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علیجانی :مسئولیت دولت
دوازدهم با اصالحطلبان است

زیباکالم :سهم سیاسی
در کابینه را قبول ندارم

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
«به نظر من باید اکثریت اعضای کابینه از اصالحطلبان
باشند .اینکه نمیگویم به صورت کامل کابینه باید از میان
اصالحطلبان بسته شود به این دلیل است که هنوز هم در
مجلس دهم اصولگرایان وزن قابل توجهی دارند و دیدگاهها،
سالیق و وزن آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد ».وی افزود:
«مسئولیت ریاستجمهوری و دولت دوازدهم با اصالحطلبان
است و اصالحطلبان در آینده» در این خصوص باید پاسخگو
باشند .عضو فراکسیون امید گفت« :فراکسیون امید در نظر
دارد شاخصهایی برای حضور در کابینه اعالم کند ،اما هنوز
تصمیم گرفته نشده که وارد مصادیق شوند یا خیر ».علیجانی
گفت« :اگر دولت و مجلس از یک طیف باشند به معنای
تعطیلی نظارت نیست .اگر مجلس و دولت از یک طیف
باشند و مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام ندهد نهایتا آن
طیف سیاسی هم کرسیهای مجلس و هم دولت را از دست
میدهد و در مقابل مردم نیز پاسخی ندارد.

صـادق زیبـاکالم ،فعـال سیاسـی اصالحطلـب گفـت:
«اولیـن سـوالی کـه فـراروی روحانی اسـت ،این اسـت
کـه از وزرای فعلـی چـه کسـانی بایـد بمانند و کدامشـان باید
برونـد ».وی تصریـح کـرد« :بهجـای حـدس و گمـان و اینکه
بگوییـم یـک سـهمیه بـرای کارگـزاران باشـد ،یک سـهمیه در
کابینـه بایـد بـرای اعتـدال و توسـعه باشـد ،بـه اصالحطلبـان
هم که نمیشـود کرسـی نداد و حتما باید سـهمیهای داشـته
باشـند .روحانـی اینطـوریجلـو برود که چند نفـر را که مورد
وثوقـش هسـتند و خیلـی افـراد سیاسـی -جناحـی نیسـتند،
تعییـن کنـد کـه مثلا میتوانـد یـکجمـع پنجنفـره باشـد».
زیباکالم افزود« :من اتفاقا سـهم سیاسـی را قبول ندارم .همه
پیشـنهادهای مـن بـه دولـت روحانی این اسـت که شـما نباید
کابینه را روی سـهمیه اعتدال و توسـعه ،سـهمیه اصولگرایان،
سـهمیه کارگـزاران و سـهمیه اصالحطلبـان سـرمایهگذاری
کنیـد .شـما بایـد روی آن چیـزی کـه کمیتـه بررسـیکننده
وزرا اعلام میکننـد ،برنامهریـزی کنیـد».

توگو با «فرهیختگان» مطرح کرد
نقویحسینی در گف 

تجهیزدولتبرایمقابلهباآمریکا

سرلشکر جعفری :سپاه و مردم
متعلق به یکدیگرند

محمدعلی جعفری ،فرمانده کل ســـپاه پاسداران در
مراسم معارفه جانشـــین جدید قرارگاه ثارالله تهران
با بیان اینکه ســـپاه و مـــردم متعلق به یکدیگر هســـتند و
مرزی بین ســـپاه و مردم نیســـت ،تاکید کـــرد« :اقدامات
امنیـــتزا بایـــد عمدتا بـــر حوزههای ایجابـــی و تمرکز بر
حل ریشـــهای مســـائل تهدیدکننده امنیت اســـتوار باشد و
رویکردهای ســـلبی بایـــد مکمل رویکردهـــای ایجابی بوده
و دربـــاره منطـــق و ســـازوکار آن باید با شـــفافیت با مردم
صحبـــت شـــود ».فرمانده کل ســـپاه همچنیـــن به برخی
تالشهـــا برای دامـــن زدن بـــه بحثهای نازل رســـانهای
درباره ســـپاه اشـــاره کرد و گفـــت« :تا زمانـــی که پیوند
میان مردم و ســـپاه تحـــت امر و فرماندهـــی رهبر معظم
انقالب اســـامی برقرار اســـت ،این تالشهـــا نتیجهای جز
ناکامی بـــرای بانیـــان آن در پی نخواهد داشـــت .ما برای
مـــردم ایران جـــان میدهیم پـــس برایمان خیلی ســـخت
نیســـت که زخمزبانهـــا را به جـــان بخریم».

س با کابینههای پیشنهادی دور دوم
بازخوانی مواجهه ادوار مجل 

آزموناعتمادمجلس

گفت وگو

فرهیختگان سنای آمریکا در ماه گذشته
جلسهای را درباره اعمال تحریمهای
جدید علیه ایران برگزار و طرح  S.722را
با رای قاطع نمایندگان سنا تصوب کرد.
این قانون به رئیسجمهوری آمریکا اجازه
میدهد که به بهانه حمایت از تروریسم و
نقض حقوق بشر ،تحریمهای جدیدی را
علیه ایران وضع کند قانونی که با واکنش
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مواجه
شد و قرار است امروز در طرح دوفوریتی با
قانون جدید سنای آمریکا مقابله و دولت
را به قانون مقابله با اقدامات آمریکا مجهز کند.

شماره ۲۲۵۸

سیدحسین نقویحسینی

آمریکا با دستورات اجرایی خود بدون مجوز مجلس
میتواند تحریمهای جدیدی علیه ایران صادر کند».
نقویحسینی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در این طرح سعی کردند این طرح هم
بهعنوان طرح مادر در مقابله با اقدامات آمریکا
قرار بگیرد ،افزود« :طرح مجلس شورای اسالمی
محورهای اقتصادی ،فرهنگی و نظامی را شامل
میشود تا بتواند با طرح آمریکاییها مقابله کند».
وی تیم جدید دولت آمریکا را ناشی و بیتجربه
دانست و تاکید کرد« :اظهارنظر دولتمردان آمریکایی
برخالف عرف بینالمللی است ،بهعنوان مثال اینکه
میگویند ما باید برجام را تجدیدنظر کنیم یک حرف
عبث ،بیهوده و از روی نادانی است .برجام توافق
بین  6کشور است و هیچکدام از کشورها بهتنهایی
نمیتوانند خواهان تجدیدنظر در مورد آن باشند؛
مگر ما فقط با آمریکا توافق کردیم که بخواهد
تجدیدنظر کند».
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
گفت« :در طرح جدید سنای آمریکا به گفته خودشان
در جهت برنامه موشکی و حقوق بشر صادر شده
برخالف و ناقض بندهای 28 ،27 ،26و  29برجام
است».
وی تصریح کرد« :آمریکاییها میخواهند شرایط
تحریم را به بدتر از شرایط قبل از برجام برگردانند
بدون اینکه برجام را دست زده باشند».
نقویحسینی ادامه داد« :با توجه به اینکه طرح
مذکور فردا با قید دوفوریت تقدیم هیاترئیسه مجلس
خواهد شد ،هیاترئیسه میتواند بررسی دوفوریت
این طرح را فردا در دستورکار صحن علنی قرار دهد».
وی در پایان تاکید کرد« :قطعا در طرح فردا به صورت
قانونی دولت را مجهز میکنیم تا بتواند اقدامات
متقابل علیه آمریکا را انجام دهد».

سپاه

تامین امنیت پایدار تهران

سردار کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تهران شد
فرهیختــگان اســماعیل کوثــری کــه نماینــده ســابق
تهــران در مجلــس شــورای اســامی بــود ،از
ســوی محمدعلــی جعفــری ،فرمانــده کلســپاه
بهعنــوان جانشــین ایــن قــرارگاه مهــم امنیتــی در
تهــران مشــغول بــه کار شــد .قــرارگاه ثاراللــه یکــی
از قرارگاههــای امنیتی ســپاه پاســداران در تهــران
اســت کــه وظیفــه آن ،مدیریــت امنیــت پایتخــت و
دیگــر شهرهای اســتان تهران اســت .در حقیقــت
فرمانــده ایــن قــرارگاه ،فرمانــده کل ســپاه اســت.
ایــن قــرارگاه مهمتریــن واحــد امنیتــی درون ســپاه
اســت .قــرارگاه ثاراللــه در صــورت بــروز بح ـران بــه
تشخیص شــورای عالــی امنیــت ملــی ،مســئولیت
برقــراری امنیــت شــهر تهــران را عهــدهدار میشــود،
ولی در شــرایط عادی این مســئولیت برعهده نیروی
انتظامــی و وزارت اطالعات اســت.
کوثـری در اولیـن اظهارنظـر پـس از انتصابـش بـه
ایـن سـمت گفـت« :عمـر قـرارگاه ثاراللـه حـدود
 23سـال اسـت کـه در طـول ایـن مـدت ،در جهـت
هماهنگـی دسـتگا ههای امنیتـی و اطالعاتـی و
حتـی دسـتگاههای غیرامنیتـی در تهـران ،اقدامات
شایسـتهای را انجـام داده اسـت».
وی افزود« :اگر در استان تهران شاهد امنیت باالیی
هسـتیم ،قطعـا قسـمتی از آن بـر اثـر پیگیریهـا،
پیشبینیهـا و پیشگیریهـای قـرارگاه ثاراللـه
سـپاه است».
کوثـری بـا بیـان اینکه قرارگاه ثاراللـه هیچگاه در کار
ناجـا ،وزارت اطالعـات و سـایر دسـتگاههای امنیتی
یـا اطالعاتـی دخالت نمیکند بلکـه در جهت ایجاد

سرپرست اسبق کمیته امداد درگذشت

مرحومنیری،یاردیرینشهیدبهشتی

حاجســیدرضا نیــری هشــتم آبانمــاه ســال  1314خورشــیدی در
یکــی از روســتاهای شهرســتان دماونــد دیــده بــه جهــان گشــود.
بــا تشــریففرمایی حضــرت امــام در  12بهمــن ســال 1357
ســیدرضا نیــری کــه عضــو کمیته اســتقبال از امامخمینــی(ره) بود
مســئولیت پشــتیبانی و پذیرایــی از میهمانــان امــام و مســتقبلین را
برعهــده گرفــت ،ســپس چنــدی بعــد با پیــروزی شــکوهمند انقالب
اســامی در  22بهمــن ســال  1357مســئولیت پذیرایــی از ســران
رژیــم شاهنشــاهی کــه دســتگیر شــده و در مدرســه رفــاه بــرای
محاکمــه نگهــداری میشــدند ،همچنیــن پشــتیبانی از برخــی
مراکــز دولتــی نظیــر کمیتههــا و بیمارســتانها برعهــده وی نهــاده
شــد .وی بــا بهــره جســتن از کمکهــا و هدایــای مردمــی و ســایر
منابــع ،ایــن مســئولیت را بــا حســن تدبیــر و برنامهریــزی دقیــق
بــه نحــو مطلــوب بــه انجــام رســاند.
وی شــب اول ورود امــام بــه میهــن اســامی مســئولیت پذیرایــی
از امــام و آمــاده کــردن محــل و لــوازم اســتراحت ایشــان را برعهــده
داشــت کــه مایــه مباهــات وی بــود و ســپس مســئولیت جمـعآوری
هدایــای مردمــی و مصــرف آن در امــور ضــروری مرتبــط بــا شــرایط
اوایــل انقــاب را برعهــده گرفــت و پــس از صــدور فرمــان حضــرت
امامخمینــی(ره) مبنیبــر تاســیس کمیتــه امــداد در  14اســفند
ســال  1357همــکاری اساســی و جــدی خــود را بــا ایــن نهــاد آغــاز
کــرد و مدتــی بعــد از ســوی حضرتامــام(ره) بــه عضویــت شــورای
مرکــزی کمیتــه امــداد مفتخــر شــد .همچنیــن بهلحــاظ ســوابق
درخشــان و حســن تدبیــر وی ،مســئولیت اجرایــی و سرپرســتی
کمیتــه امــداد بــه وی محــول شــد.

مقابله کمیته امداد با منافقین

اسماعیل کوثری

هماهنگـی و بهلحظهبـودن بـرای روزهـای بحرانـی
ایفـای نقـش میکنـد ،تصریح کـرد« :قـرارگاه ثارالله
براسـاس تشـخیص شـورای عالی امنیت ملی ،تمام
دسـتگاههای امنیتـی ،غیرامنیتـی و اطالعاتی را در
جهـت برقـراری امنیـت بـهکار میگیـرد و بـه همیـن
دلیل مسـئولیت بسـیار خطیـری را برعهده دارد».
جانشـین جدید فرمانده قرارگاه ثارالله با بیان اینکه
امیدواریـم آن روزهـای مبادایـی کـه قـرارگاه ثاراللـه
بایـد در آن نقشآفرینـی کنـد هیـچگاه پیـش نیاید،
افـزود« :در سـالهای  78و  ،88عملکـرد قـرارگاه
ثاراللـه بـرای مـردم عزیـز تهـران امنیتآفریـن بود».
وی بـا بیـان اینکـه قرارگاه ثارالله بسـیاری از کارهای
مقدماتـیاش را از قبـل انجـام میدهـد و طبـق
تصمیـم شـورای عالـی امنیـت ملـی یـا بـا دسـتور
فرمانـده معظـم کل قوا کار نهایـی را انجام میدهد،
یـادآور شـد« :ادامـه رونـد تامیـن «امنیـت پایـدار»
فعلـی ،هـدف اصلـی قـرارگاه ثاراللـه اسـت».

فرهیختگان از ابتدای انقالب 12 ،دولت
بــر مســند حکومت تکیه زدنــد اما از این
میــان تنهــا دولــت ابوالحســن بنیصدر
و محمدعلــی رجایی تکدورهای بودند؛
بنیصــدر بــه جهــت رای مجلــس بــه
عــدم کفایــت سیاســی و رجایــی نیــز بــه
دلیــل بمبگــذاری دفتــر نخسـتوزیری
و نائــل شــدن بــه مقــام شــهادت خیلــی
زودتــر از موعــد قانونــی ،دولتشــان
پایــان یافــت .پــس از آن امــا تمــام
روســا یجمهور بــر ســر کار آمــده،
منتخــب مــردم در دو دوره چهارســاله بودنــد ،بــه
جــز دولــت ســوم و چهــارم کــه اختیــار انتخــاب وزرا
برعهــده نخســتوزیر بــود ،در دورههــای بعــدی و
بــا حــذف نخسـتوزیری از قانــون اساســی کشــور،
ایــن مســئولیت برعهــده رئیسجمهــور گذاشــته
شــد .برآینــد رای اعتمــاد بــه وزرای پیشــنهادی در
دوره دوم دولتهــا ،حکایــت از راه نســبتا ســختتر
دولتهــا در گرفتــن رای اعتمــاد از مجلــس دارد.
البتــه در ایــن بیــن یــک اســتثنا نیــز وجــود دارد و
آنهــم کابینــه دوم محمــود احمدینــژاد اســت کــه
در دوره اول تعــداد وزرایــی کــه نتوانســتند از مجلس
رای اعتمــاد بگیرنــد ،بیــش از دوره دوم بــوده اســت.

گزارش

توگوبا«فرهیختگان»
سیدحسیننقویحسینیدرگف 
با اشاره به طرح دوفوریتی مجلس برای مقابله با
اقدامات آمریکا تصریح کرد« :آمریکاییها همچنان
به رفتار خصمانه و دشمنانه خود علیه ایران ادامه
میدهند و یکی از مصداقهای رفتار خصمانه علیه
جمهوری اسالمی ایران طرحهای قانونی تحریم است
که یکی پس از دیگری در مجلس سنا و نمایندگان
آمریکا به تصویب میرسد ».وی دستبردهایی که به
اموال ملت ایران برخالف مقررات بینالمللی ازجمله
بنیادعلویراازدیگرمصداقهایرفتارخصمانهآمریکا
دانست و افزود« :بنیاد علوی اموال دولتی نیست و
دولت آمریکا حق ندارد اموال غیردولتی متعلق به
ملت ایران را مورد دستبرد قرار دهد».
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس آمریکا
اخیرا قانونی را به نام «قانون مبارزه با اقدامات
ثباتزدای جمهوری اسالمی ایران» معروف به S.722
را تصویب کرد که هم نقض برجام و هم رفتار خصمانه
علیه جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود،
تصریح کرد« :در همین راستا نمایندگان مجلس
شورای اسالمی هم با همکاری مرکز پژوهشهای
مجلس طرح دوفوریتی را در راستای مقابله با
اقدامات خصمانه آمریکا تهیه کرده است تا در مقابل
این اقدامات خصمانه ،دولت بتواند اقداماتی را
انجام دهد».
وی ادامه داد« :رئیسجمهوری نمیتواند طرح
مجلس سنا را به دلیل رای بیش از دوسوم آرای
نمایندگان وتو کند .این طرح سنای آمریکا یک
طرح مادر است و میتوان گفت تحریمهای جدید
علیه ایران را دربر دارد یعنی دولت و رئیسجمهوری

یادبود
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نوربخــش را بــه آن ســمت منصــوب کــرد.

کابینه خاتمی

دولــت هفتــم در شــرایطی روی کار آمــد کــه ریاســت
مجلــس شــورای اســامی ،جد یتریــن رقیــب
رئیسجمهــور در انتخابــات ریاســتجمهوری
بــود .بــا ایــن حــال مجلــس پنجــم کــه اکثریــت آن
بــه جنــاح راســت وابســته بودنــد ،بــه تمامــی وزرای
کابینــه رای اعتمــاد دادنــد .ســال  80رای اعتماد به
دولــت دوم خاتمــی بــه دســت مجلــس اصالحطلــب
ششــم افتــاد .نماینــدگان مجلــس از میــان تمــام
وزرای پیشــنهادی ،بــا انتصــاب مجــدد زنگنــه
مخالــف بودنــد .آنــان انتصــاب مدی ـران غیرنفتــی
را از دالیــل مخالفتشــان بــا تصــدی مجــدد زنگنــه
بــر وزارت نفــت عنــوان میکردنــد .بــا ایــن حــال
مجلــس ششــم بــه او نیــز رای اعتمــاد داد؛ البتــه بــا
آرایــی بهمراتــب کمتــر از آرای مجلــس پنجــم .زنگنــه
در مجلــس پنجــم توانســت از  213نماینــده مجلس
رای اعتمــاد بگیــرد امــا در مجلــس ششــم ایــن آرا بــه
 166رای کاهــش پیــدا کــرد.

کابینه دوم احمدینژاد

ســال  84محمــود احمدینــژاد توانســت در دوره
اول انتخابــات ،اکثریــت آرا را
بــه خــود اختصــاص دهــد.
کابینه موسوی
کابینــه پیشــنهادی او بــه
بــا پیــروزی آیتاللــه خامنـهای
مجلــس هفتــم اصولگ ـرا زیــاد
در چهارمیــن دوره انتخابــات
مقبــول نماینــدگان نیفتــاد و
ریاســتجمهوری ،ایشــان
تجربه تاریخی حکایت از سختگیری
چهــار نفر از وزرای پیشــنهادی
نخســتوزیر وقــت بــود کــه
بیشتر مجلس در رای اعتماد به کابینه
احمد ینــژاد از حضــور در
در دوره قبــل تمامــی وزرای
دولتهای دور دوم دارد اما با توجه به
کابینــه بازماندنــد .چهــار
پیشــنهادیاش موفــق به اخذ
تشکیل مجلسی همسو با دولت آیا این
ســال بعــد امــا بـرای اولینبــار
رای اعتمــاد از مجلــس شــده
سختگیری در دور دوم دولت روحانی
در تاریــخ ،احمدینــژاد ســه
بودنــد ،وزرای پیشــنهادی
نیز اعمال خواهد شد؟
وزیــر زن بــه مجلــس پیشــنهاد
را بــه مجلــس معرفــی کــرد.
د ا د ا مــا بهجــز مرضیــه
مجلــس نیــز در بررســی وزرای
وحیددســتجردی ،دو وزیــر دیگــر از همراهــی کابینــه
پیشــنهادی ،بــه مخالفــت بــا برخــی از گزینههــای
بازماندنــد .مجلــس همچنیــن بــه علیآبــادی نیز رای
پیشــنهادی برخاســت .عمــده مخالفــت مجلــس
نــداد تــا دولــت دهــم بــدون حضــور ســه وزیر تشــکیل
بــا وزرای پیشــنهادی نف ـت ،کشــور ،امــور خارج ـه،
شــود .دولــت دوم احمدینــژاد تنهــا دولتی اســت که
شو
ش عالـی ،آمــوز 
ع ســنگین ،آمــوز 
معــادن ،صنایـ 
در دوره دوم وضعیــت بهتــری نســبت بــه کابینه اولش
ع بــود .عــدم دفــاع مناســب
پــرورش ،بهــداری و دفــا 
داشــته اســت .یکــی از دالیــل این موضــوع را میتوان
موافقــان و وزرای پیشــنهادی باعــث شــد درنهایــت
عــدم ســابقه اجرایــی موثــر احمدینــژاد در دوره اول
پنــج وزیــر پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش ،دفــاع،
و معرفــی گزینههــای نامناســب بــه مجلــس دانســت.
ع و علــو م نتواننــد از مجلــس رای
بهــداری ،صنایــ 
اعتمــاد بگیرنــد.

کابینه هاشمیرفسنجانی

کابینــه اول هاشمیرفســنجانی همچــون کابینــه
اول دولــت قبــل توانســت بــدون هیــچ مشــکل
خاصــی از مجلــس شــورای اســامی رای اعتمــاد
بگیــرد امــا کابینــه دوم هاشمیرفســنجانی بــرای
رای آوردن ،کار ســخت و طوالنیتــری در مجلــس
داشــت .نماینــدگان کــه از در پیــش گرفتهشــدن
سیاســت تعدیــل اقتصــادی در کابینــه اول
هاشمیرفســنجانی و برنامهریزیهــای گســترده
وزرا بــرای ادامــه ایــن برنامــه در کابینــه دوم نگ ـران
بودنــد ،درنهایــت به یکــی از وزرا رای اعتماد ندادند.
عــدم اعتمــاد مجلــس بــا تصــدی مرحــوم محســن
نوربخــش بــر وزارت اقتصــاد باعــث شــد رســانههای
خارجــی ،آن را نشــانه مخالفــت مجلــس بــا رویکــرد
اقتصــادی دولــت بداننــد .امــا هاشمیرفســنجانی
کــه اصــرار بــر ادامــه آن سیاســت داشــت ،در همــان
روز معاونــت اقتصــادی بــرای دولــت تشــکیل داده و

کابینه دوم روحانی

چهــار ســال پیــش حســن روحانــی نخســتین کابینه
پیشــنهادیاش را در روز تحلیــف بــه مجلــس معرفی
کــرد .مجلــس نهــم بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی
آن زمــان ،بیشــترین رای را بــه گزینــه پیشــنهادی
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی داد امــا بــه ســه نفــر
از گزینههــای دولــت بــرای تصــدی وزارت آمــوزش
و پــرورش ،وزارت ورزش و جوانــان و وزارت علــوم رای
اعتمــاد نــداد .دولــت یازدهــم تــا پایــان کار ،عــذر
ســه وزیــر را خواســت و یــک وزیــر را نیــز مجلــس
اســتیضاح کــرد .اکنــون حســن روحانــی و تیــم
مشــاورش در حــال بررســی گزینههــای موجــود
بــرای معرفــی بــه مجلــس هســتند .تجربــه تاریخــی
حکایــت از ســختگیری بیشــتر مجلــس در رای
اعتمــاد بــه کابینــه دولتهــای دور دوم دارد امــا بــا
توجــه بــه تشــکیل مجلســی همســو بــا دولــت آیــا
ایــن ســختگیری در دور دوم دولــت روحانــی نیــز
اعمــال خواهــد شــد؟

مرحــوم نیــری درخصــوص مقابلــه بــا منافقیــن تصریــح کــرد« :مثال
در اوج اقدامــات خرابکارانــه منافقیــن کمیتــه امــداد امــام(ره)
توانســت بــا فعالیتهــا و حمایتهــای گســترده خــود بســیاری
از شــعارهای آنهــا را در خیلــی از جاهــا ماننــد شــمال کشــور و
اســتانهایی ماننــد شــهرکرد کــه اوج فعالیــت منافقیــن بــود،
از دســت آنــان بگیــرد زیــرا منافقیــن بــر نقــاط ضعــف کشــور
دســت میگذاشــتند تــا بتواننــد اقدامــات خــود را جلــو ببرنــد
و فعالیتهــای کمیتــه امــداد حائلــی شــده بــود بــرای پوشــش
نقاطضعــف کشــور و الحمدللــه ایــن حمایتهــای کمیتــه امــداد
اثــرات بســیار خوبــی را دربرداشــت».
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کمیتــه امــداد امــام(ره) بیــن
ســازمانهای خیــر دنیــا در چــه جایگاهــی قــرار دارد ،بیــان کــرد:
«کمیتــه امــداد در مدیریــت ســابق و اکنــون ،ســران مجموعــه
موسســات بینالمللــی ماننــد ســازمان بهداشــت جهانــی
و حتــی برخــی روســایجمهور کشــورها بــه مقرهــای کمیتــه
امــداد میآمدنــد و تقاضــا داشــتند کــه تجربیــات ایــن حمایــت و
فعالیتهــای گســترده را بــه کشورهایشــان منتقــل کنیــم .یعنی در
دنیــا کمیتــه امــداد فعالیتهــای گســترده و متنوعــی را بــه نمایــش
گذاشــته اســت و بــا توجــه بــه پوشــش حمایتهــای کمیتــه امــداد
بــر تمــام شــئون زندگــی خانوادههــا میتــوان بــه جــرات گفــت
چنیــن خدمــات حمایتــی در دنیــا صــورت نمیپذیــرد».

قوهقضائیه
دادستان کل کشور مطرح کرد

اهانت به هیچ یک از مسئوالن نظام
پسندیده نیست

محمدجعفرمنتظریدرنشستخبریبهمناسبتهفتهقوهقضائیهبه
تشریح عملکرد دادستانی کل در یکسال گذشته پرداخت .جمالت
مهم و کلیدی دادستان کل انقالب به شرح زیر است:
قوهقضائیه در برخـــورد با جریان نفاق ،حقیقتا مجاهدانه کار کرد
و ریشـــه نفاق توسط دستگاه قضایی و در راس آن ،محاکم انقالب و
دادستان کل انقالب ،ریشهکن شد .برخوردهای قاطعانه و مقتدرانه
دســـتگاه قضایی با جریان نفاق هیچگاه از صفحه زرین انقالب پاک
نمیشود هرچند امروز شاهدیم متاسفانه با همان اهداف دهه ،60
درجهتتضعیفقوهقضائیهوتخریبدستگاهقضاسخنهاوحرفها
و مطالب غیرصحیح گفته و به اذهان جامعه القا میشود.
تضعیف قوهقضائیه قطعا به نفع کشور نیست .اگر گفته میشود که
شما در طول  37سال جز کشتن و زندانیکردن چه کاری کردید ،ما
جواب میدهیم اوال وظیفه دستگاه قضا برخورد با جرم و مجرم است
و ثانیا فراموش نکنیم جریاناتی که در دهه  60دامنگیر جامعه ،مردم
و مسئوالن عالی بود ،با برخورد قاطعانه دستگاه قضا ریشهکن شد.
ادعا نداریم که قوهقضائیه امروز ما ،یک قوهقضائیه بیعیب و نقص
اســـت .قطعا اشکاالت ،ضعفها و نارساییها مانند سایر دستگاهها
وجـــود دارد ،اما باید تالش کنیم بر نقاطقوت بیفزاییم .انتظار داریم
دولت و مجلس با واقعنگری نسبت به دستگاه قضایی ،در راستای رفع
مشکالت دستگاه قضا تالش کنند زیرا قوهقضائیه یک قوه حاکمیتی
استوامکانواگذاریکارهایقوهقضائیهبهبخشخصوصینیست.
ما در دادســـتانی کل به لحاظ وظایف و مسئولیتهایی که داریم،
تالشماندرچندبحثازجملهنظارتبردادسراهامتمرکزشدهاست.
دفاعازحقوقعمومیبرعهدهدادستانهاازجملهدادستانکلاست.
نظارتبرعملکرددادسراهاوهمچنینرسیدگیبهشکایاتازمراجعان
بهدادسراهایسراسرکشورونظارتعالیهبرضابطاندستگاهقضایی
اعم از ضابطان عام و خاص برعهده دادستانی کل است.
در نظام اســـامی که برخاسته از معارف دینی است ،به هیچوجه
اهانت و حرفهای زشـــت و ناپسند برای هرکسی که باشد ،خصوصا
مقاماتی که در کشور در خدمت نظام هستند ،پسندیده نیست و این
امرمحکوماست.قطعادستگاهقضاییخارجازهمهجریاناتسیاسی
و جناحبندیها ،این امر را شایسته نظام و مردم عزیز نمیداند و توسط
هر جناح و گروهی این حرکت انجام شـــود ،از نظر ما محکوم است.
در حادثهای که اتفاق افتاد ،بالفاصله به دادستان تهران دستور داده
شد موضوع را پیگیری کند .دادستان تهران هم پرونده تشکیل داد و
از ضابطان مانند وزارت اطالعات و نیروی انتظامی ،اطالعات الزم را
جمعآوری کرد که امیدواریم انشاءالله برخورد عادالنه انجام شود.
طرفداران حسن روحانی اگر به رئیس قوه قضائیه هم توهین میشد
اینطورعملمیکردند؟مانبایدگزینشیعملکنیم؛جریاناتطرفدار
رئیسجمهوریدرجریانتوهینبهرئیسجمهورهمانطوررفتارکنند
که اگر به رئیس قوه قضائیه توهین میشد ،رفتار میکردند .توصیه
من به کسانی که این حرکت را انجام دادند این است که بیان انتقاد
را به حرفهای زشـــت آلوده نکنند؛ ثانیا بدانند که اهانت به یک فرد
مسلمان شرعا حرام و غیرجایز است.

