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خبر
رهامی :به عنوان کاندیدای
اصالحطلبان به میدان میآیم

محسن رهامی گفت :در مورد حضور من کارهایی از
مدتها شروع شده است و جلسات مستمری هست و
اگر فضا فراهم شود به عنوان کاندیدای واحد به میدان
خواهم آمد و کمپینهایی تشکیل شده است.
محسن رهامی ،فعال سیاسی اصالحطلب در خصوص
نحوه ورود اصالحطلبان به انتخابات  1400گفت :اگر
چند نفره وارد شویم ماجرای سال  84تکرار میشود.
نداشتن کاندیدای واحد در سال  84اشتباه ما بود.
وی در ادامــه تصریح کرد :در این دوره همه تالش بر
این است که سرمایه اصالحات روی فردی اصالحطلب
ســرمایهگذاری شــود .امروز بحث پیــدا کردن یک
اصولگرای معتدل در این جریان مطرح نیست .وی
در خصوص حمایــت اصالحات از علی الریجانی هم
اظهار کرد :شاید چنین اخباری بین کارگزاران باشد
که میگویند اگر جریان اصالحات نتوانست کاندیدا
بدهد به ســراغ یک کاندیدای میانه برویم .چرا باید
ســرمایه خود را جای دیگری خرج کنیم؟ تالش ما
این است که اگر رایی داریم کسی را بفرستیم که پیاده
کننده آرمانهای اصالحات باشد.رهامی افزود :اخباری
رســیده که تایید میکند احتماال الریجانی از سمت
حزب کارگزاران وارد میدان انتخابات شود.
ل جاللیزاده ،نماینده ادوار مجلس:
جال 

نمیتوانیم از مجلس یازدهم توقع
کارآمدی داشته باشیم

ل جاللیزاده گفت :توهین به خانم فائزه هاشمی
جال 
در ادامه کارهای عجیب و غریبی بود که متاسفانه در
این  ۷ماه به کرات از سوی نمایندگان مجلس یازدهم
ســر زده است .با مشــاهده این روند میتوان نتیجه
گرفت مجلسی که باید در راس امور باشد ،متاسفانه به
بیراهه میرود و در چنین حالتی نمیتوانیم از مجلس
ل جاللیزاده،
یازدهم توقع کارآمدی داشته باشیم .جال 
توگو با اعتمادآنالین با
نماینده ادوار مجلس ،در گف 
اشــاره به توهین یکی از نمایندگان مجلس به فائزه
هاشــمی اظهار داشت :توهین به خانم فائزه هاشمی
در ادامه کارهای عجیب و غریبی بود که متاسفانه در
این  ۷ماه به کرات از سوی نمایندگان مجلس یازدهم
ســر زده است .با مشــاهده این روند میتوان نتیجه
گرفت مجلسی که باید در راس امور باشد ،متاسفانه به
بیراهه میرود و در چنین حالتی نمیتوانیم از مجلس
یازدهم توقع کارآمدی داشته باشیم .عضو حزب اتحاد
ملت در ادامه گفت :بارها و بارها این مساله مطرح و
تذکرات جدی داده شــده است که شورای نگهبان با
اصرار به نظارت استصوابی و بیتوجهی به دغدغههای
طیفهای گوناگون سیاسی ،چهرههای شایسته را با
دلیلهای مختلف از حضور در انتخابات محروم میکند.
معلوم اســت وقتی کارنامهدارها و افراد با صالحیت
از کاندیداتوری منع میشــوند ،مردم به کسانی رای
خواهند داد که از آنها نمیتوانیم انتظاری بیشــتر از
این داشــته باشیم .او تصریح کرد :در این مدت زمان
نه چندان زیادی که مجلس یازدهم کارش را شــروع
کرده ،به کرات اظهاراتی سخیف و اتهاماتی پوچ نسبت
به چهرههای مختلف شنیده شده است تا نمایندهای
که باید عصاره ملت باشد ،توسط بخشی از مردم مورد
تمسخر قرار بگیرد! این فضا نشاندهنده زوال اخالق
و فرهنگ در یکی از نهادهای مهم حاکمیتی اســت.
این اتفاق بسیار تاسفآور است و قطعا در ادامه آثاری
سوء برای جامعه خواهد داشت .وی توضیح داد :اساسا
خارج شــدن از چارچوب ادب و اخالق در هر قشری
غیرقابل قبول اســت و حاال کــه نمایندگان مجلس
چنین اقداماتی را انجام میدهند ،در آینده تاریخی زیر
سئوال از امروز ثبت خواهد شد .تاکید چندبارهام این
است که انتخابات آزاد تنها راه گریز از بیاخالقی است،
همانطور که در گذشته برگزاری چنین انتخاباتی منجر
به تشکیل مجالسی قوی در دورههای اول و ششم شد.
علیزادهطباطباییتشریحکرد:

شناسایی زن همراه قاضی منصوری
در رومانی

سیدمحمود علیزادهطباطبایی ،وکیل خانواده قاضی
منصوری ،دربــاره خانم همراه قاضــی منصوری در
آلمان و رومانی توضیحاتی ارائه کرد .در روزهای اخیر
مسئله خانم همراه با قاضی منصوری در روزهای قبل
از درگذشــت او در رومانی رسانهای شد .با این وجود
مســئله تنها به تایید وکیل خانواده قاضی منصوری
مبنی بر اینکه «خانمی همراه ایشــان بوده اســت»
محدود شــد ،اما حاال علیزادهطباطبایی در گفتوگو
بــا اعتمادآنالین جزئیات جدیــدی درباره این خانم
ارائه کــرد .ســیدمحمود علیزادهطباطبایی ،وکیل
خانواده منصوری ،درباره آخرین وضعیت این پرونده
به اعتمادآنالین گفت :خانواده منصوری هنوز انحصار
وراثــت خود را ندادهاند که یک مقدار تعلل کردند .به
محض اینکه انحصار وراثت را گرفتند تصمیم داریم
درخواستی به بازپرس ارائه دهیم تا آخرین افرادی را
که با ایشان در روزهای آخر در ارتباط بودند -از روی
موبایل ایشان کام ً
ال مشخص است چه کسانی هستند
و خانواده نیز میدانند این افراد چه کســانی بودند-
به عنوان مطلع به بازپرســی بخواهیم که تحقیقات
انجام شــود تا شاید ســرنخهای جدیدی پیدا کنند.
علیزادهطباطبایی دربــاره «خانمی که همراه قاضی
منصوری بوده است» نیز تاکید کرد :از جمله این افراد
خانمی است که در زمان فعالیت قاضی منصوری به
عنوان معاون دادســتان به عنوان رئیس دفتر ایشان
فعالیت میکرده است.
این خانم همراه ایشان در زمانی که به عنوان رئیس
هیات تخلفات منصوب شدند به سازمان برنامه رفتند
و آنجا مشغول بودند و این خانم در این مسافرت همراه
ایشان بوده است.

سیاست
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حسن رسولی در گفتوگو با همدلی:

نظام حقوقی انتخابات معیوب است

همدلی| احزاب و تشکلهایسیاسی از هر
دو جناح سیاسی در اوضاع و احوال انتخابات
ریاست جمهوری کمترین نقش را دارند ،اما
به هرحال تــاش جمعی خود را معطوف بر
شکلگیری جبهههای موقتی و زودبازده برای
انتخابات میکنند .در بســیاری از موارد هم
کارکردی جز معرفی کاندیدا ندارند و گاهی
حتی تالش برای معرفی کاندیدای واحد نیز
به نتیجه نمیرسد.
حزب سیاســی در ایــران حتی بــه لحاظ
عملکردی و نقشه سیاسی و اقتصادی ضعیف
و غیرقابل اتکا است .از آنجا که احزاب سیاسی
قوی وجود ندارنــد ،انتقادات نیز صرفاً جنبه
فردی پیدا میکنند و جریانهای سیاسی از
عملکرد نادرســت چهرههای نزدیک به خود
در سمتهای مختلف شانه خالی میکنند .در
حوزه اقتصادی با اینکه شرایط ویژه سقوط
معیشت جمعیت باالیی از مردم مطابق آمار و
ارقام محرز شده است ،کلیاتی جز شعارهای
انتخاباتی درباره شایستهساالری و کارآمدی
نمیشنویم و متر و معیاری برای سنجش آن
نیز وجود ندارند .چهرههایی که زمانی با رای
بخشی از جامعه رئیس جمهور میشوند ،غالباً
در پایان دوره دوم تبدیل به چهرههایی منفور
میشــوند .این مســئله درباره تمام روسای
جمهور و دورههای مختلف مجلس شــورای
اسالمی برقرار است.
نارضایتــی عمومی بین دو جناح سیاســی
نوســان میکنــد و گاهی به بحــران عدم
مشــارکت انتخاباتی مردم تبدیل میشــود؛
مســئلهای که خیلیها وقوع آن را در خرداد
 1400پیشبینی میکنند .ادامه این وضعیت
شــاید در آینده خطرات زیــادی را متوجه
دو جناح سیاســی دارد و نشان میدهد که
کنشگری سیاسی ایران نیاز به نو شدن دارد.
با این حال مشــخص نیست فعاالن سیاسی
دو جناح این ضرورت را احساس میکنند یا
بیتفاوتی مردم نســبت به انتخابات را عادی
میانگارند.
نظام حقوقی معیوب برای انتخابات
این است که حسن رســولی ،فعال سیاسی
اصالحطلب در تشــریح وضعیت کنشگری
سیاسی در ایران اظهار داشت«:نظام حقوقی
انتخابــات در ایران متاســفانه به جای آنکه
مبتنی بر ظرفیــت و نقشآفرینی احزاب و
انجمنهای سیاسی باشد ،به گونهای طراحی،
تصویب و اجرا شده است که آنها را تضعیف
کند .به ویژه انتخاباتهای مهم مثل ریاست
جمهــوری دوره دوم بــه جای ارائــه برنامه
مســئوالنه احزاب به مــردم و نامزد مجری،
روند معرفی کاندیدا متناسب با روند متعارف
دموکراسیهای پیشرفته امروزی نیست».
او ادامــه داد«:در ایران محوریــت عمدتاً با
افراد ،چهرهها و شــخصیتها اســت .قانون

جامع انتخابات که الیحه آن توســط دولت
به مجلس دهم داده شــده بود ،تالش کرده
بود این نقیصــه را برطرف و حداقل کمرنگ
کند .البته مجلــس یازدهم تمام آن زحمات
کارشناسی دولت و وزارت کشور را به یکباره
کنار گذاشــت و امروز مشغول اصالح قانون
انتخابــات در قالــب طرحهای پیشــنهادی
نمایندگان کم تجربه ســال اول هســتیم.
متاسفانه امیدی به رفع این کاستی نیست».
این فعال سیاســی اصالحطلب خاطرنشان
کرد«:بنابراین همچنــان در انتخابات آینده
نیز ،عرصــه رقابتهــای انتخاباتی به جای
برنامه محوری و نقشآفرینی احزاب همچنان
بر پایه شــخصیتمحوری استوار خواهد بود.
عالوه بر ایــن نقصی که در نظام انتخاباتی و
اساساً ساختار قانونی فعالیتهای سیاسی در
ایران داریم ،وضعیت موجود در هر دو جریان
اصالحات و اصولگــرا از حیث وجود یک یا
دو حزب جــا افتاده با موانــع جدی روبهرو
هستیم».
رسولی با تاکید بر اینکه امروز بیش از 200
حزب و انجمن سیاسی دارای پروانه فعالیت
از کمیسیون ماده  10قانون احزاب هستند،
گفت«:حداقــل  72حزب از آنــان در قالب
تشــکلهای جبههای در حوزه اصالحطلبی
و اصولگرایــی فعالیــت حزبی و سیاســی
میکنند 30 .حزب عضو شــورای هماهنگی
احزاب اصالحطلب هستند .تعدادی دیگر از
احزاب اصالحطلب در حوزه اصالحات تعریف
میشــوند اما عضو شورای هماهنگی احزاب
اصالحطلب نیستند».

نقش احزاب در انتخابات ریاســت
جمهوری  28خرداد
وی با اشــاره به وضعیت احزاب اصولگرایی
گفت«:در حوزه اصولگرایی گفته میشــود
42حزب در قالب  3نهاد اجماعساز جبههای
فعالیت سیاســی و انتخاباتــی میکنند .اگر
همیــن  72حزب را فقط مبنــا قرار بدهیم،
طبیعی اســت که نه این  72حزب میتوانند
برنامه و نامــزد برنامهمحــور و حزبمحور
ریاســت جمهوری ارائه کننــد و نه اینکه
اساســاً ظرفیت انتخابات ریاست جمهوری
که حداکثر در  5یا  6نامزد انتخاباتی آرایش
رقابتها شــکل میگیرد ،ظرفیت قبول این
 72نامزد فرضی را دارا است».
ایــن فعــال سیاســی اصالحطلــب تاکید
کرد«:کاســتیهای نظام انتخاباتی و سیاسی
و با انبوهی از احزاب در دو جریان شــناخته
شده کشور دو عامل اساسی بر سر راه نهادینه
شدن تحزب و حزبی شدن انتخابات در ایران
هســتند .لذا پیشبینی من این است که هر
دو جریان سیاسی کشور ،چارهای جز توافق
و تمرکز بر نقاط مشــترک در ســازماندهی
انتخابات در قالب نهاد اجماعساز و جبههای
ندارنــد .از این جهت بــا توجه به باقی بودن
هر دو مانع اساسی ،تغییری از جهت تقویت
نقش احزاب در انتخابات ریاســت جمهوری
 28خرداد  1400به وقوع نپیوندد».
رســولی در پاســخ به این پرســش که آیا
نهــاد اجماعســاز اصالحطلبــان میتواند
کارکرد تقویتی برای احزاب داشــته باشــد،
گفت«:منشــور اصالحطلبــی و جامعــه

اصالحطلــب همواره به عنــوان جهتگیری
راهبردی تقویت احزاب را برای ســاماندهی
اوضاع سیاست داخلی کشور ،مدنظر داشته و
اعمال میکرده است .بنابراین دولت اصالحات
حتی بــه این منظور یارانه بــرای احزاب در
مجلس در نظر گرفته است».
او ادامه داد«:نهاد اجماعساز اصالحطلبان در
گذشــته و آینده با تاکیــد بر همین رویکرد
فعالیت خواهد کرد .رویکــردی که بیش از
دو ســوم اعضای نهاد اجماعساز دبیران کل
حزب بوده وخواهند بود و ســایر چهرههای
ملی غیر حزبی که کمک همافزایانه به احزاب
خواهند داشت ،تعدادشان یک سوم حداکثر
کل خواهد بــود تا با این ترکیب لطمهای به
غالب بودن نظر و نقش احزاب اصالحطلب در
فرآیندهای انتخاباتی وارد نشود».
حسن رسولی با اشــاره به روند شکلگیری
ساختار مطلوب حزبی در ایران گفت«:اینکه
آیا این ساختار بهترین ساختار است یا خیر؛
قطعا پاســخ منفی است .ساختار مطلوب آن
اســت که یک یا دو حــزب اصالحطلب به
نمایندگی از تفکر اصالحطلبی سیاستورزی
انتخاباتی کننــد و مردم بــا دریافت برنامه
و نامــزد آنان بتوانند در مــورد تعیین رفتار
انتخاباتی خود تصمیم بگیرند.
به دلیل دو مانع عمدهای که 42ســال است
همچنان بر ســر راه رسیدن به یک ساختار
مطلوب انتخاباتی وجود دارد ،انتخاب دیگری
فــراروی دو جریان اصالحطلــب و اصولگرا
نیست و ناگزیر از تشکیل نهادهایی مثل نهاد
اجماعساز اصالحطلبان هستیم».

فائزه پاسخ محسن را داد و یاسر پاسخ فائزه را

ادامه نامهنگاری «هاشمیها»
همدلی| دعوای سیاسی و خانوادگی فرزندان
مرحوم هاشمی رفســنجانی ادامه دارد .یک
طرف فائزه دختر جنجالی آیتاهلل ایســتاده
و طرف دیگر محســن و یاســر و جمعی از
اصالحطلبان که طی روزهــای اخیر از فائزه
انتقاد کردهاند .بعد از انتشــار ســخنان فائزه
درباره ترامپ ،محسن؛برادر بزرگترش دست
به کار شد و طی نامهای علنی از او انتقاد کرد.
نشان میداد که بین اعضای خانواده
این نامه 
اختالفات سیاسی پررنگتر شده است .ضمن
این که این تحلیل نیز با پاســخ فائزه تقویت
احتماال میخواست

شد با این اقدام ،محسن
راه خود را رسما از فائزه جدا کند و به مخالفان
بگوید ســخنان فائزه را به پای او ننویســند.
دیروز امــا نامهنگاریهای علنی ادامه یافت و
فائزه هاشمی در نامهای پاسخ محسن را داد.
ایجاب میکند از تذکر و تالش باز

او نوشت« :اگر مسائل شخصی انگیزهای برای و اصل نظام
حکم نمیکند که نایستیم و از هر چیزی که برگشت به اهداف
مشی من بود آیا عقل سلیم 
ممکن میکند

از  ۳۰سال گذشته تاکنون ساکت و در امنیت انقالب از این مسیر اشتباه را
باشم و از منافع نزدیکی به قدرت بهتر و بیشتر اســتقبال کنیم .اگر دغدغه ما توسعه کشور،
حقوق مردم ،آزادی و دموکراسی است و نه بقا.
بهرهمند شوم؟»
او در بخــش دیگــری از نامه خود بــا ابراز شاهد انحرافات بسیار عمیقتر از انحراف ایجاد
خرســندی از نگارش نامه از ســوی برادرش شده توســط آقای احمدینژاد در این دوران
حق میدهم چون برای خودش هستیم که وظیفه تکتک ما را از دوران آقای
گفته«:به او 
تر میکند».
آینــدهای ترســیم کــرده و دنبــال حذف هاشمی سنگین 
موانع اســت ».وی ادامــه داد«:رأی ندادن به فائزه هاشــمی با انتقاد از چهرههای سیاسی
ترامپ اگر آمریکایی بــودم» به دلیل چهره نوشــته« :منتقدینی که واویال برای معیشت
خطرناک ترامپ اســت .چرا «بــرای ایران او مردم بهراهانداختهاند ،آیا خطاب شــعارها و
ترجیح مــیدادم؟» چــون بخشهایی و رفتارها در صدهــا صحنه اعتراضی ،تحصن،

را
افــرادی خطرناکتر از ترامــپ در قلدری و اعتصــاب و تجمعات اقشــار مختلف حداقل
عدم پایبندی به اصــول و قواعد و مقررات با در ســه سال اخیر را نشــنیدند و ندیدند که
عملکرد و بعضاً سیاستهای نادرست ،کشور متوجه مدیران و مســئوالن در داخل بود؟ به
نظر میرســد درک مردم با تمامی مشکالت

را در سراشیبی ناکارآمدیها ،سوءمدیریتها،
بیکفایتیها ،دگماندیشیها و حتی گاهی تا از خواص بیشــتر اســت .کســانی بایستی
مرز تالشی پیش بردهاند ،به مطالبات عمومی عذرخواهی کنند که کم یا زیاد ،مســتقیم یا
نه تنها توجهی ندارند ،بلکه در خاموش کردن غیر مستقیم ،با منافع یا بیمنافع ،با درک یا
جریانی میشوند که به

سبقت میگیرند .حفظ اصل انقالب از روی ناآگاهی همراه

آن از هم

بنبست رساندن مطالبات عمومی و اصالحات،
نابود کردن منافع ملی ،تضییع حقوق مردم،
انحراف جدی از اهداف انقالب ،فاصله گرفتن
از اســام واقعی را بــرای حفظ خود به جای
دنبال میکنند».
حفظ نظام سالهاست 
طی روزهــای اخیر افراد مختلفــی از فائزه
هاشمی خواسته بودند که به خاطر سخنانش
درباره ترامپ از مــردم عذرخواهی کند .این
نامه فائزه در واقع تنها پاسخ به محسن نبود،
بلکه او پاسخ به این افراد را نیز داد.
نظر میرســد که کنایه فائزه به محســن
به 
هاشمی با به کار بردن این عبارت که «برای
خودش آیندهای ترسیم کرده و دنبال حذف
موانع اســت» به این خاطر است که محسن
هاشمی رفسنجانی برنامههای برای خود در
برخی میگویند

آینده سیاســی ایران دارد.
احتمال هســت که او درانتخابات ریاســت
جمهوری  1400کاندیدا شود .او فعال رئیس
شــورای شهر تهران است و پیش از این یکی
از گزینههای جدی شهرداری تهران نیز بود.
امــا نامهنگاریهــا به این جا ختم نشــد و

دیروز یاســر هاشمی نیز دســت به قلم برد.
او در نامــه علنی خود خطــاب به خواهرش
نوشــت«:نمیدانم کامنتهای ذیل مصاحبه
خود و نامه محســن را دیدی یا نه که هر چه
بیشــتر میخوانم ،نگرانیام برای ایران عزیز
دوچندان میشــود که بعضیهــا – البته با
قیاس معالفارق – دورههای متعدد تاریخ ایران
را یادآوری کردهاند که وقتی تصمیمسازان و
تصمیمگیران ،چشــم از حقایق تلخ بستند و
دل به شــیرینی خرافات بستند ،مردم از سر
ناچاری چشمبهراه بیگانگان نشستند که اگر
از ظلم مغهای زرتشــتی در ســالهای آخر
ساســانیان و بعدها حملــه مغوالنه چنگیز
بگذریــم ،نمیتوانیم از حملــه عثمانیان به
ایران بگذریــم که دقیقاً وقتی اتفاق افتاد که
تشــیع صفــوی ،تعالیم
بدعتها و خرافات
ّ
تشیع علوی را کمرنگ کرد و نتیجه
آسمانی ّ
آن شد که محمود افغان ،در جنگی که شبیه
یک پیادهروی بود ،ایران را فتح و جنایاتی در
اصفهان کرد که تاریخ از بازنشر آن شرم دارد».
جدای از این نامهها ،شــنیدهها حاکی از آن
اســت که بین فرزندان هاشــمی رفسنجانی
درباره یک وصیتنامه اختــاف وجود دارد.
برخی میگوینــد که وصیتنامــه اصلی را

محسن هاشــمی در اختیار گرفته و به باقی
برادران نمیدهد .او اخیرا در یک

خواهران و
برنامــه تلویزیونی گفته بــود که وصیتنامه
مرحوم هاشمی رفسنجانی را به رهبر انقالب
داده است .محســن هاشمی در تشریح علت
این رفتار خود توضیــح داد که چون پدرش
مطالبی را در این وصیتنامه گفته که مربوط
به شــخص آیتاهلل خامنــهای رهبر انقالب
اسالمی اســت .فائزه هاشمی نیز این نوشته
نامه نمیداند و میگوید این نامهای
را وصیت 
بود که پدرش درباره وضعیت کشور به رهبر
معظم انقالب نوشته و معتقد است وصیتنامه
اصلی هاشمی گم شده است.

خبر
حجتاالسالم صدیقی:

از نقل ماجرای غسل
آیتاهلل مصباح شرمندهام

امام جمعه موقت تهران از سخنان اخیر خود درباره
بازشــدن چشــمان مرحوم مصباحیزدی در جریان
تغســیل گفت :آن مطلب خیلی دقیق نبود ،چون
شاید آن غسال هم خیلی دقیق نبود .نقل شده بود و
ما هم نقل را بازگو کردیم .از اینکه این نقل را ما نقل
کردیم بین خودم و خدا شرمندهام.
بــه گزارش ایســنا ،امــام جمعه موقت تهــران از
ســخنان اخیر خود درباره بازشدن چشمان مرحوم
مصباحیزدی در جریان تغسیل عذرخواهی کرد.
حجتاالســام کاظــم صدیقی طی ســخنانی در
مراسم بزرگداشت آیتاهلل مصباح یزدی در مسجد
جامع قلهک با اشاره به نقل جملهای درباره بازشدن
چشمان آن مرحوم در جریان تغسیل ،اظهار کرد :در
در مصاحبهای یک نکتهای را مطرح کردم که همین
جــا از روح بلند آیتاهلل مصبــاح یزدی عذرخواهی
میکنــم که ما چقدر کوتاه فکر میکردیم و کرامت
آقای مصباح را ما چه میدیدیم که این جور فضایی
هم ایجاد شد.
وی افزود :برخی از افراد غافل گاهی جسارت کردند و
این حرف ما باعث شد که اینها در موضع بدی قرار
گیرند و به ســاحت یک نماینده ائمه اطهار وهادی
راه احیانا جسارتی کرده باشند .صدیقی با بیان اینکه
از خانواده مرحوم مصباحیزدی عذرخواهی میکند،
ادامه داد :از مومنان و از کســانی که پای خطبههای
ما بودهاند و دلی با این روضهخوان دارند و این روزها
شــاهد این طوفانها هستند ،از همه با همه وجودم
عذرخواهی میکنم.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه جا نداشت
من کرامت آیتاهلل مصبــاح را یک همچین چیزی
بگویــم ،گفت :آن مطلب خیلــی دقیق نبود ،چون
شاید آن غسال هم خیلی دقیق نبود .نقل شده بود
و مــا هم نقل را بازگو کردیم .از اینکه این نقل را ما
نقل کردیم بین خودم و خدا شــرمندهام .از آیتاهلل
مصباح شرمندهام و از شما مومنان که گاهی ما باعث
میشویم که به شما زخمزبان بزنند هم شرمندگی
دارم .از امــام زمان هم عذرخواهــی میکنم.اعالن
شرمندگی و انفعال دارم.
صدیقی همچنین تصریح کرد :شــاید آن غسال هم
به دلیل اینکه محبتی داشــته است برایش توهمی
پیش آمده ،البته کرامت بزرگتر از این موارد همان
کتابها و سخنرانیهای ایشان است و شاگردانی که
تربیت کرده است .ما اشتباه کردیم که آن موضوع را
به عنوان کرامت نقل کردیم.
سیدابراهیمرئیسی،رئیس قوهقضائیه:

تالش دستگاهها در راستای تحقق شعار
«ما میتوانیم» باشد

رئیس قوهقضائیه با اشاره به سخنان رهبری در ۱۹
دیماه و تأکید ایشان بر خنثیسازی تحریمها گفت:
همه باید در راســتای خنثیسازی تحریمها تالش
کنند و تالش همه دستگاهها باید در راستای تحقق
شعار ما میتوانیم باشــد .به گزارش ایرنا رئیس قوه
قضائیه گفت :امروز مردم انتظارشان از قوای سهگانه
آن است که در اقداماتشان امیدآفرین و گرهگشا باشند
و دغدغههای معیشتی مردم باید گشوده شود و هر
چه بیشتر اقدامات قوای حاکمیتی به امیدآفرینی در
میان مردم بیانجامد و دشمن را ناامید کند.
ســید ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضائیه ،در پایان
نشست مشترک سران قوا با ابراز خرسندی از تشکیل
زود به زود جلسات مشترک ســران قوا اظهار کرد:
این جلسات حتما میتواند منجر به طرح مشکالت
مردم و گشایش در آنها بشود .وی افزود :امروز مردم
انتظارشان از قوای سهگانه آن است که در اقداماتشان
امیدآفرین و گرهگشا باشند و دغدغههای معیشتی
مردم باید گشوده شود و هر چه بیشتر اقدامات قوای
حاکمیتــی به امیدآفرینی در میان مردم بیانجامد و
دشــمن را ناامید کند .سید ابراهیم رئیسی با اشاره
به ســخنان رهبری در  ۱۹دیماه و تأکید ایشان بر
خنثیســازی تحریمها گفت :همه باید در راستای
خنثیســازی تحریمها تالش کننــد و تالش همه
دستگاهها باید در راستای تحقق شعار ما میتوانیم
باشــد .وی ادامه داد :ما نیروهای کارشناس ،انقالبی
و مجاهد کم نداریم و کارآفرینان و سرمایه گذارانی
هســتند که میتوانند تولید را جهش بدهند لکن
بایــد موانع تولید رفع بشــود و ما باید در جهت آن
تالش کنیم .مجموعه این اقدامات اقداماتی است که
میتواند در نهایت به خنثیکردن تحریمها بیانجامد
و این کار شدنی است .رئیس قوهقضائیه با تاکید بر
حمایت همهجانبه حاکمیت از فعاالن اقتصادی گفت:
نکته مهم آن است همه اقدامات ما باید بتواند گره از
زندگی مردم باز کند .وی افزود :معیشت و سالمت دو
محور اصلی در صحبتهای نشست امروز بود و این
دو محور البته باید مورد توجه همه دســتگاهها قرار
بگیرد .سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اهمیت سالمت
اداری ،تأکید کرد :ســامت در سازمان اداری کشور
مورد توجه مردم اســت و ما بر این ســامت تاکید
میکنیم؛ چراکه سالمت اداری ،سالمت اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی را رقم میزند و اگر نظام اداری ما
بر نظامی قانونمند و سالم باشد نتیجه آن رفع دغدغه
مردم خواهد بود .وی در پایان با تأکید مجدد بر لزوم
همکاری و انسجام سه قوه تحت هدایت رهبر معظم
انقالب گفت :همکاریهای ما باید منجر به ناامیدی
دشمن شود و دوستان را امیدوار کند .این نشست به
میزبانی سید ابراهیم رئیسی رئیس قوهقضائیه برگزار
شد .نشست قبلی سران قوا ،در تاریخ هشتم دی ماه
سال جاری به میزبانی رئیس مجلس شورای اسالمی
برگزار شده بود.

