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رهبر انقالب در دیدار با دستاندرکاران کنگره ۴۱هزار شهید جامعه کارگری:

روی خط خبر

ضدانقالب در تحریک کارگران ناکام ماند

رئیس قوهقضائیه:

امنیت کشور
محل مدارا و تسامح نیست

اسحاق جهانگیری:

گفتوگو را حذف کرده
و به تعارض روی آوردهایم
دولت| معــاون اول رئیسجمهوری گفت :باید
بین گروهها و اقشار مختلف ملت و دولت و نخبگان
گفتوگوی ملی آغاز شــود و کتابخانه ملی مکان
خوبی برای شــکلگیری این گفتوگوهاست اما
متاسفانه گفتوگو از دســتور کار ما حذف شده و
به تعارض روی آوردهایم .اسحاق جهانگیری ظهر
طیسخنانیدرمراسمآییننکوداشتهشتادمین
ســالگرد تأســیس کتابخانه ملی گفت :باید در
عرصه کتاب ،سیاستی گشــاده و باز داشته باشیم
و به اندیشــه متفاوت و مخالف هم امکان فعالیت
بدهیم تا اندیشــه خودمان توانمند بشود .اندیشه
و نقد در تعامل با هم فرهنگ جامعه را میســازند
و جامعه زنده یعنی جامعهای که بروز اســتعدادها
و بیان اندیشــهها را تاب میآورد .امروز کشور ما با
ابرچالشهای زیادی مواجه است .ما در حوزههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
چه داخلی و بینالمللی چالش داریم ولی درکنار
این چالشها ،فرصتهای خوبــی هم وجود دارد،
چراکه کشــور ما غنیترین کشور در زمینه منابع
طبیعی است و از استراتژیک جایگاه خوبی داریم و
نیرویانسانیفعالهمدراختیارماناستکهبااینها
میتوانیمبرچالشهاغلبهکنیمولیپیشازآنباید
به فکر ترمیم سرمایه اجتماعی باشیم .معاون اول
رئیسجمهوری ادامه داد :ترمیم سرمایه اجتماعی
برای ما مســألهای حیاتی است .باید بین گروهها و
اقشار مختلف ملت و دولت و نخبگان گفتوگوی
ملی آغاز شــود و کتابخانه ملی مکان خوبی برای
شــکلگیری این گفتوگوهاســت اما متاسفانه
گفتوگو از دســتور کار ما حذف شده و به تعارض
روی آوردهایم که فشــار سنگینی را به جامعه وارد
میکند .ما به خودمان هم این نقد را وارد میکنیم
که بهعنــوان دولت ،گفتوگویی بــا اصولگرایان،
اصالحطلبان و نخبگان نداریم و باید خأل گفتوگو
راپرکنیم.عبورازچالشهاممکناستواصالحات
اقتصادی و سیاسی که باید اتفاق بیفتد ،در همین
چارچوب موجود ممکن میشــود ولی بهعنوان
پیشنیاز ،باید ســرمایه اجتماعی را ترمیم کنیم
و باب گفتوگو را بــاز کنیم که مطمئنم این امر با
همدلیوهمراهینخبگانکشورممکنمیشود.

پایــگاه اطالعرســانی دفتر مقــام معظم
رهبری| بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
دستاندرکاران کنگره ۱۴هزار شهید جامعه کارگری
کشور که در تاریخ  ۱۶بهمن  ۹۶برگزار شده بود ،صبح
دیروزدرمحلاینهمایشمنتشرشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار بزرگداشــت
شهدا در سراسر کشور را نشانه لطف و اراده الهی مبنی
بر مستدام ماندن سایه شهیدان بر سر ایران دانستند و
گفتند :تکریم شهدای برخی اقشــار ازجمله شهدای
کارگری ارزش مضاعف دارد؛ زیرا در همه حوادث دوران
انقالب ،مقابله با گروهکها و دفــاع مقدس ،کارگران
باغیرتوبصیرتدرصحنهحاضرشدند.
ایشان با اشاره به ناکامماندن ضدانقالب در تحریک
کارگرانعلیهجمهوریاسالمیافزودند:یکیازکارهای
اساسی دشمنان تحریک و وادارکردن کارگران به ایجاد
رکود در کارخانهها بود؛ اما کارگران در طول این سالها
همواره با بصیرت و همت و تدین ایســتادند و دســت
دشمن را رد کردند.
رهبر انقالب اسالمی حضور برجســته کارگران در
حمیت دینی
دفاع مقدس را عرصه دیگری از غیرت و ّ
آنان برشمردند و خاطرنشان کردند :هر گاه امام بزرگوار
فراخوان میدادند ،بسیاری از کارگران جوان و مومن که
حتی نان شب و زندگی آنها وابسته به درآمد روزانهشان
بود ،بهعنوان بسیجی به جبههها میرفتند و با منطق و
استدالل میگفتند «باید برویم از کشور و مرز اسالمی
دفاع کنیم؛ زیرا اگر دشمن مســلط شود ،نه نان ،بلکه
هیچچیزنخواهیمداشت».
ایشــان همچنین دســتاندرکاران کنگره شهدا را
به انجام کارهای اثرگذار و پرهیز از کارهای تشریفاتی
توصیهکردند.
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار به
شرحزیراست:
الرحیم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
تجلیل و تکریم شهدا از هر قشری و از هر نقطهای از
نقاط جغرافیایی کشور حقیقتاً حسنه و کار برجستهای
اســت و خود اینکه خدای متعال دلهای شماها را به
این سمت کشــانده که بیایید مشغول این کار بشوید،
زحماتــش را برعهده بگیرید و ایــن گردهمایی و این
بزرگداشت را به وجود بیاورید ،نشانه لطف الهی است؛

شهروند| الیحه قانون جامع انتخابات آنگونه که
معاون سیاسی وزیر کشور خبر داده ،در آخرین نشست
کمیسیون سیاســی وزارت کشــور در اول اسفندماه
سالجاری ،تصویب و تقدیم دولت شده و پس از طرح
وتصویبدرهیأتوزیرانبهمجلسارسالخواهدشد.
این درحالی اســت کــه بحث الیحــه قانون جامع
انتخابات سالهاســت مطرح شده است و رهبر معظم
انقالب اسالمی در مهر  ۱3۹5در اجرای بند یک اصل
 ۱۱0قانون اساسی سیاستهای کلی «انتخابات» را در
 ۱8بند پس از مشــورت با مجمع تشخیص مصلحت
نظامتعیینشدهبود،ابالغکردند.
در اواخر مجلس نهم بود کــه برخی از نمایندگان با
استقبال از این طرح ،ضرورت بازنگری در قانون فعلی
انتخابات را مطرح کردند و در ادامه از تدوین قانونی که
به جامعیت در برگزاری انتخابات پهلو بزند ،نظر دادند.
نمایندگان و کارشناســان معتقدند که الیحه جامع
قانون انتخابات درصورت تصویب موجب بهینهترشدن
کیفیــت برگزاری انتخابــات میشــود و میتوان در
مواردی ازجمله تأیید صالحیتها ،اخذ رأی و تبلیغات
اصالحاتیانجامداد.
هرچنددردولتگذشتهبهاینموضوعوقعیگذاشته
نشداماحاالوزارتکشورباجدیتوارداینموضوعشده
وآنگونهکهپیشبینیصورتگرفته،میتوانددرزمینه
برگزاریهرچهبهترانتخاباتمفیدواقعشود.
ضرورتتدوینالیحه
الیحه قانون جامــع انتخابات در آخرین نشســت
کمیسیون سیاســی وزارت کشــور در اول اسفندماه
ســالجاری ،تصویب و تقدیم دولت شد و پس از طرح
و تصویب در هیأتوزیران به مجلس شــورای اسالمی
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میزان| رئیس قوهقضائیه در جلسه مسئوالن
عالی قضائی امنیت را خط قرمز نظام جمهوری
اسالمی و مردم دانست و با تأکید بر اقدام قانونی،
قاطع و فوری دستگاه قضائی در برخورد با حوادث
اخیر در تهران ،به آشوبگران هشدار داد که امنیت
کشور به هیچ عنوان محل مدارا و تسامح نیست.
آیتاهلل آملیالریجانی ،با تسلیت شهادت سهتن
از مأموران نیروی انتظامی و یکی از اعضای بسیج
درجریانحوادثخیابانپاسدارانتهران،تصریح
کرد :شهادت مظلومانه این جوانان غیور که در راه
حراست و پاســداری از امنیت کشور به شهادت
رسیدند ،بسیار مایه تأثر است .این حادثه قلوب
همه مردم را جریحهدار کرد و متاســفانه عدهای
آشوبگر تالش کردند که از مدارای نیروی انتظامی
و بسیج سوءاســتفاده کنند .رئیس قوهقضائیه با
ابراز تأسف از رفتار سبعانه شخصی که با وسیله
نقلیه به ماموران حملهور شــد ،ادامه داد :نیروی
انتظامی در طول سالهای پس از انقالب همواره
در راستای حفظ امنیت کشــور و مرزها تالش
کرده که جای تقدیر و سپاس فراوان دارد .بسیج
نیز هرجا بــه حضورش نیاز بــوده ،با هماهنگی
قانونی ورود یافته و جان بر کف از امنیت کشــور
دفاع کرده است که به این خاطر باید قدردان این
تالشها باشیم .آیتاهلل آملیالریجانی در ادامه
ضمنهشداربهبرهمزنندگاننظموامنیتکشور
اظهار کرد :آشوبگران بدانند که امنیت کشور به
هیچ عنوان محل مدارا و تسامح نیست و امنیت،
خط قرمز نظام جمهوری اسالمی ،ارکان نظام و
مردم است .اینکه عدهای گمان کنند میتوانند با
برخی تالشها و تحریک عوامل درونی و بیرونی
خدشــهای به امنیت کشــور وارد کنند ،تصور
بسیار اشتباهی اســت .بیتردید دستگاه قضائی
با قاطعیت و ســرعت به این موضوع رســیدگی
میکند .به دادســتان تهران و دادگســتری نیز
دستور داده شده اســت که به این جرم و جرایم
مشابه در اسرعوقت رســیدگی کنند و عامالن
این جنایت هرچه سریعتر مجازات شوند .رئیس
قوهقضائیه در ادامه ضمــن اعالم حمایت از نهاد
وکالت و وکالیی کــه در چارچوب قانون فعالیت
میکنند،گفت:البتهازنحوهکاربرخیوکالچهبه
لحاظحقالوکالههایکالنیکهمازادبرتعرفههای
قانونی دریافت میکنند و چه به لحاظ عدم التزام
به ارزشهای حرفهای ،گالیههایی وجود دارد که
باید در جای خود مــورد توجه قرار گیرد .رئیس
قوهقضائیه افزود :اینکه گفته میشــود ریاضی،
ریاضی اســت و ما علم دینی نداریم ،اســتدالل
سخیفی است .آیا با همین روش میتوان گفت که
دانشآموز ،دانشآموز است و دانشآموز کالس
اول و دوم معنا ندارد؟ وقتی یک مقوله یا شــیء
دارای صفتی باشد ،متصف به آن صفت میشود
و ما باید بررسی کنیم که این صفت وجود دارد یا
خیر .باید ببینیم در چه علومی ارزشها و مقوالت
دینی میتوانند ورود کنند و در کجا .با حرفهای
بسیطِ اینگونه نمیتوان بحثهای مهم و دقیق
و مردافکــن فلســفی در بــاب ورود ارزشها و
پیشفهمها و پیشفرضها را به ســاحت علوم و
خصوصاعلومانسانیمنکرشد.
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نشاندهنده این است که خدای متعال میخواهد سایه
شهیدان بر س ِر این کشــور همیشه مستمر و مستدام
باشد؛لکنبعضیازقشرهاهستندکهتکریمآنهابهخاطر
شهادت ،یک ارزش مضاعفی دارد .قشر کارگرمان از این
قبیلند .بنابراین ما خیلی ممنونیم ،متش ّکریم از شماها
برادران محترم در مجموعه کارگری کشــور که دارید
این کار باارزش را دنبال میکنید و شهدای کارگری را
معرفی میکنید .ما در میدان نبــرد -چه نبرد در دفاع
ّ
هشتســاله ،چه قبل از آن با گروهکها ،چه قبل از آن
در دوران انقالب ،و چه بعد از آن در حوادث مختلف که
اندکی نبردهای نظامی و اغلب غیرنظامی بوده  -جای
پایبرجستهکارگرانرامشاهدهمیکنیم.بندهبارهااین
را در سخنرانیها ،خطاب به کارگران عزیزمان گفتهام
که ضدّانقالبِ کشور از ا ّول چشــمش به کارگرها بود
بلکه بتواند جامعه کارگری را بهنحوی علیه جمهوری
اســالمی تحریک کند؛ از روز ا ّول یعنــی از همان روز
پیروزی انقــالب ،این حالت وجود داشــت .خود بنده
در جریان امر بهطور محسوس حضور داشتم و خدای
متعال اینجور پیش آورده بود که تقریباً بهطور اتّفاقی،
جریان تحریکاتِ ض ّ ِد
بهطور تصادفی ،بنده در متن یک
ِ
[انقالبی] کارگری قرار بگیرم و برخورد کارگران را با این

همت ،با
دشمنان انقالب ببینم که چطور با بصیرت ،با ّ
تقی ِد به دین ،جــواب رد دادند .از آن
تدیّن و پایبندی و ّ
روز به بعد هم تا امروز همیشــه همینجور بود .یکی از
اساسیدشمنانماایناستکهشایدبتواننددر
کارهای
ِ
کارخانههایما،درمجموعههایکارگریما،بهخصوص
مجموعههای بزرگ ،یک رکودی ،لنگیای از ســوی
کارگران به وجود بیاورند؛ کارگرها را [به این کار] وادار
کنند .و کارگران ما در طول این سالها همیشه مقاومت
کردهاند ،همیشه ایستادهاند ،همیشه با بصیرت ،دست
دشمنراردکردهاند؛واینهاخیلیمهماست.
در میدان جنگ هــم همینجور بود؛ حاال اینها [که
گفتیم] نبرد غیرنظامی اســت ،در نبــرد نظامی هم
همینجور بود .هر وقت امــام (رضوان اهلل تعالی علیه)
فراخوان میداد ،یک بخش عمده از این مجموعه عظیم
بسیجی که در این راه حرکت میکردند و از همهجای
کشور بهســمت جبههها راه میافتادند ،کارگرهای ما
بودند.حتّیگاهیکارگرهاییبودندکهمعاشآنهابسته
بود به همین کار روزانه؛ یعنی باید روز کار میکردند تا
بچه داشتند،
شب بتوانند نان ببرند خانه؛ زن داشتندّ ،
بعضی [سرپرستی] پدر و مادر داشتند[ ،ا ّما] بعضی از
حمیت دینی و اسالمی با این
اینها آنچنان باغیرت و ّ

معاون سیاسی وزیر کشور از مراحل تدوین الیحه قانون جامع انتخابات خبر داد:

مجلس در انتظار تغییرات انتخاباتی
ارسال خواهد شد .اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی
وزیر کشور با اعالم این خبر ،توضیحاتی درباره ضرورت
تدوین چنین الیحهای در دولت دوازدهم ارایه و اظهار
کرد :قوانیــن موضوعه فعلی به دلیل تعــدد و تکثر و
فقدان انسجام ،مجریان انتخابات مختلف را در عمل با
مشکالت و پیچیدگیهای فراوانی روبهرو میکند که
گاه به چالشهایی در ســطح ملی تبدیل شده است.
وی گفت :برای نمونــه درباره نحــوه ترکیب ،حیطه
اختیار و نحوه تشکیل هیأتهای اجرایی ،نحوه حضور
نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و فرآیند قرائت،
شمارش و تجمیع و اعالم نتایج انتخابات غالبا با مسائلی
مواجه بودهایم که سرانجام ناگزیر از بازنگری ساختاری
در قوانین انتخابات شدیم .وی فقدان نظام مالی شفاف
و دقیق در فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و نبود سامانه
فراگیروکارآمدپیشگیریازتخلفاتانتخاباتیوبرخورد
با متخلفان ،وجود ابهام در شرایط عمومی و اختصاصی
داوطلبان و لزوم بهرهمنــدی از فناوریهای نوین را از
دالیلدیگراقدامدولتبرایتدویناینالیحهبرشمرد.
تشکیل27جلسهدرکمیسیونسیاسی
و دفاعیدولت
معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص سیر مراحل
تدوینالیحهقانونجامعانتخاباتازتشکیل 27جلسه
در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت بدین منظور خبر
داد .او خاطرنشــان کرد که این کمیسیون که مر ّکب
است از وزرای کشور ،دفاع ،اطالعات و معاونان حقوقی و

پارلمانیرئیسجمهوری،دارایکارگروههایتخصصی
است که طی دهها جلســه ،پیشنویس این الیحه را از
ابعاد مختلف به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار دادهاند.
نهایتاالیحهمذکوردرآخریننشستاینکمیسیوندر
اول اسفندماه سالجاری تصویب و تقدیم دولت محترم
شــد که علیالقاعده پس از طرح ،بررسی و تصویب در
هیأتوزیران برای تصویب نهایی به مجلس شــورای
اسالمیارسالخواهدشد.
جبارزاده ،سامانبخشی و تجمیع قوانین انتخابات
ریاستجمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای
اسالمی شهر و روســتا را از مهمترین ویژگیهای این
الیحه دانست و تأکید کرد که درصورت تصویب نهایی
و تبدیل آن بــه قانون ،عالوه بر رفع و حل بســیاری از
مشکالت گذشته ،احزاب و تشکلهای سیاسی ،نقش
مؤثرتری در روند انتخابات ایفا خواهند کرد .وی افزود:
در تنظیم این الیحه از تجربههای ارزشمند برگزاری30
دوره انتخابات مختلف در دوران پس از انقالب ،استفاده
شده اســت .معاون سیاســی وزیر کشور ،پیشنویس
الیحه قانون جامــع انتخابات را محصــول چهاردهه
تجربه مدیریت و حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران
وتصویبنهاییآنراگامیبسیاربلندواقدامیشجاعانه
و اثری ماندگار از دولت دوازدهم در امر توسعه سیاسی
قلمدادکرد.
موانعوآسیبها
یک عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس

قضیه رفتار کردند که همین را کنار گذاشــتند ،رفتند
ّ
طرف میدان جنگ .کارهای بزرگی انجام گرفت! یعنی
واقعاً تص ّور من این است که اگر ما این چیزها را به چشم
واقعیت و در زندگی نمیدیدیم ،آدم
خودمان در عرصه ّ
جوان کارگ ِر
ســختش بود باور کند؛ اینهمه [غیرت]؛ ِ
عالقهمن ِد مؤمن ،از انــدک درآمد زندگی خود بگذرد و
به امید خدا رها کند برود بهســمت میدان جنگ برای
جنگ! وقتی هم حرف میزنند بــا او ،با منطق جواب
میدهد؛ میگوید من باید بروم از کشــورم دفاع کنم،
از مرز اســالمی دفاع کنم که دشمن مسلّط نشود َو ّاال
اگر دشمن مسلّط بشود ،نه نان[ ،بلکه] دیگر هیچچیز
قضیههمهمیناست؛انسان[اینها
نخواهیمداشت!واقع ّ
را] میبیند در استداللها و حرفهای این جوانان ما .لذا
تجلیل و تکریم کارگران شهید ،کار بسیار خوبی است
توجه دادن ذهن عا ّمه مــردم و افکار عمومی ملّت به
و ّ
فداکاری این قشر در میدان جنگ هم کار برجستهای
است.
و این کارهایی هم که اشاره کردید و این برنامههایی
توجه کنید
که هست )۱( ،برنامههای خوبی است منتها ّ
به اینکه جنبههای تشریفاتی و ظاهری و مانند اینها -
که گاهی یکمقــداری دخالت میکند  -دخالت قابل
مهمی نداشته باشد؛ نگاه کنید به تأثیر این رفتار
ّ
توجه و ّ
واینکاریکهشمامیکنیددرمخاطب؛یعنی[بهطور]
توجه کنید .اگر چنانچه اثر هنری منتشر
عمده به این ّ
میکنیدیاکتابمینویسیدیاماننداینها،جوریمشی
بکنید که این بتواند در مخاطب اثــر بگذارد؛ این مهم
است ،ظواهر و مانند اینها خیلی مهم نیست .امیدواریم
انشاءاهلل خدای متعال به کارهای شماها برکت بدهد و
روح مط ّهر شهیدان را از شــماها راضی کند و روح امام
بزرگوار را از شماها خشنود کند .و انشاءاهلل بتوانید آن
منصه ظهور برسانید و
کاری را که باید انجام بدهید ،به ّ
انجامبدهید.انشاءاهللمو ّفقومؤیّدباشید.
والسالمعلیکمورحمةاهلل
ّ
طراحی اهداف کنگره در دو
 .۱اشاره دبیر کنگره به ّ
تهیه و تولید آثار ماندگار از شــهدا (شامل
بخش کلّیّ :
تدویــن و تألیف کتــاب ،فراخوان شــعر ،تولید فیلم
تهیه بانک ّاطالعات)؛ ایجاد شور
مستند و فیلم کوتاهّ ،
و برانگیختگی در جامعه بهویژه جامعه کارگری (شامل
برگزارییادوارهها،دیدارباخانوادههاو.)...

پیش از ایــن از تشــکیل کمیتهای بــرای کمک به
تدویــن الیحه جامع نظــام انتخابات خبــر داده بود.
قاســم میرزایینکو با بیان اینکه کمیتهای با حضور
محمدجوادکولیوند،محمدمحمودیشاهنشین،فرهاد
تجری و بهرام پارســایی برای آسیبشناسی انتخابات
برگزارشدهتشکیلشدهاست،گفت:اینکمیتهبهدنبال
آسیبشناسیقوانینموجوددرانتخاباتشوراهاستتا
در زمان بررسی الیحه جامع قانون انتخابات در مجلس
مشــکالت برگزاری این انتخابــات را مرتفع کند .وی
با بیان اینکه جمعبندی این کمیته در بررسی الیحه
جامع قانون انتخابات که از سوی دولت ظرف ماههای
آینده به مجلس ارایه میکند ،اعمال میشود ،ادامه داد:
در ارتباط کامل با دولت پیرامــون الیحه جامع قانون
انتخاباتهستیم.
طرحدرایستگاهمجلس
از طرفی هرچه زمان میگذرد ،بررسی و اعالمنظر
مجلس هم درباره این الیحه ســختتر میشود و
درنهایت رســیدن به نتیجه مطلوب برای انتخابات
آتی را با مشکل مواجه میکند .در همین راستا امیر
خجسته عضو کمیسیون شوراها با اشاره به طرحی
که مجلس نهم هــم در این خصــوص داده ،اظهار
کرده بود که در آن مقطع دولت از مجلس خواست تا
الیحهایرابرایاینمنظورآمادهکند.سیدحمیدرضا
کاظمی نایبرئیس دوم کمیســیون شوراها هم با
اشــاره به اینکه طرح جامع انتخاباتی مطرحشده
توســط دولت در مجلس گذشــته به قانون تبدیل
نشد ،گفت :در این دوره بایستی دولت هرچه سریعتر
مجددا الیحه قانون جامــع انتخاباتی را به مجلس
تقدیمکند.

مهندسموسویازباطناحمدینژاد
خبرداشتولیمانداشتیم

فارس نوشت :رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد؛ مهندس موسوی
گفته بود که مــن از باطن احمدینژاد خبر داشــتم
اما ما نداشتیم .سیدحســن فیروزآبادی رئیس سابق
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و از
اعضایمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:میگویند
مهندس موسوی گفته بود که من از باطن احمدینژاد
خبر داشتم اما ما خبر نداشــتیم .احمدینژاد با شعار
امام ،انقالب ،حزباهلل و محرومان آمد .با حرکت مثبت
به سمت رهبری و تداوم انقالب آمد .ما که ۴0سال کار
سیاسی کرده بودیم و اعماق گروهکها و جریانهای
فکری را میشــناختیم ،نمیتوانستیم به احمدینژاد
شک کنیم؛ ما به مشایی زود شک کردیم .وی تصریح
کرد :وزرای دوره اول دولت آقــای احمدینژاد وزرای
خــوب و انقالبی و کارآمــد بودند .پیشــنهادات هم
پیشــنهادهای خوبی بود و یارانهها و سهام عدالت در
واقع برگشت ایران از سیاست لیبرالی به سمت عدالت
در کشور بود .البته این دو طرح برای احمدینژاد نبود
اما او پذیرفت که انجام دهــد .فیروزآبادی همچنین
درمورد اشــتباهات رئیس دولتهای نهــم و دهم در

هشدار جدی وزیر اطالعات

کسانی که زبان مدارا را نمیفهمند
با زبان خودشان رفتار میکنیم
مهر| وزیر اطالعات گفت :با کسانی که زبان مدارا
را نمیدانند و نمیفهمند به ناچار با همان زبانی که
میفهمند ،رفتار میشود .سیدمحمود علوی پس
از دیدار با خانواده شــهید مدافع امنیت محمدعلی
بایرامی اظهار کرد :ما در قبــال حفظ امنیت مردم
و کســانی که با هر مرام و عقیدهای مشغول زندگی
باشند خود را مســئول میدانیم ،اما هر کسی با هر
عقیدهای اعم از شیعه ،سنی ،صوفی یا اهل حق اگر
پا را از زندگی شخصی فراتر بگذارند و امنیت مردم
را هدف بگیرند ،خــود را موظف میدانیم که با آنان
برخورد و از امنیت ملی دفاع بکنیم .وی با اشــاره به
واقعهاخیرخیابانپاسدارانتصریحکرد:دراینواقعه
نیز ،بحث یک مجموعه نیست بلکه عده اندکی در
این ناامنیها نقش داشتند که حتی خالف رضایت
بسیاریازهمکیشانشاندستبهاینوحشیگریها
زدند و در این اقدامات ضدامنیتی ،اوباشــگریها و
آشوبهاباآنگروهاندکهمراهنشدند.علویامنیت
کشــورمان را مرهون تالش و مشــارکت مجموعه
نیروهای مسلح ،دستگاههای امنیتی و اطالعاتی و
نهادهای ذیربط دانست و گفت :ثمره این همکاری
سبب شده اســت که در دنیای پرآشوب در اطراف
کشورمان ،امنیت در ایران برقرار است و طبعا چنین
امنیتی برای دشمنان نمیتواند قابل تحمل باشد.
وی افزود :با وجود تمام توطئهها و ســرمایهگذاری
دشــمنان برای ناامنی در ایران باز هم کشورمان از
این امنیت بیبدیل برخوردار است ،به همین علت
هر لحظه دست به توطئه میزنند و سعی میکنند
وطنمان را ناامن کنند و به آشــوب بکشــانند ،اما
تاکنون کمترین نتیجه و موفقیتی نداشتهاند .وی
گفــت :در واقعه اخیر در خیابان پاســداران نیروی
انتظامی که در خط مقدم بود ،این افتخار را داشــت
که با خویشتنداری ،مالیمت و مدارا حتی با افرادی
که رفتار وحشیانه داشتند ،آنان را به آرامش و تعامل
دوستانهوشهروندیدعوتکردند.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری:

موضوع سوال از رئیسجمهوری
در مورد موسسات مالی
از نظر قانونی حل شده است
ایرنا| معــاون پارلمانــی رئیسجمهوری
دیروز گفت :تعداد نمایندگان ســوالکننده از
رئیسجمهوری درخصوص موسسات مالی از
حد نصاب قانونی برخوردار نیســت و موضوع از
نظر قانونی حل شــده است .حسینعلی امیری
گفت :با توجه به فــراز دوم مــاده  2۱2قانون
آییننامه داخلی مجلس شــورای اســالمی،
تعداد امضاکنندگان ســوال از رئیسجمهوری
درخصوص موسسات مالی ،از حد نصاب قانونی
برخوردار نیست .بنابراین از نظر قانونی موضوع
حل شده است .امیری افزود :دغدغه ما و دغدغه
نمایندگان محترم حل مشــکالت مردم است
و همگی در این مســیر تالش میکنیم .در فراز
دوم ماده  2۱2آییننامه داخلی مجلس شورای
اسالمی آمده اســت« :پس از یک هفته از طرح
سوال در کمیســیون یا کمیسیونها چنانچه
هنوزحداقلیکچهارمکلنمایندگانمجلساز
سوال خود منصرف نشده باشند ،رئیس مجلس
موظف است در نخستین جلسه سوال یا سواالت
آنان را قرائت و فورا برای رئیسجمهوری ارسال
کند ».معاون رئیسجمهوری در پاسخ به سوالی
در مورد توییت سیدحســین نقویحســینی
یکی از نمایندگان مجلــس و ادعای وی مبنی
بر گروکشــی معاونان پارلمانی وزارتخانهها از
نماینــدگان ســوالکننده از رئیسجمهوری
اعالم کرد :من راجع به این توییت با خود ایشان
صحبت کردم و پرســیدم کدامیک از معاونان
پارلمانی دولــت چنین کاری کرده اســت که
ایشان اظهار داشتند من این موضوع را از نماینده
دیگری شــنیدهام .وقتی از آقای نقویحسینی
پرسیدم از کدام نماینده شنیدهاید ،گفتند االن
خاطرم نیست ،فکر میکنم و بعدا میگویم چه
کسیبود.
نمایندهاصالحطلبمجلسمطرحکرد:

میز سیاست
حسنفیروزآبادی:

خبر

جریان انتخابات ســال  88گفت :نتیجــه انتخابات را
که اعالم کردنــد ،آقای احمدینــژاد اجتماع میدان
ولیعصر را تشکیل داد ،مردم را جمع کرد و حرفهای
توهینآمیزی مطرح کرد .کسانی را که به موسوی رأی
دادند ،خس و خاشاک خواند .وی افزود :من در جلسه
شورایعالیامنیتبشدتبهآقایاحمدینژاداعتراض
کردمکهچرادرمیدانولیعصربهمردمتوهینکردید.

اماواگرهایدیداراصالحطلبان
بارهبری

ایسنا نوشــت :یک عضو شــورای سیاستگذاری
اصالحطلبان گفت :پیشنهاد معرفی شخصیتهایی
از ســوی جریانات اصالحات برای دیدار با مقام معظم
رهبریموضوعیدرستوبجابودهاست.
محمودمیرلوحیدرارتباطباخبریمبنیبرتصمیم
اصالحطلبان درباره معرفی چند شــخصیت سیاسی
برای دیدار با مقام معظم رهبری اظهار کرد :واقعیت امر
این است که طی یکدهه اخیر با توجه به مسائلی که
در کشور پیش آمد ،در حق جریان اصالحات کملطفی
شد .یک جریان افراطی خود را مقرب به اسالم ،نظام،
رهبــری و والیت فقیه نشــان داد و اصالحات که یک
جریان اصیل و گســترده بود ،محروم ماند .او ادامه داد:
قبلازانتخابات،۹۴آقایانموسویالری،مجیدانصاری
و جهانگیری به دیدار مقام معظم رهبری رفتند که این

دیدار بازتاب گســتردهای هم پیدا کرد .تا زمان حیات
آیتاهلل هاشمی هم ایشان از طرف جریان اصالحات،
موضوعــات را که مطرح میشــد را نــزد مقام معظم
رهبری طرح میکردند .این فعال سیاسی اصالحطلب
همچنینافزود:پسازفوتآیتاهللهاشمیرفسنجانی
آقای اســحاق جهانگیری با رهبری دیداری داشتند و
در آن دیدار مطرح کردند که اصالحطلبان میخواهند
نظرات و پیشنهاداتشان را به رهبری انتقال دهند .از
نتیجه این تلقی ایجاد شد که آقای جهانگیری میتواند
نظرات اصالحطلبان را با رهبــری در میان بگذارد .وی
همچنین با اشاره به پیشــنهاد برخی از اصالحطلبان
برای معرفی موســوی خوئینیها و سیدمحمد صدر
برای دیدار با مقام معظم رهبری گفت :پیشنهاد معرفی
این دو شخصیت سیاسی پیشنهاد خوبی بوده است اما
به نظر من آقای خاتمی مناسبترین فرد برای این کار
هستند .آقای خوئینیها هم قبال مشاور رهبری بودند و
میتوانند این ارتباط را برقرار کنند .از سوی دیگر ،آقای
صدرهمجدیداباانتصابرهبریعضومجمعتشخیص
مصلحتنظامشدند.

احمدینژادمیگفتموسویوکروبی
بایداعدامشوند

اعتمادآنالین نوشــت :عبــاس امیریفــر یکی از
روحانیونی که در گذشته به حلقه محمود احمدینژاد

نزدیک بود ،با یــادآوری اقدامات احمدینژاد در دوران
دولتهای نهم و دهم اظهار کرد« :ایشان امروز بیانیه
میدهند که باید همه را آزاد کنید و زندانی سیاســی
نباید داشته باشیم ،درحالی که خودشان قبال تندترین
مواضعرادربارهمخالفانشانداشتند.مثالایشانمعتقد
بودند که باید با آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی
خیلی شدید برخورد شود و حتی نظرشان بر اعدام آنها
بود .ایشان که چنین نظرات تندی نسبت به مخالفان
خود داشتند ،حاال چه شده اســت که طرفدار آزادی
شدهاند؟ او درباره احتمال برخورد با احمدینژاد اظهار
کرد« :اینطور نیســت که با آقای احمدینژاد برخورد
نشود .فعال قوهقضائیه درحال برخورد با بقایی و مشایی
است که تا االن حکم بقایی صادر شده؛ البته االن دادگاه
تجدیدنظر درحال برگزاری است و طی چند روز آینده
حکم نهایی هم مشخص میشود ».او اضافه کرد« :آقای
احمدینژاد با توجه بــه حمایتهای کورکورانهای که
از بقایی میکند ،قطعا زیر ســوال خواهد رفت و چون
مسئولیتهای کارهای او را پذیرفته ،قطعا با ایشان هم
برخورد خواهد شد ».امیریفر گفت« :احمدینژاد باید
به روانپزشــک مراجعه کند .رفتارهای ایشان نسبت
به گذشته زمین تا به آســمان تغییر کرده و حرکاتی
میکندکهبسیاربچگانهاست؛ازاینروطبیعیاستکه
قوهقضائیهبرایبرخوردباایشانورودپیداکند».

نظر مساعد روسای قوای سهگانه
نسبت به رفع حصر
ایلنا|فاطمهسعیدینمایندهتهراندرمجلس
شورای اسالمی با اشاره به حضور خود در کمیته
رفع حصر مجلس گفت :ما در این کمیته اقداماتی
انجام دادهایم و پیگیریهایی انجام شــده است،
امیدواریم به زودی شــاهد رفع حصر باشــیم .با
رئیس قوهمقننه و قوهقضائیه نشست داشتیم و
انشــاءاهلل به زودی به نتیجه میرسد .نظر اینها
مساعد است و به دنبال تمهیداتی هستند که به
زودیحصربهپایانبرسد.
سعیدی در مورد شــروط احتمالی رفع حصر
هم ،گفت :شروط هنوز مشخص نشده و کمیته
پیگیر است .امیدواریم نیروهای انقالبی به زودی
بهجامعهبرگردند.
این نماینــده مجلس درخصــوص مطالبات
احمدینــژاد در نامــه به رهبری و درخواســت
برگزاری یک انتخاب آزاد گفــت :اصالحطلبان
سالهاســت این حرفها را زدهاند ،منتها آقای
احمدینژاد دچار توهم است .او باید تکلیف خود
را با انتخابات 8۴و 88روشن کند .او دچار جنجال
و هیاهوست و نظام باید هرچه زودتر تکلیف خود
را با این فرد روشن کند .درعین حال ما خودمان به
دنبال شفافسازی اتفاقات سال 88هستیم و این
مطالبهازسویاحمدینژادبیمعنیاست.

