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ارسال دومین لیست دوتابعیتی ها
به وزارت اطالعات

تأکید آیتاهلل موحدی کرمانی بر شناخت اصلح

خطیــب نمــاز جمعه ایــن هفته تهــران گفــت :انــدک اندک بــه زمان
انتخابات نزدیک میشویم باید در شناخت فرد اصلح تالش ویژه داشته
باشیم چرا که غفلت در این مورد مجازات دارد .ویژگیهای فرد اصلح
را در آینــده خواهــم گفت .به گزارش ایســنا ،آیــتاهلل موحدی کرمانی
گفت :باید معیارهای اصلح بودن را شناخت و بر اساس آن رأی داد .اگر
عمری بود ،معیارهای فرد اصلح را در آینده خواهم گفت .وی در ارتباط
با اقتصاد مقاومتی نیز گفت :موضوع اقتصاد مقاومتی از مسائل مهم
کشــور ما است .انتظار میرود به اقتصاد مقاومتی در بعد اقدام و عمل
توجه بیشــتری شــود .باید برای این بیکاری خانمانسوز فکری کنیم .اثر
سمینارها و جلسات در زمینه رفع مشکالت مردم چیست؟ مبادا فقط
حرف باشد و هیچ عملی صورت نگیرد.

سال بیستوسوم شماره  6460شنبه 28اسفند 1395

روحانی در دیدار با یک جانباز و خانواده شهیدان پالیزوانی:

جمهوری اسالمی با رهبری امام(ره) ،فداکاری شهدا و جانبازان بر سختیها پیروز شد
رئیس جمهوری با اشــاره بــه اینکه نظام
جمهــوری اســامی از مســیر ســخت و
دشــواری عبور کرده اســت ،اظهار داشت:
جمهوری اســامی بــا رهبری امــام(ره) و
فــداکاری مــردم بویــژه شــهدا و جانبازان
از همــه ســختیها و مســیرهای دشــوار
بــا پیــروزی عبور کــرد .بــه گــزارش پایگاه
اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،حســن
روحانــی شــامگاه چهارشــنبه در ادامــه
برنامههــای دیــدار صمیمــی خــود بــا
خانــواده معظــم شــهدا و جانبــازان ،در
دیــدار حیدر بنایی جانباز  70درصد قطع
نخاعی انقالب اسالمی که در سال  1360و
به دست منافقان به درجه جانبازی نائل
شــده اســت ،با اشــاره به اینکه همســران
جانبــازان بویژه جانبــازان قطع نخاعی با
رســیدگی به حال همســران جانبــاز خود
فــداکاری زیاد و عظیمی انجام میدهند،
گفــت :جانبــازان و خانواده معظــم آنان
مایــه افتخــار همــه مــا و نظــام مقــدس
جمهوری اسالمی هستند.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه
خاطرهای که این جانباز انقالب اســامی
از همراهــیاش در ســال  1360بــرای
حفاظــت از روحانی تعریف کــرد ،اظهار
داشــت :این نظام روزهای بســیار سختی
را از ســر گذرانده و شــاید ســال  60یکی از
ســختترین ایــن ایــام باشــد .در آن ایام
هم دشمن خارجی به مرزهای ما حمله
کــرده بــود ،هــم دشــمنانی خونخوارتر از
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دادســتان کل کشــور گفت :ما در آستانه یک تحول دیگر-
انتخابات  -هســتیم و اگر کانالها و شــبکههای اجتماعی
بخواهنــد علیه افراد و مصالح کشــور ســوء اســتفاده کنند
و خــاف قانون مرتکب شــوند ،قطعاً برخورد میشــود .به گــزارش روابط عمومی
دادســتانی کل کشــور ،حجتاالســام منتظری با حضور در گفتوگوی ویژه خبری
شــبکه دو ســیما ،دربــاره آخرین وضعیــت پرونــده دوتابعیتیها نیز گفــت :در این
خصوص به دادســتانی کل اطالعات و فهرســتی داده شــد که این افراد در سه گروه
دارای گرین کارت ،دوتابعیتی و اقامت هســتند .ما وقتی دیدیم به اعتبار اینکه این
افراد مظنون هستند و ابزار تحقیقات دراختیار ما نیست ،این فهرست را به صورت
محرمانــه برای وزیر اطالعات فرســتادیم .اولین فهرســت  ۱۶نفری بــود .بعد از آن
دنبال کردیم که بررســی کنید زیرا به ما گفته بودند این افراد در برخی دســتگاههای
دولتی و خصوصی هستند .دادستان کل افزود :آقایان از اول میگفتند در دولت مدیر
دوتابعیتی نداریم ،اما وظیفه دارم هشــدار بدهم که این افراد میتوانند خطرناک
باشند .وزارت اطالعات به ما پاسخ داد که آن  ۱۶نفر را بررسی کردیم .خوشبختانه از
این تعداد هیچ کدام آن طور نبود که کامالً منتفی باشد .همه آنها دارای گرین کارت
بودند که مدتش به پایان رســیده اســت .گرین کارت هم آثار و تبعاتی دارد .یکی را
گفتند داشته و از کشور خارج شده است یا فرار کرده است .سه نفر اقامت داشتند که
از ایــن افراد که دارای اقامت بود ،دو نفرشــان نیز به مقامات عالیه دولتی خصوصاً
برادرانــی که در جریــان برجام خدمت میکردند ،مشــاوره میدادنــد .منتظری در
ادامه گفت :مشــاوره دادن به این عزیزان با داشــتن اقامت خارجی خیلی چیزها را
زیر سؤال میبرد .همچنین یک نفر دیگر نماینده ایران در کانادا بوده و یک نفر هم
مدت نمایندگی او تمام شده و اوایل سال جدید جایگزین معرفی میشود .دادستان
کل افــزود :برخی از این افراد مشــاور برخــی مقامات عالی بودهانــد .در نامه وزارت
اطالعــات درخصــوص یک فرد که به صراحت اعالم شــده کــه وی دارای تابعیت
مضاعف اســت .این فرد چطور در مرکزی که اســرار کشــور اســت نماینده مســئول
میشود ،ولو اینکه بگویند مشاور ،مدیر نیست .وزیر اطالعات میگوید مشاور گرفتن
اشکالی ندارد ،مثل خیلی جاها؛ اما باید بگویم یک وقتی کسی میخواهد ساختمان
یا کارخانه بسازد ،مشاور میگیرد که اشکالی ندارد ،اما اشکال ما این است که آن مرکز
مهم که بسیاری از اسرار کشور آنجاست ،چطور باید یک فرد دوتابعیتی مشاور شود؟
دادستان کل کشور درباره ارسال فهرست دوم در این زمینه به وزارت اطالعات گفت:
فهرســت دوم به دستمان رســید؛ نامه را به وزیر اطالعات فرستادیم .درفهرست
دوم  ۵۲نفر دادیم که برخی گرینکارت و برخی دوتابعیتی یا اقامتی هستند.

ســـــــیاســی
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داعشیان در داخل ،مردم و نظام را آماج
شــدیدترین حمالت تروریستی خود قرار
داده بودنــد و هــم در عرصه بینالمللی،
دشــمنی و توطئههای متعــدد و متنوعی
متوجــه جمهوری اســامی بــود .روحانی
افزود :خداوند مقام امــام خمینی(ره) را
متعالی کند که با رهبری ایشان و فداکاری
و پیــروی مثالزدنــی مردم از امــام امت،
توانســتیم از این مسیر سخت عبور کنیم.
شــهیدان و جانبــازان زیــادی تقدیــم راه
استقرار و بقای این انقالب و نظام شدهاند
تــا این جمهــوری اســامی در گــذر از این
مسیر سخت در برابر همه دشمنان پیروز
و سرافراز باشد.
رئیــس جمهوری تصریح کــرد :امثال
شــما جانبازانــی کــه بیــش از  30ســال
سختیها و رنج جانبازی را تحمل کردهاید
و همسران و خانواده شما فقط با توکل بر
خدا و اطمینــان از رضایت خداوند و اجر

روحانی در دیدار با جانباز حیدر بنایی

بزرگی که در انتظار شماست ،توانستهاید
این همه سختی را تحمل کنید و از خداوند
متعــال درخواســت میکنــم کــه شــما را
ســامت بــدارد و اجر شــما و خانوادهتان
را مضاعــف گرداند .حیدر بنایــی ،جانباز
 70درصد قطع نخاعی انقالب اســامی،
در خرداد ســال  1360زمانی که به عنوان
مســئول ســتادهای عملیاتی کمیتههای
انقالب اســامی انجــام وظیفــه میکرد،
توســط تیمی از منافقان کوردل ترور شد.
بنایــی در دیــدار خود بــا رئیس جمهوری
بــا ذکر خاطــرهای گفت که وقتی در ســال
 1360دکتــر روحانــی در اثــر تصــادف بــه
بیمارســتان منتقل میشــوند ،او مسئول
حفاظت از ایشان بوده است.
 ëëدیــدار رئیــس جمهــوری بــا خانــواده
شهیدانپالیزوانی
رئیس جمهوری همچنین چهارشنبه
شــب بــا حضــور در منــزل شــهیدان

ظریف :توافق هستهای اجرا نشود به حالت قبل بازمیگردیم

وزیر خارجه ایران با توصیه به عربستان
ســعودی برای عــدم مقابله بــا ایران و
اینکــه ایــن مقابلــه به نفع ســعودیها
نیســت ،از ائتالف عربســتان و اسرائیل
علیه ایران ابراز تأسف کرد.
بــه گــزارش فــارس ،محمدجــواد
توگو با شــبکه المیادین
ظریــف در گف 
تأکیــد کــرد« :ایــران خــود را بــرای هــر
احتمالی آماده کرده اســت و اگر توافق
کارایی خود را از دســت بدهد ،ایران نیز

ایــن امکان را دارد کــه برنامه خود را به
ســرعت به راه بیندازد ».وی در پاســخ
بــه وجود ارتبــاط میــان دولت ایــران و
امریکا ،این موضوع را رد و تأکید کرد که
همــه ارتباطات در چارچوب نظارت بر
انجام صحیح توافق هستهای و کمیته
مشترک برجام است.
رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران در
پاســخ به ســؤال «النا مــدّور» ،خبرنگار
المیادیــن درباره دیدار میان جانشــین

ولیعهــد عربســتان بــا دونالــد ترامپ،
گفــت :از مضمــون رایزنیهــا مطلــع
نیســتم اما مطمئن هســتم کــه آنها به
سیاست خود در استمداد از طرفهای
خارجــی برای اعمال فشــار علیه ایران
ادامــه میدهنــد و بــار دیگــر همســایه
ســعودی خودمان را نصیحت میکنم
کــه بهتریــن تصمیــم این اســت که به
جــای دشــمنی ،ایــران را شــریک خود
قرار دهد و روند فعلی آنها در راســتای

روحانی در دیدار با خانواده شهیدان مصطفی ،مرتضی و محمد پالیزوانی

مصطفــی ،مرتضــی و محمــد پالیزوانی
با مــادر و خانــواده این شــهدای واالمقام
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس دیدار
کــرد .روحانــی در این دیدار بــا بیان اینکه
زیارت خانواده معظم شــهدا ،جانبازان و
ایثارگران افتخاری بزرگ برای دولتمردان
اســت ،گفت :عــزت شــما باالترین عزت
است و در قلب مردم جایگاهی واال دارید.
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد :اگر
فداکاری و ایثارگری و ایســتادگی شــهدا و
رزمندگان نبود ،امروز کشور در این جایگاه
قرار نداشت و استقالل ما حفظ نمیشد.
روحانی با اشاره به اینکه امروز هم جوانان
و ملــت ایــران آمــاده فــداکاری و ایثــار در
مسیر آرمانهای انقالب اسالمی هستند،
اظهــار داشــت :یقینــاً از همــه مشــکالت
بــه لطــف خــدا ،برکت خــون شــهیدان و
ایستادگی و فداکاری ملت عبور میکنیم.
رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد

منافعشــان نیســت و بــه همــه ضربــه
میزند.
ظریــف ائتــاف کشــورهای عربــی
حاشــیه خلیــج فــارس بخصــوص
عربســتان با اســرائیل علیه ایــران ،این
مســأله را مایه تأسف دانســت و گفت:
«متأســفانه میبینیــم کــه کشــورهای
اســامی در کنــار کســانی ایســتادهاند
کــه دشــمنی بــا کشــورهای اســامی را
ترویــج میکننــد .ایران دوســت جهان

از برکــت خون شــهیدان ،ثبــات و امنیت
در منطقــه حاکــم شــده و از ریختن خون
مســلمانان جلوگیری شــود .مادر و برادر
شــهیدان پالیزوانــی نیــز در این دیــدار به
بیان خاطرات و سجایای اخالقی این سه
شهید واالمقام پرداختند.
شــهید محمــد پالیزوانی در ســال ٥٧
در منطقه سرچشمه تهران در تظاهرات
علیه رژیم ستمشــاهی ،شــهید مصطفی
پالیزوانــی در ســال  ٦٣در عملیــات بــدر
در منطقه شــرق دجله و شــهید مرتضی
پالیزوانــی در ســال  ٦٥در منطقــه فکــه
بــه فیض عظیــم شــهادت نائــل آمدند.
شــهید محمــد همایــون تنهــا دامــاد این
خانــواده نیز در ســال  ٦٥در جزیره فاو به
شــهادت رســیده اســت .در این دیــدار که
حجتاالســام شــهیدی ،معاون رئیس
جمهــوری و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور
ایثارگران نیز حضور داشت ،روحانی لوح

اســام اســت و در قلــب جهان اســام
توگو با آنها بر
قــرار دارد و ما آماده گف 
پایــه احترام متقابل هســتیم تا در امور
داخلی یکدیگر دخالت نشود و مواضع
خصمانه گرفته نشــود و هنگامی که ما
به تاریخ رجــوع میکنیم ،میبینیم که
هیچ زمانی ما اقدام خصمانهای علیه
همسایگانمان در پیش نگرفتهایم».
وزیر خارجه ایران در پایان در پاسخ
بــه این پرســش کــه آیا ترکیه همســایه

تقدیــری به مادر شــهیدان پالیزوانی اهدا
کرد.
رئیس جمهوری همچنین روز گذشته
در پیامی درگذشت الگوی صبر و فداکاری
مرحوم حاج حســین عالف ،پــدر بزرگوار
شــهیدان واالمقام محمد ،احمد و خلیل
عالف را تسلیت گفت و از خداوند متعال
بــرای آن فقیــد ســعید غفــران واســعه و
همنشــینی با فرزنــدان شــهیدش و برای
عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.
در این پیام آمده است« :درگذشت الگوی
صبــر و فــداکاری مرحــوم حــاج حســین
عــاف ،پــدر بزرگــوار شــهیدان واالمقــام
محمــد ،احمــد و خلیــل عــاف موجــب
تأثر و تألم خاطر شــد.این انسان با تقوی
و شریف در پرتو ارادت به ائمه اطهار(ع)،
بزرگمــردان ایثارگــری پــرورش داد که در
پاســداری از آرمانهــای ایــران اســامی و
عرصــه دفــاع مقدس بــر بلندتریــن قله
ارزشهای معنوی ایستادند.
آن مرحــوم پس از شــهادت فرزندان
دلبنــد خــود نیز ،مــروج صدیــق فرهنگ
شــهادت و ایثار بــود ».روحانی همچنین
در پیامــی درگذشــت حــاج رضــا فالونــد
پــدر بزرگوار شــهیدان واالمقــام فرجاهلل،
فضــلاهلل و ناصــر فالونــد را تســلیت و از
درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحوم
رحمت واســعه و همنشــینی بــا فرزندان
شــهیدش و برای عموم بازماندگان صبر
و اجر مسألت کرد.

قدرنشناســی اســت ،خاطرنشــان کرد:
«فکر میکنم اظهــارات ترکیه مبنی بر
اینکه ایران حامی سیاســت فرقهگرایی
اســت ،به خاطر این است که فراموش
کــرده دولــت ایران کــه نمیتــوان آن را
فرقــهای نامیــد ،در طــول شــب بیــدار
بــود تا هیچ دولــت غیردموکراتیکی در
منطقه وجود نداشته باشد؛ این مسأله
چــه در جریــان کودتــای ترکیه باشــد یا
بعد از آن».

