
محمدرضا باهنر:
اگر تفاوت وزیر جدید با قبلی ۱۰ درصد 

باشد، بهتر است تغییر نکند
دبیرکل جامعه اســامی مهندســین با بیان اینکه 
حضور دولتمردان در بین مردم قابل تقدیر اســت 
و موجب افزایش سرمایه اجتماعی می شود، تاکید 
کرد در بخش تغییــر در کابینه تاکید کرد که اگر 
تفاوت وزیر جدید با قبلی ۱۰ درصد باشــد، بهتر 

است تغییر نکند.
محمدرضا باهنر در نشســتی خبری با تسلیت ایام 
ارتحال بنیانگذار جمهوری اسامی اظهار کرد: بعد 
از دوســال مراســم ارتحال امام)ره( بسیار باشکوه 
برگزار شد و رهبری انقاب مباحث بسیار مهمی را 
مطرح کردند. وی با اشاره به درگذشت سیدمحمود 
دعایی ادامه داد: ایشان در برخی بخش ها از جمله 
ســاده زیســتی و انقابیگری دردانه بود و زندگی 
خود را وقف انقاب کرد و فوت ایشــان غیرمترقبه 
بود. دبیرکل جامعه اســامی مهندسین با اشاره به 
فعالیت های تشکل متبوعش در سال جدید، تاکید 
کرد: تشکل ما ســعی کرده کنگره خود را همواره 
قانونی برگزار کند و دوره گذشته تیرماه ۹۹ بود که 
به دلیل کرونا مجازی برگزار شــد و نماینده وزرات 
کشور هم از آن استقبال کرد و این مدل تبدیل به 
الگو شد. وی اعام کرد: دوم تیر ماه هم پانزدهمین 
کنگره جامعه اسامی مهندسین به صورت مجازی 

و حضوری برگزار خواهد شد.
رییس جبهه پیروان خط امــام و رهبری در مورد 
عملکرد تیــم اقتصادی دولت تصریح کرد: عملکرد 
تیم دولت در کان قابل تقدیر است، ۹ ماه فرصت 
کمی برای تحلیل عملکرد دولت اســت. در زمینه 
مهار کرونا جزو پیشــتاز ترین کشورها هستیم در 
زمینه تزریق واکســن و قابلیت صادرات واکسن ها 
پیشتاز هستیم. باهنر ادامه داد: حضور دولتمردان 
در بیــن مردم قابل تقدیر اســت و موجب افزایش 
سرمایه اجتماعی می شود، اینکه رئیس جمهور بین 
مردم اســت، معاون اول به میدان تره بار می رود و 
وضعیت را بررسی می کند، سرمایه اجتماعی نظام 
را افزایش می دهد، اما اینکــه رئیس دولت خیلی 
همایونــی رفتار کند قطعا موجــب ناراحتی مردم 
می شود. وی تاکید کرد: برخی تصمیمات دولت هم 
قابل نقد است، به طور مثال می خواهند ۵۷ درصد 
حقوق کارگران را افزایــش دهند، این کار موجب 
ورشکستگی کارخانه ها و تعدیل کارگران می شود، 
خبر دارم برخی بنگاه های اقتصادی در حال تعدیل 
کارگران هستند.این تصمیم دقیق و روشن نیست. 
باهنــر با انتقاد از برخی مصوبــات مجلس تصریح 
کرد: برخی تصمیمات مجلس درســت نیست، در 
بودجه ۱۴۰۱ حدود ۸ فاکتــور تورم زا وجود دارد 
به گونــه ای که رهبری تذکر دادند که اینقدر روی 
گردن بانک ها وظیفــه می گذارید می دانید نتیجه 
اش چیســت؟ دولت مجبور به اجرای این مصوبات 
است اما برای جلوگیری از تورم در مورد اجرای این 

مصوبات دست به عصا راه می روند.
رییــس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشــاره 
به موضوع تغییر وزرا و تابو شــدن آن، اظهار کرد: 
در کشــور آنقدر روی تصمیمات هیاهو می شــود 
که کار سخت می شــود، حتما اگر قرار شد وزیری 
عوض شــود باید رئیس دولت و مجلس قانع شوند 
کــه وزیر جدید ۵۰ درصد قوی تر از قبلی اســت، 
اگر تفــاوت وزیر جدید با قبلی ۱۰ درصد باشــد، 
بهتر اســت تغییر نکند. وی در پاســخ به پرسشی 
درباره بیانیــه اخیر مجمع مدرســین و محققین 
حــوزه علمیه قم در زمینه اوضاع کشــور، تصریح 
کرد: مسئله حل مشکات اقتصادی کشور از سوی 
مســئوالن، نیازمند سعه ی صدر اســت. برخی از 
سیاسیون زمانی که دولت خودشان روی کار است، 
به به و چه چه می کنند، اما تا دولت عوض می شود 

انتقادات خود را شروع می کنند.
دبیرکل جامعه اســامی مهندسین گفت: باید دل 
قوی باشــد و سعه صدر وجود داشته باشد. مردم با 
همه کم و کاســتی ها کنار می آیند، اما این حرفی 
که مــن می زنم اصا به معنی بیخیالی نیســت و 

مسئوالن باید به فکر گرفتاری های مردم باشند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
جمهوری اســامی از جنگ اوکراین ناراحت است، 
گفت: باید از رخدادهای جهانی حداکثر اســتفاده 
را بکنیم، باید جایگاه خــود را در بازار انرژی پیدا 
کنیــم، دولت در تامین کاالهای اساســی اقدامات 
خوبی انجام داده و انبارها پر است. وی گفت: آقای 
رئیسی اَبَر پروژه ای دارد که من از آن لذت می برم 
و آن تزریق امید به ملت ایران اســت، کســانی که 
می خواهند ملت را ناامید کنند. رسانه های خارجی 
ببینید چه حرفهایی میزنند، نفت ایران را دزدیده 
اند و بعد وقتی می خواهیم پس بگیریم به ما اتهام 
دزدی می زننــد. مــا باید حامی دولــت و مجلس 
باشــیم، باید مجلس و دولت دســت در دست هم 
دهند، دولت و مجلس مشکات سنگینی پیش رو 

دادند که باید با خرد و همکاری حل می شود.
باهنر در پاســخ به پرسشــی درباره عادالنه سازی 
پرداخت یارانه ها اظهار داشــت: کارگزاران کشــور 
باید الفبای مدیریت اقتصادی کشــور را بلد باشند و 
بدانند که تورم منتظر قانون و دستورالعمل نیست و 
مسیر خود را طی می کند و عواملی هم در این زمینه 
دخیل هســتند تا تورم متولد شود. باهنر ادامه داد: 
برای کنترل تورم، باید عوامل تورم زا مدیریت شــود، 
البته برخی عملکرد دولت ها در این زمینه کار را صفر 
و صدی می بینند که من معتقد به آن نیســتم. وی 
افزود: در جلسه ای با معاون اول رییس جمهور مطرح 
کــردم که حتما باید کارگروه جدی و قدرتمند برای 
مدیریت تورم کشــور تشکیل دهند تا بتوانیم بر این 
بحران غلبه کنیم. دولت در کنار هدفمندی یارانه ها 

باید فکر اساسی برای مهار تورم کند.

خبــر

رهبر انقاب در پیامی درگذشت یار دیرین امام بزرگوار حجت االسام سید محمود 
دعائی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشــت مبارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار، جناب حجت االســام آقای 

ســیدمحمود دعائی رحمةاهلل علیه را به خاندان گرامی بویژه همســر و فرزندان 
مکّرم و نیز مجموعه ی بزرگ دوستداران و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم. 
ایشان برخوردار از صفات نیک و پسندیده ئی بودند: صفا و سامت نفس، فروتنی 
و ساده زیستی، پاکدستی و قناعت، ارادت عمیق و راسخ به امام بزرگوار و انقاب 

و پایداری و وفا در دوســتی و رفاقت. گذشته ی ایشان در عراق و ایران در دوران 
مبارزات هم فصل ُمشــِبع دیگری اســت که موجب رحمت و مغفرت الهی است 

ان شاءاهلل. از خداوند متعال تفضاتش را برای آن مرحوم مسألت می کنم.«
سّیدعلی خامنه ای -۱۶ خرداد ۱۴۰۱

 سه روایت از تقابل 
 »سید محمود دعایی« با جبهه ملی 

و نهضت آزادی  در دفاع از امام)ره(
حجت االســام دعایی اگرچه در برخورد با گروه های سیاســی اهل ماطفت و 
مهربانی بود، اما در برابر برخی از اقدامات و گفته های جبهه ملی و نهضت آزادی 

که در تقابل با امام بود، واکنش های شدیدی نشان داد.
به گزارش تســنیم  حجت االســام والمسلمین ســیدمحمود دعایی سرپرست 
مؤسسه مطبوعاتی اطاعات و نماینده شش دوره مجلس شورای اسامی روز ۱۵ 
خرداد ۱۴۰۱ در سن ۸۱سالگی درگذشت. دعایی قبل از پیروزی انقاب اسامی 
در خارج و داخل ایران از فعالین سیاســی بــود و در خال این مدت به اروپا و 
کشــورهای آسیای غربی سفر کرد. او در جریان مبارزات سیاسی خارج از کشور 
مدت ۷ سال سخنگوی نهضت روحانیت مبارز در ایران بود و نمایندگی حضرت 
امام)ره( را به عنوان رابط بین مسئولین عالی رتبه عراقی با ایشان به عهده داشت.
وی بعد از پیروزی انقاب در اوائل ســال ۵۸ به عنوان سفیر ایران در عراق عازم 
بغداد شد و به دنبال اعتراض به دخالت های آشکار مأمورین عراقی در امور داخلی 
ایران به دســتور وزارت امور خارجه در اســفند ۱3۵۸ به ایران بازگشت، پس از 
آن مدتی در دفتر حضرت امام خمینی اشــتغال داشــت و سپس به دستور امام 
در اردیبهشت ۱3۵۹ به سرپرستی موسسهٔ اطاعات منصوب شد که تاکنون در 

این سمت بود.
در ادامه به بازخوانی ســه رویــداد که در ارتباط با مقابله بــا اقدامات و مواضع 

ملی گراها و نهضت آزادی است، پرداختیم:

اعتراض به بازدید بازرگان از مؤسسه دارالتبلیغ شریعتمداری
آیت اهلل شــریعتمداری پس از آغاز مبارزات امــام خمینی)ره( و همراهی اولیه و 
محدود، دست از مبارزه کشید و خط مسالمت با رژیم شاه را در حوزه علمیه قم 

پیگیری کرد، به مرور به عنوان مرجع مقبول شاه و دربار شناخته شد.
آقای شــریعتمداری در غیرسیاســی کردن حوزه و روحانیت و مخالفت با مشی 
انقابی امام خمینی)ره(، دارالتبلیغ را تأســیس کــرد. مهندس بازرگان پس از 
آزادی به بازدید از آن مؤسســه پرداخت که مورد واکنش یاران امام به خصوص 

حجت االسام دعایی قرار گرفت.
دعایی در خاطراتش آورده است: »...در آن هنگام آقای شریعتمداری دارالتبلیغ 
اســامی در قم تأســیس کرده بود که ما این مکان را ســد راه مبارزه با رژیم و 
مخالف راه امام می دانستیم. آقای مهندس بازرگان وقتی از زندان آزاد شد به این 

مکان رفت و از آنجا بازدید کرد.
شاه و رژیمش هم ســعی می کردند به نوعی از دارالتبلیغ اسامی حمایت کنند. 
دوســتان و عاقه مندان آقای شریعتمداری سعی می کردند برای وجهه دادن به 

دارالتبلیغ و بها دادن به آن از شخصیت های خوشنام و معروف بهره بگیرند...
یک مرتبه که نزد آقای طالقانی رفته بودم از این امر گله کردم و گفتم: "دوستان 
شــما آزاد می شوند و بعد از آزادی بافاصله به دارالتبلیغ که سد راه مبارزه امام 
و راه امام اســت می روند، کانونی که علیه خط امام تشکیل شده است."، خاصه 
در ایــن مورد، اعتراض و گله کردم. آقای طالقانی هم با بزرگواری و ســعه صدر 

گفتند: "من برای آقای بازرگان توضیح می دهم."

انتقاد روزنامه اطالعات از سکوت نهضت  آزادی
در اواخر خرداد 6۰ همزمان با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و طرح »بررسی 
عدم کفایت سیاســی رئیس جمهور« در مجلس و علنی شدن ائتاف منافقین و 
مارکسیســت ها و ملی گرایان، جبهه ملــی در اطاعیه ای اعام کرد که »انقاب 
بــزرگ ملت را از کلیه هدف هــای بنیادی خود منحرف کرده اند و ســه الیحه 
»قصاص، احزاب و بازســازی« را موجب »پایمال نمودن شخصیت انسانی ملت« 

توصیف کرد.
جبهــه ملی مردم را به راهپیمایی اعتراض آمیــز در بعدازظهر 2۵ خرداد ۱36۰ 
دعوت کرد. قرار بود فردای آن روز در جلســه 26 خرداد مجلس شورای اسامی 
پیرو درخواســت ۱2۰ نماینده، دوفوریت طرح عدم کفایت رئیس جمهور به بحث 

و رأی گیری گذارده شود.
به نظر می رسید اعام راهپیمایی جبهه ملی، عاوه بر ایجاد فشار اجتماعی علیه 
مجلس، مقدمه و آزمون شــورش بزرگتری بود تا در صورت موفقیت به وســیله 
ســازمان مجاهدین خلق و بقیه گروه های حامی بنی صدر طی روزهای بعد تکرار 
شود و زمینه آشوب گسترده برای براندازی حاکمیت پیرو خط امام فراهم گردد.
صبح 2۵ خرداد مهندس بازرگان، دکتر یداهلل ســحابی و دکتر کاظم سامی در 
یک نامه مشــترک اعــام کردند در اعتراض به عدم امنیت و وجود سانســور و 
ادامــه توقیف چنــد روزنامه )از جمله روزنامه بنی صــدر، روزنامه نهضت آزادی 
 و روزنامــه مجاهدیــن خلق( از شــرکت در جلســه علنی مجلــس خودداری 

خواهند کرد.
روزنامه اطاعات به مدیریت سیدمحمود دعایی در روز 26 خرداد 6۰ در مقاله اش 
اقدام جبهه ملی را حاصل طراحی »جبهه مؤتلفه ضدانقاب« توصیف کرد و در 
مورد نقش نهضت آزادی و واکنش این گروه در قبال هشــدار امام چنین نوشت: 
»مردم... چنین فهمیده اند که شــخص آقای رئیس جمهــور و متدینین نهضت 

آزادی نیز در این جبهه ائتافی حضور دارند.
به همین دلیل اســت که امام این دو را مجــزا از دیگران مخاطب قرار می دهد 
که علی رغم آنچه تاکنون کرده اید و علی رغم همه پیمان شــکنی ها صفتان را از 
دیگران جدا کنید...، با این همه منطق و استدالل، با این همه نصیحت و خضوع، 
با این همه صداقت و خلوص، با این همه تعریف از تدین متدینین و با این همه 
مهربانی و شفقت که در سرتاسر گفتار امام محسوس بود، مع ذلک آقای بنی صدر 
و نهضــت آزادی همچنان در اعام مواضع صریح خود نســبت به اعضای جبهه 

ائتافی  و متحد ضدانقاب ساکت اند.

آنچــه نیز نهضت آزادی در اطاعیه کوتاه دیروزش اعام کرد فی الواقع جز اعام 
عدم حضور و عدم شــرکت در راهپیمایی مزبور، چیزی نبود... بی آنکه براساس 
ســخنان امام در برابر مرتدین، منافقین و دیگر اعضای جبهه مؤتلفه ضدانقاب، 

صریحاً موضع گیری کند.«

واکنش به دروغ گویی نهضت  آزادی ها درباره وقوع جنگ
نهضت آزادی در تحلیلی پیرامون جنگ ایران و عراق، رهبران جمهوری اسامی 
را »مسئول و مقصر« آغاز جنگ معرفی کردند. آن ها در این رابطه ادعایی مطرح 
کردند که از سوی محمود دعایی سفیر وقت ایران در عراق به شدت تکذیب شد.

ایــن ادعا این بود که دعایی پیامی از صدام مبنی بر مذاکره برای امام آورد. پیام 
این بود که "ایران یا نماینده ای به عراق بفرســتد یا اینکه اجازه بدهد من برای 
مذاکره به ایران بیایم". دعایی همراه با بهشــتی و بازرگان برای دیدار با امام به 
قم رفتند. دعایی پیام را مطرح می کند، اما امام بدون مطالعه و بررســی مخالفت 
کردند. دعایی گریه کردند و گفتند، "امام، اگر نپذیریم، جنگ خواهد شد."، اما 

امام باز هم نپذیرفتند.
دعایی این ادعا را از اساس دروغ خواند و گفت: »صدام در برابر اعتراضاتی که ما 
می کردیم مبنی بر اینکه "چرا یکطرفه تبلیغ می کنید و اجازه نمی دهید مذاکره 
بشــود؟"، تنها یک بار توسط وزیر خارجه اش پیام داد که بنده پیش امام بروم و 
بگویم، نماینده تام االختیاری را برای مذاکره به بغداد بفرســتند، این برای اولین 

بار و آخرین بار بود.
من به تهران آمدم، محضر حضرت امام رســیدم، پیشنهاد طرف را منتقل کردم، 
امام فرمودند "من باید مطالعه کنم."، دو روز بعد من رفتم محضرشان، فرمودند 
"من هرچه فکر کردم امکان مذاکره با این ها در شــرایط فعلی به نفع ما نیست. 
شما به آن ها بگویید "اوالً ما تشکر می کنیم که مذاکره را پذیرفتید. دوم اینکه ما 
در آینده نزدیکی دو انتخابات سرنوشت ساز داریم. برای اولین بار انتخابات مجلس 
قانون گذاری برگزار خواهد شــد. یکی دو ماه دیگر، مردم ما رئیس جمهور خود 
را انتخاب خواهند کرد.من ترجیح می دهم مذاکره کنندگان با شــما، نمایندگان 
منتخب و واقعی مردم باشــند، من در شــرایط فعلی موقتاً اداره امور کشــور را 
برعهده دارم، تا آن موقع شما حسن نیات نشان بدهید و آرامشی نشان بدهید تا 

نمایندگان مردم بیایند و قطعاً بتوانند به نتایج مطلوبی با شما برسند."«
در بیان دیگری از دعایی نیز آمده است: »برخی از عناصری که به نهضت آزادی 
نزدیک هستند که عمدتاً در خارج از کشور هستند، یک سناریویی ترسیم کردند 

که من به اتفاق مرحوم بازرگان و مرحوم بهشتی خدمت امام رسیدیم و...
آن ها سناریویی ترسیم کردند که امام را به عنوان یک فرد بی منطق، انعطاف ناپذیر 
و این چنینی ترسیم کنند...، این ها دروغ محض است. این ها ترسیم یک سناریویی 
است که می خواهند خودشان را به عنوان کسانی که اندرز، پندار و انذار می دادند 
و آگاه بودند بر حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد معرفی کنند و بگویند؛ آنچه 
اتفاق افتاد ریشه در تعصب، بی منطقی و انعطاف ناپذیری حاکمان داشته است.«

البتــه دعایــی بارها اعام کرد که به بــازرگان و یــزدی ارادت دارد، دعایی در 
گفتگویی بیان داشــت: »خود من گرایشــات نزدیک به حزب جمهوری و خط 
امامی داشــتم و درعین        حال حرمت        گزار سوابق روشن و درخشان شخصیت        های 
امثال بازرگان و یاران        شــان بودم«. وی در مراسم تشییع پیکر ابراهیم یزدی نیز 

شرکت کرد.
او حتی بر پیکر یکی از اعضای نهضت آزادی که پرچم ایران با آرم شیروخورشید 
روی آن بود هم نماز خواند که دعایی در پاسخ به اعتراض ها گفت: این پرچم را 

وسط نماز انداختند و نتوانستم نماز را برهم بزنم!
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حســینعلی حاجی دلیگانی گفت: گزارش کمیســیون 
مشــترک درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی 
نهایی شده اما هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس شــورای اسامی در گفت وگو با برنگار پارلمانی 
خبرگزاری فارس گفت: گزارش کمیســیون مشــترک 
درباره طــرح صیانت از کاربران در فضای مجازی نهایی 

شده اما هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است.
وی افزود: هم زمان با نهایی شدن گزارش این کمیسیون 
درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، رئیس 

مجلس طــی نامه ای از شــورای عالی فضــای مجازی 
خواســته اســت تا نیازمندی های قانونی خود را درباره 
فضــای مجازی به مجلس اعام کننــد. دلیگانی با بیان 
اینکه هنوز پاســخی از شــورای عالی فضای مجازی در 
ایــن باره به مجلس ارائه نشــده اظهار داشــت: پس از 
پاسخ شورای عالی فضای مجازی به نامه رئیس مجلس 
و اعــام نیازمندی های قانونی آن شــورا درباره فضای 
مجــازی تصمیمات الزم درباره نحــوه لحاظ کردن این 
نیازمندی های قانونی در گزارش مربوط به طرح صیانت 

از کاربران در فضای مجازی اتخاذ خواهد شد.

 گزارش طرح صیانت از کاربران فضای مجازی 
به شورای نگهبان ارسال نشده است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی ابراز 
امیدواری کرد که با سرمایه گذاری دولت و صرفه جویی 
مردم، کمتر شاهد خاموشی ها به ویژه در صنایع باشیم.

حسین حسین زاده در گفتگو با مهر، با اشاره به ضرورت 
برنامه ریزی برای افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی 
برق در صنایع مادر نظیر فوالد و ســیمان، اظهار داشت: 
کمیســیون انرژی در راستای بحث قطع شدن و کمبود 
برق جلسه ای با حضور وزیر نیرو و معاونانش و مدیرعامل 

توانیر تشکیل داد و آنها به تشریح وضعیت پرداختند.
وی توضیــح داد: با توجه به افزایش ســاالنه مصرف برق 

کشــور، چیزی حدود ۱۰ تا ۱2 هزار مگاوات کمبود برق 
وجود دارد. در این بین، صنایع موظف به تأمین برق برای 
خودشان شــدند که انتظار می رود با این رویکرد در کنار 
تأمین انرژی تجدید پذیر و بهینه ســازی شبکه توزیع و 
انتقال، کمتر دچار خاموشی برق شویم. حسین زاده گفت: 
صنایع همچون بسیاری از جاهای دیگر درگیر خاموشی 
می شــوند، اما برای حل این مشکل در مقطع کوتاه مدت 
باید به ســمت صرفه جویی مردم در مصرف برق حرکت 
کرد. دولت هم باید ســرمایه گذاری و تولید برق داشته 
باشد تا کمتر شاهد خاموشی ها به ویژه در صنایع باشیم.

طرح مجلس برای توسعه صنعت برق

 با سرمایه گذاری خاموشی ها کم می شود

گزارش
پیام تسلیت رهبر انقالب برای درگذشت حجت االسالم دعایی 

سالمت نفس و فروتنی از صفات مرحوم دعایی بود

رئیــس قوه قضاییه با اشــاره بــه اتفاقی که در مراســم 
گرامیداشــت ســالگرد ارتحال امام خمینــی)ره( در روز 
چهاردهم خــرداد )هنگام ســخنرانی حجت االســام و 
المســلمین حســن خمینی( رخ داد و بــا موضع گیری و 
نارضایتی رهبــر انقاب همراه بود، گفت: با توجه به اینکه 
اتفاق رخ داده در روز ۱۴ خرداد در حرم مطهر امام راحل، 
مسبوق به سابقه است، از دستگاه اطاعاتی می خواهیم تا 

این موضوع را دنبال کنند.
حجت االســام والمســلمین محســنی اژه ای، در جریان 
نشست شــورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک و تهنیت 
والدت با ســعادت حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و دهه 
کرامت و گرامیداشت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام 
خمینــی )ره( و همچنین قیام ۱۵ خرداد، اظهار کرد: امام 
راحل آموزش دیده مکتب قرآن و اســام ناب اســت لذا 
همانطور که اســام و قرآن زنده است، امام عظیم الشأن ما 

نیز زنده است و زنده خواهند ماند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حضرت امام خمینی)ره(، 
رضای خداوند را بر رضای دیگران مقدم شمردند و این رمز 
پیروزی این مرد الهی بود، گفت: امام عظیم الشأن ما قلب ها 
و دل ها را تســخیر کردند و هر انسان روشن ضمیر و پاک 
باخته ای در اقصی نقاط دنیا، شــیفته این مشــی و مرام و 

معرفت خداگونه و الهی حضرت امام)ره( شد.
محسنی اژه ای در ادامه به »معاونت حقوقی« و »پژوهشگاه« 

قوه قضاییه دستور داد که نســبت به جمع بندی و تجزیه 
و تحلیل فرمایشــات امام راحل و مقــام معظم رهبری در 
حوزه مســائل قضایی و حقوقی، برنامه مدونی را در دستور 
کار قرار دهند تا این فرمایشــات بــه مثابه چراغ راهنما و 
هدایتگری در گام دوم انقاب در دستگاه قضایی به قانون، 

دستورالعمل و رویه تبدیل شوند. 
وی در ادامه با اشــاره به اتفاقی که در مراسم گرامیداشت 
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( در روز چهاردهم 
خــرداد در حرم مطهــر امام راحــل )هنگام ســخنرانی 
حجت االســام و المسلمین حســن خمینی( رخ داد و با 
موضع گیــری و نارضایتی رهبر معظــم انقاب همراه بود، 
گفت: با توجه به اینکه اتفاق رخ داده در روز ۱۴ خرداد در 
حرم مطهر امام راحل، مســبوق به سابقه است، از دستگاه 
اطاعاتی می خواهیم تا این موضوع را دنبال کنند؛ چنانچه 
عــده ای از روی غفلت مبادرت به چنیــن عملی می کنند 
باید متنبه شــوند؛ همچنین چنانچه عده ای ناخواســته از 

ناحیه شیاطین تحریک می شوند، باید به این مساله توجه 
کنند؛ از ســویی دیگر، اگر دست های پشــت پرده ای نیز 
وجــود دارد که می خواهند اینگونه مراســم ملی و مهم ما 
را مخدوش کنند و ســوژه به دست دشــمن بدهند، باید 
 موضوع دنبال و تعقیب شــود و اقدام مقتضی و متناســب 

صورت گیرد.  
رئیس دســتگاه قضا در ادامه نشســت شــورای عالی قوه 
قضاییه، دســتوراتی را در راستای رسیدگی دقیق و سریع 
درخصوص پرونده هایی که در استان خوزستان در رابطه با 
فروریختن ســاختمان متروپل تشکیل شده، صادر کرد؛ از 
جمله آنکه به معاون اول خود دستور داد موضوع را از این 
حیث که ممکن است رسیدگی به پرونده برخی افراد تحت 

تعقیب قرار گرفته در صاحیت تهران باشد، بررسی کند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاون اول دســتگاه قضایی 
دستور داد که نسبت به اتمام سریع تر تحقیقات درخصوص 
حادثــه متروپل آبادان پیگیری هــای الزم را انجام دهد تا 

پرونده هر شــخص به هر میزانــی که در این حادثه مقصر 
بوده طبق قانون تکمیل شود.

وی در ادامه از برخی رسانه های داخلی که "بعضی دروغ ها 
و مطالب خاف واقع" را درخصوص حادثه متروپل منتشر 
می کنند گایه کــرد و به آنها تذکر داد که مبادا در زمین 

دشمن بازی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: افراد متدین و وظیفه شناس 
عنایت داشــته باشند، خبری که می خواهند منتشر کنند، 
آیا صحت دارد یا نه؟ حتی اگر صحت داشــته باشد با چه 
ادبیاتــی باید منتشــر کنند و چه کســی از این خبر بهره 
می برد؟ آیا این خبر به تحقق عدالت کمک می کند؟ مبادا 

برای دشمن سوژه سازی شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه مشخصاً به انتشار خبر و تفاسیر 
خروج یکی از مســئوالن سابق استان خوزستان از کشور و 
سپس بازگشت او به ایران اشــاره کرد و گفت: هیچ کدام 
از مســئولین ذیربط و هیئت های اعزامی)دولت، مجلس و 
دادستانی کل کشور( نسبت به فرد مورد اشاره در خصوص 
فروریختن ساختمان آبادان گزارشی ارائه نداده اند و طبیعتاً 
اقــدام قضایی نیــز در مورد وی در ایــن خصوص صورت 

نگرفته است.
رئیــس دســتگاه قضا در پایــان اظهاراتش به بخشــی از 
التهاب آفرینی و موج سواری رسانه های دروغ پراکن دشمن 

درخصوص قضیه فوق الذکر اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه:

 دستگاه اطالعاتی اتفاق رخ داده 
در مراسم چهاردهم خرداد را دنبال کند


