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پيام مقام معظم رهب��ري حضرت امام خامنه اي  به مناس��بت ارتحال 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در كنار ش��ور انقالبي مردم در قدرداني از 
ياران انقالب اسالمي و تش��ييع پيكر يكي از مؤثرترين و باسابقه ترين 
ياران نظام و رهبري، نكات و حقايقي را فراروي آينده سياس��ي كشور 
هويدا س��اخت كه همان قدر كه توجه به آنها نظام و كشور را در تحقق 
انسجام اسالمي و ملي و رسيدن به اهداف متعالي انقالب اسالمي كمك 
خواهد كرد، بي ترديد بي توجهي به آنها مي تواند براي آينده سياس��ي 

كشور خسارت بار باشد. 
۱- در حالي كه اصحاب انقالب )از هر طيف و حزب و جناحي( در حال 
برگزاري مراسم تشييع پيكر يار ديرين انقالب بودند، از زير شاخه هاي 
برخي از جناح هاي سياس��ي خاص، با هدايت و كمك شبكه رسانه اي 
بيگانه )BBC ، CNN  و...( و برخي شبكه هاي داخلي آنان، به جاي 
همراهي با مردم، رهبري و خانواده هاشمي، در معيت ضد انقالب داخلي 
و خارجي در خيمه گاه و سقيفه خود جمع شده و براي بهره برداري هاي 

سياسي از اين حادثه به وجود آمده مشغول برنامه ريزي بودند. 
۲ -موضع گيري هاي شبكه هاي فتنه جو، فتنه گران و طرفداران كودتاي 
امريكايي و فتنه گران سبز اموي و... و فرصت طلبي آنان در برابر خيل 
عظيم مردم قدرشناس و انقالبي نشان داد كه ارتحال آيت اهلل هاشمي 
از يك سو س��بب تجميع و وحدت احزاب سياسي حول محور واليت و 
انسجام اسالمي آنان و از سوي ديگر سبب شكل گيري قطب بندي واقعي 

با نام »انقالبي، ضد انقالبي« شده است. 
۳ - شكل گيري قطب بندي جديد »انقالبي، ضد انقالبي« به عنوان يك 
فرصت، ضمن پااليش طيف هاي ناهمگون و متكثر جناح هاي سياسي، 
بر شكل گيري آرايش سياسي جديد آنان نيز تأثير خواهد گذاشت و در 
آينده شاهد تغييرات شكلي و محتوايي در قطب بندي هاي داخلي به 

ويژه در اردوگاه اصالحات خواهيم بود. 
4- با توجه به اينكه بي ترديد در تمامي س��ال هاي پس از جنگ يكي 
از هدف گذاري هاي دشمنان نظام اسالمي تبديل هاشمي به رهبري 
اپوزيسيون بود، در كنار هوش��مندي شخص هاشمي، نحوه عملكرد و 
رفتار حضرت امام خامنه اي در مديريت صحيح و عالمانه صحنه هاي 
سياسي كشور در خنثي سازي هدف دشمن ستودني و بسيار درس آموز 
بوده و هم اينك نيز بر آحاد مردم به ويژه بر خواص و احزاب سياس��ي 
كشور اس��ت كه با پرهيز از تفرقه و چندقطبي سازي كشور، در جهت 
ايجاد آرام��ش و حفظ اتحاد و تقويت باورهاي دين��ي و ملي و افزايش 
ايمان و انگيزه هاي مردم، زمينه ش��كوفايي و پيشرفت كشور را فراهم 

كنند. 
5- شخصيت هاي تراز اول نظام به ويژه شخصيتي مانند هاشمي در عين 
حالي كه در زندگي سياسي داراي فراز و نشيب زياد و تفكرات خاصي 
بوده و بخشي از سالئق جامعه را مديريت كرده باشند، متعلق به كليت 
جامعه و مردم بوده و بايد به عنوان عامل وحدت بخش و تقويت پايه هاي 
بنيادين نظام فراروي احزاب سياس��ي بوده و هر گونه مصادره سياسي 
ايشان برخالف آمال و آرزوهاي وحدت بخش آن يار سفر كرده خواهد 
بود كمااينكه هرگونه تحليل غلط از نقش وي جفاي آشكار در حق آن 

بزرگوار خواهد بود. 
6- در شرايط كنوني كه كشور بيش از هر زمان ديگر به وحدت و تقويت 
انسجام اسالمي و اتحاد ملي نياز دارد، دعاي خير براي هاشمي و تحقق 
آرزوهاي بزرگش براي اعتالي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، 
مستلزم ناديده گرفتن نشيب ها و تمركز بر فرازهاي زندگي وي و پرهيز 

از بهره برداري هاي جناحي و حزبي است. 
7- و باالخره اينكه با توجه به برگزاري قريب الوقوع انتخابات رياس��ت 
جمهوري، از امروز دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران با كمك شبكه رسانه اي داخلي و خارجي و مديريت سرويس هاي 
جاسوس��ي، با فرصت طلبي در صدد بهره برداري از اين واقعه در جهت 
برهم زدن نظم و اتحاد ملي بر خواهند آمد و خنثي كردن توطئه هاي 
دشمنان و معاندان نظام در گرو هوشياري جناح هاي سياسي در جمع 
شدن حول محور واليت فقيه و پرهيز از سخنان و رفتارهاي تفرقه افكني 

خواهد بود. 

آيت اهلل قرهي: هوشياري هاشمي
 راه سوء استفاده را بر دشمنان بست

دش�منان هميش�ه قصد داش�تند طوري نش�ان دهند ك�ه آقاي 
هاش�مي در جبه�ه  مخال�ف نظ�ام اس�امي و رهبري هس�تند 
و س�عي در ق�رار دادن ايش�ان در رياس�ت فراكس�يون جبه�ه 
مخالف داش�تند، كه ايش�ان هيچ گاه اين اج�ازه را ب�ه آنها نداد. 
آيت اهلل قرهي، توليت مدرس��ه علميه امام مهدي)عج( در گفت وگو با 
خبرگزاري رسا گفت: درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، مجاهدي 
كه عمر ش��ريف خود را در راه اعتالي انقالب و اهداف آن، به خصوص 
در زمان قبل از انقالب و بعد، همراهي امام عظيم  الش��أن و همچنين 
امام المسلمين حضرت آيت اهلل خامنه اي گذاشتند، به همه دوستداران 
و خانواده محترم ايشان و در رأس همه به مقام معظم رهبري تسليت 
عرض مي كنيم. وي در ادامه بيان داش��ت: آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
60 سال با انقالب اسالمي همراه بود و يكي از مؤثرترين افراد اين نظام 
مقدس بود؛ ايش��ان هيچ گاه اجازه نداد، ضدانقالب ها و دشمنان نظام 
مقدس اسالمي از خرده اختالفات، بهره برداري سياسي كنند و در اين 
راستا هميشه مشت محكمي به دهان كساني زد كه قصد ايجاد فاصله 
بين مقام معظم رهبري و ايشان را داشتند. همچنين ايشان بارها  گفتند 

كه ما با هم دوست ديرينه هستيم و »عشقم رهبري است«. 
آيت اهلل قرهي تأكيد كرد: دشمنان هميشه قصد داشتند طوري نشان 
دهند كه آقاي هاشمي در جبهه  مخالف نظام اسالمي و رهبري هستند 
و سعي در قرار دادن ايشان در رياست فراكسيون جبهه مخالف داشتند، 
كه ايش��ان هيچ گاه اين اجازه را به آنها نداد، چراكه از اهداف شوم آنها 
خبر داشت. وي در توصيه به مس��ئوالن تأكيد كرد: كساني كه خرده 
اختالفاتي دارند بايد از ايشان ياد بگيرند كه اجازه ندهند دشمن از آنها 
براي رسيدن به اهداف شوم خود سوء اس��تفاده كند و ارادت و محبت 
خود را به ولي امر مس��لمين براي هر چه نااميدتر كردن دشمن اعالم 
كنند. آيت اهلل قرهي با اشاره به خصايص بارز آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
بيان داشت: ايشان تا آخرين لحظات عمر خود بسيار سختكوش بودند 
و لحظه اي دس��ت از خدمت به ملت و نظام اسالمي برنداشت. همه ما 
بايد اين نكات بسيار عالي رفتاري را از سكنات و اخالقيات ايشان درس 
بگيريم. وي اظهار داش��ت: از ديگر نكات بارز اخالقي ايش��ان اين بود 
كه عالقه داش��ت همگان را جذب انقالب كند، حتي در زمان طاغوت 
مايل بود ك��ه منافقين را جذب انق��الب كند و آنها را به راه درس��ت و 
صراط مستقيم هدايت كند ولي بنا به فرمايش امام كه مي فرمود اينها 
هدايت پذير نيستند، ايشان پذيرفتند و متوجه شدند كه منافقين با نظام 
و انقالب مخالف هستند و شايد فقط چند روزي، آن هم براي رسيدن 
به اهداف پليد خود مي خواهن��د به ظاهر، نظام اس��المي را بپذيرند. 
آيت اهلل قرهي در پايان خاطرنش��ان كرد: آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
انصافاً بسيار ش��خصيت دلس��وز و با اخالقي بود، حتي منتقدين هم 
بسيار به ايشان ارادت داشتند و از باب دلسوزي، صدق و دوستي انتقاد 
مي كرد. ايشان بسيار انسان هوش��ياري بوده و همواره مودت و محبت 
خود را نسبت به امام راحل، رهبري عظيم الشأن، انقالب و نظام اسالمي 

اظهار مي كردند. 

مردم ايران روز گذشته 
با هاشمي رفسنجاني   گزارش يك

وداع كردند؛ وداعي كه نشانه هاي قدرشناسي 
ملت از آيت اهلل را ب�ا خود به همراه داش�ت. 
قدرشناسي هايي از س�ال هاي دور مبارزات 
علي�ه رژي�م پهل�وي و ت�اب ش�كنجه هاي 
وحشيانه س�اواك و فرار و زندان تا سال هاي 
دهه 60 و رياس�ت مجلس و فرماندهي دفاع 
مقدس و خطبه هاي آتش�ين هاشمي در نماز 
جمعه و... تا رياست جمهوري و رياست مجمع 
تش�خيص مصلحت نظام و... مردم از اقش�ار 
مختلف آمدند و پش�ت سر رهبرش�ان نماز 
بدرقه هاش�مي به جهان اب�دي را خواندند، 
برايش طلب رحمت و مغفرت كردند و جسم او 
را در ج�وار ام�ام ام�ت ب�ه خاك س�پردند. 

دانش��گاه تهران روز گذش��ته محل خداحافظي 
با آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني بود. هزاران نفر از 
مردم همراه با مقامات كشوري و لشكري به محل 
تشييع رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
آمده بودند. مداحي و قرآن ساعت آغازين مراسم 
بود و بعد در س��اعت ۱0 رهبر معظ��م انقالب، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ب��راي اقامه نماز وارد 
دانشگاه تهران شدند و در مراسم تشييع و وداع 
با رفيق ديرين و هم��گام دوران مبارزات نهضت 
اسالمي و همكار نزديك س��ال هاي متمادي در 
عهد جمهوري اس��المي حضرت حجت االسالم 
والمسلمين هاشمي رفسنجاني )رحمه  اهلل عليه( 
حضور يافتند. سران سه قوه، دبير شوراي نگهبان، 
فرماندهان ارتش و س��پاه، فرمانده نيروي قدس 
سپاه، شهردار تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مس��لح، وزراي دول��ت و نماين��دگان مجلس و 
جمع زيادي از شخصيت هاي سياسي و نظامي 
در اين مراسم حضور داش��تند. خانواده مرحوم 
هاشمي رفس��نجاني ه��م كه از س��اعتي قبل از 
شروع مراسم با يك دستگاه اتوبوس به جمع ملت 
پيوسته بودند، در دانشگاه تهران حضور داشتند. 
پس از پايان اقامه نم��از، رهبر انقالب كنار پيكر 
رفيق ديري��ن خود به فاتحه خواني نشس��تند و 
سپس پيكر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در ميان 
اهلل اكبر و ال اله اال اهلل مردم تش��ييع و پس از آن 
براي تدفي��ن به حرم امام خمين��ي)ره( منتقل 
شد. از روز دوشنبه در داخل ضريح امام خميني، 
مكاني براي تدفين رئيس فقيد مجمع تشخيص 
مصلحت آماده شده بود. پيكر او با حضور خانواده، 

توليت حرم امام و جمعي از مردم به خاك سپرده 
شد و پس از آن برادرزاده آيت اهلل به قرائت زيارت 

آل ياسين در حرم امام پرداخت. 
 هم استكبارستيز بود 

و هم صهيونيسم  ستيز
سردار سرلشكر قاسم سليماني، فرمانده نيروي 
قدس سپاه پاسداران در حاشيه مراسم تشييع 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني اظهار داشت: اوالً 
بايد به آقا تسليت گفت كه بزرگ ترين مصيبت 
به ايشان وارد شد. خدا به ايشان صبر و طول  عمر 
بدهد و ايشان را براي ما حفظ كند و ذخيره كند 

براي چيزهايي كه از دست داده ايم. 
سليماني تأكيد كرد: آقاي هاشمي همان طوري 
كه از اول بود تا آخر بود و همان حالتي كه از اول 
داشت تا آخر داشت، منتها آقاي هاشمي برخي 
وقت ها تاكتيك هايي داش��ت همان طور كه در 
دوره هاي گوناگون داشت، وگرنه آقاي هاشمي 

هم استكبارستيز بود، هم صهيونيسم ستيز. 
  منافع نظام را بر منافع شخصي ترجيح 

مي داد
علي شمخاني در حاشيه مراس��م تشييع پيكر 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در گفت و گو با ايرنا 
درگذشت رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام را ضايعه اي دردناك و ناباورانه توصيف كرد 

و به مردم ايران تسليت گفت. 
وي اف��زود: آق��اي هاشمي رفس��نجاني قبل از 
پي��روزي انقالب، ادبي��ات مبارزه را به اش��كال 
مختلف در كت��اب كارنامه اس��تعمار در دفاع از 
فلسطين مشق كرده و در شكل گيري تظاهرات 
انقالب نقش بسزايي داش��ت و بعد از انقالب در 
كنار امام)ره( از وزارت كش��ور گرفته تا رياست 
جمهوري و ساير سمت هاي مهم نظام جمهوري 

اسالمي همواره مسئوليت پذير بود. 
ش��مخاني ادامه داد: آقاي هاشمي رفس��نجاني 
دپيلماس��ي فعال منطقه اي داش��ت. پيام هاي 
رهبران و سياس��تمداران جه��ان پس از رحلت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نشان داد كه تصوير 
ذهني آنها از او با مردم و مس��ئوالن كشور يكي 

بوده است. 
شمخاني ادامه داد: برجسته ترين صفتي كه در 
طول اين سال ها از آقاي هاشمي رفسنجاني سراغ 
داشتم شفافيت در رفتار و كردار بود و همين باعث 
مي شد هم ملت ايران و هم چهره هاي جهاني از 
او برداشت واحدي داشته باشند. به همين دليل 
در اين مدت ش��اهد بوديم كه ش��خصيت هاي 

مختلف جهان براي دادن پيام تسليت مالحظات 
معلوم جايگاه خود را كنار گذاش��تند و برخالف 
روال معمول به يك شخصيتي كه رئيس جمهور 
رسمي يك كشور نيست پيام تسليت فرستادند 
و اتخاد چنين مس��ئله اي از جانب شخصيت ها 
و سياس��تمداران دنيا احترام به عقبه سياسي و 

شخصيت هاشمي رفسنجاني بود. 
وي گفت: تأثير آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در 
حفظ امنيت نظام اي��ن چنين بود كه وي در هر 
چالش و بحراني كه كش��ور به آن دچار مي شد، 
منافع نظام را بر منافع شخصي و حزبي ترجيح 
مي داد و به طور روشن مي گويم او در يك حزب 

نمي گنجيد و صبر ستودني داشت. 
   در وحدت شيعه و سني بسيار مؤثر بود

مول��وي عبدالحميد ام��ام جمعه اهل س��نت 
زاه��دان در جمع خبرن��گاران گف��ت: آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني يك شخصيت استثنايي بود 
و براي مردم ايران زحمت زيادي كشيد و فقدان 
ايشان قابل جبران نيست و ضايعه بزرگي به شمار 

مي رود، مگر اينكه خدا جبران كند. 
وي با بي��ان اينكه آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
در تمام عرصه ها تأثير گ��ذار و صاحب نظر بود، 
اظهار داشت: آيت اهلل هاشمي در وحدت شيعه و 
سني بسيار مؤثر بود و ديد بلندي داشت و علما 
و انديشمندان اهل سنت با وي مالقات داشتند و 

او هم دفاع مي كرد. 
  خطبه هاي هاشمي در نماز جمعه بسيج كننده 

جوانان براي حضور در جبهه ها بود
س��ردار حاج��ي زاده، فرمانده هوافضاي س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي در حاشيه مراسم تشييع 
پيكر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گفت كه مراسم 
تشييع پيكر مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
يادآور روزهاي پرخاطره دوران دفاع مقدس بود. 
وي با اشاره به مشي و شخصيت سياسي مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني گفت: خطبه هاي 
آيت اهلل هاش��مي در نماز جمعه بس��يج  كننده 
جوانان براي حضور در جبهه هاي حق عليه باطل 

و سال هاي دوران دفاع مقدس بود. 
 تجارب خود را به مديران منتقل كرد

محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد مجلس 
شوراي اسالمي در حاشيه مراسم تشييع پيكر 
مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، رئيس فقيد 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در س��خناني 
گفت: آقاي هاشمي رفسنجاني فردي انقالبي و 
مبارز بود كه تجارب خود را به مردم و جوانان و 

نيز مديران منتقل كرد. وي افزود: صبر، مقاومت 
و دورانديش��ي از وجهه هاي بارز مرحوم آيت اهلل 

هاشمي رفسنجاني بود. 
 قدردان�ي خانواده هاشمي رفس�نجاني 

از مردم
خانواده آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني از مردم 
ايران به خاطر حضور باشكوه در مراسم تشييع 
و بدرقه آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني تقدير و 

تشكر كردند. 
در اين پيام تقدير، كه در اختيار رس��انه ها قرار 
گرفت، آمده است: لحظه لحظه امروز در بدرقه 
شكوهمند و مردمي پدر در تاريخ اين سرزمين 
ثبت ش��د؛ وداع مردم با مردي كه ب��راي مردم 
زيس��ت، براي مردم مجاهدت كرد و سرافرازي 
م��ردم را مي خواس��ت و چه زيب��ا همين مردم 
سرافرازش كردند. تهران شاهد حضور بي نظير 
و خارج از ش��مار انس��ان هايي بود كه به بدرقه 
بزرگمرد قرن ايران  زمين آمده بودند. امروز تنها 
وداع با هاشمي نبود؛ مردم با مظلوميت بهشتي، 
تفكر مطهري، آزادانديشي طالقاني و شجاعت و 

صالبت خميني كبير وداع كردند. 
اين پيام مي افزايد: امروز تجلي وفاي به وعده الهي 
بود، وعده اي كه خداوند به بندگان صالحش در 
صبر و پايمردي و مجاهدت داد و امروز به بهترين 
شكل، آن را براي هاشمي محقق كرد. چشمان 
ظاهر هاشمي اگرچه امروز بسته بود اما ميليون ها 
چش��م تر ديدند چگونه خدا به صب��ر او در برابر 
تيرهاي زهرآگين تخريب و تهمت، جزايي نيكو 

داد و به اين مجاهد نستوه آبرو بخشيد. 
در اين پيام آمده است: پدرمان فرزند قرآن بود 
و در آخرين فصل از عمر خود، از نصر الهي وعده 
مي داد و حضور مردم را منشأ و مظهر اين پيروزي 
مي دانست. و سرانجام مردم آمدند و چه باشكوه 
آمدند؛ اذا جاء نص��راهلل والفت��ح و رأيت الناس 

يدخلون في دين اهلل افواجا. 
در اين پيام تأكيد شده است: عصاره عمر هاشمي، 
اعتدال و وح��دت بود و رحلتش نمايش��گاهي 
بي نظير از اثب��ات حقانيت اعت��دال و ضرورت 
وحدت پدي��د آورد. همانگونه ك��ه در حياتش 

مردم مدار بود، رحلتش نيز مردم مدار شد. 
اين پيام تصريح مي كند: هاشمي مدافع مظلومين 
و دغدغه مند گشودن انسدادها در حيات جامعه 
بود، قوام نظام را در وحدت��ي حداكثري و بودن 
همه با هم مي دانست و امروز شاهد بوديم، همه 
با هم براي او آمدند. امروز احساس كرديم تنها 
ما در فراق پدر ننشس��ته ايم ك��ه ميليون ها نفر 
براي رحلت پدري بي بديل به سوگ نشسته اند. 
اما چگونه مي توانيم هاش��مي را زنده ندانيم در 
حالي كه امتداد تفكر او را در چشمان غمگين و 
خيل انبوه بي شمار مردماني مي بينيم كه مانند 
هاشمي مي انديشند و مانند او دغدغه سرافرازي 

ايران با اعتدال و آرامش را دارند. 
اين س��رزمين، هرچند بزرگمردي نس��توه را از 
دس��ت داد كه جلوتر از زمان خود بود و همواره 
به آينده مي انديشيد اما در مقابل، صاحب نسلي 
شده اس��ت كه پاي در راه س��اختن ايراني بهتر 
نهاده اند. امروز ايران فرزندي بزرگ، مردم پدري 
آينده نگر و رهبر انقالب دلسوزترين رفيق خويش 
را از دست داده  است. اما همانگونه كه لحظه لحظه 
حيات هاشمي راهگشاي كشور بود، وداع و بدرقه 
بي نظير مردم نيز مي تواند سرمايه اي بزرگ براي 
ايران و مبدأ بازگشت جامعه به مسير اعتدال و 

وحدت باشد.
اين پي��ام تأكيد كرده اس��ت: در پايان زبان  مان 
قاصر است از آنكه سپاس خود را از سيل الطاف 
مردم قدرشناس ايران، مس��ئوالن نظام به ويژه 
رهبر انقالب، مراجع عظام تقليد، علما و نخبگان، 
رهبران ساير اديان و مذاهب و مردم و مسئوالن 
كش��ورهايي كه با همدردي و همراهي تحمل 
اين ضايعه بزرگ را براي ما آس��ان تر ساخته اند 

اعالم كنيم. 
در اين پيام آمده است: پيكر خسته اين مجاهد 
نستوه در كنار مراد او خميني كبير به آرامشي 
ابدي رسيد اما عش��ق هاشمي به مردم، مرگ او 
را ناممكن ساخته است. هاش��مي زنده است تا 
انقالب زنده است، هاش��مي زنده است تا ملت 

زنده اند و راه هاشمي پاينده خواهد ماند. 

با تصويب مجلس شوراي اسامي
قوه  قضائيه موظف به ارائه گزارش 

دارايي مسئوالن شد

نماين�دگان مجل�س در مصوب�ه اي ق�وه قضائي�ه را موظ�ف 
كردن�د ك�ه ب�ه ط�ور س�االنه گزارش�ي از نح�وه اج�راي قانون 
رس�يدگي ب�ه داراي�ي مقام�ات، مس�ئوالن و كارگ�زاران 
جمهوري اس�امي ايران به مجلس ش�وراي اس�امي ارائه كند. 
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر دوشنبه 
در ادامه بررسي جزئيات اليحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۳5 را با ۱4۲ 
رأي موافق، ۲0 رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع ۲۱0 نماينده 
حاضر در مجلس به تصويب رساندند. بر اساس اين مصوبه قوه قضائيه 
موظف است از سال اول اجراي برنامه شش��م، به طور ساالنه گزارش 
نحوه اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئوالن و كارگزاران 
جمهوري اس��المي ايران مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۹4، شامل تعداد مشموالن 
اين قانون، تعداد افرادي كه در اجراي قانون مذكور فهرس��ت دارايي 
خود را تقديم كرده اند و تعداد كساني كه از اجراي تكليف قانون مذكور 
اس��تنكاف كرده اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شوراي اسالمي 
ارائه دهد. عدم اجراي قانون مذكور توسط مديران و مسئوالن مشمول 
آن قانون و كتمان دارايي و عدم ارائه فهرست دارايي يا گزارش ناقص 
آن به قوه قضائيه مستوجب مجازات محكوميت درجه شش از خدمات 
عمومي و دولتي اس��ت.  همچنين نمايندگان با ۱۳5 رأي موافق، ۱0 
رأي مخالف و ي��ك رأي ممتن��ع از مجموع ۲0۸ نماين��ده حاضر در 
مجلس ماده ۱۳۳ را نيز به تصويب رساندند كه طبق اين مصوبه پس از 
الزم االجرا شدن اين قانون، براي تنظيم و ثبت سند معامالت راجع به 
انتقال مالكيت اموال غير منقول كه در رهن بانك ها و مؤسسات مالي 
و اعتباري قرار گرفته اند، اذن مرتهن الزم نيست، لكن اين موضوع بايد 
پس از اس��تعالم از بانك و تعيين ميزان بدهي توسط سردفتر تنظيم 
اسناد رسمي به اطالع منتقل اليه برسد. انتقال مال مذكور نافي حقوق 
مرتهن در وصول مطالبات خود از محل م��ال مرهون در صورت عدم 
پرداخت دين در مهلت مقرر نخواهد بود.  نمايندگان، ماده ۱۳۲ را نيز 
با ۱05 رأي موافق، ۲۸ رأي مخالف و چهار رأي ممتنع از مجموع ۲0۳ 
نماينده حاضر در مجلس جهت بررسي بيش��تر به كميسيون تلفيق 
ارجاع دادند. ماده اي كه در آن س��ازمان امور مالياتي و سازمان تأمين 
اجتماعي مكلف شده بودند با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك معامالت 
نسبت به اعالم ميزان ماليات نقل و انتقال و مطالبات قانون ماليات هاي 

مستقيم و بدهي قانون تأمين اجتماعي اقدام كنند. 
---------------------------------------------------

آيت اهلل حيدري: هجمه ها به دستگاه قضا
اهداف انتخاباتي دارد

هجمه ه�ا ب�ه ق�وه قضائي�ه معل�ول برخ�ورد اي�ن ق�وه ب�ا 
از دولتم�ردان اس�ت  برخ�ي  ب�ا  و مرتبط�ان  فتنه گ�ران 
ك�ه اي�ن برخ�ورد ب�راي آقاي�ان قاب�ل تحم�ل نيس�ت. 
آيت اهلل محسن حيدري نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبري، پشت پرده هجمه هاي اخير به قوه قضائيه را اهداف انتخاباتي 
دانست و گفت: غير از انتخابات هدف ديگري در كار نيست. وي افزود: 
اين هجمه ها معلول برخورد قوه قضائيه با فتنه گران و مرتبطان با برخي 
از دولتمردان اس��ت كه اين برخورد براي آقايان قابل تحمل نيس��ت 
و سبب افش��اي ماهيت آنها مي ش��ود، از اين رو به نوعي انتقام گيري 
مي كنند تا دستگاه قضا را بترسانند و ارعاب كنند كه اين قوه نتواند به 

وظايف خود عمل كند. 
امام جمعه موقت اهواز با بيان اينكه كس��اني كه در قوه قضائيه پرونده 
دارند و محكوميت پيدا كردند طبيعي است كه نسبت به اين قوه نگاه 
منفي پيدا مي كنند، اظهار داشت: افراد با اينگونه برخوردها در پي اين 
هس��تند كه آراي تمام محكومان قوه قضائيه را به س��وي خود جذب 
كنند. وي ادام��ه داد: منطق صحيح و سياس��تمداري در اين مملكت 
اقتضا مي كند كه قوا به جان يكديگر نيفتند، بلكه بايد يكديگر را تأييد 
كرده و همگرايي داشته باشند تا اهداف نظام جمهوري اسالمي ايران 
به خوبي پيش رود. آيت اهلل حيدري با اشاره به عملكرد دستگاه قضايي 
در برخورد با مفاسد ابراز داشت: اگرچه امكان دارد در برخي از سطوح 
قوه قضائيه كاستي هايي مشاهده شود اما در مجموع روند قوه قضائيه 
روند خوبي بوده و بحمداهلل در مقابل مفاس��د اقتصادي مواضع بسيار 
خوبي داشتند. وي عنوان كرد: دس��تگاه قضا از دانه درشت ها به هيچ 
وجه نترسيد و آنها را محاكمه كرد و همين س��بب شده كه افرادي به 
حمايت از مفسدان اظهارات نسنجيده اي نسبت به دستگاه قضا و رئيس 

قوه قضائيه داشته باشند. 
---------------------------------------------------

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز:
دشمنان همه روش ها عليه ايران را
 تجربه كردند و به نتيجه نرسيدند

عض�و ش�وراي مرك�زي جامع�ه روحاني�ت مب�ارز گف�ت: 
دول�ت يازده�م از طري�ق پيگي�ري سياس�ت هاي منطق�ي، 
عقان�ي و گفت و گ�و، سياس�ت هاي ايران هراس�ي دش�منان 
را با شكس�ت مواجه س�اخته و در اين راس�تا موفق عم�ل كرد. 
حجت االسالم س��يد رضا اكرمي در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: بعد 
از انقالب اسالمي دشمنان همه روش ها را عليه ايران تجربه كرده و به 
نتيجه نرس��يدند و آخرين آن جنگ رواني است كه در پي آن هستند 
كشورهاي ديگر را از جمهوري اسالمي بترسانند. وي ادامه داد: آنها با 
تمام توان سعي داش��تند به دنيا بقبوالنند كه ايران به سمت بمب اتم 
حركت مي كند و گاهي اسرائيل غاصب و زماني منافقان را شاهد خود 
مي گرفتند. اكرمي بيان داشت: دشمنان زماني نيز به اخبار كذب روي 
آورده و اعالم مي كردند جمهوري اسالمي ايران تا شش ماه يا يك سال 
ديگر به فالن سالح دست پيدا مي كند و همه اينها در راستاي سياست 
ايران هراسي بود. وي بيان داش��ت: به خاطر همين مسائل در سازمان 
ملل متحد عليه ما قطعنامه تهديد آميز صادر كردند، اين روش در قرآن 
كريم، به سيره فرعون معروف اس��ت كه از ترس مجازات فرعون عده  
كمي به حضرت موس��ي ايمان آوردند. وي گفت: دش��منان با همين 
روش هاي فرعوني جمهوري اس��المي ايران را تهديد و ايران هراسي و 
اسالم هراسي درست كردند و كارهاي زشت و نازيباي تحريم را نيز به آن 
اضافه كرده بودند. اكرمي ادامه داد: آنها فروش نفت ما را محدود كرده 
بودند و در عرصه اي ديگر نيز فشارهايي را وارد مي كردند تا ملت ما را 
وادار به عقب نشيني كنند. وي گفت: دولت يازدهم با مذاكرات طوالني 
و از طريق گفت وگو ونظارت اين تهديدها را در سازمان ملل برداشت. 
اكرمي خاطرنشان كرد: امروز ديگر شمشير دولبه تحريم ها باالي سر 
سرمايه گذاران و كس��اني كه خواهان ارتباط و تعامل با كشور هستند 

نيست و برنامه ايران هراسي دشمنان با شكست مواجه شد. 

سيد عبداهلل متوليان

خداحافظي باشكوه مردم تهران  با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني

آرام در جوار امام

ب�راي  ق�م  از  عظ�ام  مراج�ع 
مجم�ع  رئي�س  درگذش�ت 
تش�خيص مصلحت نظام پيام هاي 
تس�ليت جداگان�ه ص�ادر كردند. 
حضرت آيت اهلل نوري همداني در پيامي 
درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
را تسليت گفت. در بخشي از اين پيام 
آمده اس��ت: اينجانب شخصاً در حوزه 
علميه قم س��ابقه ممتدي با ايش��ان 
داش��تم و از نزديك ش��اهد مبارزات 
ايش��ان عليه رژيم ستمشاهي بوده ام. 
امروز كه با مشيت الهي آن برادر عزيز 
به لقاء اهلل پيوسته، ملت وفادار به امام 
و مقام معظم رهبري در تجليل از مقام 
ايشان در تشييع جنازه و مجالسي كه 
تشكيل خواهد شد ش��ركت خواهند 
كرد و يك بار ديگر وحدت و اتحاد خود 
و پشتيباني از نظامي را كه با زحمات 
ملت ش��ريف و امثال ايش��ان به وجود 
آمده اس��ت، در برابر چشم بدخواهان 
و تفرقه طلب��ان به نماي��ش خواهند 
گذاش��ت و بار ديگر دشمنان را نا اميد 

خواهند ساخت. 
آيت اهلل جوادي آملي نيز در بخش��ي از 

پيام تس��ليت خود مي نويسد: بهترين 
ابراز همدردي در اين س��انحه سنگين 
مل��ي و رخداد توانفرس��ا حف��ظ نظام 
اس��المي، تقوي��ت اركان و حركت در 
مدار پيام رهبري است، اميد اينكه رنج 
مدبرانه وكوشش خالصانه بيش از نيم 
قرن آن عزيز جه��ت احياي مآثر قرآن 
كريم و آثار دو دهه طه و ياسين ره توشه 
خوبي براي لقاي خداوند سبحان باشد. 
در پي��ام تس��ليت آي��ت اهلل م��كارم 
شيرازي آمده اس��ت: با نهايت تأسف 
خبر فق��دان ناگهانى مجاهد نس��توه 
مرحوم حجت االس��الم و المسلمين 
آقاى هاشمى رفس��نجانى را دريافت 
داشتم. اينجانب ايش��ان را از آن زمان 

كه در حوزه درس��ى ما شركت داشت 
به خوبى مى ش��ناختم. مردى بسيار 
جدى، باهوش، شجاع و صاحب اراده 
بود. سال ها در خدمت امام راحل)ره( 
فداكارى ك��رد و بع��د از ايش��ان نيز 
دائماً در صحنه انقالب بود. مشكالت 
مختلفى را پشت سر گذاشت ولى اين 
مشكالت هرگز سبب نشد كه صحنه 

را ترك كند. 
آي��ت اهلل صافي گلپايگان��ي در پي��ام 
تس��ليت خود آورده اس��ت: آن فقيد 
سعيد، س��اليان س��ال در سنگرهاي 
مختلف انقالب اس��المي، در حد توان 
انجام وظيفه نمود، و در حفظ اعتدال و 
آرامش جامعه و رفاه مردم، به توفيقاتي 

نائل گرديد. حضور واليي آن مرحوم در 
حرمين شريفين، و اعالم مواضع محكم 
مذهبي و ديني در آن مكان مقدس در 

خاطره ها هميشه باقي خواهد ماند. 
در پيام تسليت آيت اهلل علوي گرگاني 
ني��ز آمده اس��ت: اين عالِ��م مجاهد و 
زحمتكش كه در دوران قبل از انقالب 
در مبارزات عليه دس��تگاه س��لطنتي 
شاهنش��اهي در كنار مرحوم آيت اهلل 
طالقاني و شهيدان بهشتي و مطهري 
و مفتح)ره( و برخي ديگر از انقالبيون 
وفادار به امام خميني)ره( سال ها رنج 
زندان را كش��يدند، بعد از انقالب نيز 
ام��ام خميني)ره( را تنها نگذاش��ته و 
در صحنه هاي مختل��ف و در رده هاي 

باالي انقالب همچون رياست مجلس 
شوراي اسالمي و جانشين فرمانده كل 
قوا در زمان جنگ نقش آفرين و مؤثر 
بودند. ايشان با هوش��ياري و زحمات 
فراوان بعد از رحلت امام خميني نيز در 
سازندگي و آبادي مملكت ايران نقش 

ماندگار ايفا كردند. 
آيت اهلل محمدتق��ي مصباح يزدي در 
ابتداي هماي��ش »بررس��ي اخالقي 
آث��ار غفل��ت در پيدايش فتن��ه« در 
مشهد با اش��اره به درگذشت آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني، ضمن تس��ليت 
به مقام معظم رهب��ري، ملت ايران و 
خانواده آن مرحوم، تصريح كرد: در ابتدا 
بايد درگذشت رئيس  مجمع تشخيص 
مصلحت نظام را كه يار حضرت امام و 
همراه مقام معظم رهبري بودند تسليت 
عرض كنم. ايشان قبل و بعد از انقالب 
اسالمي در خدمت نظام اسالمي بوده و 
خدمات فراواني نسبت به نظام اسالمي 
داشتند كه دعا مي كنيم خداوند ايشان 
را با اولياي  خود، امام راحل و شهداي 
گرانق��در انقالب اس��المي محش��ور 

بفرمايند. 

خبر
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