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 تصویب کلیات طرح ساماندهی 
صنعت خودرو

تصویب کلیات طرح س��اماندهی صنعت خودرو، 
پیش��نهاد مدیریت مصرف بنزین با اس��تفاده از وضع 
عوارض، اعالم وصول طرح تش��کیل س��ازمان جوانان، 
ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره 
شرکت های دولتی، و ...از جمله مهمترین اخبار جلسه 

روز گذشته مجلس شورای اسالمی است.
جلس��ه علنی مجلس شورای اس��المی به ریاست 
عل��ی الریجان��ی برگزار ش��د و نماین��دگان، گزارش 
کمیس��یون اجتماعی درخص��وص الیحه یک فوریتی 
موافقت نام��ه بین دول��ت جمهوری اس��المی ایران و 
کمیس��یون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به 
نمایندگی از س��ازمان ملل متحد درخصوص تاسیس 
مرکز آسیا و اقیانوس��یه برای مدیریت اطالعات بالیا، 
بررسی گزارش نهایی کمیس��یون کشاورزی در مورد 
تحقی��ق و تفحص و بررس��ی عملکرد مرکز کش��ت و 
صنعت کارون و طرح توس��عه نیشکر، بررسی گزارش 
کمیس��یون صنایع و مع��ادن درخص��وص طرح یک 
فوریتی ساماندهی بازار خودرو و... را به عنوان دستور 

کار، بررسی کردند.
نمایندگان مجلس کلیات طرح ساماندهی صنعت 
خ��ودرو را با ۱۰۴ رای مواف��ق، ۶۷ رای مخالف و ۱۰ 
رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس 

تصویب کردند.
در جری��ان بررس��ی این طرح، مجل��س دولت را 
مکل��ف کرد ت��ا حق��وق ورودی خودروهای س��واری 
را براس��اس حجم موت��ور، میزان مصرف س��وخت و 
می��زان آالیندگی تعیین نمای��د. همچنین محمدرضا 
پورابراهیمی با اش��اره به اینک��ه در الیحه بودجه ۹۸ 
دولت هیچ پیشنهادی برای تغییر قیمت بنزین نداده 
است، گفت: بنده طرحی در کمیسیون اقتصادی ارائه 
دادم که به کمیس��یون تلفیق ببریم و آن اس��تفاده از 
روشی تحت عنوان مدیریت سوخت در کشور و وضع 

عوارض بر مصرف سوخت است.
در ادامه نمایندگان مجلس الیحه موافقت نامه بین 
دولت جمهوری اس��المی ایران و کمیسیون اقتصادی 
و اجتماعی آس��یا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان 
ملل متحد درباره تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای 

توسعه مدیریت اطالعات بالیا را تصویب کردند.
همچنین یک عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای 
اس��المی از اعالم وصول طرح تش��کیل س��ازمان امور 
جوانان خبر داد. همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه س��ال ۹۸ از مصوبه این کمیسیون برای 
ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره 

شرکت های دولتی خبر داد.
تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس

حاجی دلیگانی: دولت لیست بدهی ها و مطالباتش 
را به مجلس ارائه کند

قاضی پور: برای خوش رقصی نزد واردکنندگان به 
تولیدکنندگان داخلی خودرو توهین نشود

انتق��اد عبادی نس��بت به نحوه توزیع گوش��ت و 
کوتاهی در ارایه بسته حمایتی به کارگران

نماین��ده رودبار: واحدهای صنعتی و تولیدی امیر 
منصور آریا هر چه زودتر تعیین تکلیف شود

انتقاد »ساعی« از پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی 
حقوق در الیحه بودجه ۹۸

سلیمی: بسته های حمایتی دولت به برخی مردم 
نرسیده است

انتقاد نماینده تاکستان از عملکرد دولت در بخش 
کشاورزی

نماینده س��نقر خواس��تار توجه جدی س��تاد کل 
نیروهای مسلح به استان کرمانشاه شد

موس��وی الرگانی: دولت ها با کمک های بی حد و 
حصر به دو خودروساز به مردم خیانت کرده اند

تذکرات نماینده ارومی��ه به رئیس جمهور، رئیس 
مجلس و ۵ وزیر کابینه

کاظم��ی: مراک��ز درمانی طرف ق��رارداد با تامین 
اجتماعی خدمات نمی دهند

درخواس��ت خدابخش��ی برای باز ک��ردن راه های 
روستاهای الیگودرز ایسنا

بهارستان

نمایندگان مجلس تسلیم فشار ها نشوند
عض��و ش��ورای مرکزی جبهه مردم��ی نیرو های انقالب گف��ت: حال که در 
کمیس��یون تلفیِق بودجه ]۹۸[ برای پیش��گیری از »فرار مالیاتی حدود ۷ هزار 
میلیارد تومانی«، پزشکان مکلف به استفاده از پوز ]دستگاه کارتخوان[ شده اند، 

نمایندگان تسلیم فشار ها برای حذف این بند نشوند.
س��یدمحمد حسینی گفت: حال که در کمیس��یون تلفیِق بودجه ]۹۸[برای 
پیشگیری از »فرار مالیاتی حدود ۷ هزار میلیارد تومانی«، پزشکان مکلف به استفاده 
از پوز ]دس��تگاه کارتخوان[ش��ده اند، نمایندگان تسلیم فش��ار ها )هرچند پر زور!( برای 

حذف این بند نشوند.
اخیرا کمیس��یون تلفیق بودجه، پزش��کان را مکلف به استفاده از دستگاه کارتخوان 
کرده اس��ت. این تصمیم بعد از آن گرفته ش��د که برخی پزشکان برای فرار از پرداخت 

مالیات، حق الزحمه خود را به صورت نقدی از بیماران دریافت می کردند.  میزان

دیدگاه
به من نگفته اند ممنوع الخروجم

رئیس سازمان خصوصی سازی از ممنوع الخروجی خود اظهار بی اطالعی کرد 
و گف��ت: هیچ محاکمه ای در کار نبوده و ت��ا االن هیچ مقام قضایی با من در این 

ارتباط تماس نگرفته است.
میرعل��ی اش��رف عبداهلل پوری حس��ینی اظهار ک��رد: اینکه آقای��ان )برخی 
نمایندگان مجلس( اظهار می کنند من ممنوع الخروج هس��تم باید عرض کنم که 
تاکن��ون )یکم بهمن ماه( نه یک مقام قضایی ب��ا من تماس گرفته، نه احضاری صورت 
گرفته، نه محاکمه ای در کار بوده و نه اساسا کسی به من گفته که ممنوع الخروج هستم. 

وی با بیان اینکه من ممنوع الخروج باش��م یا نباش��م قصد خروج از کش��ور را ندارم، از 
تالش برخی نمایندگان برای رایزنی با قوه قضاییه برای گرفتن حکم ممنوع الخروجی اش اظهار 
بی اطالعی کرد و گفت: اگر شکایتی علیه کسی مطرح شود بازپرس ورود می کند و به فرد اعالم 

می کند و اگر احساس کرد که فردی باید ممنوع الخروج شود به او اطالع می دهد.  ایسنا

در حاشیه
نقشه راه برای تربیت پاسدار را سردار فضائلی تدوین کرد

جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: سردار فضایلی 
توانس��ت طرح جامع نظام تربیتی و آموزش��ی سپاه را تدوین کند و همین االن 
س��پاه هم براس��اس همان نقشه راه، پاس��داران را در جنبه های مختلف تربیت 

می کند.
س��ردار حسین سالمی در حاشیه مراسم ترحیم سردار احمد فضائلی با بیان 
اینکه من بیش از ۳۰ س��ال با س��ردار فضائلی ارتباط و آشنایی داشتم، اظهارداشت: 

سردار فضائلی از الگوهای مجسم پاسدار واقعی اسالم بود.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه در پایان با بیان اینکه دانش��گاه امام حس��ین )ع( در 
زمان فرماندهی سردار فضائلی با پیشرفت های قابل مالحظه ای در زمینه های تحقیقاتی، 
پژوهشی، تربیتی و آموزشی همراه بود، خاطرنشان کرد: آرامش، وارستگی، وقار و تواضع 

وی، وجوه تمایز سردار فضایلی در قیاس با دیگران بود.  مهر

پاسداران

چرایی عدم حضور موگرینی در نشست ورشو
ادامه از صفحه اول

یکبار دش��من بر سر موضوع هس��ته ای با رفتار 
فریبنده خود توافقی را با جمهوری اس��المی ایران به 
امضا رساند که دیری نپایید آن را زیر پا گذاشت و نه 
تنها اجرا نکرد، بلکه از آن خارج ش��د. این اتفاق که با 
خوش��بینی برخی در کشور همراه بود، زیان زیادی به 

جمهوری اسالمی وارد کرد.
به ه��ر صورت، برخ��ی در داخل ب��ه خاطر عدم 
حض��ور فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در نشس��ت ورش��و ش��ادمان و خرسند 
نباش��ند و آن را در راستای سیاست همراهی اتحادیه 
اروپا با ایران ندادند، موگرینی در آن زمان مس��افرت 

است و به نشست ورشو نیز هیچ اعتراضی ندارد.

سرمقاله

رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه  ن یبــــو باید س��واد رسانه ای نوجوانان تر
و جوان��ان را افزایش دهیم، گفت: لحن ما ایرانی ها 
در فضای مجازی نس��بت به کش��ورهای پیشرفته 

در این رابطه نامناسب تر است.
حجت االس��الم حس��ن روحانی ضمن بازدید از 
نمایش��گاه »کس��ب و کارهای آینده« که در وزارت 
ارتباطات و فناوری ارتباطات برگزار اس��ت، در جمع 
مدیران این وزارتخانه اظهار کرد: اولین کسی که رادیو 
را ممن��وع کرد پهلوی اول بود و اولین فیلترینگ به 
وجود آمد و بعدها تلویزیون آمد. ما در مبارزات انقالب 
اس��المی از رادیو استفاده کردیم و صدای امام)ره( را 

ضبط می کردیم و با تلفن انتقال می دادیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه الزم است فرهنگ 
استفاده از هر تکنولوژی و وسیله ای را به مردم یاد 
داد، اظهار کرد: باید به مردم اس��تفاده از اتومبیل 
را آموزش دهیم و نمی شود به دلیل اینکه تصادف 
در جاده ها اتف��اق می افتد، بگوییم که به هیچ وجه 
اتومبیل اس��تفاده نکنید. خب اگر اتومبیل نباشد، 
راه حل جایگزین آن چیست؟ آیا مردم باید با قاطر 
جابجا شوند و دیگر به فکر جایگزین آن نیستند؟

روحانی تاکید کرد: ما نمی توانیم با خواس��ت 
مردم مبارزه کنیم، این نه قانونی است و نه شرعی. 
ما فکر می کنیم اختیاراتی داریم که از آس��مان ها 
آم��ده و می توانیم به زمینی��ان هر فرمانی را صادر 
کنیم، اینطور نیست ما هر اختیاری داشته باشیم؛ 
خداون��د هم ب��ه پیامبرش فرمود ت��و وکیل مردم 
نیس��تی و فقط باید پیام را به آنها برس��انی. مردم 

خودشان می دانند که انتخاب کنند یا نه.
رئیس جمهور تصریح ک��رد: در فضای مجازی 
متأسفانه لحن های ما نامناسب است و آن طور که 
م��ن در یکی دو مقاله خوان��ده ام، می گویند لحن 
ما ایرانی ها در فضای مجازی نس��بت به کشورهای 
پیش��رفته در این رابطه نامناس��ب تر است. چرا ما 
باید با لحن بدی با هم صحبت کنیم؟ حاال درست 
است ما این مثل را داریم که »حیا در چشم است« 

و این لحن های نامناس��ب در فضای مجازی اتفاق 
می افتد اما به هر حال همچنان رعایت های اخالقی 

و اسالمی را داریم و باید رعایت کنیم.
روحانی خاطرنش��ان کرد: ش��ما ی��ک موبایل 
دس��ت ف��رد می دهی��د و از اول برای��ش درخت 
ممنوعه ایجاد می کنید. مثال می گویید دراین پیام 
رس��ان واردشو و در پیام رس��ان دیگری وارد نشو. 
این یکی بهش��ت است و دیگری جهنم، این خوب 
اس��ت و آن یکی ب��د. در این ش��رایط آن جوان و 
یا نوجوان برایش س��وال پیش می آید که این چه 
چیزی اس��ت که برای من خط��ر دارد و مرا از آن 
نهی می کنند؟ این به معنای آن اس��ت که خود ما 
آن فرد را تحریک می کنیم که ببیند این چیس��ت 
که ما او را از رفتن به سمت آن پیام رسان و یا آن 

موضوع خاص منع می کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه برخی تصور می کنند 
که این دس��تگاه در اختیار ما است و ما می توانیم 

دس��تور بدهیم تا فیلتر شود، ادامه داد: حاال فرض 
کنیم فیلتر ش��د، با فیلترش��کن چ��ه می کنیم؟ با 
فیلتر ش��کن مقابله کردید با پیام رسان های دیگر 
چ��ه می کنی��د؟ روزانه اگ��ر فیلترش��کن آمد چه 
خواهی��م کرد؟ االن نتیجه ای��ن کار ما بعد از یک 
س��ال چه ش��د؟ همه ما ضرر کردیم و اول از همه 

بچه ها و نوجوانان ضرر کردند.
روحانی اظهار داش��ت: به نظ��ر من راه حل چیز 
دیگری است؛ نه راه حل افراط گری است که بخواهیم 
از این فضا علیه آبروی مردم استفاده کنیم و نه راهش 
این اس��ت که به طور کام��ل آن را ببندیم و راهش 
را بر مردم س��د کنیم بلکه ما باید س��واد رسانه ای و 

دیجیتالی نوجوانان و جوانان را افزایش دهیم.
رئیس جمهور یادآور شد: باید یکی از درس های 
آموزش و پرورش در مقطع دبس��تان این باشد که 
به بچه ها بگویند از این ابزار چگونه باید اس��تفاده 
کنند. والدین بدانند چگونه با فرزندانشان صحبت 

کنند. معلم ها بدانند در کالس چطور رفتار کنند.
وی افزود: ش��ما در خارج از کشور نمی بینید 
مردم مثل ایران اینقدر گوش��ی دستشان بگیرند. 
برای اینکه همه چیز متراکم ش��ده در این فضای 
مجازی. چون ما رس��انه آزاد نداریم و یک رس��انه 
دولتی، رادیو و تلویزیون داریم. اگر ما ۵۰۰ رسانه 
داش��تیم در فضای مجازی این همه تورم نمی شد. 

تورم که فقط در اجناس و مواد غذایی نیست.
روحان��ی گفت: اگ��ر این جناح، آن دس��ته، آن 
حزب، رادیو و تلویزیون داشتند، نصف حرف های خود 
را آنجا و به طور رسمی مطرح می کردند. با شناسنامه 
این حرف را می زدند. مشخص می شد آن فرد کیست. 
طرفدار کدام حزب است. اما در فضای مجازی چنین 
چیزی نیس��ت و باید اینها اصالح شود و در قوانین و 

مقررات ما این موارد را باید اصالح کنیم.
وی تأکی��د ک��رد: م��ا باید یک تح��ول بزرگ 
در کش��ور ایجاد کنیم و ش��ما می دانید که چقدر 

ب��رای تحقق این تحوالت، دولت تحت فش��ار بوده 
و از زمین و آس��مان به ما فش��ار آورده اند و بارها 
ارگان هایی خواستند که تصمیم هایی بگیرند و مانع 
شوند که ما به آنها گفتیم تصمیم شما غلط است.

وی ب��ه موضوع اش��تغال جوان��ان پرداخت و 
گف��ت: امروز یکی از مباحث مهم دولت، اش��تغال 
اس��ت مخصوصا اش��تغال جوانان تحصیلکرده که 

هم اکنون آمار رسمی بیکاری ۱۱.۷ درصد است.
وی درباره مسئله حجاب در جامعه اظهار داشت: 
در حج��اب اول به زنان توجه می کنیم، در حالی که 
موضوع حجاب در قرآن ابتدا از مردان ش��روع شده 
اس��ت و در آیات قرآن به چش��م مردان و نگاه آنها 
پرداخته شده اس��ت. رئیس جمهور در مورد حجاب 
تأکید کرد: حجاب در قرآن به نگاه مردان اشاره دارد 
که هرزه نباش��ند و از ما مردها ش��روع می شود در 

حالی که ما زنان و دختران را دستگیر می کنیم.
روحانی ادامه داد: آغاز حجاب از چش��م است 
و بعد به زینت می رس��د و باید بدانیم که اساس��ا 
حجاب برای امنیت است و خداوند حجاب را برای 
جلوگیری از آزار در جامعه قرار داده تا زنانی که با 
حجاب هس��تند مشخص باشند که باعفت هستند 
و در کوچه و خیابان، عده ای مریض دنبال آنها راه 

نیفتند و در واقع حجاب حمایت از زن است.
روحانی با اشاره به اهمیت جوانگرایی در اداره 
امور کش��ور عنوان کرد: اینکه االن ما مس��ئولیت 
داریم به این معنی نیس��ت که باس��وادتر هستیم، 
حاال به دالیلی ما انتخاب شدیم. خیلی ها زیردست 

ما هستند که از ما باسوادتر هستند.
وی خط��اب ب��ه وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات گفت: از روز اول که ایشان را برای وزارت 
ارتباطات انتخاب کردیم، چند شرط گذاشتیم که 

شرط اول آن ایجاد اشتغال بود.
رئیس جمهور یادآور شد: آقای آذری جهرمی به 
من قول داد که در هر س��ال ۱۰۰ هزار ش��غل ایجاد 
می کند، در واقع باید االن ۱۵۰ هزار شغل ایجاد کرده 

باشد و برای آنها زیرساخت فراهم کند.  مهر

روحانی در جمع مدیران وزارت ارتباطات:

لحن ما ایرانی ها در فضای مجازی خیلی نامناسب است

در  فیلترینگ  از  رئیس جمهور  انتقادهای 
حالی است که وی پیش  از این در بخشنامه ای 
خواستار برخورد با فیلترشکن ها نیز شده بود.

گذشته  روز  روحانی  حسن  حجت االسالم 
از  ارتباطات  وزارت  ارشد  مدیران  جمع  در 
فیلترینگ انتقاد کرد و گفت: اگر فیلتر کردید 
با فیلترشکن ها چه می کنید؟ در این یک سالی 
که تلگرام فیلتر شد، همه ضرر کردیم. او در 
دستور  عامالن  از  سخنانش  از  دیگری  بخش 
برای فیلترینگ نیز انتقاد کرد و گفت: اشکال 
کار این است که فکر کردیم که این دستگاه 
تحت فرمان ما است که دستور می دهیم فیلتر 
و فیلتر می شود؟ خب فیلتر شد چکار می کنید؟ 
فیلترشکن  با  می کنید؟  چکار  شکن  فیلتر  با 
آمد  فیلترشکن  روزانه  می کنید؟  چکار  بعدی 

چکار می کنید؟
انتقادهای رئیس جمهور از فضای فیلترینگ، 

در حالی بیان می شود که در اردیبهشت ماه 97 
به  خطاب  رئیس جمهور  سوی  از  بخش نامه  ای 
وزیر ارتباطات در فضای مجازی منتشر شد که 
در آن روحانی، خواستار برخورد با فیلترشکن ها 
شده بود. این بخش نامه هیچ گاه از سوی دولت 

تکدیب نشد.
 96 دی ماه   25 تاریخ  در  که  نامه  این  در 
شبکه های  در  اردیبهشت   17 و  شده  نوشته 
اجتماعی منتشر شد، روحانی از وزیر خود آذری  
جهرمی می خواهد که »با توجه به وقایع اخیر و 
تاثیر فضای مجازی بر افزایش هیجانات جامعه« 

اقداماتی را »به قید فوریت« انجام دهد. 

اعضای  از  تقی پور  رضا  نیز  بعد  چندی 
تاکید  از  مجازی  فضای  عالی  شورای  حقیقی 
برخورد  و  وی.پی.ان ها  ساماندهی  بر  روحانی 
برای  کارا  مدیریت  و  فیلترشکن ها  با  موثر 
توسط  ابزارها  این  از  مشروع  بهره برداری 
داده  خبر  سازمان ها  و  مجازی  فضای  کاربران 
ببینیم  و  بنشینیم  نمی توانیم،  بود:  گفته  و 
جامعه  در  دارد  دوست  که  را  چه  هر  دشمن 
تلقین کند، پس از این اتفاقات روشن شد که 
تلگرام با پشتیبانی مستقیم آمریکا و اسرائیل 
اداره می شود و هدف آنها اشاعه فحشا و فساد 

در جامعه ایرانی است.
من نیز به عنوان یک عضو حقیقی شورای 
نظر  و  دارم  را  نظر  همین  مجازی  فضای  عالی 
است؛  بوده  همین  نیز  شورا  اعضای  اکثریت 
دارند  متفاوتی  نظر  اعضا  از  برخی  اگر  البته 

نظرشان محترم است.تسنیم

نمای نزدیک

انتقاد روحانی از فیلترینگ؛ 
 چه کسی خواستار برخورد

با فیلتر شکن ها بود؟

قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات  رسانه گرامیداش��ت گزارش  برنامه ه��ای  اس��المی 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را اعالم کرد.

نصرت اهلل لطفی با اشاره به کارنامه چهل سالگی انقالب 
اسالمی توسط دس��تگاه ها و نهادها در سراسر کشور اظهار 
داشت: در چهلمین س��الگرد، ارائه کارنامه چهل ساله نظام 
مقدس دینی مطرح اس��ت. ای��ن کار در محدوده ماموریت 
یکی یا دو نهاد تعریف نخواهد ش��د و همه نهادها، ارگان ها، 
تشکل های مردمی، قوای سه گانه؛ همه با هم دستاوردهای 

بی بدیل نظام مقدس دینی را به جامعه انتقال دهیم. 
وی با بیان اینکه ش��روع برنامه های بزرگداشت چهلمین 
س��الگرد از س��اعت ۹ صبح روز جمعه ۱۲ بهمن همزمان در 
سراسر کشور آغاز می شود، تصریح کرد: در صبح روز ۱۲ بهمن 
با حضور گس��ترده مردم در حرم امام خمینی)ره(، آیین های 
ویژه بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز 
و همزمان در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور برنامه های گرامیداشت 
لحظه تاریخی ورود حضرت امام)ره( به کشور برگزار می شود.

قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ادامه  داد: 
برگزاری برنامه هایی در مس��یر حرکت امام)ره( از فرودگاه تا 
بهش��ت زهرا)س( و گلباران این مس��یر از برنامه های ویژه در 
تهران است. در استان های کشور نیز هزاران موتور سوار به این 

مناسبت از فرودگاه استان تا گلزار شهدا رژه خواهند رفت.
لطفی ش��عار محوری چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی را »افتخار به گذشته، امید به آینده« اعالم کرد.
وی ادام��ه داد: ام��روز دش��من از ای��ن ع��دم آگاهی 
سوء اس��تفاده می کن��د و درص��دد تطهیر نظ��ام طاغوتی و 
تحریف دس��تاوردهای بی بدیل انقالب اس��المی اس��ت اما 
امروز ایران قدرت فرامنطقه ای ش��ده است و سیاستمداران 
ب��زرگ دنیا تحوالت جهانی را ب��دون در نظر گرفتن قدرت 
ایران نمی توانند بررسی کنند. کار به جایی رسیده است که 
نماینده س��ابق آمریکا در س��ازمان ملل در نشست گروهک 
منافقین در فرانس��ه می گوید ما بای��د کاری کنیم که ملت 

ایران چهلمین سال پیروزی انقالبش را نبیند.
لطفی تاکید کرد: در ش��رایط تحریم های ناجوانمردانه، 
دشمنان و شرایط اقتصادی جامعه باز هم با شور و نشاط به 
دنیا و به خصوص به دش��منان قسم خورده انقالب اسالمی 
ثابت کنیم که چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی را 

برگ��زار می کنیم و به کوری چش��م آنها با ش��عار افتخار به 
گذشته، امید به آینده آن را جشن خواهیم گرفت.

رئیس س��تاد بزرگداشت چهلمین سال انقالب اسالمی 
گفت: گس��تره تاثیر و نفوذ حوادث و اتفاقاتی که برخی ایام 
را نسبت به س��ایر اوقات پراهمیت تر و برجسته تر می سازد 
ایام اهلل ده��ه فجر را به دلیل الهام بخش ب��ودن برای مردم 
و س��ایر ملل جهان، دهه نمایش ش��کوه و عظمت حقیقی 
انقالب اسالمی می دانند. وی افزود: دهه فجر به عنوان دهه 
بازیابی خاطرات انقالب اسالمی و یادبود حیات ملت ایران، 
یکی از حساس ترین مقاطع نظام و انقالب است. به خصوص 

که امسال دهه فجر چهلم را تجربه می کنیم.
لطفی گفت: امام خمینی )ره( تجلی لطف خدا و تبلور 
تحقق آرزوهای دیرینه و تاریخی مردم ایران بود که با بهره 
گیری از آموزه های دینی و مبانی غنی ش��ریعت اس��المی 
توانس��ت با اتکا به خداون��د و پش��تیبانی و همراهی مردم 

بزرگترین اعجاز قرن یعنی انقالب را رقم بزند.
لطفی ب��ا بی��ان اینکه نمای��ش باعظمت ایس��تادگی، 
حض��ور و اقتدار ملت یک��ی از عوام��ل بازدارندگی در برابر 
توطئه های دشمنان است، افزود: به میدان آوردن ظرفیت ها 
و س��رمایه های اجتماعی و همچنین حضور مردم در صحنه 
برای پاسداری از آرمان ها و هویت تاریخی و انقالبی یکی از 

اهداف ایام اهلل فجر چهلم است.
وی خاطرنش��ان کرد: برنامه های مختلف این ایام را که با 
ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا )س( در روز بیست 
بهمن همراه اس��ت را یادآور ش��ده و ضمن رعایت همه اصول 
اعالم کرد که امسال افتخار داریم تا جشن چهلمین سال انقالب 
اس��المی را با پرچم های مزین به نام مبارک صدیقه طاهره در 

کنار پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی جشن بگیریم. 
رئی��س س��تاد بزرگداش��ت چهلمی��ن س��ال انق��الب 
اسالمی، آگاهی بخش��ی از گذش��ته پرافتخار، امید افزایی، 
جوان گرایی، نشاط آفرینی و امید به آینده انقالب اسالمی را 
از رویکردهای مراس��م امسال دانست و اظهارداشت: تبیین 
آرمان ها و جوهره انقالب اسالمی برای نسل جوان و نزدیک 
کردن برنامه ها با اهداف انقالب برای معرفی دس��تاوردهای 
آن در قالب برنامه های متنوع و نش��اط افزا در سطح کشور 
به خصوص در م��دارس و کانون های موثر مردمی از جمله 
اهدافی است که برای سال جاری در نظر گرفته شده است.

لطفی مطرح کرد؛
اعالم برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

س��والی در رابط��ه ب��ا ادع��ای زندانی سخنــــگو س��خنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به 
نبودن س��عید مرتضوی، گفت: این فرد در زندان است و نه 

در ایران و نه در غیرایران به کاری مشغول نشده است.
حجت االس��الم والمسلمین  غالمحسین محسنی اژه ای 
در حاشیه جلسه مسئوالن عالی قضایی ضمن عرض تسلیت 
به مناسبت فرارس��یدن ایام فاطمیه در رابطه با موضوعات 
مطرح ش��ده در این جلس��ه اظهار کرد: در این جلسه چند 
موضوع مطرح شد که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 وی گف��ت: یک بحث درخص��وص برخوردهای دو گانه 
غربی ها و در رأس آن آمریکا بود که نس��بت به حقوق بشر 
و مسائل آزادی برخوردهای بسیار متناقضی دارند. از جمله 
درخصوص بازداشت خبرنگار و مجری پرس تی وی مباحثی 
مطرح ش��د. بطوری که خودشان هم گفته اند این فرد را به 
عنوان ش��اهد بازداش��ت کرده اند و نیز طبق نقل قول، این 

مجری مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است.
معاون اول دس��تگاه قضا افزود: در این رابطه قرار ش��د 
دادستان کل کشور براساس وظایف قانونی که دارد در این 

خصوص ورود کند و از اختیارات خود استفاده نماید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: یک مسئله دیگر که در 
جلسه امروز مطرح شد درخصوص مواردی درباره ۴۰ سالگی 
انقالب بود که مصادیقی از آن بیان شد. وی گفت: اما مسئله 
اصلی در این جلس��ه رس��یدگی به الیحه ای است که دولت 

تنظیم کرده و درباره امنیت زنان علیه خشونت است.
حجت االس��الم محسنی اژه ای اظهار کرد: البته این کار 
قبال در معاونت حقوقی قوه قضاییه با کارشناس��ان مختلف 
اع��م از اس��اتید دانش��گاهی وحقوقدانان و برخ��ی از افراد 
مرتبط با خود دولت و کارشناسان مختلف بررسی شده بود 
و اصالحاتی صورت گرفت��ه بود و حتی در معاونت اول قوه 

قضاییه باز یک بررسی مجدد شده بود.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: دراین جلسه اذعان 
به این ش��د که ما در مورد برخی از این قوانین و خألهایی 
که احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد، حتما نیاز به 
بازنگری در قانون داریم. وی تاکید کرد: اما آنچه که در این 
الیحه پیش بینی ش��ده اس��ت به نظر می رسد که مشکالت 
عدیده ای دارد که در دوجلسه قبلی به آن پرداخته شد. در 
جلس��ه اول به کلیات پرداخته شد و در جلسه دوم ماده به 

ماده الیحه بررس��ی شد و مشخص گردید که این الیحه به 
اصالحات بس��یار زیادی نیاز دارد. وی افزود: حتی برخی از 
افراد در جلس��ه به نظرشان می رس��ید و پیشنهاد دادند که 
این الیحه قابل اصالح نیس��ت و احیان��ا باید رفت به دنبال 
یک الیحه دیگر که یا خود قوه قضاییه تهیه کند یا دولت.

محس��نی اژه ای بیان کرد: اما در عین حال قرار شد که 
مجددا تحقیقی در معاونت حقوقی و نیز توس��ط کسانی که 
در این زمینه نقطه نظر دارند انجام شود و بررسی کنند که 

آیا این الیحه واقعا قابل اصالح است یا نه.
معاون اول دس��تگاه قضا اظهار کرد: هدف از این الیحه 
این اس��ت که محی��ط خانواده را اس��تحکام ببخش��د و از 
جنبه های مختلف برای زنان اعم از همسر یا هر زن دیگری 
امنیت بیاورد. حال باید بررس��ی ش��ود که این موارد آیا در 
این الیحه تامین می ش��ود یا خیر. در این الیحه حبس های 
بسیارس��نگین و مجازات های سنگین برای برخی از جرایِم 
علیه زنان در نظر گرفته ش��ده که در بررس��ی ها مطرح شد 
برخ��ی از مجازات ها حتما مس��تلزم این نیس��ت که بنیاد 
خانواده را اس��تحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را 

برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.
وی بیان کرد: همچنین در برخی موارد مقوالت بس��یار 
مطول در این الیحه نوشته شده است که اینها ممکن است 
بعدا مورد تفس��یرهای متعدد قرار بگیرد. در هر صورت قرار 
شد یک کار مجددی انجام شود و در جلسه آینده اول روی 
این موضوع بحث ش��ود که آیا این الیحه قابل اصالح است 
یا خیر که اگر قابل اصالح است حتما اصالحات انجام شود 
و ا گر قابل اصالح نیس��ت با توجه ب��ه ضرورت هایی که در 
جامع��ه وجود دارد که ما ه��م آن را صد درصد قبول داریم 

یک الیحه مستقل دراین رابطه تنظیم شود.
معاون اول دس��تگاه قضا در پاس��خ به سوالی در رابطه با 
ادعای زندانی نبودن سعید مرتضوی گفت: آنچه از قول وکیل 
این فرد مطرح ش��ده بود، توسط خود وکیل هم تکذیب شد 
و لذا اینکه این فرد به خارج از کش��ور رفته اس��ت و در زندان 
نیس��ت و در نجف بس��ر می برد و با عتبات عالیات همکاری 
می کند، قطعا تکذیب می شود. این فرد در زندان است و ممکن 
است مثل بقیه افراد به مناسبت هایی مانند سایر زندانیان به 
مرخصی های محدودی برود. بنابراین وی در زندان است و نه 

در ایران و نه در غیرایران به کاری مشغول نشده است.

محسنی اژه ای:
سعید مرتضوی در زندان است و به کاری مشغول نشده است


