را مــدرس دانشــگاه ســوربن پاریس و از دوســتان 
صمیمي و نزدیک ژان پل سارتر معرفي مي کند: «او 
دوره جامعه شناسي اســالمي را در دانشگاه سوربن 
به پایان آورد و در این رشــته درجــه دکترا گرفت و 
متعاقبــا بــه عنوان مــدرس در همان دانشــگاه به 

تدریس پرداخت». (کیهان- ۲ تیر ۱۳۵۶)
از میــان احــکام چهارگانــه باال بــراي مصادره 
شریعتي و تلطیف افکار عمومي و اثبات حسن نیت 
خود، نظام شاهنشــاهي در آن خــرداد ۱۳۵۶ به جز 
درج این دو مطلب در کیهان نتوانســت کار دیگري 
را پیش ببرد. دانشــگاه مشــهد مراسمي براي استاد 
اخراجــي خود تــدارک ندید. معلوم بــود که امکان 
ندارد بتوان با تدارک تئاتر ســوگواري براي شریعتي 
دلي را به دســت آورد یا داغي را خنک کند. از همین 
رو در ایران هیچ مراســمي به جز مراســم هفتم او 
در مشــهد و آن هم بي ســخنران، مجوز نگرفت. در 
تهران تقاضاي برگزاري مجلس ختم در مسجد ارگ 

بي پاسخ ماند.
با این همــه مراســم هاي کوچک بي شــماري در 
سراســر ایران در سوگ او و به یادش از سوي اقشار و 
طیف هاي وسیع دانشجویي، جوان، فعاالن سیاسي و 

محافل روشنفکري برگزار شد.  

شــرق: روز گذشــته خبرگزاری های داخلــی و بین المللی از بازداشــت 
«گونن ســیگو»، عضو ســابق پارلمان (کنی اســت) و وزیر سابق انرژی 
و امور زیرســاختی اســرائیل خبر دادند. به گزارش «ایلنا» اتهام ســیگو 
جاسوســی برای ایران است. خبرگزاری ها به نقل از اطالعیه «شین بت»، 
ســرویس اطالعات و امنیت داخلی اســرائیل، نوشــته اند که دادستانی 
ناحیــه بیت المقــدس، روز جمعــه ســیگو را رســما به «همــکاری با 
دشمن، جاسوسی علیه اســرائیل و انتقال چندین پیام به دشمن» متهم 
کرده اســت. در بخشــی از این اطالعیه آمده که گونن ســیگو از ســوی 
ســرویس های اطالعاتی ایران به کار گرفته شــده و به عنوان مأمور آنها 

فعالیت کرده است.
به گزارش «عصرایران» همچنین شاباک مدعی شده که این وزیر سابق 
در ســال ۲۰۱۲ با طرف های اطالعاتی در سفارت ایران در نیجریه تماس 
گرفته و ســپس دو مرتبه به ایران سفر و در ایران جلساتی را با مسئوالن 
امنیتی ایران برگزار کرده بود. شــاباک ادعا کرده پس از این، او دیدارهایی 
را با مقامات اطالعاتی ایران در هتل هایی در کشورهای مختلف جهان یا 
در خانه هایي در اختیار نیروهای امنیتی ایران برگزار کرده است. همچنین 
آمده اســت: «به احتمال زیاد او تجهیزات و ابزارهای مورد اســتفاده در 
فعالیت های جاسوسی تحویل گرفته که تماس های سری او با ایرانی ها 

را ممکــن می کــرد. او همچنیــن فعالیت هایــی را بــرای متصل کردن 
شهروندانی از اسرائیل و نیروهای اطالعاتی ایران انجام داده است.

گفته می شــود سیگو پزشک اســت که در اواسط دهه ۱۹۹۰ میالدی 
نماینده پارلمان اســرائیل بود. بعد از آن، او به مدت ســه ســال وزارت 
انرژی و امور زیرســاختی اســرائیل را بر عهده داشــت. احمد زیدآبادی 
در گفت وگــو با «شــرق» او را عضو کابینه «اســحاق رابیــن»، پنجمین 
نخست وزیر اسرائیل در سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ معرفی می کند. به گفته 
زیدآبادی، سیگو از همان زمان وزارت، عضو احزاب افراطی اسرائیل بود 

که در دولت ائتالفی حضور داشــت و بعد حزب آنها در احزاب افراطی 
دیگر جذب شــد. ۹ سال بعد، یعنی در ســال ۲۰۰۴ به دلیل تالش برای 
قاچــاق بیش از ۳۰ هزار قرص اکستاســی از هلند به اســرائیل و جعل 
گذرنامــه دیپلماتیک به پنج ســال زندان محکوم می شــود. اما بعد از 
سپری کردن حدود سه سال از محکومیت خود آزاد شد. زیدآبادی معتقد 
اســت که او آدم ســطح پایینی اســت که پرداختن به موضوع او ارزش 

چندانی ندارد.
به گزارش رویترز، ســیگو چند ســال در نیجریه اقامت داشته است. 
گفته می شــود او در سال ۲۰۱۲ با ســفارت ایران در نیجریه ارتباط برقرار 
کرده تا اینکه در جریان ســفری به گینه اســتوایی در ماه میالدی گذشته 
از طرف پلیس این کشــور به دلیل ســابقه جنایی، اجازه ورود به او داده 

نمي شود و سیگو را به پلیس اسرائیل تحویل می دهند.
بنابر ادعای شــین بت، او دو بار آگاهانه بــا مأموران اطالعاتی ایران 
مالقات داشته است. او با پیام های کدگذاری شده اطالعاتی درباره بازار 
انرژی و تأسیســات امنیتی در اسرائیل ازجمله ساختمان ها و مقام های 
سیاسی و نهادهای امنیتی به رابط های خود می داده است. حاال حدود 
یک ماه اســت که سیگو در بازداشت اســت، به دلیل اتهام جاسوسی 

برای ایران.

ادعای جاسوسی وزیر  اسرائیلی برای ایران 

صدور احکام اولیه تعدادی از دانشــجویانی که 
در جریان اعتراضات دی ماه دســتگیر شــده بودند، 

موجی از انتقادات را دربر داشت. 
درهمین بــاره، رئیــس اصولگــراي کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس با اشــاره به این احکام 
گفت: «بهتر اســت قوه قضائیــه در احکام صادره 
تجدیدنظر کند». محمدمهــدی زاهدی ادامه داده: 
«انتظــار داریم قوه قضائیه رأفت خاصی در برخورد 
با دانشجویان داشــته باشد». او افزود: «دانشجویان 
گاهی دچار احساسات می شوند، نباید هزینه را برای 
آنها ســنگین کنیم.  امیدواریم در تجدیدنظر، احکام 

تعدیل شود».
احکامــي مانند پنج ســال حبــس، آن هم برای 
دانشجویانی که متولد سال ۷۵ هستند، نگراني هایي 
را برانگیخته اســت. دو روزی است که دانشجویان 
دانشــکده  علــوم اجتماعــی بــرای حمایــت از 
هم کالسی های خودشان دست به اعتراض زده اند؛ 
اعتراضی که اســتادان علــوم اجتماعــی نیز با آن 

همراه شده اند. 
به گزارش ایسنا، دبیر انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشــکده علــوم اجتماعــی تهــران، تجمع ظهر 
دوشنبه دانشــجویان این دانشکده را در اعتراض به 
آنچه امنیتی شــدن فضای دانشگاه و احکام صادره 
برای دانشجویان این دانشــگاه در جریان اعترضات 
دی ماه می نامید، توصیــف کرد و گفت: «اعتراضات 
امروز [دیروز] حول دو محور از ســوی دانشــجویان 
در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد؛ محور 
اول این بود که دانشگاه در چند ماه اخیر فرایندی را 
طی کرد که ما به آن می گوییم فرایند امنیتی شدن».

 او ادامــه داد: «برخی از نهادهــای امنیتی وارد 
دانشگاه شــده، دانشجویان را دســتگیر و بازداشت 
کرده و برایشان حکم صادر کردند». پرهیزکار افزود: 
«دغدغــه دوم امروز دانشــجویان در قبــال احکام 
صادرشــده برای دانشــجویان بود؛ احکام هشــت، 
شش و دو سال احکامی است که برای دانشجویان 
صادر شــده و رسانه ای هم شــده است». او مدعی 
شــد: « معلوم است که این احکام برای دانشجویان 
دانشگاه تهران و فکر می کنم کل جامعه دانشجویی، 

ناعادالنه است». 
دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده علوم 
اجتماعــی گفت: «دانشــجویان اعــالم کرده اند در 
امتحانات پایان ترم شرکت نخواهند کرد تا مسئوالن 

وزارت علــوم و نهادهای مربوطه به پرســش ها و 
اعتراضات آنها پاسخ دهند». 

او افــزود: «اعتمــادی، رئیس دانشــکده علوم 
اجتماعــی، بــه همــراه چند نفــر از اســتادان این 
دانشــکده امروز در جمع دانشــجویان حضور پیدا 
کردند و از دانشجویان خواســتند امتحانات خود را 
برگــزار کنند و در مقابل عالوه بــر آنکه توضیحاتی 
درباره پیگیری هایشان ارائه کردند، قول پیگیری های 

بیشتر را دادند».
«شرق» در گفت وگو با افراد مطلع، وضعیت کلی 
متهمان را پیگیر شــد. طبق اطالعات به دست آمده، 
دانشــجویان دستگیرشــده تنها به تهــران محدود 
نیستند. عده ای در کنار معترضان بازداشت شده اند 

و گروه دیگر خارج از تجمعات دســتگیر شده اند. با 
توجه به گزارش ها و آمــاری که نمایندگان مجلس 
ماننــد محــدود صادقی در همــان روزهای دی ماه 
منتشــر کردنــد، حداقل بیــش از صد دانشــجو در 
ناآرامی هــای دی ماه دســتگیر شــده اند. اطالعات 
دقیقــی از وضعیت دانشــجویان دستگیرشــده در 

شهرستان در دست نیست.
در تهــران برخی از دانشــجویان منــع تعقیب 
خوردنــد، پرونده عــده ای برای دادســرای عمومی 
فرســتاده شــد و پرونده گروهی هم به دادســرای 

انقالب ارسال شد. 
گروهــی از دانشــجویانی کــه پیگیــر وضعیت 
دانشجویان دستگیرشــده بودند، از همان دی ماه بر 
این نکته تأکید داشتند که اتهاماتی که به دانشجویان 
منتسب شده اســت، بسیار  ســنگین اند و برای آنها 
دردسرســاز خواهد شــد. این گــروه از همان زمان 
پیگیری خود را آغــاز کردند و به نمایندگان مجلس 
و معــاون فرهنگی وزارت علــوم توضیحات الزم را 
دادند، اما به گفته آنها، هیچ اقدامی در این باره انجام 

نشد. 
حتــی چنــدی پیش کــه دانشــجویان میهمان 
افطاری رئیس جمهــوری بودند، با تأکیــد بر اینکه 
ضابطــان قضائــی ای که دانشــجویان را دســتگیر 
کرده انــد، وزارت اطالعــات بــوده، از او خواســتند 
جلــوی برخوردهــای این چنینی را با دانشــجویان 
بگیرد و مانع از قضائی شــدن پرونده آنها شــود که 
به گفتــه دانشــجویانی که در آن افطــاری حضور 
داشتند، روحانی ورود وزارت اطالعات را نپذیرفت و 

مسئولیت این کار را متوجه دولت ندانست.

درخواست تجدیدنظر در احکام دانشجویان 

روز گذشــته حســن روحانــی، رئیس جمهوری 
ایران، با «شــیخ تمیم بن حمد آل ثانــی»، امیر قطر، 
تلفنی گفت وگو کرد. روحانــی در گفت وگو با امیر 
قطر از گســترش مناســبات تهران با دولت و ملت 
قطر اســتقبال کــرده و گفت: «هیــچ مانعی برای 
گســترش روابط با قطر به عنوان یک کشور همسایه 
و برادر وجود ندارد و تهران همچنان در کنار دوحه 

خواهد بود». 
اطالع رســانی  «پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاســت جمهوری»، روحانی تأکید کــرد: «تهران و 
دوحه بتوانند از ظرفیت های بســیار زیادی که برای 
روابــط تجــاری و اقتصادی میان دو کشــور وجود 
دارد، بیش ازپیش اســتفاده کننــد». او مقاومت و 

ایســتادگی ملت و دولــت قطر در برابر فشــارها، 
تهدیدها و محاصره ناعادالنه را ستودنی دانست و 
گفت: «جمهوری اسالمی ایران محاصره تحمیلی 
قطر را ناعادالنه و باعث تفرقه و تنش بیشــتر میان 
کشــورهای منطقه می داند و همــه تالش خود را 
برای همکاری و مســاعدت ملــت و دولت قطر و 

ثبات منطقه به کار می گیرد». 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سیاســت تهران، 
تعامــل و گفت وگــو با کشــورهای منطقــه برای 
پایان دادن به اختالفات اســت، تــالش برای ایجاد 
ثبات و امنیت در کل منطقه را به نفع همه ملت های 
منطقــه دانســت و تصریــح کرد: «سیاســت های 
ماجراجویانه برخی کشــورهای منطقه را نادرست 

می دانیــم و معتقدیم که تــداوم این روند بی تردید 
مشــکالت موجود در منطقه ازجمله در فلسطین، 

سوریه و یمن را بیشتر می کند». 
روحانی بــا تأکید بر اینکه بحــران یمن راه حل 
نظامی ندارد و همه باید با تقویت راه های سیاسی، 
به ایجــاد ثبات و امنیــت در این کشــور و منطقه 
کمــک کنیم، تهاجم اخیر به بنــدر حدیده را باعث 
شکل گیری یک فاجعه انســانی در یمن برشمرد و 
گفت: «ادامــه این درگیری ها، مردم فقیر یمن را در 
فشــار طاقت فرســا قرار داده و وظیفه همه ما این 

است که به این مردم مظلوم کمک کنیم».
 روحانــی ضــرورت رایزنی هــای منطقه ای دو 
کشور و تقویت پایه های همکاری و تشریک  مساعی 

در مســیر منافع مشــترک را مورد تأکیــد قرار داد. 
امیر قطر نیــز در این گفت وگو تأکیــد کرد: «روابط 
دیرینه ایران و قطر هر روز در حال  توســعه اســت 
و مــا مصمم هســتیم که این روابــط بیش ازپیش 
در همه عرصه ها توســعه  یافته و تقویت شــود و 
من شــخصا روند توســعه روابط دو کشور را دنبال 
می کنــم». او با تقدیر از مواضع دولت و ملت ایران 
در مســئله محاصره قطر و تأکید بــر اینکه دوحه 
ایــن موضع گیری ها را هیــچ گاه فراموش نخواهد 
کرد، گفــت: «ما معتقدیم حل تمــام اختالفات در 
منطقه تنها از طریق گفت وگو ممکن اســت و هیچ 
کشوری نمی تواند دیدگاه خود را بر کشورهای دیگر 

کند». تحمیل 

گفت وگوي تلفني سران ایران و قطر
روحانی: تهران همچنان در کنار دوحه خواهد بود  

ایلنا: علیرضــا فتحي، عضو 
قضائي  و  کمیسیون حقوقي 
مجلــس، از این کمیســیون 
گفــت: دو  او  داد.  اســتعفا 
هفته پیش متن اســتعفایي 
اگر  دادم.  مجلــس  خدمت 
اســتعفا اعالم وصول شود، 
را  حرفــم  فرصــت  آن  در 
مي زنم. فتحــي درباره دلیل 
این اســتعفا گفــت: «حدود 

دو، سه هفته پیش در کمیسیون تصویب شد آیین 
دادرســي کیفري براي ســه، چهار سال آزمایشي 
تصویب شــود، اما متأسفانه با پیام هایي که از این 
طرف، آن طرف آمد، این دو قانون در کمیسیون به 

صورت دائمي تصویب شد». 
او اضافــه کرد: در روز انتخابات هیئت رئیســه 
که این دو الیحه به این شــکل مطرح شــد و رأي 
آورد، بــه الریجانــي گفتم تصویب آزمایشــي به 
دلیل مشخص شدن ایرادات این قوانین بود. با چه 
توجیهي بــدون رفع ایرادات به صورت دائمي آن 

را تصویب کردیم؟
 متأســفانه با یک رأي بیشــتر ایــن قوانین به 

صورت دائمي تصویب شــد. 
ایــن عضــو فراکســیون امید 
یــک  رأي آوردن  داد:  ادامــه 
بســیار  کار  الیحــه  و  طــرح 
ســختي اســت. گاهي اینکه 
بفهمند  مــا  همکاران  برخي 
ایــن موضــوع را نمي فهمند، 
ســخت اســت. مثــال چطور 
بگوییم شــمایي کــه دکتراي 
کشــاورزي داري، نباید در امر 

قضائي ورود کني. 
این حقــوق دان همچنین گفت بعد از تصویب 
دائمي قانون، ناگهــان با اعالم نظر قوه قضائیه و 
مشــخص کردن ۲۰ نفــر از وکال و هجمه هاي که 
از ســوي جامعه به ســوي قانون گذاري صورت 

گرفت، مواجه شدیم. 
فتحــي ادامــه داد: من متني آمــاده کردم که 
تبصره حذف شــود و ســعي در جمع کردن امضا 
داشتم که هیچ کس حاضر به امضا نبود و اگر بود، 
شرایط به گونه اي بود که در صحن رأي نمي آورد. 
در نهایت تصمیــم گرفتیم که این تبصره با قانون 

سال ۹۲ جایگزین شود.

استعفاي فتحی از کمیسیون حقوقی و قضائی
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