
پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم 
رهبری| بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری 
کشور که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار شده بود، صبح 

دیروز در محل این همایش منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای 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 گروهک ها و دفــاع مقدس، کارگران 

باغیرت و بصیرت در صحنه حاضر شدند.
ایشان با اشاره به ناکام ماندن ضدانقالب در تحریک 
کارگران علیه جمهوری اسالمی افزودند: یکی از کارهای 
اساسی دشمنان تحریک و وادار کردن کارگران به ایجاد 
رکود در کارخانه ها بود؛ اما کارگران در طول این سال ها 
همواره با بصیرت و همت و تدین ایســتادند و دســت 

دشمن را رد کردند.
رهبر انقالب اسالمی حضور برجســته کارگران در 
دفاع مقدس را عرصه دیگری از غیرت و حمّیت دینی 
آنان برشمردند و خاطرنشان کردند: هر گاه امام بزرگوار 
فراخوان می دادند، بسیاری از کارگران جوان و مومن که 
حتی نان شب و زندگی آنها وابسته به درآمد روزانه شان 
بود، به عنوان بسیجی به جبهه ها می رفتند و با منطق و 
استدالل می گفتند »باید برویم از کشور و مرز اسالمی 
دفاع کنیم؛ زیرا اگر دشمن مســلط شود، نه نان، بلکه 

هیچ چیز نخواهیم داشت.«
ایشــان همچنین دســت اندرکاران کنگره شهدا را 
به انجام کارهای اثرگذار و پرهیز از کارهای تشریفاتی 

توصیه کردند.
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار به 

شرح زیر است: 
 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

تجلیل و تکریم شهدا از هر قشری و از هر نقطه ای از 
نقاط جغرافیایی کشور حقیقتاً حسنه و کار برجسته ای 
اســت و خود این که خدای متعال دل های 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؛ 

نشان دهنده این است که خدای متعال میخواهد سایه 
شهیدان بر سِر این کشــور همیشه مستمر و مستدام 
باشد؛ لکن بعضی از قشرها هستند که تکریم آنها به خاطر 
شهادت، یک ارزش مضاعفی دارد. قشر کارگرمان از این  
قبیلند. بنابراین ما خیلی ممنونیم، متشّکریم از شماها 
برادران محترم در مجموعه کارگری کشــور که دارید 
این کار باارزش را دنبال می کنید و شهدای کارگری را 
معّرفی می کنید. ما در میدان نبــرد -چه نبرد در دفاع 
هشت ســاله، 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 
پای برجسته کارگران را مشاهده می کنیم. بنده بارها این 
را در سخنرانی ها، خطاب به کارگران عزیزمان گفته ام 
که ضّدانقالِب کشور از اّول چشــمش به کارگرها بود 
بلکه بتواند جامعه کارگری را به نحوی علیه جمهوری 
اســالمی تحریک کند؛ از روز اّول یعنــی از همان روز 
پیروزی انقــالب، این حالت وجود داشــت. خود بنده 
در جریان امر به طور محسوس حضور داشتم و خدای 
متعال این جور پیش آورده بود که تقریباً به طور اتّفاقی، 
به طور تصادفی، بنده در متن یک جریاِن تحریکاِت ضِدّ 
]انقالبی[ کارگری قرار بگیرم و برخورد کارگران را با این 

دشمنان انقالب ببینم که چطور با بصیرت، با هّمت، با 
تدیّن و پایبندی و تقّیِد به دین، جــواب رد دادند. از آن 
روز به بعد هم تا امروز همیشــه همین جور بود. یکی از 
کارهای اساسِی دشمنان ما این است که شاید بتوانند در 
کارخانه های ما، در مجموعه های کارگری ما، به خصوص 
مجموعه های بزرگ، یک رکودی، لنگی ای از ســوی 
کارگران به وجود بیاورند؛ کارگرها را ]به این کار[ وادار 
کنند. و کارگران ما در طول این سال ها همیشه مقاومت 
کرده اند، همیشه ایستاده اند، همیشه با بصیرت، دست 

دشمن را رد کرده اند؛ و اینها خیلی مهم است.
 در میدان جنگ هــم همین جور بود؛ حاال اینها ]که 
گفتیم[ نبرد غیرنظامی اســت، در نبــرد نظامی هم 
همین جور بود. هر وقت امــام )رضوان  اهلل تعالی  علیه( 
فراخوان می داد، یک بخش عمده از این مجموعه عظیم 
بسیجی که در این راه حرکت می کردند و از همه جای 
کشور به ســمت جبهه ها راه می افتادند، کارگرهای ما 
بودند. حّتی گاهی کارگرهایی بودند که معاش آنها بسته 
بود به همین کار روزانه؛ یعنی باید روز کار می کردند تا 
شب بتوانند نان ببرند خانه؛ زن داشتند، بّچه داشتند، 
بعضی ]سرپرستی[ پدر و مادر داشتند، ]اّما[ بعضی از 
اینها آن چنان باغیرت و حمّیت دینی و اسالمی با این 

قضّیه رفتار کردند که همین را کنار گذاشــتند، رفتند 
طرف میدان جنگ. کارهای بزرگی انجام گرفت! یعنی 
واقعاً تصّور من این است که اگر ما این چیزها را به چشم 
خودمان در عرصه واقعّیت و در زندگی نمی دیدیم، آدم 
ســختش بود باور کند؛ این همه ]غیرت[؛ جواِن کارگِر 
عالقه منِد مؤمن، از انــدک درآمد زندگی خود بگذرد و 
به امید خدا رها کند برود به ســمت میدان جنگ برای 
جنگ! وقتی هم حرف می زنند بــا او، با منطق جواب 
می دهد؛ می گوید من باید بروم از کشــورم دفاع کنم، 
از مرز اســالمی دفاع کنم که دشمن مسلّط نشود َوااّل 
اگر دشمن مسلّط بشود، نه نان، ]بلکه[ دیگر هیچ چیز 
نخواهیم داشت! واقع قضّیه هم همین است؛ انسان ]اینها 
را[ می بیند در استدالل ها و حرف های این جوانان ما. لذا 
تجلیل و تکریم کارگران شهید، کار بسیار خوبی است 
و توّجه دادن ذهن عاّمه مــردم و افکار عمومی ملّت به 
فداکاری این قشر در میدان جنگ هم کار برجسته ای 

است.
 و این کارهایی هم که اشاره کردید و این برنامه هایی 
که هست، )۱( برنامه های خوبی است منتها توّجه کنید 
به این که جنبه های تشریفاتی و ظاهری و مانند اینها - 
که گاهی یک مقــداری دخالت می کند - دخالت قابل 
توّجه و مهّمی نداشته باشد؛ نگاه کنید به تأثیر این رفتار 
و این کاری که شما می کنید در مخاطب؛ یعنی ]به طور[ 
عمده به این توّجه کنید. اگر چنانچه اثر هنری منتشر 
می کنید یا کتاب می نویسید یا مانند اینها، جوری مشی 
بکنید که این بتواند در مخاطب اثــر بگذارد؛ این مهم 
است، ظواهر و مانند اینها خیلی مهم نیست. امیدواریم 
ان شاءاهلل خدای متعال به کارهای شماها برکت بدهد و 
روح مطّهر شهیدان را از شــماها راضی کند و روح امام 
بزرگوار را از شماها خشنود کند. و ان شاءاهلل بتوانید آن 
کاری را که باید انجام بدهید، به منّصه ظهور برسانید و 

انجام بدهید. ان شاءاهلل موّفق و مؤیّد باشید.
والّسالم علیکم و رحمةاهلل

۱. اشاره دبیر کنگره به طّراحی اهداف کنگره در دو 
بخش کلّی: تهّیه و تولید آثار ماندگار از شــهدا )شامل 
تدویــن و تألیف کتــاب، فراخوان شــعر، تولید فیلم 
مستند و فیلم کوتاه، تهّیه بانک اّطالعات(؛ ایجاد شور 
و برانگیختگی در جامعه به ویژه جامعه کارگری )شامل 

برگزاری یادواره ها، دیدار با خانواده ها و...(.

رهبر انقالب در دیدار با دست اندرکاران کنگره ۴۱هزار شهید جامعه کارگری: روی خط خبر

هشدار جدی وزیر اطالعاتضدانقالب در تحریک کارگران ناکام ماند

 کسانی که زبان مدارا را نمی فهمند
با زبان خودشان رفتار می کنیم

مهر| وزیر اطالعات گفت: با کسانی که زبان مدارا 
را نمی دانند و نمی فهمند به ناچار با همان زبانی که 
می فهمند، رفتار می شود. 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 عقیده ای مشغول زندگی 
باشند خود را مســئول می دانیم، اما هر کسی با هر 
عقیده ای 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 می دانیم که با آنان 
برخورد و از امنیت ملی دفاع بکنیم. وی با اشــاره به 
واقعه اخیر خیابان پاسداران تصریح کرد: در این واقعه 
نیز، بحث یک مجموعه نیست بلکه عده اندکی در 
این ناامنی ها نقش داشتند که حتی خالف رضایت 
بسیاری از هم کیشانشان دست به این وحشی گری ها 
زدند و در این اقدامات ضدامنیتی، اوباشــگری ها و 
آشوب ها با آن گروه اندک همراه نشدند. علوی امنیت 
کشــورمان را مرهون تالش و مشــارکت مجموعه 
نیروهای مسلح، دستگاه های 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 نمی تواند قابل تحمل باشد. 
وی افزود: با وجود تمام توطئه ها و ســرمایه گذاری 
دشــمنان برای ناامنی در ایران باز هم کشورمان از 
این امنیت بی بدیل برخوردار است، به همین علت 
هر لحظه دست به توطئه می زنند و سعی می کنند 
وطنمان را ناامن کنند و به آشــوب بکشــانند، اما 
تاکنون کمترین نتیجه و موفقیتی نداشته اند. 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 

دوستانه و شهروندی دعوت کردند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری: 

 موضوع سوال از رئیس جمهوری
 در مورد موسسات مالی

از نظر قانونی حل شده است
ایرنا| معــاون پارلمانــی رئیس جمهوری 
دیروز گفت: تعداد نمایندگان ســوال کننده از 
رئیس جمهوری 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 2۱2 قانون 
آیین نامه داخلی مجلس شــورای اســالمی، 
تعداد امضاکنندگان ســوال از رئیس جمهوری 
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 می کنیم. در فراز 
دوم ماده 2۱2 آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی آمده اســت: »پس از یک هفته از طرح 
سوال در کمیســیون یا کمیسیون ها چنانچه 
هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از 
سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس 
موظف است در نخستین جلسه سوال یا سواالت 
آنان را قرائت و فورا برای رئیس جمهوری ارسال 
کند.« معاون رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی 
در مورد توییت سیدحســین نقوی حســینی 
یکی از نمایندگان مجلــس و ادعای وی مبنی 
بر گروکشــی معاونان پارلمانی وزارتخانه ها از 
نماینــدگان ســوال کننده از رئیس جمهوری 
اعالم کرد: من راجع به این توییت با خود ایشان 
صحبت کردم و پرســیدم کدام یک از معاونان 
پارلمانی دولــت چنین کاری کرده اســت که 
ایشان اظهار داشتند من این موضوع را از نماینده 
دیگری شــنیده ام. وقتی از آقای نقوی حسینی 
پرسیدم از کدام نماینده شنیده اید، گفتند االن 
خاطرم نیست، فکر می کنم و بعدا می گویم چه 

کسی بود.

نماینده اصالح طلب مجلس مطرح کرد:

 نظر مساعد روسای قوای سه گانه
 نسبت به رفع حصر

ایلنا| فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به حضور خود در کمیته 
رفع حصر مجلس گفت: ما در این کمیته اقداماتی 
انجام داده ایم و پیگیری هایی انجام شــده است، 
امیدواریم به  زودی شــاهد رفع حصر باشــیم. با 
رئیس قوه مقننه و قوه قضائیه نشست داشتیم و 
ان شــاءاهلل به  زودی به نتیجه می رسد. نظر اینها 
مساعد است و به دنبال تمهیداتی هستند که به 

 زودی حصر به پایان برسد.
سعیدی در مورد شــروط احتمالی رفع حصر 
هم، گفت: شروط هنوز مشخص نشده و کمیته 
پیگیر است. امیدواریم نیروهای انقالبی به  زودی 

به جامعه برگردند.
این نماینــده مجلس درخصــوص مطالبات 
احمدی نــژاد در نامــه به رهبری و درخواســت 
برگزاری یک انتخاب آزاد گفــت: اصالح طلبان 
سال هاســت این حرف ها را زده اند، منتها آقای 
احمدی نژاد دچار توهم است. او باید تکلیف خود 
را با انتخابات 8۴ و 88 روشن 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 شفاف سازی اتفاقات  سال 88 هستیم و این 

مطالبه از سوی احمدی نژاد بی معنی است.

رئیس قوه قضائیه: 

 امنیت کشور
محل مدارا و تسامح نیست

میزان| رئیس قوه قضائیه 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. 
آیت اهلل آملی الریجانی، با تسلیت شهادت سه تن 
از مأموران نیروی انتظامی و یکی از اعضای بسیج 
در جریان حوادث خیابان پاسداران تهران، 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 جریحه دار کرد و متاســفانه عده ای 
آشوبگر تالش کردند که از مدارای نیروی انتظامی 
و بسیج سوءاســتفاده کنند. رئیس قوه قضائیه با 
ابراز تأسف از رفتار سبعانه شخصی که با وسیله 
نقلیه به ماموران حمله ور شــد، ادامه داد: نیروی 
انتظامی در طول سال های 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 
تالش ها باشیم. آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه 
ضمن هشدار به برهم زنندگان نظم و امنیت کشور 
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. این که عده ای گمان کنند می توانند با 
برخی تالش ها و تحریک عوامل درونی و بیرونی 
خدشــه ای به امنیت کشــور وارد کنند، تصور 
بسیار اشتباهی اســت. بی تردید دستگاه قضائی 
با قاطعیت و ســرعت به این موضوع رســیدگی 
می کند. به دادســتان تهران و دادگســتری نیز 
دستور داده شده اســت که به این جرم و جرایم 
مشابه در اسرع وقت رســیدگی کنند و عامالن 
این جنایت هرچه سریع تر مجازات شوند. رئیس 
قوه قضائیه در ادامه ضمــن اعالم حمایت از نهاد 
وکالت و وکالیی کــه در چارچوب قانون فعالیت 
می کنند، گفت: البته از نحوه کار برخی وکال چه به 
لحاظ حق الوکاله های کالنی که مازاد بر تعرفه های 
قانونی دریافت می کنند و چه به لحاظ عدم التزام 
به ارزش های حرفه ای، گالیه هایی وجود دارد که 
باید در جای خود مــورد توجه قرار گیرد. رئیس 
قوه قضائیه افزود: این که گفته می شــود ریاضی، 
ریاضی اســت و ما علم دینی نداریم، اســتدالل 
سخیفی است. آیا با همین روش می توان گفت که 
دانش آموز، دانش آموز است و دانش آموز کالس 
اول و دوم معنا ندارد؟ وقتی یک مقوله یا شــیء 
دارای صفتی باشد، متصف به آن صفت می شود 
و ما باید بررسی کنیم که این صفت وجود دارد یا 
خیر. باید ببینیم در چه علومی ارزش ها و مقوالت 
دینی می توانند ورود کنند و در کجا. با حرف های 
بسیِط این گونه نمی توان بحث های مهم و دقیق 
و مردافکــن فلســفی در بــاب ورود ارزش ها و 
پیش فهم ها و پیش فرض ها را به ســاحت علوم و 

خصوصا علوم انسانی منکر شد. 

اسحاق جهانگیری: 

 گفت وگو را حذف کرده
و به تعارض روی آورده ایم

دولت| معــاون اول رئیس جمهوری گفت: باید 
بین گروه ها و اقشار مختلف ملت و دولت و نخبگان 
گفت وگوی ملی آغاز شــود و کتابخانه ملی مکان 
خوبی برای شــکل گیری این گفت وگوهاست اما 
متاسفانه گفت وگو از دســتور کار ما حذف شده و 
به تعارض روی آورده ایم.  اسحاق جهانگیری ظهر 
طی سخنانی در مراسم آیین نکوداشت هشتادمین 
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 می ســازند 
و جامعه زنده یعنی جامعه ای که بروز اســتعدادها 
و بیان اندیشــه ها را تاب می آورد. امروز کشور ما با 
ابرچالش های زیادی مواجه است. ما در حوزه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
چه داخلی و بین المللی چالش داریم ولی درکنار 
این چالش ها، فرصت های خوبــی هم وجود دارد، 
چراکه کشــور ما غنی ترین کشور در زمینه منابع 
طبیعی است و از استراتژیک جایگاه خوبی داریم و 
نیروی انسانی فعال هم در اختیارمان است که با اینها 
می توانیم بر چالش ها غلبه کنیم ولی پیش از آن باید 
به فکر ترمیم سرمایه اجتماعی باشیم.  معاون اول 
رئیس جمهوری ادامه داد: ترمیم سرمایه اجتماعی 
برای ما مســأله ای حیاتی است. باید بین گروه ها و 
اقشار مختلف ملت و دولت و نخبگان گفت وگوی 
ملی آغاز شــود و کتابخانه ملی مکان خوبی برای 
شــکل گیری این گفت وگوهاســت اما متاسفانه 
گفت وگو از دســتور کار ما حذف شده و به تعارض 
روی آورده ایم که فشــار سنگینی را به جامعه وارد 
می کند. ما به خودمان هم این نقد را وارد می کنیم 
که به عنــوان دولت، گفت وگویی بــا اصولگرایان، 
اصالح طلبان و نخبگان نداریم و باید خأل گفت وگو 
را پر کنیم. عبور از چالش ها ممکن است و اصالحات 
اقتصادی و سیاسی که باید اتفاق بیفتد، در همین 
چارچوب موجود ممکن می شــود ولی به عنوان 
پیش نیاز، باید ســرمایه اجتماعی را ترمیم کنیم 
و باب گفت وگو را بــاز کنیم که مطمئنم این امر با 

همدلی و همراهی نخبگان کشور ممکن می شود. 
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حسن فیروزآبادی: 
مهندس موسوی از باطن احمدی نژاد 

خبر داشت ولی ما نداشتیم
فارس نوشت: رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد؛ مهندس موسوی 
گفته بود که مــن از باطن احمدی نژاد خبر داشــتم 
اما ما نداشتیم. سیدحســن فیروزآبادی رئیس سابق 
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و از 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: می گویند 
مهندس موسوی گفته بود که من از باطن احمدی نژاد 
خبر داشتم اما ما خبر نداشــتیم. احمدی نژاد با شعار 
امام، انقالب، حزب اهلل و محرومان آمد. با حرکت مثبت 
به سمت رهبری و تداوم انقالب آمد. ما که ۴0 سال کار 
سیاسی کرده بودیم و اعماق گروهک ها و جریان های 
فکری را می شــناختیم، نمی توانستیم به احمدی نژاد 
شک کنیم؛ ما به مشایی زود شک کردیم. وی تصریح 
کرد: وزرای دوره اول دولت آقــای احمدی نژاد وزرای 
خــوب و انقالبی و کارآمــد بودند. پیشــنهادات هم 
پیشــنهادهای خوبی بود و یارانه ها و سهام عدالت در 
واقع برگشت ایران از سیاست لیبرالی به سمت عدالت 
در کشور بود. البته این دو طرح برای احمدی نژاد نبود 
اما او پذیرفت که انجام دهــد. فیروزآبادی همچنین 
درمورد اشــتباهات رئیس دولت های نهــم و دهم در 

جریان انتخابات  ســال 88 گفت: نتیجــه انتخابات را 
که اعالم کردنــد، آقای احمدی نــژاد اجتماع میدان 
ولیعصر را تشکیل داد، مردم را جمع کرد و حرف های 
توهین آمیزی مطرح کرد. کسانی را که به موسوی رأی 
دادند، خس و خاشاک خواند. وی افزود: من در جلسه 
شورای عالی امنیت بشدت به آقای احمدی نژاد اعتراض 

کردم که چرا در میدان ولیعصر به مردم توهین کردید.
اما و اگرهای دیدار اصالح طلبان 

با رهبری
ایسنا نوشــت: یک عضو شــورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان گفت: پیشنهاد معرفی شخصیت هایی 
از ســوی جریانات اصالحات برای دیدار با مقام معظم 

رهبری موضوعی درست و بجا بوده است.
محمود میرلوحی در ارتباط با خبری مبنی بر تصمیم 
اصالح طلبان درباره معرفی چند شــخصیت سیاسی 
برای دیدار با مقام معظم رهبری اظهار کرد: واقعیت امر 
این است که طی یک دهه اخیر با توجه به مسائلی که 
در کشور پیش آمد، در حق جریان اصالحات کم لطفی 
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: 
قبل از انتخابات ۹۴، آقایان موسوی الری، مجید انصاری 
و جهانگیری به دیدار مقام معظم رهبری رفتند که این 

دیدار بازتاب گســترده ای هم پیدا کرد. تا زمان حیات 
آیت اهلل  هاشمی هم ایشان از طرف جریان اصالحات، 
موضوعــات را که مطرح می شــد را نــزد مقام معظم 
رهبری طرح می کردند. این فعال سیاسی اصالح طلب 
همچنین افزود: پس از فوت آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
آقای اســحاق جهانگیری با رهبری دیداری داشتند و 
در آن دیدار مطرح کردند که اصالح طلبان می خواهند 
نظرات و پیشنهادات شان را به رهبری انتقال دهند. از 
نتیجه این تلقی ایجاد شد که آقای جهانگیری می تواند 
نظرات اصالح طلبان را با رهبــری در میان بگذارد. وی 
همچنین با اشاره به پیشــنهاد برخی از اصالح طلبان 
برای معرفی موســوی خوئینی ها 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 مناسب ترین فرد برای این کار 
هستند. آقای خوئینی ها هم قبال مشاور رهبری بودند و 
می توانند این ارتباط را برقرار کنند. از سوی دیگر، آقای 
صدر هم جدیدا با انتصاب رهبری عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام شدند.
احمدی نژاد می گفت موسوی و کروبی 

باید اعدام شوند
اعتمادآنالین نوشــت: عبــاس امیری فــر یکی از 
روحانیونی که در گذشته به حلقه محمود احمدی نژاد 

نزدیک بود، با یــادآوری اقدامات احمدی نژاد در دوران 
دولت های نهم و دهم اظهار کرد: »ایشان امروز بیانیه 
می دهند که باید همه را آزاد کنید و زندانی سیاســی 
نباید داشته باشیم، درحالی  که خودشان قبال تندترین 
مواضع را درباره مخالفانشان داشتند. مثال ایشان معتقد 
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 
شده اند؟ او درباره احتمال برخورد با احمدی نژاد اظهار 
کرد: »این طور نیســت که با آقای احمدی نژاد برخورد 
نشود. فعال قوه قضائیه 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 می شود.« او اضافه کرد: »آقای 
احمدی نژاد با توجه بــه حمایت های کورکورانه ای که 
از بقایی می کند، قطعا زیر ســوال خواهد رفت و چون 
مسئولیت های کارهای او را پذیرفته، قطعا با ایشان هم 
برخورد خواهد شد.« امیری فر گفت: »احمدی نژاد باید 
به روانپزشــک مراجعه کند. رفتارهای ایشان نسبت 
به گذشته زمین تا به آســمان تغییر کرده و حرکاتی 
می کند که بسیار بچگانه است؛ از این رو طبیعی است که 

قوه قضائیه برای برخورد با ایشان ورود پیدا کند.«
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شهروند| الیحه قانون جامع انتخابات آن گونه که 
معاون سیاسی وزیر کشور خبر داده، در آخرین نشست 
کمیسیون سیاســی وزارت کشــور در اول اسفندماه 
 سال جاری، تصویب و تقدیم دولت شده و پس از طرح 
و تصویب در هیأت وزیران به مجلس ارسال خواهد شد. 

این درحالی اســت کــه بحث الیحــه قانون جامع 
انتخابات سال هاســت مطرح شده است و رهبر معظم 
انقالب اسالمی در مهر ۱3۹5 در اجرای بند یک اصل 
۱۱0 قانون اساسی سیاست های کلی »انتخابات« را در 
۱8 بند پس از مشــورت با مجمع تشخیص مصلحت 

نظام تعیین شده بود، ابالغ کردند.
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 بهینه ترشدن 
کیفیــت برگزاری انتخابــات می شــود و می توان در 
مواردی ازجمله تأیید صالحیت ها، اخذ رأی و تبلیغات 

اصالحاتی انجام داد. 
هرچند در دولت گذشته به این موضوع وقعی گذاشته 
نشد اما حاال وزارت کشور با جدیت وارد این موضوع شده 
و آن گونه که پیش بینی صورت گرفته، می تواند در زمینه 

برگزاری هرچه بهتر انتخابات مفید واقع شود.
ضرورت تدوین الیحه 

الیحه قانون جامــع انتخابات در آخرین نشســت 
کمیسیون سیاســی وزارت کشــور در اول اسفندماه 
 ســال جاری، تصویب و تقدیم دولت شد و پس از طرح 
و تصویب در هیأت وزیران به مجلس شــورای اسالمی 

ارسال خواهد شد. اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی 
وزیر کشور با اعالم این خبر، توضیحاتی درباره ضرورت 
تدوین چنین الیحه ای 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 پیچیدگی های فراوانی روبه رو می کند که 
گاه به چالش هایی در ســطح ملی تبدیل شده است. 
وی گفت: برای نمونــه درباره نحــوه ترکیب، حیطه 
اختیار و نحوه تشکیل هیأت های اجرایی، نحوه حضور 
نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و فرآیند قرائت، 
شمارش و تجمیع و اعالم نتایج انتخابات غالبا با مسائلی 
مواجه بوده ایم که سرانجام ناگزیر از بازنگری ساختاری 
در قوانین انتخابات شدیم. وی فقدان نظام مالی شفاف 
و دقیق در فعالیت های تبلیغاتی نامزدها و نبود سامانه 
فراگیر و کارآمد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و برخورد 
با متخلفان، وجود ابهام در شرایط عمومی و اختصاصی 
داوطلبان و لزوم بهره منــدی از فناوری های نوین را از 

دالیل دیگر اقدام دولت برای تدوین این الیحه برشمرد.
 تشکیل 27 جلسه در کمیسیون سیاسی

و  دفاعی دولت
معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص سیر مراحل 
تدوین الیحه قانون جامع انتخابات از تشکیل 27 جلسه 
در کمیسیون سیاسی و  دفاعی دولت بدین منظور خبر 
داد. او خاطرنشــان کرد که این کمیسیون که مرّکب 
است از وزرای کشور، دفاع، اطالعات و معاونان حقوقی و 

پارلمانی رئیس جمهوری، دارای کارگروه های تخصصی 
است که طی ده ها جلســه، پیش نویس این الیحه را از 
ابعاد مختلف به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار داده اند. 
نهایتا الیحه مذکور در آخرین نشست این کمیسیون در 
اول اسفندماه  سال جاری تصویب و تقدیم دولت محترم 
شــد که علی القاعده پس از طرح، بررسی و تصویب در 
هیأت وزیران برای تصویب نهایی به مجلس شــورای 

اسالمی ارسال خواهد شد.
جبارزاده، سامان بخشی و تجمیع قوانین انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای 
اسالمی شهر و روســتا را از مهمترین ویژگی های 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 تشکل های سیاسی، نقش 
مؤثرتری در روند انتخابات ایفا خواهند کرد. وی افزود: 
در تنظیم این الیحه از تجربه های ارزشمند برگزاری 30 
دوره انتخابات مختلف در دوران پس از انقالب، استفاده 
شده اســت. معاون سیاســی وزیر کشور، پیش نویس 
الیحه قانون جامــع انتخابات را محصــول چهاردهه 
تجربه مدیریت و حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران 
و تصویب نهایی آن را گامی بسیار بلند و اقدامی شجاعانه 
و اثری ماندگار از دولت دوازدهم در امر توسعه سیاسی 

قلمداد کرد.
موانع و آسیب ها

یک عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس 

پیش از ایــن از تشــکیل کمیته ای بــرای کمک به 
تدویــن الیحه جامع نظــام انتخابات خبــر داده بود. 
قاســم میرزایی نکو با بیان این که کمیته ای با حضور 
محمدجواد کولیوند، محمد محمودی شاه نشین، فرهاد 
تجری و بهرام پارســایی برای آسیب شناسی انتخابات 
برگزارشده تشکیل شده است، گفت: این کمیته به دنبال 
آسیب شناسی قوانین موجود در انتخابات شوراهاست تا 
در زمان بررسی الیحه جامع قانون انتخابات در مجلس 
مشــکالت برگزاری این انتخابــات را مرتفع کند. وی 
با بیان این که جمع بندی این کمیته در بررسی الیحه 
جامع قانون انتخابات که از سوی دولت ظرف ماه های 
آینده به مجلس ارایه می کند، اعمال می شود، ادامه داد: 
در ارتباط کامل با دولت پیرامــون الیحه جامع قانون 

انتخابات هستیم. 
طرح در ایستگاه مجلس

از طرفی هرچه زمان می گذرد، بررسی و اعالم نظر 
مجلس هم درباره این الیحه ســخت تر می شود و 
درنهایت رســیدن به نتیجه مطلوب برای انتخابات 
آتی را با مشکل مواجه می کند. 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 
الیحه ای را برای این منظور آماده کند. سیدحمیدرضا 
کاظمی نایب رئیس دوم کمیســیون شوراها هم با 
اشــاره به این که طرح جامع انتخاباتی مطرح شده 
توســط دولت در مجلس گذشــته به قانون تبدیل 
نشد، گفت: در این دوره بایستی دولت هرچه سریع تر 
مجددا الیحه قانون جامــع انتخاباتی را به مجلس 

تقدیم کند.

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

مجلس در انتظار تغییرات انتخاباتی


