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آیتاهلل احمد جنتی:

امسال سال تلخی برای
شورای نگهبان بوده است

بخش سیاسی -دبیر شورای نگهبان تاکید کرد:
شورای نگهبان با توجه به شرایط اقتصادی کشور
میتواند و باید در بررسی بودجه دقت بیشتری کند تا
از اسراف و تبذیرهای احتمالی جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا ،آیتاهلل احمد جنتی در جلسه دیروز
با عرض خیرمقدم به حضور مجدد آیتاهلل آملی
الریجانی در شورای نگهبان گفت :حضور آیتاهلل
آملی مایه خوشبختی است و سوابق ارزنده وی در این
شورا محفوظ است و امیدواریم با حضور این عالم عزیز
حرکت جدیدی در کارهای شورا ایجاد شود.
وی با بیان اینکه امسال سال تلخی برای شورای
نگهبان بوده است ،اظهار داشت :متأسفانه امسال برادر
عزیز آقای علیزاده یا به تعبیری حافظه شورای نگهبان
را از دست دادیم و بعد از آن آیتاهلل هاشمیشاهرودی،
آن فقیه عالم عامل مرحوم شدند و اکنون هم با اظهار
تأسف شاهد بیماری آیتاهلل مؤمن هستیم که از
خداوند متعال شفای عاجل وی را خواستاریم.
دبیر شورای نگهبان با برشمردن مراتب علمی آیتاهلل
هاشمیشاهرودی در حوزههای علمیه نجف و قم ،از
سوابق انقالبی و خدمات ارزنده وی در جایگاههای
مختلف از جمله شورای نگهبان و قوه قضائیه نام برد و
از درگاه الهی برای وی طلب مغفرت کرد.
جنتی با اشاره به ایام بررسی بودجه تصریح کرد:
شورای نگهبان با توجه به شرایط اقتصادی کشور
میتواند و باید در بررسی بودجه دقت بیشتری کند تا
از اسراف و تبذیرهای احتمالی جلوگیری کند.
وی به  ۱۹دی ،روز تاریخی که مردم شریف قم به
حمایت از امام خمینی(ره) در پی اهانت رژیم طاغوت
در روزنامه اطالعات به ایشان به پا خواستند اشاره و
خاطرنشان کرد :این حرکت پر خیر و برکت موجب
شد تا در دیگر شهرها مردم علیه رژیم مستبد طاغوت
به پا خیزند و هر ساله در این روز مقام معظم رهبری
در جمع مردم عزیز قم که به محضرشان تشریففرما
میشوند رهنمودهای مهمی خطاب به ملت شریف
ایران دارند که بسیار راهگشا است.
دادستان تهران:

دانشگاه آزاد ،راننده و پیمانکار
مقصر حادثه دانشگاه علوم
تحقیقات اعالم شدند

بخش سیاسی -دادستان تهران از اعالم نظر
کارشناسی هیات هفت نفره در مورد حادثه واژگونی
اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و تاکید کرد:
این هیات سه عامل اساسی را مقصر اعالم کرده است.
به گزارش ایلنا ،عباس جعفری دولتآبادی در حاشیه
نشست بررسی وضعیت پیشفروش خودرو از اعالم
نظر کارشناسی هیات هفت نفره در مورد حادثه
واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد
و گفت :طبق وعدهای که به مردم دادیم در دو روز
گذشته هیات نظر کارشناسی را اعالم کرده و سه
عامل اساسی را مقصر دانسته است.
وی ادامه داد :راننده ،دانشگاه و پیمانکار که مسئول
خدماترسانی در آنجا بوده است مقصر اعالم شدند.
راننده فوت کرده است و از طریق بیمه ،مبلغ دیهها
وصول میشود.
این مقام قضایی افزود :برخالف نظر پلیس که به طور
درصدی اعالم تقصیر کرده بود ،هیات هفت نفره به
نحو مساوی افراد و دستگاهها را مسئول شناخته است.
بعد از ابالغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود
و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل میشود.
جعفری دولتآبادی اضافه کرد :به بازپرس و دادستان
منطقه توصیه کردهایم که اگر خانوادهها آمادگی
دارند ،دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق
شرکتهای بیمه پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب بوده است،
اظهار داشت :انشاءاهلل پرونده تا هفته آینده کارهای
پرونده از لحاظ قضایی تکمیل میشود و به زودی
کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده به
زودی نیز به دادگاه ارسال شود.
دادستان تهران ادامه داد :چنانچه خانوادهها در بخش
دریافت دیه پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به
دادگاه برود از نظر ما منعی وجود ندارد و ما آمادگی
داریم .همچنین در مورد مصدومانی که در قید حیات
هستند ،چون طول درمان آنها طوالنی است طبیعتا
باید صبر کنیم طول درمان نهایی شود .بنابراین در
بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند پرونده
تفکیک شده است .وی افزود :در مورد مصدومان نیز
که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد و از طریق
بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است ،توصیه
کردیم که در این بخشها کمک بیشتری شود ،تعداد
افراد بستری در این زمینه  ۱۰نفر هستند.
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حضرت آیت اهلل خامنهای در دیدار مردم قم:

مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های امریکا و اروپا پس نزنید

(ادامه از صفحه )1
اوباش
ایشان با اشاره به سخنان سال گذشتهی یک دولتمرد آمریکایی در جمع
ِ
تروریست و وعده او به آنها که جشن سال  ۲۰۱۹میالدی را در تهران خواهیم گرفت،
خاطرنشان کردند :توانایی محاسباتی دشمنان ایران در همین حد است ،همانطور که
آن زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای به تهران برسد و منافقین مزدور نیز خیال
میکردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :برخی دولتمردان آمریکایی اینطور وانمود میکنند که
دیوانهاند ،البته بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً «احمقهای درجه یک» هستند.

رهبر انقالب اسالمی سخنانشان در جمع هزاران نفر از مردم قم را با بیان نکاتی مهم
خطاب به مسئوالن و مردم ادامه دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مهمترین توصیه خود به مسئوالن بهخصوص دولتمردان
تأکید کردند :اولویت کاری خود را حل مشکالت معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف
قرار دهید ،چرا که این مسئله اهمیت ویژه ای دارد.
رهبر انقالب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی مردم گفتند :منابع کشور کم
است اما چرا با وجود تذکرات مکرر ،جریانها و افرادی ،ظالمانه این منابع را می بلعند
و با دالل بازی و انحصارطلبی در تجارت ،مانع پیشرفت کشور می شوند و در تقویت

ایشان قیام مردم قم را نشانه صفبندی دو دستگاه محاسباتی یعنی صفبندیِ
دموکراسی دروغین و پای در گِل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و اسالمی»
«لیبرال
ِ
برشمردند و گفتند :پس از انقالب نیز آنها با تحریم جمهوری اسالمی تصور میکردند
کار نظام در کمتر از شش ماه تمام خواهد شد در حالیکه انقالب اکنون به چهل سالگی
رسیده است.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :در مقابل این محاسبات غلط استکبار ،دستگاه
محاسباتی دقیق نظام اسالمی وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود «صدای شکستهشدن
ِ
استخوانهای مارکسیسم را میشنوم» و یکی دو سال بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.
دشمنی
تمدنی انقالب اسالمی را
دشمنی استکبار با پدیده
حضرت آیت اهلل خامنهای،
ِ
ِ
ِ
عمیق دانستند و خاطرنشان کردند :برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر ،علت دشمنی
مستکبران را سخنان امام یا فالن مسئول علیه آمریکا میدانند ،در حالیکه زورگویان
جهانی با یک قدرت جوان ،رو به رشد ،پر تالش و پر انگیزه دشمن هستند که این
قدرت معنوی  ۴۰سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر شده
و ت ََرکها و شکافهای استکبار را عمیقتر کرده است.
رهبر انقالب اسالمی ،ایران را قلّه موقعیت راهبردی در منطقه خواندند و افزودند :علت
عصبانیت امریکاییها در اول انقالب این بود که لقمه چرب و نرم ایران را به عنوان
مهمترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار از ثروتهای مادی و منابع طبیعی از دست
دادند.
ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه غربی افزودند :خود آنها میگویند
ایران با توجه به ظرفیتهای فوق العادهاش پنجمین کشور ثروتمند جهان است ،بنابراین
طبیعی است که بهخاطر از دست دادن چنین ثروتی ،عمیقاً عصبانی باشند.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :این عصبانیت همچنان ادامه دارد اما مسئله اصلی و
ریشه تقابل امریکا و ملت ایران ،تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است ،چرا که استکبار
و استعمار از خون ملتها تغذیه میکنند و انقالب اسالمی در مقابل این ظلم آشکار
ایستاده و برای بیدار کردن ملتها نیز تالش کرده است.
رهبر انقالب اسالمی ،شنیده شدن فریاد «مرگ بر امریکا» در کشورهای متعدد را بی
سابقه و نشانه ای از موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند :استکبار تالش میکند
ملتها را با «ایران هراسی»« ،اسالم هراسی» یا «شیعه هراسی» گمراه کند ،اما ملتها
ذاتاً با ایران اسالمی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت روشن بشود ،از آن حمایت می کنند.
ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و امریکا را نشانه آشکار شدن پیامدهای
خطرناک حفرههای معنوی در تمدن غرب خواندند و افزودند :در طرف مقابل،
مردمساالری دینی و حرکت به سمت تمدن اسالمی با استفاده از امکانات و ابزارهای
روز دنیا ادامه دارد و این واقعیت برای مستکبران رعبآور است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر پرهیز از سهل انگاری و سهل اندیشی در زمینه علت
واقعی و اصلی دشمنی ظالمان جهانی با ایران افزودند :علت اصلی این دشمنی« ،ماهیت
و حقیقت حرکت عظیم انقالب اسالمی ،شجاعت ،فداکاری و وفاداری ملت و پایبندی
مستمر و کامل نظام به مبانی انقالب اسالمی» است که اگر به توفیق الهی ،این حرکت
به نتایج مورد نظر خود دست یابد ،بساط استکبار و استعمار غرب را برمی چیند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات قرآن مجید افزودند :فرعون می دانست
موسی حق است اما دشمنی می کرد و خدا به حضرت موسی گفت «نترسید ،حرکت
کنید من با شما هستم» که این خطاب امروز عیناً به ملت ایران است که در مقابل
دشمنی آگاهانه فراعنه عالم ،ایستاده است.
ِ
رهبر انقالب اسالمی در تبیین نتیجه صف آرایی استکبار و ملت ایران خاطرنشان کردند:
هر جبهه ای که در راه خدا حرکت کند ،وعده قطعی و بدون تردید پروردگار درباره
نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد ،همچنانکه در طول  ۴۰سال هر جا درست حرکت
کردیم ،پیروز شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم ،پیروزی حاصل نشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رسیدن به چهل سالگی را در روند شکلگیری تمدنها،
آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند و افزودند :در این مسیر تمدنی ،چهل سالگی نه دوران
پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکتها است و به فضل الهی و به برکت «ایمان دینی،
عزم راسخ ،حضور و آمادگی و کار و تالش ملت بهویژه انبوه جوانان خوشفکر ،مبتکر
و امیدوار به آینده» ،حرکت تاریخی ملت ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.
ایشان پیروزی انقالب و تشکیل جمهوری اسالمی را مقدماتی برای شکل گیری «تمدن
اسالمی متناسب با دوران فعلی» دانستند و خاطرنشان کردند :اگر خدا اراده نکرده بود،
این مقدمات فراهم نمی شد.

تولید داخلی کارشکنی میکنند .رهبر انقالب بار دیگر مهمترین کار امروز مسئوالن را
رسیدگی به مشکالت معیشتی خواندند و افزودند :البته این کار فقط با پول پخش کردن
حاصل نمی شود ،باید مراقب جریانها و دستهای خطرناک و مضر بود ،همچنانکه این
مسائل را بارها با جزئیات در جلسات کاری به مسئوالن تذکر داده ایم.
ایشان ،کار و تالش و خدمت به انقالب ایران عزیز و ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند
و به مسئوالن و دولتمردان تأکید کردند :قدر نعمت مسئولیت در نظام اسالمی را
بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن یعنی «مراقبت در حرف و رفتار ،پرهیز از گرایش به
اشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند باشید و تالش کنید مسیر حرکت
شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
«شجاعت» و «عقالنیت» دو نکته مهم و تذکر دیگر رهبر انقالب خطاب به مسئوالن
بود.
ایشان افزودند :در مقابل توپ و تشر و یاوه گویی های امریکا و اروپا پس نزنید و بایستید
و بدانید که اینها نه تهدید ،نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حرف های بی ربط برخی غربی ها را به حرفهای دلقک ها
تشبیه کردند و افزودند :آنها به ایران توصیه می کنند حقوق بشر را از سعودی ها یاد
بگیرد؛ آیا این ،حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند :رفتار صحیح و عقالنی وظیفه مسئوالن
است ،چرا که با احساساتِ صرف ،نمی شود کشور را اداره کرد البته احساسات به عنوان
پشتوانه عملی شدن تصمیمات عقالنی الزم است.
«شناخت ،قدردانی و استفاده از ظرفیتهای درونی بهویژه جوانان» دیگر توصیه مؤکد
رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن و دولتمردان بود.
ایشان افزودند :جوانان می توانند گره های دستگاهها را باز کنند ،بنابراین به آنها مراجعه
کنید و قدرشان را بدانید چرا که حتی بلندپروازی های آنها خوب است و کشور را به
جلو می برد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان ،مردم را نیز به کمک به مسئوالن
توصیه کردند و افزودند :بخش مهم تقویت تولید داخلی در زمینه های کیفی و توزیعی،
به تولید کننده و فروشنده و مغازه دار و مردم مربوط می شود.
ایشان گفتند :امسال سال تقویت تولید کاالهای ایرانی بوده است ،اما االن در آخر سال
باید ببینیم چقدر در این زمینه پیش رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور در صحنه های انقالب را بهترین کمک مردم به
کشور دانستند و افزودند :دشمن در تالش است با شایعه سازی و تهمت پراکنی مردم
را مضطرب کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته نمی تواند ،اما مردم باید با این
شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایشان خاطرنشان کردند :انقالب و نظام با خواست و حمایت مردم شکل گرفته و
استمرار یافته اما مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام فرا می
خوانند که الزم است مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند و
جوانان با هوشمندی ،فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل
کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تحریم ها را باعث فشار و بروز مشکالتی برای کشور دانستند
و افزودند :امریکایی ها با خوشحالی می گویند تحریم کنونی ملت ایران در تاریخ سابقه
ندارد اما ملت ایران انشاءاهلل در این زمینه شکستی به آنها می دهد که در تاریخ بی
سابقه باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحریم کامل ملت ایران در دوران دفاع مقدس
افزودند :دشمنان حتی به ما سیم خاردار نمی دادند اما ملت و مسئوالن ،آن تحریم ها
را به زمینه ای برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها تبدیل کردند ،بهگونه ای که
همان مسیر ،امروز ایران را به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبر انقالب تأکید کردند :باید با درس گیری از این تجربه درخشان و تکیه بر جوانان،
تحریم کنونی را به وسیله ای برای کار و تالش و شکوفایی تبدیل کنیم و با بی نیازی
از دیگران به جایی برسیم که آنها نیازمند ایران عزیز باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند :به فضل الهی و در پرتو مقاومت و هوشیاری
مردم و مسئوالن و کار و تالش بیوقفه ،از تحریم ها و مشکالت عبور خواهیم کرد و
همچنانکه در جنگ تحمیلی صدام را به خاک سیاه نشاندیم و به درک اسفل رفت،
جمهوری اسالمی هر روز موفق تر و زنده تر خواهد بود و دشمنان ملت در امریکا و غرب
به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

خبر

رییس دفتر رییس جمهور:

ادعاهای اسماعیل بخشی
به هیچ وجه درست نبود

بخش سیاسی -رییس دفتر رییس جمهور گفت :امروز وزیر اطالعات
گزارشی از بررسیهای خود در مورد ادعاهای اسماعیل بخشی را ارائه
کرد و مشخص شد آن چه که بخشی ادعا کرده به هیچ وجه درست
نبوده است
به گزارش ایسنا ،محمود واعظی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت
اظهار کرد :براساس دستور هفته پیش رئیس جمهور وزیر اطالعات
هیاتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخشهای ذیربط بررسی
به عمل آمد .امروز وزیر اطالعات گزارش خود را به دولت ارائه کرد.
در این بررسیها حتی با خود اسماعیل بخشی هم صبحت شده است.
وی ادامه داد :آنچه اسماعیل بخشی اظهار کرد به هیچ وجه درست
نبود و در این زمینه کار تبلیغاتی انجام شده است.
رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد :موضع دولت حمایت از حقوق
شهروندی و خود وزارت اطالعات هم تالش زیادی میکند تا در مسیر
قانون مداری حرکت کنند .قرار شد این حق برای وزارت اطالعات و
نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه
قضاییه نیز بررسی میکند .این موضوع برای رئیس جمهور خیلی مهم
بود که دستور رسیدگی دادند ،اما نمیشود که همین طور بعضی
ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود.
ن کرد :من در این زمینه
واعظی درباره انتقاد اصالح طلبان از وی ،بیا 
یک بار صحبت نکردم  ،خبرنگاران در این زمینه از من سوال
پرسیدند که من گفتم من با همه گروههایی که معتدل هستند روابط
بسیار خوبی داریم .با گروههای اصالح طلب هم در سال  92و هم
در سال  96همکاری بسیاری داشتیم االن هم با گروه های مختلف
اصالح طلب روابط خوبی داریم ،اما با گروههای تند چه اصالح طلب و
چه اصول گرا رابطه نزدیک آن چنانی نداریم و با آنها ائتالفی نداشتیم،
اما برخی در رابطه با صحبتهای من نسبت به گروههای تندرو جواب
میدهند که آنها باید خودشان را اصالح کنند.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به این که برخی هم هستند که
صحبتهای من را نخواندهاند و بر اساس توئیت کسی دیگر موضع
ن کرد :برخی از آنها افرادی هستند که به دنبال
گیری میکنند ،بیا 
مطرح کردن خود هستند .توصیه میکنم به دنبال اختالف نباشند،
ما به دنبال وحدت و همکاری هستیم .به ضرر خودشان است که این
مسائل را مطرح میکنند .نمیشود از یک طرف به دولت انتقاد کنند و
از طرفی بخواهند در دولت باشند باید تکلیف خود را مشخص کنند .از
دوستان آنها در استانداریها ،فرمانداریها و معاونت وزرا حضور دارند.
وقتی به دولت انتقاد میکنند یعنی به همفکران خود انتقاد میکنند.
آنها باید تکلیف خود را روشن کنند .نمیشود هم در دولت باشند و
هم انتقاد کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت نسبت به طرح استانی شدن
انتخابات مجلس شورای اسالمی ،خاطر نشان کرد :با صحبتهایی که
در دولت صورت گرفته است ،قرار شد این طرح مورد حمایت دولت
قرار گیرد .واعظی در پایان در مورد انتخاب وزیر بهداشت هم ،گفت:
بر اساس قانون ما سه ماه وقت داریم و هنوز تصمیمی در این باره
نگرفتهایم .انتخاب وزیر بهداشت هم بستگی به عملکرد آقای نمکی
سرپرست فعلی این وزارتخانه دارد.

معاون حقوقی رییس جمهور:

رسانهها درباره ادعای
اسماعیل بخشی زود قضاوت نکنند

بخش سیاسی -معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این که دولت
باید درباره ادعای اسماعیل بخشی اطالع رسانی کند ،گفت :رسانهها
هم نباید در این زمینه زود قضاوت کنند.
ب ه گزارش ایسنا ،لعیا جنیدی در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه)
هیات دولت  ،اظهار کرد :هیات رسیدگی که از سوی رییس جمهور
تشکیل شده است کار خود را انجام میدهد و گزارشش را اعالم خواهد
کرد .فکر میکنم وزیر اطالعات هم نتیج ه بازرسی خود را اعالم کند.
هدف هیات رییسه مجلس این است که حرفهای اسماعیل بخشی
را بشنود .از وی در مجلس شورای اسالمی هم دعوت شده است تا
صحبتهایش را مطرح کند.
وی خاطر نشان کرد :به نظر من از یک سو باید دولت در این رابطه
اطالع رسانی کند و از سویی هم رسانهها نباید زود قضاوت کنند.
فضای مجازی مزایای زیادی دارد ،اما یک عیب هم دارد که در آن جا
داوری ها زود اتفاق می افتد .در حالی که باید به همه طرفها در این
زمینه فرصت بیان مواضع را داد.
جنیدی در پایان تصریح کرد :اگر ادعاهای بخشی درست باشد ،اتفاقات
رخ داده خالف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود
و اگر هم اتفاقی رخ نداده و یا آن چه که ادعا شده همان گونه احراز
نشود ،بزرگترین سرمایه هر کشور که اعتماد است را تخریب میکند.
بنابراین رسیدگی به این موضوع به صبر و شکیبایی نیاز دارد.

