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تابش :تيم تبليغاتي دولت براي مردم تبيين كند كه روحاني با چه وضعيتي كشور را تحويل گرفت
نايبرييس فراكس�يون اميد مجلس ش�وراي اسالمي با بيان اينكه نيروهاي ما در شوراي شهر بايد به گونهاي انتخاب شوند كه به درد گرهگش�ايي از مشكالت مردم بخورند ،گفت :تيم تبليغاتي دولت بايد خيلي
فعالتر عمل كند و دقيقا براي مردم تبيين كند كه آقاي روحاني با چه وضعيتي كش�ور را تحويل گرفت و اكنون ش�رايط چگونه است .به گزارش جماران ،محمدرضا تابش گفت :ما به آينده و موفقيت در انتخابات
رياستجمهوري شوراي شهر و روستا اميدوار هستيم .اگر ما بتوانيم انتخابات شوراي شهر را با مشاركت گسترده مردم برگزار كنيم توفيقمان در انتخابات رياستجمهوري هم باال خواهد بود.

سرخط خبرها

سوژه روز

  محمودي شاهنش�ين :ملاك آم�ار جمعيت در
انتخاباتشوراها،براساسسرشماريسال 95است.
باشگاه خبرنگاران
  غالمرضا مصباحيمقدم ،در س�خنراني پيش از
خطبههاي نماز جمعه :دول�ت به تنهايي نميتواند
اقتصاد مقاومت�ي را پيش برد ،اگرچ�ه فرماندهي
اقتصاد مقاومتي در دولت تش�كيل ش�ده اما بايد
نهاده�اي موثر مردمي را در اي�ن فرماندهي به كار
گيرد و دول�ت بايد مديريت اين پ�روژه را به عهده
داشته باشد .آنا
مهدي ش�يخ ،نماين�ده مردم ته�ران در مجلس
شوراي اسلامي :فراكس�يون اميد نسبت به بقيه
فراكسيونهاي مجلس منسجمتر عمل كرده است
در اكثر مواقع بين فراكسيونهاي مجلس اتفاق نظر
وج�ود دارد و در جاهايي كه اتفاق نظر وجود ندارد،
سعي ميكنيم با تعامل به يك نظر كلي برسيم .ايلنا

عملكرد  10ماهه مجلس دهم تشريح شد

نماز جمعه
امام جمعه موقت تهران:

بايد در شناخت فرد اصلح
در انتخابات آتي
تالشويژهاي كنيم

آيتاهلل موحدي كرماني گفت :اندكاندك به زمان
انتخاب��ات نزديك ميش��ويم بايد در ش��ناخت فرد
اصلح تالش ويژه داش��ته باش��يم .چراكه غفلت در
اين مورد مج��ازات دارد .ويژگيهاي ف��رد اصلح را
در آينده خواه��م گفت .به گزارش ايس��نا ،آيتاهلل
موحديكرماني در خطبههاي هفته گذش��ته نماز
جمعه تهران با بيان اينكه قرار بود بعد از برجام همه
تحريمها برداش��ته ش��ود ،گفت :قرار بود تحريمها
برداش��ته شود و نش��ده حاال امريكا ميگويد بياييد
در مورد منطقه گفتوگو كنيم؛ عجيب است كسي
كه به تعهداتش پايبند نب��وده چطور ميگويد بايد
گفتوگو كرد .خطيب نماز جمعه اين هفته تهران در
ارتباط با اقتصاد مقاومتي نيز گفت :موضوع اقتصاد
مقاومتي از مسائل مهم كشور ما است .انتظار ميرود
به اقتصاد مقاومتي در بعد اقدام و عمل توجه بيشتري
شود .بايد براي اين بيكاري خانمانسوز فكري كنيم.
اثر سمينارها و جلسات در زمينه رفع مشكالت مردم
چيست؟ مبادا فقط حرف باشد و هيچ عملي صورت
نگيرد .موحدي كرماني در همين راس��تا يادآور شد
كه مشكل معيش��ت مردم مس��اله مهمي است كه
رهبري و خبرگان به آن توج��ه دارند .وي در رابطه
با ضرورت وحدت ميان دول��ت و ملت تصريح كرد:
وحدت دولت و ملت محبت في مابين است .ارتباط
مردم با دولت بايد آسان ش��ود .مبادا فاصلهاي بين
آنها بيفتد .البت��ه زندگي اش��رافي صاحبان قدرت
آنها را از مردم جدا ميكند و اين فاجعه اس��ت .بايد
همه ما از رهبر عاليقدر سادهزيس��تي را ياد بگيريم.
خطيب نماز جمعه اين هفته ته��ران اظهار كرد :ما
در دنيايي زندگي ميكنيم كه بس��يار عجيب است؛
دزدان بينالملل��ي اموال م��ردم را غارت ميكنند و
دم از امانتداري ميزنند و هشدار ميدهند مواظب
باشيد غارت نشويد.
به تعبير رهبري امريكا ميخواهد همهچيز را بگيرد و
هيچ چيز ندهد .وزير خارجه انگليس با كارنامه سياه
حقوق بشري خود را ارتقادهنده حقوق دنيا معرفي
ميكن��د .بايد براي بش��ري كه اينها در موردش��ان
حرف ميزنند گريه كرد .وي ادامه داد :وزير خارجه
عربستان ايران را عامل اصلي تروريست در عربستان
ميداند در حالي كه كش��ورش در يمن سيل خون
راه انداخته اس��ت .ق��رآن ميخوانند اما متاس��فانه
خبري از عمل كردن به قرآن نيس��ت .يك انس��ان
مظلوم را كشتن مساوي اس��ت با سوختن در آتش
ابدي .اينها چطور ميخواهند جواب اين كش��تارها
را بدهند؟موحدي كرماني يادآور شد :ما اگر عملي
انجام ميدهيم براي حمايت از مظلوم اس��ت .قرآن
ميگويد به داد مظلوم برس��يد .حاال اينها ميگويند
ايران درصدد نابودي عربس��تان اس��ت .ما به ش��ما
ميگوييم ظلم و ستم خودتان شما را نابود ميكند.
نصيحت ميكنم كه اين آقايان دست از ظلم بردارند
وگرنه به دست خودشان نابود خواهند شد .وي ادامه
داد :البته اين مس��ائل منحصر به عربستان نيست.
مجامع بينالمللي با س��كوت و نس��ل كشي اعتبار
خود را از دست داده است .خطيب نماز جمعه هفته
گذش��ته تهران با بيان اينكه بايد به كشور خودمان
بينديش��يم ،گفت :رهبر معظم انق�لاب فرمودهاند
چه��ار چيز يعني ايم��ان و معرفت ،ق��درت علمي،
اقتصاد مقاوم و حفظ عزت ملي عناصر قدرت كشور
ما هستند.
ايراني ك��ه در ديكتاتوري پهلوي ذلي��ل امريكا بود
امروز به بركت همي��ن چهار عنصر به قدرت منطقه
تبديل شده است .وي با ابراز تاسف از حوادث ايجاد
شده در مراسم چهارشنبه سوري گفت :چهارشنبه
سوري با همه خطراتش ،تلفات و چشم كور كردنها
و عضو از دست دادنها گذشت .نميدانم تا كي بايد
ش��اهد اين صحنهها باش��يم .دنيا در اين مورد چه
ميگويد؟ از طرفي ما را ملتي رفيع ميشناس��د كه
همه نقشه دش��منانش را نقش بر آب كرده است از
طرفي ديگر ناگهان صحنههاي چهارشنبه سوري را
ميبيند كه با اين اعمال جاهالنه انسانها ميسوزند.
من پيش��نهاد ميدهم كه مسووالن فكري بكنند تا
شاهد اين حوادث نباشيم.
موح��دي كرماني با تاكي��د بر ضرورت گس��ترش
فرهنگ ديني گفت :استفاده غلط از فضاي مجازي
موجب ش��ده تا اعضاي خانواده از هم جدا ش��وند،
متالش��ي ش��وند و آمار طالق رو به افزايش برود .از
همهچيز مهمت��ر رواج فرهنگ ديني اس��ت و بايد
آموزشه��اي الزم به جوان��ان در اين ح��وزه داده
شود تا ديگر ش��اهد چنين شرايطي نباشيم .وي در
ارتباط با نزديك شدن به دوران انتخابات نيز گفت:
ان��دك اندك به روز انتخاب��ات ،روز امتحان بزرگ و
سرنوشتساز كه سرنوشت چهارساله كشور را رقم
ميزند نزديك ميش��ويم .بايد در ش��ناخت اصلح
س��عي بليغي بكنيم تا بهترين و شايس��تهترين فرد
را انتخاب كنيم .غفلت در اي��ن امر بزرگ مجازاتي
بزرگ دارد .خطيب نماز جمعه هفته گذشته تهران
در پايان گفت :بايد معيارهاي اصلح بودن را شناخت
و بر اساس آن راي داد .اگر عمري بود معيارهاي فرد
اصلح را در آينده خواهم گفت.

خبر روز

دادستان كل كشور :ليست جديد از مديران دوتابعيتي آماده كردهايم

 ۲۰۶۳تذكر كتبي و ۷۱۸
سوال از مسووالن اجرايي

گروه سياسي| س��ال  95بيش از هر
چيز يك رويداد مهم داش��ته اس��ت.
رويدادي به نام آغاز به كار مجلسي جديد با چهرهها
و تفكرهاي جديد كه بيشك بس��ياري را اميدوار به
تغيير در دستور كار پارلمانها نيز كرده بود .اسفند كه
تمام شود  10ماه از آغاز به كار مجلس دهم ميگذرد.
گذشتني كه همراه با انتظارات و توقعات بسياري بوده
است .ديروز يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس از اين
 10ماه گزارشي ارايه داد .گزارشي كه نشان ميدهد
هرچند حجم سواالت و تذكرات نمايندگان مجلس
دهم نس��بت به مجلس نهم آنچنان كاهش نداشته
اس��ت اما آرامش حاكم بر روابط دو ق��وه روزهاي پر
تن��ش مجلس قبل و دولت را به فراموش��ي س��پرده
است .بر اساس آنچه غالمرضا كاتب اعالم كرده است
طي  10ماه گذشته نمايندگان مجلس دهم2063 ،
تذكر كتبي به دولتيها دادهاند و از آنان  718س��وال
نيز پرسيدهاند .به گزارش خانه ملت ،غالمرضا كاتب،
عضو هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي گزارش
عملكرد دوره دهم مجلس شوراي اسالمي در يكسال
گذشته را تش��ريح كرد .وي با اشاره به اينكه مجلس
دهم در س��ال  1395سالي پر از كار و تالش را تجربه
كرد ،كارنامه آن را درخشان و قابل دفاع ارزيابي كرد
و اظهار كرد :عملكرد مجلس با توجه به شرح وظايف
آن در سه حوزه تقنيني (قانونگذاري) ،نظارتي و امور
ديپلماتيك قابل بررسي و دقت نظر است .در حيطه
امور تقنيني از زمان آغاز به كار مجلس شوراي اسالمي
تا به امروز 92جلسه علني طي  29هفته جهت بررسي
طرحها و لوايح برگزار شد .عضو هيات رييسه مجلس
شوراي اس�لامي در ادامه افزود :طي اين مدت 297
فقره از مجم��وع طرحها و لوايح جه��ت فرآيند ثبت
و تش��كيل پرونده قبل از اعالم وصول تش��كيل شده
است كه از اين تعداد  263فقره در صحن علني اعالم
وصول شده است.

ادامه چالش«مديران دوتابعيتي»
ميان وزارت اطالعات و دادستاني
ليستجديد
دادستاني با52
نفر

ليست دوم به دستمان
رس�يد؛ نامه را ب�ه وزير
اطالعات فرس�تادم .در
ليست دوم  ۵۲نفر داديم
ك�ه برخي گري�نكارت
و برخ�ي دوتابعيت�ي يا
اقامتي هس�تند .وزارت
اطالعات بايد بررس�ي و
طب�ق قانون عم�ل كند.
ما دنب�ال اي�ن موضوع
هس�تيم و ب�ه عن�وان
مدافع حق�وق عمومي،
هركس اطالعي داش�ته
باش�د و بده�د پيگيري
ميكنيم.

گروه سياسي
درس��ت ي��ك روز پ��س از
آنك��ه وزي��ر اطالع��ات در
گفتوگ��وي وي��ژه خبري رس��انه ملي از
دوتابعيتيها گف��ت و تاكيد ك��رد كه در
ميان ليس��ت  16نفره دادستاني در مورد
دوتابعيتيها هيچ مدير دوتابعيتي دولتي
وج��ود ن��دارد ،دادس��تان كل كش��ور در
همان برنامه حضور يافت و از ليس��تهاي
جديدي در م��ورد دوتابعيتيها گفت كه
قرار است از دادستاني كل كشور به وزارت
اطالعات برود .اينبار دادس��تان اطالعات
جزييتري هم در مورد مديران دوتابعيتي
داد .مديران دوتابعيتي يكي از چالشهاي
ج��دي چند ماه اخير دادس��تاني و وزارت
اطالعات بوده است .دادس��تاني اصرار به
حضور مديران دوتابعيت��ي در دولت دارد
و وزارت اطالع��ات وج��ود هرگونه مدير
دوتابعيتي را در دولت انكار ميكند .هر چه
كه هست اين چالش همچنان وجود دارد
و هر كدام استداللهاي خودشان را در اين
زمينه دارند .به گزارش ايس��نا ،جملههاي
كليدي اظهارات دادس��تان كل كشور به

ارجاع  127طرح و  151اليحه به كميسيونهاي
مرتبط

وي با اش��اره به اينكه بر اساس ش��يوه و روال موجود
قب��ل از ط��رح در صح��ن علني به كميس��يونهاي
اختصاصي ارس��ال ميش��ود ،گفت :در اين خصوص
در مجموع  278فق��ره ( 127ط��رح و  151اليحه)
به كميس��يونهاي مرتبط ارجاع ش��د كه بر همين
اس��اس و به منظور بحث و بررس��ي كارشناسي روي
موارد ارجاعي  694جلسه با  1604ساعت كار مفيد
تشكيل ش��د .البته الزم به ذكر اس��ت كه در همين
راستا توسط كميتههاي زيرمجموعه كميسيونهاي
اختصاصي نيز  412جلسه با  869ساعت كار مفيد به
صورت جداگانه روي طرحها و لوايح كار كارشناسي و
مطالعاتي صورت گرفته است كه با توجه به آنچه بيان
شد در نهايت 142فقره ( 53طرح و 89اليحه) به اتمام
بررسي كارشناسي و تهيه و تنظيم گزارش كميسيون
منتج شد .غالمرضا كاتب همچنين در ادامه افزود :با
توجه به عنايت عموم نمايندگان مجلس به مشاركت
فع��ال در تنقيح قوانين در خص��وص طرحها و لوايح
مطروحه  11474فقره پيشنهاد از سوي نمايندگان
جهت بررسي و تنظيم شده است .وي در ادامه اظهار
كرد :در طول فعاليت يكس��اله مجلس دهم حسب
درخواست نمايندگان مجلس  330فقره دعوت از وزرا
و مسووالن اجرايي جهت حضور در مجلس دعوت به
عمل آمده است.
 2063فقره تذكر كتبي نمايندگان مجلس به
مسووالن اجرايي كشور

نماينده منتخب مردم گرمس��ار و آرادان در مجلس
شوراي اسالمي در خصوص اهم فعاليتهاي شاخص
مجلس در طول يكسال گذشته گفت :بررسي احكام
دايمي برنامههاي توسعه ،بررس��ي و تصويب برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران با يكصد و بيست و چهار ماده
كه پس از  22جلسه و  51ش��يفت كاري به تصويب
رس��يد و س��رانجام رس��يدگي به ماده واحده اليحه
بودجه سال  1396در  12جلسه و  18شيفت كاري از
شاخصترين و مهمترين فعاليتهاي مجلس شوراي
اسالمي بود .رييس فراكسيون توليد و اشتغال مجلس
شوراي اسالمي همچنين درخصوص بخش عملكرد
نظارت��ي اين نه��اد گفت :همانگونه كه مس��تحضر
هستيد ،وجه نظارتي مجلس همواره داراي اهميت،
حساسيت ومنزلت اس��ت چرا كه آنچه همواره با آن
مواجه هستيم عدم اجرا يا نقص اجراي قوانين موجود
است .در همين راستا هم مجموعه مجلس تمام تالش
كارشناسي و اجرايي خود را در طول فعاليت يكساله
مجلس دهم در سال  95مصروف انجام امور نظارتي
كرده اس��ت .وي ادامه داد :به نحوي كه  2063فقره
تذكر كتبي نمايندگان مجلس به مس��ووالن اجرايي
كشور 718 ،س��وال نمايندگان از مسووالن اجرايي
كش��ور 76 ،تقاض��اي تحقيق و تفح��ص ،يك طرح
اس��تيضاح ،هفت درخواس��ت اعمال ماده  ،236سه
درخواست اعمال ماده  ،49انتخاب  105نماينده ناظر
مجلس در مجامع ،هياتها و شوراهاي استاني و صدور
و تحويل احكام ايش��ان و س��رانجام بررسي شكايات
وارده در اجالسيه اول دوره دهم تاكنون در كميسيون
اصل نود به تع��داد  2327فقره از اهم موارد قابل ذكر
بود .كاتب همچنين در ادامه با اش��اره به وظايف مهم
و حساس هيات بررس��ي و تطبيق مصوبات دولت با
قوانين گفت :در اين راستا تاكنون  473فقره عنوان از
مصوبات دولت رصد ،پيگيري و دريافت شده است كه
به همين منظور  68جلسه هيات و كارگروه تخصصي
براي بررس��ي مصوبات دريافتي تشكيل شده است.
اين نماينده مجلس دهم افزود :در ادامه اين فعاليت
همچني��ن  183فقره نامه از دس��تگاههاي اجرايي و
ساير نهادهاي قانوني و اش��خاص حقيقي و حقوقي
دريافت شده است كه به تمامي آنها پاسخ كارشناسي
الزم تهيه ،ابالغ و ارسال شده است .وي در ادامه اظهار
كرد :انش��ا و ابالغ  34فق��ره راي مقدماتي به دولت و
مراجع ذيربط و همچنين تنظيم و ابالغ  15فقره راي
قطعي رياست محترم مجلس در مورد مصوبات دولت
و انتش��ار آنها در روزنامه رسمي و در نهايت بررسي و
ابالغ عدم مغايرت  375فقره مصوبات به دولت از اهم
ساير فعاليتهاي مجلس شوراي اسالمي در حيطه
نظارتي است.

شرح زير است:
در زمين��ه نظارت قضايي بر موسس��ات
مالي يا انبوهسازان ،يك بحث بسيار مهمي
كه در دادستاني كل داريم و خيلي حساس
هستيم ،بحث صيانت از حقوق عامه است و
ما براي همين مساله هم يك معاونت داريم.
اين معاونت وظيفهاش اين است و ما مرتب
به دادستانهاي كل كشور اين موضوع را
گوشزد كرديم كه هر جا منافع عامه مورد
تعرض قرار گيرد ،دادس��تان وظيفه دارد
ورود كند.
حقوق عمومي آنطور كه بايد و ش��ايد
تعريف نش��ده ،اي��ن در حالي اس��ت كه
مصادي��ق زي��ادي دارد .از حقوقدانهاي
باتجربه درخواست كرديم در اين زمينه به
ما كمك كنند ،زيرا جاي زيادي براي كار
دارد كه هم مصاديق را و هم نحوه برخورد
با متعرضان را تعريف كنيم .در واقع هرجا
كه تعرضي ب��ه حقوق عامه ش��ود ،قطعا
وظيفه دادستانهاست كه برخورد كنند،
اما نبايد تداخل در وظيفه و مس��ووليتها
ش��ود .متاسفانه بخشي از مس��ائل به اين
برميگردد كه م��ردم توجهي به تذكرات
نميكنند .مردم بايد توجه كنند كه به اين

موسسات اعتماد نكنند؛ متاسفانه شاهد
هستيم برخي سودجويان ورود ميكنند
و دام گستردهاي براي مردم پهن ميكنند.
انتظار داري��م نيروي انتظام��ي در اين
موارد به عنوان ضاب��ط قضايي هرجا ديد
موسسهاي تشكيل ش��ده و مجوز الزم را
ندارد ،برخورد كند .طرف ميخواهد بقالي
بزند ناجا و دس��تگاهها س��راغ او ميروند،
درباره اين موسسات هم ناجا و بانك مركزي
بايد ورود كنند .همچنين دادس��تانها و
مجموعه قضايي به عن��وان مدافع حقوق
عمومي باي��د ورود كنند .مصاديقي داريم
كه دادستان وارد ش��ده و جلوي خسارت
سنگيني را گرفته است.
وظيفه دادستان كل ،وظيفهاي تعريف
شده در حيطه قانون است كه سبقه قضايي
دارد و س��بقه امنيت��ي و اطالعاتي ندارد؛
اطالعات كه ميرسد ما بايد بررسي كنيم.
در همين زمينه به من اطالعات و ليستي
داده ش��د كه اين افراد در سه گروه داراي،
گرينكارت ،دوتابعيتي و اقامت هس��تند.
ما وقتي ديديم به اعتب��ار اينكه اين افراد
مظنون هستند و ابزار تحقيقات در اختيار
ما نيست ،اين ليست را به صورت محرمانه

براي وزير اطالعات فرس��تاديم .نخستين
ليس��ت  ۱۶نفري ب��ود .بع��د از آن دنبال
كرديم كه بررس��ي كنيد زي��را به ما گفته
بودند اين اف��راد در برخي دس��تگاههاي
دولتي و خصوصي هس��تند .ما به صورت
قاطع نگفتيم ك��ه كدام يك داراي تابعيت
مضاعف هستند ،اما ليستي كه داده بودند
مشخص بود چه كساني در زمره كدام گروه
هستند .گزارش را به وزارت اطالعات داديم.
آقاي��ان از اول ميگفتند در دولت مدير
دوتابعيتي نداريم ،اما وظيفه دارم هشدار
بدهم كه اي��ن اف��راد ميتوانند خطرناك
باشند ،زيرا با اين دوتابعيتيها كه داريم و
مخصوصا كساني كه به امريكا ميروند بايد
س��وگندهاي عجيبي بخورند .به موجب
قانون ،بهكارگيري اين افراد ممنوع است؛
در هر س��متي حتي در نهادهاي عمومي
غيردولت��ي مث��ل ش��هرداري و مجام��ع
عموم��ي هم نباي��د به كار گرفته ش��وند.
وزارت اطالعات به ما پاس��خ داد كه آن ۱۶
نفر را بررس��ي كرديم .خوشبختانه از اين
تعداد هي��چ كدام آنطور نب��ود كه كامال
منتفي باشد .همه آنها داراي گرين كارت
بودند و مدتش به پايان رسيده بوده است.
گرين كارت هم آثار و تبعاتي دارد .يكي را
گفتند داشته و از كشور خارج شده يا فرار
كرده است .سه نفر اقامت داشتند كه اين
افراد ك��ه داراي اقامت بودند دو نفرش��ان
مشاوره ميدادند به مقامات عاليه دولتي،
خصوصا برادران��ي كه در جري��ان برجام
خدمت ميكردند.
مش��اوره دادن به اين عزيزان با داشتن
اقامت خارجي خيلي چيزها را زير س��وال
ميبرد .يكي ديگر از اين افراد داراي اقامت
را گفتند كه نماينده ايران در كانادا بوده و
ديگر مدت نمايندگي او تمام شده و اوايل
س��ال جديد جايگزين معرفي ميش��ود.
كسي كه اقامت كانادا دارد چرا مسووليت
مهم دولتي به وي داده ميش��ود؟ برخي
از اين افراد مش��اور برخ��ي مقامات عالي
ِ
صراحت نامه
بودهاند .ي��ك فردي كه ب��ه
وزارت آم��ده ،داراي تابعيت مضاعف بوده
اس��ت .اين فرد چطور در مركزي كه اسرار
كش��ور اس��ت نماينده مس��وول ميشود
ولو اينكه بگويند مش��اور ،مدير نيس��ت.
وزي��ر اطالعات با بيان اينك��ه اين اتفاقات
خللي در محبت بين م��ا ايجاد نميكند،
ميگويد :مشاور گرفتن اشكالي ندارد مثل
خيلي جاها اما بايد بگويم يك وقتي كسي
ميخواهد س��اختمان يا كارخانه بسازد،
مشاور ميگيرد كه اشكالي ندارد ،اما اشكال
ما اين است كه آن مركز مهم كه بسياري از
اسرار كشور آنجاست چطور بايد يك فرد

دوتابعيتي مشاور شود؟
ليس��ت دوم به دستمان رس��يد؛ نامه
را به وزير اطالعات فرس��تادم .در ليس��ت
دوم  ۵۲نفر داديم ك��ه برخي گرينكارت
و برخ��ي دوتابعيت��ي يا اقامتي هس��تند.
وزارت اطالعات بايد بررسي و طبق قانون
عمل كند .ما دنبال اين موضوع هس��تيم
و به عنوان مدافع حقوق عمومي ،هركس
اطالعي داش��ته باش��د و بده��د پيگيري
ميكنيم.مشكلاينجاستكهخيليهااين
موضوع را پنهان ميكنند و وزارت اطالعات
بايد با ابزار خود به اين موضوع ورود كند.
(درباره اينكه چرا محاكم فساد اقتصادي
مس��تقيم و علن��ي ب��راي م��ردم پخش
نميش��ود) اين انتظار به حقي است .افكار
عمومي وقتي يك جريان فس��ادعمومي
را شاهد هس��تند ،انتظار به حقي دارند كه
علني باشد ولي مش��كل قانوني دارد .اگر
مجلس قانوني بگذارد كه دادگاه اين موارد
قابل پخش باشد ،ما مشكلي نداريم تا زماني
كه حكم قطعيت پي��دا نكرده قوه قضاييه
مجاز نيست در رسانهها پخش كند .حتي
خبرنگار هم ميتواند در دادگاه باش��د به
عنوان فردي عادي اما معرفي كردن متهم تا
زماني كه حكم قطعي نباشد ،ممنوع است.
خوش��بختانه ما در آس��تانه يك تحول
ديگر هس��تيم ،مقدم��ات فراهم اس��ت.
مس��ووليت قضايي در اين زمينه برعهده
دادستان كل كش��ور است .ماده  ۳۴قانون
انتخابات قوه قضاييه را مكلف كرده است
ش��عبي را براي رس��يدگي ب��ه تخلفات و
جرايم ايجاد كند .تبص��ره  ۲اين ماده كار
خوبي ك��رده و مقرر كرده اس��ت كه براي
پيشگيري از وقوع جرم ،ضمن هماهنگي با
ناظران و هياتهاي اجرايي ،اقدامات الزم
را در محدوده قوانين انجام دهد .رياس��ت
قوهقضاييه دو يا سه ماه قبل بخشنامهاي
را ابالغ كرد كه در دادس��تاني كل س��تاد
پيش��گيري از جرايم انتخاباتي با رياست
دادستان كل تشكيل شده است و البته در
شهرستانها هم داريم و جلسات را شروع
كردي��م و دس��تورالعملهاي الزم نيز به
استانها صادر شده است.
اگر ش��بكهها و كاناله��ا بخواهند عليه
افراد و مصالح كش��ور سواستفاده كنند و
خالف قانون مرتكب شوند ،قطعا برخورد
ميشود .بسياري از اين موضوعات بايد در
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه
بررسي و تصميمگيري درباره آنها به راي
گذاشته ش��ود تا مصوب شود .ما اينها را به
كارگروه ميبريم ،اگر در آنجا مصوب نشد
و اگر وصف مجرمانه داشت ،قطعا از طريق
قضايي با آنها برخورد خواهيم كرد.

گزارش روز

مراسم سالگرد درگذشت حاجاحمد خميني  و  همسر امام برگزار شد

خسروي :آيتاهلل هاشمي رفسنجاني نزديكترين فرد به بيت امام (ره) بود

گروه سياس�ي| در ميان
روزهاي ش��لوغ پايان سال
و برنامهريزيه��اي كارهاي��ي ك��ه بايد به
انجام برس��ند آخرين پنجشنبه سال براي
چهرههايياستكهديگردر ميان مانيستند
و قبرستانها ميزبان كس��اني هستند كه
بر س��ر مزار عزيزانش��ان ميآيند .آخرين
پنجش��نبه س��ال  95براي بيت بنيانگذار
جمهوري اسالمي هم مانند بسياري از مردم
ايران به ياد از دست دادگانشان گذشت ،با
يادبودي براي همسر و فرزند امام خميني
(ره)  .به گزارش جماران ،مراسم پنجشنبه
آخر سال و گراميداشت ياد همسر امام (ره)،
خانم خديجه ثقفي و ي��ادگار امام مرحوم
س��يداحمد خميني و ش��هداي گرانقدر،
در حرم مطه��ر امام خميني برگزار ش��د.
در اي��ن مراس��م كه سيدحس��ن خميني
و اعضاي بي��ت امام خميني ،مع��اون اول
رييسجمهوري و جمعي از علما ،روحانيون،
مسووالن و شخصيتهاي سياسي ،خانواده
مرحوم آيتاهلل هاشميرفسنجاني و اقشار
مختلف مردم حضور داشتند .سخنران اين
مراسم محمدعلي خسروي ،مديركل دفتر
برنامهريزي آموزش و توسعه مشاركتهاي
قرآني وزارت ارش��اد بود كه بيش از هر چيز
از ش��خصيت همس��ر خانم خديجه ثقفي
سخن گفت .شخصيتي كه در ميان اعضاي
خانواده امام كمتر به او پرداخته شده .زني كه
به گفته بسياري امين بنيانگذار جمهوري
اس�لامي بود و در خانواده او را «خانم» صدا
ميزدند .كمي دانس��تن درباره شخصيت
«خانم» ميتواند تصورات را از همس��ر يك
روحان��ي بودن تغيير دهد ،آن هم همس��ر
روحاني كه رهب��ري يك انقالب را به دوش
كشيد و س��الها در تبعيد زندگي گذراند.
خديجه ثقفي در  13س��الگي زبان فرانسه
آموخت و در تمامي سالهاي مبارزه يكي از
مورد اعتمادترين افراد امام شمرده ميشد.
محمدعلي خس��روي در ميان س��خنانش
گري��زي هم به خاطرات ميزند و از ش��بي
ميگويد كه امام خمين��ي(ره) از دنيا رفت
و روايتي را از آيتاهلل هاشمي نقل ميكند
و ميگوي��د :آيتاهلل هاشميرفس��نجاني
فرمودند شبي كه امام فوت كرد همه نگران
اوضاع كشور بوديم و قرار شد قضيه تا صبح
مخف��ي بماند .خدمت همس��ر امام رفتم و
درخواست كردم امشب خاندانتان را آرام
كنيد .ايشان فرمودند :همسر امام مانند يك
فرمانده توانا همه را امر به سكوت كرد .اينجا
مقاطعحساسياست.سخنرانمراسمكمي
هم از صدا و سيما گاليه ميكند كه چرا به

ش��خصيت خديجه ثقفي كمت��ر پرداخته
اس��ت .او همچني��ن در بخ��ش ديگري از
صحبتهايش به اتهاماتي كه درباره فرزند
امام وارد ميكردند ،اشاره كرد و گفت :از بس
اتهام به حاج احمد آقا ميزدند ،امام مجبور
شدند كه شهادتنامه بنويسند .شهادتنامه
ام��ام براي ح��اج احمد آقا افتخ��ار بزرگي
اس��ت اما براي اين ملت افتخار نيست .امام
مينويسند «من شهادت ميدهم كه احمد
فرزند اينجانب از موقعي كه در مسائل روز
وارد شده و تماس با كارهاي اينجانب داشته
اس��ت تا حال تحرير اين كلمات از او خالف
دس��تورات اينجانب مش��اهده نكردهام و
چيزي بر خالف گفتههاي من به من نسبت
نداده است.
جامعه با همسر امام آشنايي كافي ندارد

حجتاالس�لام والمس��لمين محمدعلي
خسروي در مراسم پنجشنبه آخر سال حرم
مطهر امام خميني (س) گفت :قرآن كتاب
انسانشناسي و انسانس��ازي است كه دو
سلسله آيات در مورد معرفي انسان دارد كه
يكي انسان را موجودي پست معرفي كرده
و يك سلسله انسان را در حد اعاليي معرفي
ميكند كه از فرش��تگان هم باالتر اس��ت.
مديركل دفتر برنامهريزي آموزش و توسعه
مش��اركتهاي قرآني وزارت ارشاد تصريح
كرد :بررس��ي آيات به ما ميآموزد كه رمز
اين امر دست خود انسان است كه هرچقدر
عمل نيك انجام دهد ،مقام او باالتر ميرود.
در مسيري كه انسان به اوج ميرود جنسيت
هيچ تاثيري ندارد؛ كسي كه عمل صالح دارد
در حالتي كه ايمان هم دارد به اوجي ميرسد
كه خداوند او را به حيات طيبه زنده ميكند.
وي با اشاره به اينكه در ايام سالگرد ارتحال
يادگار گرامي امام خميني (حاج احمد آقا)
و همسر مكرمه امام قرار داريم ،تاكيد كرد:
زندگي اين دو بزرگ هركدام در حدي است
كه ميتواند به عنوان اسوه و الگوي جامعه
قرار گيرد .همس��ر امام از خانداني اس��ت
كه همه از علما بودند؛ از نظر نس��ب جايگاه
ويژهاي دارد و به عن��وان خانمي كه در 13
س��الگي زبان خارجي فرانسه را ميآموزد و
مودب به آداب علمي است ،بعد از ازدواج با
امام انسانهاي برجستهاي تربيت ميكند.
خسروي با بيان اينكه متاسفانه جامعه ما با
همسر امام آشنايي كافي ندارد ،افزود :يكي
از ويژگيهاي همسر امام عقالنيت او بود .سه
سال قبلبرايهمايشبانويانقالبخدمت
آيتاهلل جوادي آملي رسيديم كه از ايشان
رهنمود بگيريم و ايشان فرمودند ما همسر
امام را به عنوان عقيله انقالب ميشناسيم.

مديري��ت ايش��ان در پيروزي ام��ام نقش
بيبديلي داشته است و عقالنيت ايشان به
گونهاي است كه در نبود امام مديريت بيت
امام را بر عه��ده دارد .وي ادامه داد :آيتاهلل
هاشميرفسنجاني فرمودند شبي كه امام
فوت كرد همه نگران اوضاع كشور بوديم و
قرار شد قضيه تا صبح مخفي بماند .خدمت
همسر امام رفتم و درخواست كردم امشب
خاندانت��ان را آرام كنيد .ايش��ان فرمودند
همسر امام مانند يك فرمانده توانا همه را امر
به سكوت كرد .اينجا مقاطع حساسي است.
آيتاهللهاشميرفسنجاني
نزديكترين فرد به بيت امام بود

سخنران مراس��م پنجشنبه آخر سال حرم
ام��ام خميني(ره) با اش��اره ب��ه امانتداري
همس��ر امام خميني(ره) گفت :ش��بي كه
ام��ام را به تبعيد ميبرند چيزي را به عنوان
امانت به خانم ميسپارند كه مهر امام است.
ماهها بعد امام پيغام ميفرستند كه مهر من
را بفرست .فرزندان ميگويند اين قضيه را
به ما هم نگفتي و فرمود آقا اين را به عنوان
امان��ت به من س��پرده بود .قطع��ا اگر امام
همسري نداش��ت كه با او همفكر و همراه
باش��د اين انقالب به پيروزي نميرس��يد.
وي يادآور شد :مش��كالت و مصيبتهايي
كه اين خانم ديده بينظير است .ايشان در
مدتي كه قم بودند داي��م از اين خانه اجاره
به آن خان��ه اجارهاي ميرفتن��د و داغها و
مصيبته��اي فراوان دي��ه و زندگي در قم
خيلي براي او دش��وار ب��وده و در نجف نيز
 13س��ال به س��ختي و با تحمل مشكالت
فراوان زندگي كرده است و فرزندان را آنقدر
عالي تربيت كرده كه محبت دنيا را به كلي
از دل بيرون كردهاند .ب��راي ما و انقالب ما
افتخار اس��ت كه پديدآورندگان آن چنين
آدمهايي بودند .خس��روي با بي��ان اينكه
آيتاهلل هاشميرفس��نجاني نزديكترين
فرد به بيت امام بود ،گفت :اگر ميخواهيم
الگويي را به جامعه معرف��ي كنيم خانواده
امام است .اگر دلبس��تگيهاي ميان امام و
همسرش در خانوادههاي ما بود شاهد اين
مشكالت نبوديم .زيبنده جمهوري اسالمي
نيستكههرسهدقيقهيكطالقثبتشود.
تحمل نكردنها براي اين است كه هركس
معتقد است ديگري بايد به او احترام بگذارد
و به خاطر نبود گذشت است .وي با تاكيد بر
اينكه دامن زدن به اختالفات هنر نيس��ت،
افزود :مرزها را كمرنگ كنيم .البته مرز بين
اس�لام و كفر بايد پررنگ باشد اما زير چتر
اسالم و اديان توحيدي همه آنهايي كه خدا
را قبول دارند بايد با هم مهربان باشند و به هم

نزديك شوند كه محبت خدا در دل همين
است .اگر رحمت خدا را ميخواهيد بايد به
هم رحم كنيد .صله رحم دستور اسالم است.
حديثي از امام سجاد (ع) ميگويد دو قدم در
نزد خدا از همه محبوبتر است؛ يكي قدمي
كه برميداري تا صفوف جبههها را پر كني و
ديگري قدمي است كه براي رابطه با كسي
كه صله رحم را قطع كرده برداشته ميشود.
مديركل دفتر برنامهريزي آموزش و توسعه
مش��اركتهاي قرآني وزارت ارشاد همسر
امام را اسوه صبر ،تقوا و امانتداري دانست و
اظهار داشت:اي كاش جامعه ما به اين حد
از آگاهي ميرسيد كه خاندان و بيت امام را
به عنوان اس��وه امروزين و اين عصر مطرح
ميكردند.اينشخصيتگرانقدربايدتوسط
صدا و سيما و رسانهها بيش از اين به جامعه
معرفيشود.درايناياماگر ميخواهيدهديه
بدهيد بهترين هديه زندگينامه اين بانو به
نام «بانوي انقالب خديجهاي ديگر» است.
اينكه جلوي انديشه را ببنديم و محدوديت
ايجاد كنيم از طريق ديگر پيدا ميشود اما
اگر جامعه آگاه شد راه را مييابد .وي در مورد
حاج احمد آقا نيز گفت :همانطور كه قبل
از انقالب اگر همراهي مادرش خانم خديجه
ثقفي نبود ،بعيد بود انقالب به پيروزي برسد
پس از انقالب هم اگر تالشها و كوششهاي
حاج احمد آقا نبود تداوم انقالب با مش��كل
مواجه بود .ايشان در زمان امام بيت را اداره
كرد و همچنين رابط امام با مس��ووالن بود.
بع��د از رحلت ام��ام نيز در تعيي��ن و تاييد
رهب��ري و در اطاعت از مقام معظم رهبري
كم نگذاشت؛ لذا انقالب ،در مقاطع حساس
مديون اوست .خسروي ادامه داد :مهمترين
صفت ايشان امانتداري است .ايشان امين
امام بود و عين مطالبي كه امام ميفرمود را
براي ديگران نقل ميكرد و مطالب ديگران
را ه��م عينا بيان ميكرد .م��ا فقط امانت را
در امانت مادي ندانيم؛ اس��رار مردم امانت

است ،اموال مردم در دست دولتيان امانت
اس��ت ،بچههاي مردم در آموزش و پرورش
و كالسها امانت اس��ت ،سخناني كه به ما
ميگويند امانت اس��ت .رواي��ت داريم اگر
كسي وقتي حرفي به شما ميزند به راست و
چپ نگاه ميكند اين حرف امانت ميشود
و الزم نيس��ت بگويد امانت گفتهام و پيش
خودتباشد.سخنرانمراسمپنجشنبهآخر
سال حرم امام خميني گفت :تعبير زيبايي
را حاج حسن آقا در ايام روز دفن پدر به كار
بردند و او را «گنجينه اسرار انقالب» ناميدند.
قلب مومن صندوق اس��رار اوست و ما حق
نداريم سر ديگران را فاش كنيم .اين مملكت
از روزي آسيب ديد و ميبيند كه افشاگريها
و اسرار ديگران را گفتنها باب شد و ديدند
افش��اگري و بردن آبروي ديگران نفع دارد
و انس��ان را به مقام ميرس��اند .وي يادآور
ش��د :از بس اتهام به حاج احمد آقا ميزدند
امام مجبور شدند كه شهادتنامه بنويسند.
شهادتنامه امام براي حاج احمد آقا افتخار
بزرگي است اما براي اين ملت افتخار نيست.
امام مينويس��ند «من شهادت ميدهم كه
احمد فرزند اينجانب از موقعي كه در مسائل
روز وارد ش��ده و تماس با كارهاي اينجانب
داشته اس��ت تا حال تحرير اين كلمات از او
خالف دستورات اينجانب مشاهده نكردهام
وچيزيبرخالفگفتههايمنبهمننسبت
نداده؛ ليكن بايد احمد بداند كساني مثل او
كه مخصوصا به امور اجتماعي و سياس��ي
وارد ميشوند مصون از افترا و ضربه نيستند
و بايد او حساب خود را با خداي قادر متعال
درست كند و به ذات مقدسش اتكال نمايد و
از بشر ضعيف هراس نداشته باشد كه مكايد
بشري چون خود بشر زودگذر و فاني است».
خيلي از بزرگان ما مثل آيتاهلل هاش��مي و
ديگران از اين بابت لطمه ديدند .جامعه بايد
از اين جهت بيشتر به رشد برسد و اين الگوها
بيشتر به جامعه معرفي شوند.

