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مراسم اربعين حسيني 
بزرگترين تجمع مسالمت آميز تاريخ است

مراس�م اربعين حس�يني در ماه جاري در فهرست بزرگترين 
تجمع�ات مس�المت آميز تاريخي مردم در يك م�كان و براي يك 

واقعه به شمار مي رود.
به گزارش پايگاه اطالع رساني حج، دانشنامه اينترنتي ويكي پديا، مراسم 
زيارت اربعين حسيني در كربالي معلي را بزرگترين تجمع مسالمت آميز 

تاريخي مردم در يك مكان و براي يك واقعه قلمداد كرده است.
در اين دانش��نامه اينترنتي آمده اس��ت: فقط تجمعاتي را كه بيش از 
يك ميليون نفر در آن شركت كنند، ثبت مي كند و بر اين اساس، مراسم 
اربعين امام حسين )ع( در كربالي معلي، در رديف بيش از ۱۰ ميليون نفر، 
چهار بار در صدر اين دايره المعارف بوده است كه در دسامبر سال جاري 
ميالدي با رسيدن به ۲۰ ميليون نفر در يك مراسم به اوج خود رسيده است.
در سال ۲۰۱۲، تعداد زائران شركت كننده در مراسم اربعين حسيني 
در كربالي معلي به ۱۵ تا ۱۸ ميليون نفر و در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۵ 

ميليون نفر رسيده بود.
در مراس��م اربعين س��ال ۲۰۱۰، تعداد زائران اربعين حسيني به ۱۰ 
تا ۱۴ ميليون نفر رس��يد و در س��ال ۲۰۰۹ ميالدي ني��ز بين ۱۰ تا ۱۴ 

ميليون نفر بود.
از س��وي ديگر مس��ئوالن عراقي، تعداد مواكب و هيات هاي حسيني 
ش��ركت كننده در مراسم اربعين امس��ال را ۲۳ هزار و ۵۰۰ موكب اعالم 

كرده اند.
همچنين ۸۵ موسس��ه رسانه اي و ۴۷۰ خبرنگار از ۱۴ كشور مراسم 

اربعين حسيني امسال را پوشش دادند.
پس از چهار سال تالش

انتقال ضريح حرم امامين عسكريين 
تا پايان سال

رئيس س�تاد بازسازي عتبات عاليات از اتمام عمليات ساخت 
ضريح جديد حرم مطهر امامين عس�كريين )ع( خبر داد و گفت: 
در صورت مساعد بودن شرايط امنيتي و سياسي سامرا، ضريح تا 

پايان امسال به عراق منتقل مي شود.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني حج، »حسن پالرك« در گفت و گو با 
خبرنگاران با بيان اينكه كارگاه ساخت ضريح جديد امامين عسكريين )ع( 
در استان قم قرار دارد، افزود: هم اكنون در حال نصب آزمايشي ضريح و 

برطرف كردن ايرادات احتمالي آن هستيم.
رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات با يادآوري اينكه عمليات ساخت 
ضريح مطهر امامين عسكريين )ع( از سال ۸۹ آغاز شده است، اضافه كرد: 
س��اخت ضريح با اشراف حجت االسالم  والمسلمين سيد جواد شهرستاني 
نماينده آيت اهلل سيد علي سيستاني در ايران انجام مي شود و تمام هزينه 

ساخت ضريح بر عهده دفتر آيت اهلل سيستاني است.
پ��الرك درب��اره ش��كل و ابع��اد ضريح جدي��د حرم مطه��ر امامين 
عسكريين )ع( نيز گفت: در ضريح جديد چوب ساج برمه به كار رفته كه 

استحكام آن طبق آزمايش ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال است.
رئيس س��تاد بازسازي عتبات عاليات ادامه داد: در اين ضريح ۱۱ تن 
چ��وب، چهار تن و نيم نق��ره خالص و ۶۰ تا ۷۰ كيلوگرم طال اس��تفاده 

شده است.
گفتنی است گنبد، گلدسته و ضريح امامين عسكريين )ع( در ۲۳ خرداد 
ماه سال ۱۳۸۶ از سوي تروريست هاي تكفيري وابسته به برخي كشورهاي 
عربي در شهر سامرا در ۱۲۵ كيلومتري شمال بغداد پايتخت عراق با استفاده 

از ۲۰۰ كيلوگرم مواد منفجره به كلي تخريب شد.
ب��ه دنبال اين اقدام تروريس��تي، علما و مراج��ع حوزه هاي مختلف، 
ش��خصيت هاي سياسي و اقشار گوناگون مردم با برگزاري مراسم عزا اين 
اقدام تروريستي را محكوم كرده و در برخي كشورها از جمله ايران عزاي 

عمومي نيز اعالم شد.
حرم عسكريين مرقد امام علي نقي )ع( امام دهم و امام حسن عسكري 

امام يازدهم شيعيان )ع( است.
مراقد نرگس خاتون مادر امام مهدي )عج( و حكيمه خاتون دختر امام 

محمد تقي )ع( امام نهم نيز در حرم مزبور قرار دارد.
سرداب غيبت امام عصر )عج( نيز در ضلع غربي حرم سامرا واقع است.
بازس��ازي حرمين عسكريين به دنبال اقدام تروريستي مزبور با خريد 
برخي از منازل اطراف آن براي توسعه طرح جديد حرم آغاز شد و در اين 
طرح شبس��تاني بزرگي نيز براي برگزاري مراس��م در اطراف حرم در نظر 

گرفته شده است.
توضيحات رئيس سازمان حج و زيارت 

درباره خريد و فروش فيش عمره
رئيس س�ازمان حج و زيارت بيان داش�ت: ۲۲ بهمن دور دوم 
فراخوان عمره را اعالم خواهيم كرد و اصال نيازي نيست كه زائران 

فيش عمره خريداري كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني حج، رئيس س��ازمان حج و زيارت در 
گفتگوي��ي اعالم كرد: آخرين آمار نق��ل و انتقاالت فيش هاي عمره ۹۰۰ 
فيش اس��ت كه مربوط به عمره ۹۲ مي باش��د كه اين نسبت به ۴۰۰ هزار 
زائر ۲ درصد را در بر مي گيرد. وي افزود: زائراني كه قصد فروش و انتقال 
فيش عمره را دارند مي توانند به دفاتر كارگزاران كه س��ازمان حج معرفي 

كرده مراجعه و نسبت به فروش يا انتقال فيش اقدام كنند.
سعيد اوحدي اضافه كرد: البته ما براي ظرفيت عمره مشكلي نداريم، 
در بعضي از استان ها مانند تهران، اصفهان و فارس هنوز ظرفيت هاي خالي 

براي ثبت نام زائران داريم.
وي خاطرنشان كرد: ۲۲ بهمن دور دوم فراخوان عمره را اعالم خواهيم 

كرد و اصال نيازي نيست كه زائران فيش عمره خريداري كنند.
رئيس س��ازمان حج و زيارت ادامه داد: دور دوم ثبت نام ما بهمن ماه 
است تا االن نيز ۶ هزار و ۵۰۰ زائر اعزام شدند كه از اين تعداد ۸۰۰ نفر 

زائر وارد مكه شدند و ۵ هزار و ۲۰۰ نفر نيز در مدينه هستند.
وي يادآور شد: تا پايان اين هفته هم براي صدور ويزا مشكلي نداشتيم 

و تعامل بسيار خوبي با كنسولگري عربستان در مشهد و تهران داشتيم.
رئيس سازمان حج و زيارت در پايان گفت: پروازهاي عمره امسال به 
درستي انجام شده و فقط يك مورد تاخير ۷ ساعته در پرواز شركت سعودي 
داشتيم كه اخطار داديم در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند حتما طلب 

خسارت براي زائران از شركت سعودي خواهيم داشت.
از سوی اداره كل عتبات سازمان حج اعالم شد 

آمار نهايي زائران ايراني عتبات عاليات
سرپرست اداره كل عتبات سازمان حج و زيارت تعداد زائران 
ايراني كه در ايام اربعين به كربالي معلي مشرف شده اند را ۴۸۰ هزار 

نفر اعالم كرد و آمار اعالمي مسئوالن عراقي را صحيح ندانست.
محس��ن نظافتي، سرپرست اداره كل عتبات سازمان حج و زيارت در 
گفت وگو با خبرنگار پايگاه اطالع رس��اني حج روند بازگشت زائران ايراني 
به كش��ور را مثبت ارزيابي كرد و متذكر ش��د: تاكنون حجم اصلي زائران 
به كش��ور باز نگش��ته اند و طی چند روز آينده با سيل عظيمي از زائراني 

كه براي زيارت اربعين راهي كربالي معلي شده اند مواجه خواهيم شد.
سرپرس��ت اداره كل عتبات سازمان حج و زيارت در ادامه از همكاري 
فرمانداري ها، اس��تانداري ها، ستاد راهيان نور و همچنين بسيج شهرداري 
تهران در فراهم كردن امكانات الزم براي بازگش��ت زائران تشكر كرد و با 
بيان اينكه بخش هاي خصوصي نيز وارد عمل شده و زائران را از پايانه  ها به 
نقاط اصلي شهرهاي مرزي انتقال مي دهند، اظهار داشت: تا ديروز مشكلي 

در انتقال زائران از مرز ها به نقاط اصلي شهر پيش نبوده است.
نظافتي با اش��اره به اينكه طرف عراقي آمارهاي زائران ايراني را يكبار 
يك و نيم ميليون نفر و در جاي ديگر ۷۰۰ هزار نفر اعالم كرده بود كه اين 
آمار صحت نداشت، ابراز داشت: در ايام اربعين ۴۸۰ هزار زائر از مرزهاي 
زميني و هوايي عازم عراق شدند اما تا دو روز مانده به اربعين ۶۰ هزار نفر 

به كشور بازگشته بودند.
سرپرست اداره كل عتبات سازمان حج و زيارت با بيان اينكه براساس 
فتواي حضرت آيت اهلل سيستاني هر زائري كه در ايام اربعين در كربال باشد، 
زيارت اربعين را درك كرده است، يادآور شد: آمار ارائه شده ،براساس اداره 

گذرنامه مرز ها و تعداد خروجي  ها به ثبت رسيده و كامال صحيح است.

گاهي براي انجام تكاليف به صورت فردي اقدام مي ش��ود. يك 
نفر به تنهايي خدمتي را براي دين انجام مي دهد: كتابي مي نويسد، 
شعري مي گويد و يا برنامه اي اجرا مي كند. البته اگر هيچ كار ديگري 
از شخص ساخته نباشد، بايد همين كار را كرد،  ولي اگر راه ديگري 
وجود داش��ته باشد كه آثارش بيشتر، گس��ترده تر و عميق تر باشد 
نبايد آن را فروگذاريم، زيرا كارهاي شخصي و فردي يا نيمه فردي 
هيچ وقت وظيفه سنگين كار اجتماعي را از دوش ما برنمي دارد. اگر 
اين مقدمات را كنار هم بگذاريم به اين نتيجه مي رسيم كه امروز، 
بزرگترين وظيفه ما پس از شناختن و عمل كردن به احكام فردي 
اسالم، تالش براي حفظ اسالم و ميراث اسالمي، انتقال آن به نسل 
آين��ده و محافظت از آن در برابر آس��يب ها و آفت هايي اس��ت كه 
احتمال دارد به اين ميراث گرانبها وارد شود.  چنان نيست كه اگر 
بنده بنشينم و در خانه كتاب بنويسم يا يك كار فردي ديگري انجام 
دهم، بتوانم بگويم من تكليف خود را انجام دادم و ديگر وظيفه اي 
ندارم. مس��ائل اجتماعي را بايد در قالب پروژه هاي اجتماعي انجام 
داد، حتي امر به معروف و نهي از منكر را. اين گونه نيس��ت كه اگر 
من كس��ي را ديدم كه موهايش از زير چادرش بيرون اس��ت و به او 
تذكر دادم، بگويم امر به معروف كردم. امر به معروف به اين اس��ت 
كه سعي كنم در جامعه گناه واقع نشود و جلوي فساد گرفته شود. 
اين ممكن اس��ت مقدماتي داشته باشد كه ده  سال زحمت بخواهد 
تا گروهي فراهم و برنامه اي تنظيم شود تا يك گناه از جامعه حذف 
شود. گرچه تذكر براي امر به معروف واجب است، ولي امر  به  معروف 
فقط يك كار فردي نيست كه من بگويم خانم موهايت را بپوشان! 
آيا مي  پنداريم كه امر به معروف همين اس��ت؟ بايد ديد اين كار را 
در شكل اجتماعي اش چگونه مي شود انجام داد تا اثرش بيشتر باشد. 
بايد مقدمات اين كار فراهم و برايش برنامه ريزي ش��ود و همكاراني 

جذب شوند تا اين كار بهتر پيش برود.
بزرگترين وظيفه شرعي

حاصل اينكه بزرگترين وظيفه ش��رعي ما آن اس��ت كه با هم 
همكاري كنيم تا اسالم را حفظ كنيم و آن را به نسل آينده انتقال 
دهيم و اگر بدعت هايي پيدا شده، حذف كنيم، كمبودها را جبران 
كنيم و اسالم ناب را در شكل حقيقي خود به نسل آينده و نه تنها در 
چارچوب اين كشور بلكه در كل جهان هر اندازه بتوانيم، منتقل كنيم. 
ابزار اين كار براي اجرا در يك پهنه گسترده، به همكاري اجتماعي 
نياز دارد: )تعاونوا علي البر و التقوي(. تعاون شرط الزم براي انجام 
اين تكليف اس��ت و تا همكاري نباشد و كساني دست به دست هم 
ندهند اين تكليف به صورت اجتماعي تحقق پيدا نخواهد كرد. اما 
بايد به واقعيتي توجه داشت: تجربه نشان داده است وقتي با كساني 
كه همگروه و همفكر هستيم كار مي كنيم، به تدريج اختالف نظرهايي 
ظهور مي كند. اين اختالف سليقه ها، فكرها، تشخيص ها و برداشت ها، 

پايه همكاري را سست مي كند.
پيش شرط فعاليت هاي اجتماعي

انس��ان در ابتدا كساني را شناسايي مي كند كه همفكر خودش 
هستند، انگيزه پاك دارند، نيت خالص، شناخت درست، فهم صحيح 
و بينش درس��ت اجتماعي دارند و فك��ر مي كند با اينها صددرصد 
هماهنگ اس��ت، اما وقتي وارد كار مي شود، آرام آرام اختالف نظرها 
ظه��ور پيدا مي كند. چندي كه مي گذرد آدم ش��ك مي  كند كه ما 
موارد اختالفمان بيش��تر اس��ت يا موارد اتفاقمان؟! براي نمونه  در 
مناظره هاي انتخاباتي مالحظه ش��د كساني كه فكر مي كرديم اينها 
در افكار سياس��ي  و برنامه هايش��ان بيش��تر به هم نزديك هستند، 
بيشتر به جان هم افتادند و اختالف نظرهايشان با ديگراني كه فكر 
مي كرديم نقطه مقابل هم هس��تند بيشتر بود. چه بسا ما نيز ده ها 
س��ال با كساني محبت و انس داشتيم، وقتي پاي كار مي آييم و به 
ميدان عمل نزديك مي شويم، اختالف سليقه ها پيدا مي شود و از هم 
فاصله مي گيريم. به راستي در رويارويي با اين آفت بزرگي كه براي 
همكاري اجتماعي و كارهاي مش��اركتي وجود دارد، چه بايد كرد؟ 
اين مسأله مخصوص اسالم، تشيع و انقالب نيست و هركس در هر 
 جاي دنيا براساس نظام ارزشي خود چيزهايي را خوب و چيزهايي 
را بد مي داند. كمونيس��ت ها نيز همين گونه اند و چون مي خواهند 
نظام كمونيستي  را ترويج كنند، همكاران خودشان را پيدا مي كنند 
و بع��د از چندي اختالفاتي ميان آنان ب��روز مي كند. ليبرال ها هم 
همين طورن��د. باالخره بش��ر با توجه به اين واقعيت ه��ا راه هايي را 
انديش��يده اس��ت كه هم بتواند كار اجتماعي كند و هم درگير اين 
اختالفات فردي و س��ليقه اي نشود. يكي  از آن راه ها تشكيل حزب 
است. البته درباره اينكه حزب چه اندازه ضرورت دارد و با اسالم چه 

اندازه موافق است مسايلي مطرح است
حزب؛ درد يا درمان!

به هر حال، كس��اني راه انجام فعاليت هاي اجتماعي را تشكيل 
حزب دانسته اند؛ كس��اني اظهار تأسف كرده اند كه ما حزب واقعي 
نداريم و كس��ان ديگري درصدد دفاع برآمده اند و گفته اند ما حزب 
پنجاه س��اله داريم و همه ش��ئون حزبي در ما هس��ت. در حقيقت 
حزب به مفهوم سياسي در ادبيات سياسي مفهومي وارداتي است؛ 
البته كلمه حزب در قرآن وجود دارد: حزب اهلل  و حزب الشيطان، اما 
به اين مفهوم سياس��ي نيست. اينكه واقعا تشكيل حزب براي رفع 
اختالفات و براي حل مس��ائل اجتماعي درمان مناس��بي است و يا 
خود مي تواند دردي بر دردها بيفزايد، از نظر علمي و نظري احتياج 
به بحث و تحقيق دارد. مي دانيم كه اين مش��كل، اختالفات را حل 
نمي كند، زيرا مي گويند اگر حزب واحدي باشد ديكتاتوري مي شود. 
اگر بخواهند ديكتاتوري نباشد، ظلم نشود و حقوق ديگران تضييع 
نش��ود، بايد احزاب متعددي داش��ته و پلوراليست باشيم تا اينها با 
هم رقابت كنند. بايد ميان حزب هاي متعدد رقابت باشد. اين بدان 
معناست كه بايد اختالفات را دامن بزنيم، تقويت كنيم و چند گروه 
را مقابل هم قرار بدهيم تا رقابت حاصل شود. نتيجه اش نيز همان 

مي شود كه در كشورهاي اروپايي شاهد آن هستيم.
چكيده بيانات آيت اهلل مصباح يزدي )دامت بركاته( در جلسه 
شوراي مركزي جبهه پايداري / 139۲/6/11

 زالل بصيرت دهه آخر صفر روزهای فرد منتشر می شود.

درمکتب امام

خارج از دستور

ماهيت حكومت جمهوری اسالمی اين است كه:
- با شرايطی كه اسالم برای حكومت قرار داده است،

- با اتكاء به آراء عمومی ملت،
- حكومت تشكيل شده و مجری احكام اسالم می باشد.
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جمهوری اسالمی، مجری احكام اسالم است

اهميت و ضرورت همكاری های اجتماعي)۲(

همکاري اجتماعي
 بزرگترین وظیفه شرعي

در جلسه علنی ديروز مطرح شد

غنی سازی 60 درصد ؛ پیشنهاد 100 نماینده مجلس
ط�رح الزام دولت به غنی س�ازی اورانيوم به 
مي�زان حداقل 6۰ درصد جه�ت تامين نيازهای 
صلح آميز داخلی با 1۰۰ امضا تقديم هيئت رئيسه 

مجلس شد.
در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه خانه ملت، 
محمدحسين فرهنگی عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: 
طرح انتقال پايتخت به صورت دو ش��وری در مجلس 
بررسی می شود و نمايندگان می توانند در اين فرصت 
پيشنهادات خود را در خصوص اين طرح به كميسيون 

شوراها و امور داخلی ارايه دهند.
طرح انتقال پايتخت در كميسيون شوراها

 پ��س از آنكه كلي��ات طرح انتق��ال پايتخت روز 
سه ش��نبه به تصويب رس��يد، طبق روال عادی بايد 
روز چهارش��نبه بررسی جزئيات اين اليحه در دستور 
كار جلس��ه علنی مجلس ق��رار می گرفت اما به دليل 
ايراداتی كه ب��ه اين طرح مخصوصاً بار مالی آن برای 
دولت وارد بود برای بررسی بيشتر طرح به كميسيون 

شوراها فرستاده شد.
در ادامه نمايندگان مجلس در جلس��ه علنی خود 
گزارش كميسيون انرژی به مجلس در ارتباط با طرح 
حمايت از صنعت برق كشور را در دستور كار خود قرار 

دادند و آن را بررسی كردند.
نادر قاضی پور نماينده مردم اروميه در مجلس در 
جريان بررسی كليات طرح حمايت از صنعت برق كشور 
و در مخالفت با كليات آن، اين طرح را بسيار خطرناك 
خواند و گفت: اگر دولت می خواست خودش اليحه ارائه 
می داد اما ارائه نكرد و اين س��وال است كه چرا دولت 
در اين زمينه پيش قدم نشده است و اگر دولت چنين 

طرحی را الزم می دانست خودش ارائه می كرد.
نماين��ده اروميه در مجلس تصريح كرد: اين طرح 
دولت را مكلف می كند كه برای س��ال ۸۸ به افرادی 
خاص و از بيت المال پول پرداخت كند و دخيل كردن 
بخش خصوصی در اين بحث آن هم برای س��ال های 
قب��ل يعنی دادن ميليون ها پول به افراد خاص و بنده 
خواهش می كنم به اين طرح ها كه برای افراد خاصی 

نوشته شده رای ندهيد.
در ادامه حسين اميری خامكانی عضو كميسيون 
ان��رژی مجلس در موافقت ب��ا كليات اين طرح اظهار 
داش��ت: كمتر كارشناسی است كه نگران خاموشی ها 
در س��ال ۹۳ و ۹۴ نباشد و نامه هايی نيز به الريجانی 
نوشته شده كه وی اين نامه ها را به كميسيون انرژی 
ارجاع داده است و اعضای كميسيون انرژی در جلسه ای 
ب��ا الريجانی وضعيت صنعت برق را تش��ريح كرديم. 
مركز پژوهش های مجلس نيز تاكنون دو بار نس��بت 
به وضعيت صنعت برق هش��دار داده و كارشناسان و 
گروه های مختلف نيز نسبت به اين مورد ابراز نگرانی 
كرده اند و اين طرح اتمام حجتی است تا ما به وظيفه 

خود عمل كرده باشيم.
مه��رداد الهوتی نماينده م��ردم الهيجان نيز در 
مخالفت با كليات اين طرح گفت:  دليل مخالفت بنده 
با اين طرح مخالفت خود دولت است و ما قصد داريم 
قانون��ی را وضع كنيم كه دول��ت بايد آن را اجرا كند 
اما خودش مخالف اس��ت پس اجازه بدهيم اگر دولت 
مشكلی دارد خودش آن را به صورت اليحه ارائه كند 

و با تصويب طرحی آن را به دولت تحميل نكنيم.
حميدرضا فوالدگر نماينده مردم اصفهان در مجلس 
ني��ز در موافقت با كليات اين طرح با بيان اينكه همه 
كارشناس��ان وزارت نيرو با اين طرح موافق هس��تند، 
تصريح كرد: دولت قبل از طريق اليحه بودجه ها اهداف 
خود را پيش می برد و دولت جديد هم كه مدت كمی 
اس��ت روی كار آمده و فرصت نكرده به اين مشكالت 

بپردازد؛ اينكه دولت اليحه ای برای حمايت از صنعت 
برق ارائه نكرده، تكليف را از گردن ما ساقط نمی كند.
وی با بيان اينكه برقی كردن چاه های آب كشاورزان 
برای ما يك تكليف است، گفت: برقی كردن چاه ها نياز 
به توليد برق دارد و با اين طرح بايد از مشاركت بخش 

خصوصی استفاده كنيم.
تصويب كليات طرح حمايت از صنعت برق

پس از س��خنان موافقان و مخالفان نمايندگان با 
۱۱۸ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از 
مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در صحن مجلس با كليات 

اين طرح موافقت كردند.
اين طرح سپس با نظر هيئت رئيسه مجلس برای 
رفع مش��كالت به كميس��يون مربوطه ارجاع ش��د تا 
اشكاالت آن برطرف شود و بدين ترتيب طرح حمايت 

از صنعت برق كشور دو شوری شد.
طبيب زاده: در ازای هيچ

 همه اطالعات پايه كشور را تحويل داديم
در جلسه روز چهارشنبه مجلس زهره طبيب زاده 
نماينده مردم تهران در نطق ميان دس��تور گفت: هر 

چند نزديك بودن به ايام ۹ دی ضرورت پرداختن به 
اين حادثه مهم تاريخی را بيشتر می كند اما به دليل 
اهميت توافقنامه ژنو، شفاف سازی آن را وظيفه شرعی 

و قانونی خود می دانم.
وی افزود: در اين توافقنامه چه داديم و چه گرفتيم، 
اما در اختيار گذاش��تن كام��ل كليه اطالعات پايه در 
مرحله نخست مذاكرات در اختيار آمريكا و طبعا رژيم 
صهيونيستی، چنانچه به هر دليلی مذاكرات در مرحله 
بعد تداوم نيابد در ازای تقريبا هيچ، همه اطالعات پايه 

كشور را تحويل داده ايم.
طبي��ب زاده با اش��اره به محدودس��ازی س��طح 
غنی س��ازی به زير ۵ درصد و حجم آن بر اساس نياز 
داخلی ادامه داد: توافق طرفين خالف حاكميت ملی 
و معاهده ان پی تی است؛ با قطع كامل غنی سازی ۲۰ 
درصد و اختصاص بخش��ی از آن برای تامين سوخت 
۴ سال آينده رآكتور تحقيقاتی تهران و تبديل مابقی 
آن پس از سپری شدن اين زمان راه رفته علمی بی اثر 
اس��ت و دستان ما در برابر آنان برای دريافت سوخت 

۲۰ درصد دوباره دراز خواهد شد.

نماينده مردم تهران افزود: سؤال من اين است كه 
در مرحله اول مذاكرات درباره سطح و حجم هر آنچه 
قابل معامله بود از سوی ايران روی ميز گذاشته شده و 
جلو جلو پيش فروش شد، برای مراحل بعدی مذاكرات 
و علت اصلی مذاكرات يعنی حذف كامل تحريم ها چه 

چيزی برای گذاشتن روی ميز ما وجود دارد.
طرح مشاوره اساتيد دانشگاه 

به نمايندگان مجلس 
در ادامه جلسه روز چهارشنبه مجلس بررسی دو 
فوريت استفس��اريه تبصره م��اده ۷۶ قانون آئين نامه 
داخلی در دس��تور كار جلس��ه علنی قرار گرفت. يك 

فوريت اين استفساريه به تصويب رسيد.
محمدرض��ا پورابراهيم��ی به عن��وان طراح اصلی 
اين طرح در دفاع از آن گفت: بر اس��اس اين ماده از 
آئين نام��ه نمايندگان می توانند پنج نفر را از دولت به 

دفاترشان مامور كنند.
نماين��ده مردم كرمان در مجلس ادامه داد: هدف 
مجلس از اين ماده از آئين نامه اين بود كه نمايندگان 
بتوانند از متخصصان اساتيد دانشگاه ها و كارشناسان 

به عنوان هسته مشاوره در كنار خود استفاده كنند.
در پاي��ان نمايندگان با ۱۱۳ رأی موافق، ۵۷ رأی 
مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماينده حاضر 
در مجل��س با دو فوريت اين طرح مخالفت كردند، اما 
ي��ك فوريت اين طرح ب��ا ۱۱۹ رأی موافق، ۲۸ رأی 
مخالف، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماينده حاضر 

در مجلس به تصويب رسيد.
طرح الزام دولت به غنی سازی 6۰  درصد

روزگذشته سيدمهدی موسوی نژاد نماينده مردم 
دشتس��تان در مجلس اعالم كرد: طرح الزام دولت به 
غنی سازی اورانيوم به ميزان حداقل ۶۰ درصد جهت 
تامي��ن نيازهای صلح آميز داخلی با ۱۰۰ امضا تقديم 

هيئت رئيسه مجلس شد.
وی در بيان جزئياتی از اين طرح گفت: در صورت 
تصوي��ب اين ط��رح، پس از تش��ديد تحريم ها، وضع 
تحريم های جديد، تعرض به حقوق هسته ای كشورمان 
و ناديده گرفتن حقوق صلح آميز هس��ته ای جمهوری 
اسالمی ايران توسط اعضای ۱+۵، دولت ملزم می شود 
كه زيرساخت های هسته ای فردو و نطنز را تكميل كند.

عضو كميس��يون انرژی خانه مل��ت در گفت وگو 
با ف��ارس، افزود: طبق اين طرح، در صورت تش��ديد 
تحريم ها و ناديده گرفتن حقوق هس��ته ای صلح آميز 
جمهوری اس��المی اي��ران، دولت ال��زام پيدا می كند 
رآكتور آب سنگين اراك را راه اندازی كند و همچنين 
برای تامين سوخت مورد نياز پيشرانه های شناورهای 
دريايی برای زيردريايی ها غنی سازی اورانيوم را به ۶۰ 

درصد برساند.
موسوی نژاد افزود: اين طرح به نوعی مقابله به مثل 
ب��ا كنگره آمريكا در جهت تصويب تحريم های جديد 
عليه جمهوری اس��المی ايران است و ما می خواهيم 
بگوييم همواره از تيم مذاكره كننده هسته ای كشورمان 

حمايت می كنيم.
 در پايان جلس��ه علنی روز چهارشنبه خانه ملت، 
محمدرض��ا باهن��ر نايب رئيس مجل��س گفت: هفته 
آينده يكش��نبه و دوشنبه جلس��ه علنی داريم، چون 
سه ش��نبه تعطيل رس��می است و بر اس��اس جدول 
زمانبندی آخرين فرصت برای جمع بندی پيشنهادات 

كميسيون ها در اليحه بودجه است.
نماين��ده مردم ته��ران ادامه داد: بر اين اس��اس 
چهارش��نبه جلس��ه علن��ی برگ��زار نمی ش��ود ت��ا 
كميس��يون هايی كه نتوانس��تند پيشنهاداتشان را در 
اليحه بودجه جمع بندی كنند، كار خود را انجام دهند.

پيشنهاد افزايش ۲۰ درصدی بودجه 
سازمان انرژی اتمی

عضو كميس��يون صناي��ع و مع��ادن از تدوين 
پيش��نهاد ۱۶ نماين��ده مجلس ب��رای افزايش ۲۰ 
درصدی بودجه سازمان انرژی اتمی در سال آينده 

خبر داد.
مهرداد بذرپاش عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجل��س با اع��الم اين خبر افزود: اين پيش��نهاد به 
كميس��يون تلفيق ارائه شده كه اميدوارم با تصويب 
در كميسيون تلفيق و صحن علنی كمك به سزايی 

در اين بخش صورت گيرد.
وی افزود: البته نياز اس��ت در شرايط كنونی 
كه دشمنان قسم خورده اين كشور درصددند تا 
صنعت راهبردی هسته ای كشور را از بين ببرند، 
نياز اس��ت بيش از پيش از اين صنعت حمايت 
ش��ود كه تهيه چنين پيش��نهادی با اين هدف 

انجام شده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت 
و گو با تس��نيم خاطر نشان كرد: با توجه به شرايط 
بين المللی و ضرورت حمايت از دستاوردهای صنعت 

هسته ای و توسعه زيرساخت  ها بايد بودجه سازمان 
انرژی هسته ای را ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته 

افزايش دهيم.
گزارش تخلفات هدفمندی يارانه  ها 

در كميسيون اصل 9۰
عضو كميس��يون اصل ۹۰ مجلس از بررس��ی 
گزارش تخلفات اجرای قانون هدفمندی يارانه ها كه 
از سوی رئيس مجلس، ديوان محاسبات و سازمان 

بازرسی به اين كميسيون ارجاع شده، خبر داد.
محمد حس��ين ميرمحم��دی نماين��ده مردم 
گلپاي��گان در مجلس اظهار داش��ت: گزارش��ی از 
تخلف��ات دولت در اجرای قانون هدفمندی يارانه  ها 
از سال ۸۹ تا پايان سال ۹۰ به كميسيون اصل نود 
از سوی رياست مجلس، ديوان محاسبات و سازمان 

بازرسی ارجاع شده است.
وی در گف��ت وگو با مهر ادامه داد: اين گزارش 
در كميس��يون در حال بررسی اس��ت و اگر نياز به 
رس��يدگی قضايی داشته باشد به قوه قضائيه ارسال 
می ش��ود و اگر نياز به اطالع رسانی عمومی داشته 

باشد در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

هشتمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگی به 
پرونده اختالس شركت بيمه ايران و استانداری 
تهران روز چهارشنبه در شعبه 79 دادگاه كيفری 

استان تهران پايان يافت.
در ابتدای هشتمين جلسه دادگاه قاضی محمدرضا 
محمدی كش��كولی گفت: در اين جلس��ه به استماع 
آخرين دفاعيات معاونين اداری مالی و عمرانی سابق 

استانداری تهران می پردازيم.
در ادام��ه رئيس دادگاه با تفهي��م اتهام دوباره به 
»ی – د« معاون سابق عمرانی استانداری تهران از وی 
خواست آخرين دفاعيات خود را بيان كند .»ی.د« پس 
از قرار گرفتن در جايگاه گفت: همانطور كه از اول گفتم 
من هيچ كدام از اين اتهامات را قبول ندارم و بر اساس 

اظهارات كذب برخی افراد گرفتار شده ام. 
رئيس دادگاه سپس با تفهيم اتهام به ال- م معاون 
سابق استاندار تهران از او خواست برای آخرين بار به 
دفاع در برابر اتهام مشاركت در تصرف غير مجاز در ۳۰ 
درصد عوارض دريافتی از افاغنه به ميزان ۵۹ ميليارد 
ري��ال، تصرف غير مجاز در اموال دولتی به ميزان ۱۹ 
ميليارد ريال و همچنين اختالس به ميزان ۱۵ ميليارد 
ريال بپردازد. متهم نيز پس از قرار گرفتن در جايگاه 

گفت: من ۳۲ س��ال در وزارت كشور فعاليت داشتم و 
كار خود را از فرمانداری آغاز كردم. آقای رحمانی فضلی 
وزير فعلی كش��ور متوجه شده اند كه در وزارت كشور 
حلقه مفقوده ای به نام خارج از ش��مول وجود دارد و 
درجهت رفع آن اقدام كرده اس��ت. من با پولهايی كه 

از اس��تانداری هزينه كرده ام آسيب های اجتماعی و 
امنيتی را اداره می كردم. 

متهم ادامه آخرين دفاع خود را به وكيلش واگذار 
ك��رد كه وكيل او پس از قرار گرفتن در جايگاه گفت: 
موض��وع اتهامی موكلم پيش از اين تحت چند عنوان 

رسيدگی شده است. بسياری از اين عناوين در ديوان 
محاسبات رسيدگی شده و احكام مربوط به آن صادر 
شده است. نمی شود يك موضوع در ديوان محاسبات 
و دادگاه رسيدگی شده و بعد دوباره در دادگاه كيفری 

به آن رسيدگی كرد.
رئيس دادگاه سپس از ح - ح كه متهم به اختالس 
به ميزان ۳۸۳ ميليون تومان پولشويی به همين ميزان 
و تحصيل مال نامش��روع به ميزان ۷۶ ميليون تومان 
می باشد خواست آخرين دفاعيات خود را مطرح كند 
متهم نيز پس از قرار گرفتن در جايگاه با رد اتهاماتش 
گفت من ۲۷ ماه در بازداشت به سر می بردم. متهمان 
رديف اول و دوم اين پرونده كه حكمش��ان در ديوان 
عالی كشور تاييد شده است مرا وارد بازی خود كرده 
و از موض��وع اختالس بی اطالع ب��ودم. رئيس دادگاه 
پس از آخرين دفاعيات اين متهم گفت: طی ۸ جلسه 
به اتهامات ۲۸ نفر از متهمان رس��يدگی شد كه يكی 
از متهمان به نام ا- ب در جلسات دادگاه حاضر نشد 
و رای او به صورت غيابی صادر خواهد ش��د. به اتهام 
تعداد ديگری از متهمان نيز در شعبه ۷۶ دادگاه كيفری 
رسيدگی خواهد شد. وی ادامه داد: ظرف مدت قانونی 

حكم پرونده صادر خواهد شد. 

دادگاه رسیدگی به پرونده اختالس از بیمه ایران پایان یافت

رويترز با انتش�ار مجدد يادداش�ت منتسب به 
رئيس جمهور كشورمان مدعی شد اين مطلب برای 
پروژه س�نديكا نگاشته ش�ده و با تأييد نمايندگی 
دائم ايران در سازمان ملل در انتشارات تابعه شامل 

روزنامه آلمانی منتشر شده است.
در روزهای اخير انتش��ار مطالبی منتس��ب به حسن 
روحانی، رئيس جمهور اي��ران، در برخی جرايد خارجی 
باالخص روزنامه زودويچه سايتونگ آلمان با واكنش های 

مقامات و نهادهای رسمی كشورمان مواجه شد.
محمدرضا صادق مش��اور رسانه ای رئيس جمهور در 
خصوص انتساب يادداشتی به حجت االسالم حسن روحانی 
رئيس جمهور در اين نشريه آلمانی، اظهار داشت: »فارغ 
از محت��وای مطلب، رئيس جمهور هيچ گونه يادداش��تی 
در اختيار نش��ريه آلمانی مذكور قرار نداده و انتساب اين 
يادداشت به رئيس جمهوری اسالمی ايران كذب است.«

از طرف ديگر پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوری نيز 

نوشت: »در پی انتشار برخی اخبار، مطالب و اقوال نادرست 
و انتساب آن به رئيس جمهور در برخی رسانه های داخلی 
و خارجی در روزهای اخير، دفتر ايشان با صدور اطالعيه ای 

مطالب غيرمستند را فاقد اعتبار دانست.«
در اي��ن مي��ان خبرگ��زاری رويترز ك��ه منبع اصلی 
خبرگزاری های داخلی در انتش��ار يادداش��ت منتسب به 
رئيس جمه��ور بود با انجام برخی اصالحات مطلب خود 

را بازنشر كرد.

در پاراگراف سوم متن منتشر شده چنين نوشته شده 
است: »وی [حس��ن روحانی] اين اظهارات را در مقاله ای 
 [Project Syndicate] »آماده شده برای »پروژه سنديكا
بيان كرده است كه با تأييد نمايندگی دائم ايران در سازمان 
ملل، در ميان اعضای عضو، شامل روزنامه آلمانی زودويچه 

سايتونگ منتشر شده است.«
به گزارش تس��نيم، ش��ايان ذكر اس��ت ك��ه »پروژه 
س��نديكا« بزرگترين اتحاديه صنف��ی جهان با محوريت 
ديدگاه ها اس��ت كه عقاي��د و آرای متخصصين، فعالين، 
برندگان نوبل، دولتمردان، اقتصاددانان،  متفكرين سياسی، 
رهبران تجاری و دانش��گاهيان را بين بيش از ۵۰۰ عضو 
ناشر در ۱۵۰ كشور جهان پخش می كند. اين سازمان در 
س��ال ۲۰۱۲ به عنوان يكی از پنج سازمان خبری بزرگ 

جهان معرفی شد.
گفتنی اس��ت در اظهارات منتسب به روحانی كه در 
زودويچه سايتونگ منتشر شده،  چنين نگاشته شده بود: 
»ما می خواهيم روابط با كشورهای اروپايی و آمريكايی را 

براساس احترام متقابل بهبود بخشيم.«
وی در ادامه افزوده بود: »ما س��عی داريم از سنگينی 
بيش��تر بر روابط بين ايران و آمريكا اجتناب ورزيده و نيز 

تنش هايی را كه به ارث برده ايم از بين ببريم.«

رئيس فراكسيون اصول گرايان مجلس با بيان 
اينك�ه 9 دی يك واكن�ش ملی در برابر فتنه بود، 
تاكيد ك�رد: طرفداران فتنه طبيعی اس�ت كه از 
بزرگداشت 9 دی و يادآوری آن خوششان نمی آيد. 
غالمعلی حداد عادل نماينده مردم تهران در حاشيه 
جلسه علنی روز گذش��ته مجلس در جمع خبرنگاران 
درباره ديدار خود با علی الريجانی رئيس مجلس شورای 
اسالمی، گفت: ديدار بنده با آقای الريجانی طی دو سه 
هفته اخير نبوده و مذاكرات بنده با آقای الريجانی امری 
كامال طبيعی است كه در قالب ارتباط دو فراكسيون است 

اما در دو سه هفته اخير ديداری نبوده است.

حداد عادل در پاسخ به اين سوال كه آيا اين ديدار 
در راستای يكی ش��دن دو فراكسيون رهروان واليت و 
اصول گرايان بوده است؟ گفت: دو فراكسيون در بسياری 
از مواضع نظر مشتركی دارند، مانند مسئله هسته ای و 
اصول بودجه كه ما در اين زمينه ها با فراكسيون رهروان 
واليت ارتباط داريم و امری كامال طبيعی اس��ت و كار 
مشترك می كنيم و بحث يكی شدن فراكسيون ها نيست. 
رئيس فراكس��يون اصولگرايان مجلس در خصوص 
سوال ديگری مبنی بر اينكه آيا فراكسيون اصولگرايان 
نيز طرح غنی س��ازی ۶۰درصد را دنبال می كند و از آن 
حمايت می كند و يا خير؟ گفت: اين موضوع نظر برخی 

از نمايندگان است و فراكسيون آن را دنبال نمی كند. 
ب��ه گزارش خبرگزاری ها، وی در پاس��خ به س��وال 
ديگ��ری مبنی بر اينكه به نظر ش��ما به چه دليل قصد 
دارند حماسه ۹ دی را كم رنگ جلوه بدهند و اقداماتی 
انجام می دهند كه اين حماس��ه به فراموش��ی س��پرده 
شود، تصريح كرد: باالخره يك عده ای مخالف بودند كه 
ملت ۹ دی را آفريدند و البد همان ها از احيای ۹ دی و 
يادآوری آن خوشحال نيستند و اين مسئله طبيعی است. 
۹ دی يك واكن��ش ملی در برابر فتنه بود و طرفداران 
فتنه طبيعی است كه از بزرگداشت ۹دی و يادآوری آن 

خوششان نمی آيد. 

حداد عادل: حامیان فتنه از یادآوری حماسه ۹ دی خوششان نمی آید


