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وزیر اطالعات :مدیر دوتابعیتی
در دولت نداریم
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مراسم فراجناحی چهلم هاشمی با حضور مسئوالن و مردم
مجید انصاری :هاشمی از اعتدال خارج نشد

مراســم چهلــم درگذشــت آیــتا 
هلل
هاشمی رفسنجانی ،رئیس فقید مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام ،پنجشــنبه
درحالی در حرم امام راحل برگزار شد که
با وجود اطالعرســانیهای بسیار اندک،
بویــژه در صدا و ســیما ،حضور گســترده
اقشار مختلف مردم ،چشمگیر بود .زنان
و مردان ،پیر و جوان ،برخی از شــهرهای
مختلــف ،عصــر پنجشــنبه خــود را بــه
بهشت زهرا رسانده بودند تا  40روز پس
از درگذشــت یــار دیرین امــام و رهبری،
خاطره او را گرامی بدارند .در کنار حضور
مردم ،حضور روحانیون از سنین مختلف
نیــز چشــمگیر بود ،حضــوری که نشــان
دهنده پیوند و ارتباط روحانیت با رئیس
فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام
بود .مســئوالن ارشــد نظــام و چهرههای
سیاســی نیــز از طیفهــای مختلــف
سیاســی در ایــن مراســم حضــور یافتــه
بودنــد .عالوه بر حجتاالســام حســن
روحانی رئیس جمهوری ،حجتاالسالم
محمــدی گلپایگانــی رئیــس دفتر مقام
معظــم رهبــری ،علی الریجانــی رئیس
مجلــس شــورای اســامی ،اســحاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری،
محمدرضــا عــارف رئیــس فراکســیون
امید ،حجتاالســام منتظری دادستان
کل کشــور ،علوی وزیر اطالعات ،ظریف
وزیــر امــور خارجه ،علــی اکبــر صالحی،
محمــد نهاوندیــان ،رئیــس دفتر رئیس
جمهوری ،رئیس ســازمان انرژی اتمی،
ن هاشــمی ،اســتاندار تهران،
سیدحســی 
حســینعلی امیــری معــاون پارلمانــی
رئیس جمهوری ،غالمحسین کرباسچی
دبیــرکل حــزب کارگــزاران ســازندگی،
واعظــی وزیــر ارتباطــات ،علــی جنتــی
وزیــر ســابق فرهنــگ و ارشــاد اســامی،
حجتاالسالم علی یونسی دستیار ویژه
رئیــس جمهوری ،ســیدمحمود دعایی،
محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایی
رئیــس جمهوری ،محســن رضایی دبیر
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،

آیــت اهلل ســیدمحمود شــاهرودی
عضــو مجلــس خبــرگان ،غفــوری فرد،
فیــضاهلل عــرب ســرخی ،محمدعلــی
ابطحــی ،موســوی الری ،عبــداهلل نوری،
رســول منتجبنیــا ،آیتاهلل ریشــهری
تولیــت آســتان حضــرت عبدالعظیــم
و آیــتاهلل مجتهــد شبســتری ،نماینده
ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی از دیگر
چهرههای حاضر در این مراســم بودند.
حجتاالســام سیدحســن خمینــی و
سایر اعضای بیت امام(ره) نیز به نوعی
میزبــان ایــن مراســم بودنــد .محســن و
یاســ ر هاشــمی نیز مقابــل در ورودی به
میهمانانخوشامدمیگفتند.
 ëëانصــاری :حــوزه مقابــل اندیشــه امام
راحلوآیتاهللهاشمیزانوبزند
ســخنران ایــن مراســم نیــز،
حجتاالســام مجید انصــاری ،معاون
حقوقی رئیس جمهوری و عضو مجمع
روحانیــون مبارز بود ،کســی کــه به گفته
خــود ،در خــال ایــن ســالها تا ســاعت
 12ظهــر  19دی مــاه ،آیــتاهلل هاشــمی
را در مجمــع تشــخیص مصلحت نظام
همراهــی کــرده بود .وی ســخنان خود را
به بیان ویژگیهای شــخصیتی و سوابق
هلل هاشــمی
مبارزاتــی و مدیریتــی آیتا 
اختصــاص داد .انصــاری بــا تأکیــد بــر
این کــه حوزه نمیتواند از سیاســت جدا
باشد ،گفت :روحانیت نباید به قبل از 15
خــرداد  42بازگــردد ،یعنی بــه زمانی که
روحانیت از سیاســت جدا بود .اگر حوزه
میخواهــد انقالبــی بمانــد بایــد مقابل
هلل هاشــمی
اندیشــه امــام راحل و آیتا 
رفســنجانی زانو بزند ،راه امام و هاشمی
راه حوزه را مشخص میکند.
معــاون رئیــس جمهــوری بــا اشــاره
هلل هاشــمی از ابتــدا
بــه اینکــه آیــت ا 
مهمترین ســرمایه توفیق و پیــروزی را با
خــود داشــت و آن اخــاص بــود ،افزود:
هلل هاشــمی رفســنجانی را بایــد
آیــت ا 
درخــت پرثمــری بدانیم که در بوســتان
تربیتــی امــام خمینــی (ره) رشــد کــرد و
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صفحهاول
وزیر اطالعات در پاســخ بــه اینکه آیــا تاکنون مصداق
یــا مصادیقــی از افــراد دوتابعیتــی از ســوی اشــخاص
حقیقــی یــا حقوقــی به شــما ارائه شــد؟ گفــت :خیر و
همیــن جا هــم دوباره از همه کســانی که اطــاع دارند افــرادی دوتابعیتی در
ســمتهای مدیریتــی کشــور حضــور دارند میخواهم اســامی این افــراد را به
وزارت اطالعــات اعــام کننــد تا ما به دســتگاههای مربوط ابــاغ کنیم که این
افراد به دلیل دوتابعیتی بودن قانوناً نمیتوانند متصدی پستهای مدیریتی
باشند و الزم است یا خود آنان استعفا دهند یا اینکه برکنار شوند.
وی ادامــه داد :اســتدعای مــن از بــرادر عزیــز و بزرگــوارم حضــرت
حجتاالســام والمسلمین جناب آقای منتظری دادســتان محترم کل کشور
کــه از شــخصیتهای ارزنده کشــور هســتند این اســت که چنانچــه مصادیقی
بــرای وجود این مدیــران دوتابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعالم کنند
تــا دولــت با آنــان برخورد کند .چــرا که با توجه به شــناختی که از ایشــان دارم
مطمئن هســتم ایشــان بــدون مبنا صحبــت نمیکننــد و قطعــاً مصادیقی را
سراغ دارند.
علــوی خاطرنشــان کــرد :همینجــا از ایشــان اســتدعا دارم که انشــاءاهلل تا
پایــان وقــت اداری این هفته یعنی چهارشــنبه بزرگواری کنند و اســم  5نفر از
مدیران دوتابعیتی را به ما اعالم کنند تا وزارت اطالعات مطابق قانون دستور
برکنــاری آنــان را بدهد .ولــی اگر موردی نیســت باز هم اســتدعا دارم با طرح
ایــن گونه مســائل کلی که مصداقــی هم ندارد باعث آشــفتگی ذهنیت مردم
و تشــویش اذهان آنها نشــویم که به طور طبیعی شخصیت ارزنده و فرهیخته
ایشان درصدد چنین مسألهای نیستند.
وی بــا بیــان اینکــه روزی کــه مــن با خبرگــزاری جمهــوری اســامی درباره
مدیــران دوتابعیتــی گفتوگــو کردم و بــه صراحت اعالم کــردم که حتی یک
مدیــر دوتابعیتی را نمیشناســیم ،هیچ خبری از ایــن صحبت بنده در صدا و
سیما منعکس نشد ،تصریح کرد :درحالی که صحبت برخی دوستان بزرگوار
درباره وجود افراد دوتابعیتی در دولت که به صورت کلی و بدون ذکر مصداق
بیان شده است بارها و بارها در رسانه ملی منعکس و به آن پرداخته شد.
به گفته علوی ،این برای ما جای سؤال است که چرا وقتی که وزیر اطالعات
میگویــد ما حتــی یک مدیر دوتابعیتی ســراغ نداریم و اگر کســی ســراغ دارد
معرفــی کند صدا و ســیما از کنار آن با ســکوت میگذرد و بــه اطالع مردم نیز
نمیرســاند کــه اگر کســی مصداقی ســراغ دارد معرفــی کند .امــا هنگامی که
عزیزی اشــاره میکند که مدیران دوتابعیتی در کشــور وجود دارند بدون اینکه
یــک مصداق بــرای آن ذکر کند صدا و ســیما چندین بار آن را پوشــش خبری
میدهد .اینجا مقداری برای مردم این ســؤال ایجاد میشــود که چه هدفی از
بیان این مطالب دنبال میشود؟
همچنین جمشــید انصاری رئیس ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور
بــا تکذیــب وجــود مدیــران دوتابعیتــی در بدنــه دولــت گفت :مرجــع اصلی
اعالمکننده این مهم وزارت اطالعات اســت .براســاس بند ب ماده  42قانون
اســتخدام کشوری ،شرایط استخدام در دولت یا ورود به بدنه دولتی ،تابعیت
ایران اعالم شده است .به طور طبیعی اگر کسانی باشند که دو تابعیت داشته
باشــند ،نمیتواننــد در دســتگاه دولتــی اســتخدام شــوند و ما براســاس اعالم
وزارت اطالعات که اخیراً صورت گرفته اســت ،هیچ گزارش مســتندی نداریم
که در سطوح مدیریتی دستگاههای اجرایی افرادی با تابعیت دوگانه مشغول
باشند.

ســـــــیاســی

iran-newspaper

تشکر از حضور مردم و مسئولین

نیم نگاه

رئیس دفتر رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام از
حضور مردم و مســئوالن در مراسم چهلم آیت اهلل هاشمی
رفســنجانی(ره) قدردانــی کــرد .محمــد هاشــمی در گفت و
گــو بــا جماران گفت :زبان ما در تشــکر از مردم قاصر اســت.
ی هاشــمی ســنگ تمام گذاشتند.
مردم در همه مراســم آقا 
مــا صمیمانــه از مــردم بــرای ایــن حضــور تشــکر میکنیم و
انشااهلل اجرشان با خداوند تبارک و تعالی باشد.

پرورش یافت و از زالل اندیشهها و عشق
و مدیریــت امام راحل به قهرمان ملی و
تاریخ و یک روحانی در تراز مردان بزرگ
و تاریخ ساز تبدیل شد.
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری
هلل هاشــمی رفســنجانی از
گفــت :آیت ا 
میان ما رفته است اما صحیفه و منظومه
او در عرصههــای مختلف برای آیندگان
و کســانی که میخواهند انقالبــی در تراز
انقالبی بودن امام تا آخر بایستند و همه
مدیرانی که میخواهند کشــور را بسازند
درسهای فراوانی دارد.
ی هاشــمی
وی بــا بیان اینکه در زندگ 
خودبینی و خودبــزرگبینی و تکبر نبود
ی دیــد و برای خدا میگفت
و خــود را نم 
و بــرای خدا مبارزه میکرد ،خاطرنشــان
هلل هاشــمی نــه با طعنههای
کرد :آیت ا 
سالهای تبعید دلگیر میشد و نه وقتی
در قــدرت بــود از ایــن قــدرت خوشــایند

میشد .نه در وقتی که در قدرت بود خود
را میباخت و نه وقتی در تیررس کینهها
و دشمنیها بود از اعتدال خارج میشد.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت
ی هاشــمی
نظــام بــا تاکیــد بر اینکــه آقا 
تــا روز آخــر از دولــت یازدهم بــه عنوان
منتخــب مــردم و از شــخص رئیــس
جمهوری حمایــت کردنــد ،اضافه کرد:
گاهی ایشــان به آقای روحانی میگفتند
آقای روحانی تو چقدر صبور هستی ،من
طاقتم طاق شــده است .شما چگونه در
برابــر ایــن همــه تخریبها ،دشــمنیها
و کارشــکنیها نبریــده اید؟ جــواب آقای
روحانی این بود که با لبخندی از کنار این
سوالمیگذشتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان
میخواهنــد امیــد کشــور را ناامیــد و
خدمــات را کــم رنــگ جلــوه دهنــد و
ســیاهنمایی کنند ،اضافه کرد :دشــمنان

میخواهند مــردم را از حضور در صحنه
مایوس کننــد ،اما مردم در تشــییع پیکر
هلل هاشــمی وفــاداری خــود ،در
آیــتا 
تشییع شــهدای آتشنشــان قدرشناسی
خــود و در راهپیمایــی  22بهمــن زنده و
امیدوار بودن و نشــاط خود را به نمایش
گذاشــتند .آنــان بــه کاخ ســفید و آقــای
ترامپ میگویند شــما به رفع مســائل و
مشــکالت خــود بپردازیــد و در کار ملت
ایــران دخالــت نکنیــد .ملــت ایــران بــه
دلســوزیهای شــما نیــازی ندارنــد ،این
ملــت خــود از پــس مشــکالت خــود بــر
میآید.
وی خطــاب بــه ســران جدیــد امریکا
اظهارکــرد :شــما اگــر راســت میگوییــد
دلســوز ملت ایــران هســتید تحریمهای
ظالمانــه را برداریــد و بــه ملــت رشــید
ایــران اهانــت نکنیــد و شــهروندان ما را
ممنوع الورود به خاک کشــورتان نکنید.
همچنیــن بــه رئیــس دولت تروریســتی
اســرائیل پنــاه ندهیــد ،قتــل عــام نکنید
حمایت از مردم یمن پیشکش ،دخالت
در کار مردم ما نکنید.
وی ادامــه داد :مردم ایران  38ســال
اســت به رغم توطئههای شما روی پای
خــود ایســتاده اند ،البته مــا صلح طلب
هســتیم اهــل جــدال و جنــگ بــا دنیــا
نیســتیم و آرامــش و رفــاه را بــرای همه
میخواهیم .سیاســت رئیس جمهوری
و دســتگاه دیپلماســی ایــران در همیــن
راستا است ،بیش از این آبروی خود را در
پیشگاه ملت ایران بر باد ندهید.
انصــاری در بخــش دیگــری از
ســخنان خود ،با اشــاره به اینک ه هاشمی
رفســنجانی از سال  ۴۱به بعد در هجرت
مداوم بین زندان و بیرون و میدان جهاد
و ســلولهای مخــوف انفــرادی در رفت
و آمــد بــود ،ادامــه داد :همســر آیتاهلل
هاشــمی یک قهرمان اســت که نقش او
ماننــد نقش همســر امام خمینــی (ره)
نادیــده گرفتــه شــد ،او در نبــود آیت اهلل
هاشــمی بار زندگی را بر دوش میکشید

و در روزهای ســخت ب ه هاشمی آرامش
میداد تا به مبارزه ادامه دهد.
معــاون حقوقی رئیس جمهــوری با
بیان اینک ه هاشــمی میگفــت با عدالت
توزیعــی نمیشــود فقــر را از بیــن برد و
مردم را با کمکهای مستقیم نمیتوان
به شــرافت رســاند و در کنــار کمکهای
امدادی باید ایران ســاخته شــود ،اضافه
هلل هاشمی رفسنجانی معتقد
کرد :آیت ا 
بود در کنار رســیدگی به مردم باید ایران
ساخته شود ،تولید رونق پیدا کند و ایرانی
باید بــا زحمــت و حاصل دســترنجاش
زندگــی کند و برهمین اســاس فکرش را
به کار انداخت تا با کشورهای خاورمیانه
و دنیا ارتباط برقرار کند.
ش هاشــمی بعد
وی ادامــه داد :نقــ 
از رحلــت امــام در تعییــن رهبــری هــم
سنگ ســایر نقش آفرینیهای ایشان در
دورههــای مختلف انقالب اســت .اکنون
میتــوان گفــت در این بزنــگاه ،آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی  ،مرحوم سید احمد
خمینی و آیت اهلل موسوی اردبیلی کشور
را از بحــران نجــات دادنــد  ،هاشــمی 27
سال پای رهبری ایستاد ،او مشاور رهبری
در مجلس خبرگان و مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام بود و نقش بســزایی در
صیانــت از حــق و آرای مــردم ،داشــت،
صب ر هاشمی بی نظیر است که برخاسته
از ایمان و امید بود.
انصــاری ادامــه داد :دوســتان او
میگفتند این همه تخریب و فشار شما را
ی کند ،او میگفت
ل خسته نم 
از مسیر د 
عزیزان! این قلــب جای خداوند متعال
و اولیــای الهــی اســت ،کینــه کســی را به
دل نگیرید .اگر کســی شــما را اذیت کرد،
حالل کنید .هاشمی بزرگ ،میبخشد و
حالل میکند امــا آثار تخریب در اعتقاد
جوانــان میماند .چه بســیار کســانی که
نمیدانن د هاشــمی کیست و این همان
اثری را میگذارد که درباره شهید بهشتی
داشــت .نباید ابزار تخریب توســعه پیدا
کند.

از تهدید به افشاگری تا حمایت مخالف دیروز از وزیر راه

استیضاح آخوندی در موضع ضعف
در فاصلــه یک روز تا برگزاری جلســه اســتیضاح
عبــاس آخوندی به نظر میرســد که این اســتیضاح
تکرار تجربه اســتیضاح مهر  94برای وزیر راه باشــد،
جایــی که او حتی با رأی مثبت بیشــتر از رأی اعتماد
توانســت بهارســتان را تــرک کند .رســانههای منتقد
دولت نشان چندانی از شور برکناری یکی از وزیرانی
کــه عملکــرد او را نمیپســندیدند ،ندارند .خصوصاً
اینکــه یکــی از منتقــدان ســابق عبــاس آخونــدی از
فراکســیون اصولگرایــان هم بــه نفــع وی اظهارنظر
کرده اســت .ســید ناصر موســوی الرگانی کــه بعد از
حادثــه تصــادف قطارهــا از متقاضیــان اســتیضاح
عبــاس آخونــدی بــود ،روز پنجشــنبه بــه خبرگزاری
«ایلنــا» گفــت کــه «آخونــدی میتوانــد نماینــدگان
مجلــس را قانع کنــد ».همزمان جامعه مهندســان
شهرســاز و انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام
مهندســی اســتان تهــران در نامههــای جداگانهای،
خواســتار رأی منفــی نماینــدگان بــه این اســتیضاح
شــدهاند .بــا وجــود ایــن ،علیرضــا بیگــی ،یکــی از
طراحان این استیضاح به خبرگزاری «فارس» گفته
کــه درباره نقــش فرزند وزیــر راه در قراردادهای این
مجموعه دست به افشاگری خواهد زد.
عبــاس آخوندی فــردا در شــرایطی پا به جلســه
اســتیضاحش میگــذارد کــه در روزهــای تعطیلــی
مجلــس تقریبــاً هیــچ تدارکــی بــرای ایــن جلســه
دیده نشــده اســت .دو فراکســیون امید و مســتقلین
پیشــاپیش اعــام کردهانــد کــه موافــق چنیــن
اســتیضاحی نیستند .فراکســیون اصولگرایان هم که
 27نفر از  33طراح این استیضاح عضو آن هستند،
هیــچ برنامــهای برای جلســه مشــترک بــا آخوندی
یــا حتــی بــدون او برای رســیدن به موضع مشــترک
اعالم نکرده اســت .آن هم در شــرایطی کــه به نظر
میرســد رأی واحدی در این فراکسیون درخصوص

اســتیضاح وجود نداشــته باشــد .دیــروز همزمان که
بیگــی ،نماینده تبریز در گفتوگو با «فارس» تهدید
کرد «در اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی اسنادی در
خصــوص فرزند وزیــر راه در قراردادهــای وزارتخانه
وجــود دارد کــه آن روز ارائــه خواهد شــد» ،موســوی
الرگانــی یکی دیگر از اصولگرایان مجلس به «ایلنا»
گفــت« :معتقدم مشــکالت وزارت راه و شهرســازی
باید ریشهای حل شود و با یک اسیتضاح مشکل این
نهاد عمرانی کشــور رفع نخواهد شــد ».این نماینده
مجلــس در حالــی چنیــن موضعــی گرفته کــه تا دو
مــاه پیش خود از موافقان اســتیضاح وزیــر راه بود و
حتی در جریان تصادف قطارها در سمنان خواستار
اســتعفای آخوندی شــد .او اکنون اســتدالل کرده که
در ماههای پایانــی عمر دولت برکناری وزیر راه تنها
کار ایــن مجموعــه را پیچیدهتــر خواهد کــرد .ضمن
اینکه موســوی الرگانی تأکید کرده وزارت راه کارنامه
موفقــی هــم داشــته و در این باره گفته اســت« :باید
منصف بود و به دستاوردهای بسیار مهم این دولت
در بخــش حمــل و نقل توجه کــرد ».البتــه در میان
ســخنان علیرضــا بیگــی ،نماینده موافق اســتیضاح
عبــاس آخونــدی کــه او را تهدیــد به افشــای اســناد
فرزنــدش در جلســه اســتیضاح کــرده ،نشــانههایی
وجود دارد مبنی بر ناامیدی نســبت به موفقیت این
اســتیضاح .او گفتــه که «نتیجه اســتیضاح هر چیزی
که باشــد ،این ملت ایران هستند که داوری نهایی را

انجام خواهند داد ».این در حالی است که تا چندی
پیــش مخالفــان آخونــدی بــر ایــن موضــوع تأکیــد
داشــتند کــه در صــورت اســتیضاح او ،برکنــاریاش
از ســمت وزارت قطعی اســت .عالوه بــر اینها حتی
خبرهای غیررسمی از پس گرفته شدن چند امضای
طرح اســتیضاح هم مطرح شد که علیرضا سلیمی،
نماینــده اصولگرای مجلس در واکنش به این اتفاق
به «فارس» گفت« :زمانی که طرح استیضاح اعالم
وصــول میشــود ،از نظــر قانونــی اســتیضاح مطرح
میشــود و پــس از اعالم وصــول ،دیگر پــس گرفتن
امضا نقشی در منتفی شــدن استیضاح ندارد ».این
نشــانهها همگی حکایت از آن دارد که آخوندی روز
یکشــنبه راه ســختی را در بهارســتان پیش روی خود
نخواهد داشــت .در مجلس نهم و زمانی که سیطره
گروههــای مختلــف بــر فضــای پارلمــان بــه مراتب
بیشتر از این بود ،آخوندی در استیضاحی که مهرماه
ســال  94انجــام شــد ،توانســت  16رأی مثبــت بیش
از رأی اعتمــاد اولیــه خود کســب کنــد و  176رأی در
ســبد خود بریزد .با توجه به تغییر محسوس ترکیب
مجلس به نفع دولت حتی پیشبینی میشــود این
عــدد افزایــش هم پیدا کنــد .در بیــرون مجلس هم
روزهــای پنجشــنبه و جمعــه برخــی گروههــای فنی
و غیــر سیاســی در مــورد ایــن اســتیضاح موضعگیری
کردند .از جمله جامعه مهندسان شهرساز در نامهای
ضمن تأکید بر برنامهریزی غیرکارشناسی دولت قبل
برای مســکن مهر تأکید کرده اســت که دولت یازدهم
بــا وجــود انتقــاد بــه این طــرح ،تا جــای ممکــن آن را
جلــو بــرده و انتقــادات به مســکن مهر در ایــن دولت
واقعبینانه نیست .همزمان انجمن کارشناسان رسمی
ســازمان نظام مهندســی اســتان تهران نیز در نامهای
خطــاب بــه نماینــدگان مجلــس از آنها خواســته تا به
طرح استیضاح عباس آخوندی رأی منفی بدهند.

