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در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به آیت اهلل خامنه ای مبنی 
بــر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از 
متهمان و محکومان حــوادث اخیر و همچنین محکومان 
دادگاههای عمومی و انقالب و ســازمان قضایی نیروهای 
مسلح، رهبر انقالب اسالمی با این پیشنهاد موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، در نامه حجت االسالم و المسلمین اژه ای 
به مقام معظم رهبری آمده اســت: در جریان حوادث اخیر 
تعــدادی از افراد به ویژه جوانــان در اثر القائات و تبلیغات 
دشــمن مرتکب رفتارهای نادرســت و جرائمی شدند که 
عــالوه بر گرفتاری بــرای خود، باعث زحمــت خانواده و 
نزدیکان خویش گردیدنــد و اکنون تعداد قابل توجهی از 
آنان بعد از برمال شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان های 
ضــد انقالب و ضد مردمــی با اظهار پشــیمانی و ندامت 

تقاضای بخشش دارند.
 رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط 
و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس 
از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صالح 

در دو بخش تهیه شده است.
در بخش اول این نامه ضمن اعالم شــروط عفو و تخفیف 
مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تاکید شده 
است: پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط 

مندرج، در هر مرحله ای که باشد، مختومه می گردد. 
در اعالم شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان 
حوادث اخیر آمده اســت: عدم ارتکاب جاسوســی به نفع 
اجانب، عــدم ارتباط مســتقیم با عوامل ســرویس های 
اطالعاتی خارجی، عــدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم 
ارتــکاب تخریب و احراق تاسیســات دولتــی و نظامی و 

عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی.
در بخش دوم درخواست رئیس قوه قضائیه برای برخورداری 
محکومان دادگاه های عمومی و انقالب و ســازمان قضایی 
نیروهای مســلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی 
اعالم شده است که از جمله آنها  نداشتن شاکی یا مدعی 
خصوصــی، باقیمانده محکومیت محکومــان به حبس تا 
یکسال درصورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل 
کرده باشند، ســه چهارم محکومیت محکومان به حبس 
بیش از یک ســال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن 
یک پنجم آن را تحمل کرده باشــند، یک دوم محکومیت 
محکومان به حبس بیش از ده سال تا بیست سال مشروط 
به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دوســال حبس را تحمل کرده 
باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم 
غیر عمد اســت.  اعالم شرایط ویژه برای محکومان زن که 
به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده 
دارند و بــرای محکومانی که دارای بیماری صعب العالج یا 
العالج  هســتند، محکومان ذکور باالی هفتاد سال و اناث 
باالی شصت سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ 
عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به ســر می برند  از 
دیگر مندرجات نامه درخواســت عفــو و تخفیف مجازات 
است. در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول این عفو 
مستثنی شده اند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و 
قاچاق سالح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم 
مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر 
کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق 
ســازمان یافته و حرفه ای و عمده کاال و ارز، مباشــرت و 
معاونت در اخالل عمده و کالن در نظام اقتصادی، و جرائم 

علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.
پرونده کسانی که متنبه شدند مختومه خواهد شد

رئیــس قوه قضائیه گفت: با موافقــت رهبر انقالب پرونده 
آن دســته از افراد اغتشاشات اخیر که متنبه شدند در هر 

مرحله ای که قرار دارد مختومه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
یکشنبه )۱۶ بهمن( طی ســخنانی در بخشی از همایش 
مشــترک حمایت اجتماعی و قضایی از نیازمندان گفت: 
با پیشــنهادی که خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد 
و با موافقت معظم له همراه بود، پرونده آن دســته از افراد 
اغتشاشــات اخیر که متنبه شدند در هر مرحله ای که قرار 
دارد مختومه خواهد شــد و این یــک عیدی برای مردم و 

خانواده این دستگیرشدگان است.
رئیس قوه قضائیه گفت: بســیاری از این دستگیرشدگان 
جوان هایی هســتند که بــه محض آنکــه متوجه توطئه 
دشمنان در جریان اغتشاشات اخیر و اقدامات خبیثانه ای 
نظیر آتش زدن قرآن و پرچم ایران شــدند، برائت جســته 
و صــف خــود را از عناصر اصلی اغتشاشــات جدا کردند؛ 
این جوانان به هیچ وجه درمقابل نظام جمهوری اســالمی 
نیستند؛ لذا ما نیز با پیشنهاد عفو و مختومه شدن پرونده 
آنهــا در هر مرحله ای که قرار دارد این فرصت را برای آنان 
فراهم کردیم تا آینده شــان به واســط ثبت کیفری، تحت 
تأثیر قرار نگیرد؛ بدیهی اســت چنانچه این افراد عفوشده 
مجدد مرتکب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگین تری 

با آنها خواهد شد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی از همان 
ابتدا، تفکیک قائل شــدن میان معترضان و عناصر اصلی 
اغتشاشــات بود؛ بر همین اساس اگرچه افراد فریب خورده 
اغتشاشات با عنایت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار 
گرفتنــد اما عناصر اصلی اغتشاشــات که مرتکب جنایت 
و محاربه و افســاد فی االرض شــده یا ســبب خسارت به 
اموال مردم شــده و شــاکی خصوصی دارند و یا مرتبط با 
سرویس های جاسوسی بیگانه هستند در زمره عفوشدگان 
قرار ندارند.رئیس قوه قضائیه بیان داشــت: همچنین سایر 
زندانیان واجد شــرایط نیز که آزادی آنهــا از زندان برای 
امنیت مردم مضر نمی باشــد به موجب عفو اخیر، از زندان 

آزاد خواهند شد و یا با تخفیف مجازات مواجه می شوند.
اعالم جزئیات عفو معیاری متهمان و محکومان 

حوادث اخیر
معاون قضایی قوه قضائیه جزییــات موافقت رهبر انقالب 
اسالمی با پیشــنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو معیاری 

متهمان و محکومان را تشریح کرد. به گزارش قوه قضائیه، 
دقت در جزییات عفو، بخشــودگی و رافت اســالمی اخیر 
که به مناســبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی با موافقت رهبر انقالب صورت گرفته از گستردگی 

دایره مشموالن این عفو حکایت دارد.
ایــن عفو گســترده، از جمله عفوهای معیاری اســت که 
آخرین بار در ســال ۱۳۹۷ پیشنهاد و مورد موافقت رهبر 
معظم انقالب اسالمی قرار گرفت. در اینگونه عفوها، رئیس 
قوه قضائیه معیارهایی را به رهبر معظم انقالب پیشــنهاد 
می کنند و در صورت موافقت ایشــان بر اساس آن معیارها 
افرادی مشــمول عفو قرار می گیرند. در عفوهای معیاری 
افراد بیشتری نسبت به عفوهای موردی و مصداقی مشمول 
بخشودگی و استفاده از امکانات و تسهیالت قانونی خواهند 
شد. حجت االسالم والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه 
قضائیه که مســئولیت جمع آوری، تنظیم و تهیه لیست و 
معیارهای عفو به رئیس قوه قضائیه را بر عهده دارد، تاکید 
کرد: ضمــن عرض تبریک به مناســبت اعیاد ماه مبارک 
رجب و همچنین عرض تبریک به مناســبت ایام اهلل دهه 
مبارک فجر و فرا رسیدن چهل و پنجمین سالروز پیروزی 
انقالب  شــکوهمند اســالمی ایران، طبق بند ۱۱ از اصل 
۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، 
پس از پیشــنهاد ریاست محترم قوه قضائیه با مقام معظم 
رهبری اســت. وی افزود: عفوهایی که از سوی رئیس قوه 
قضائیه خدمت مقام معظم رهبری پیشــنهاد می شود دو 
قِسم اســت قسمت اول عفوهای موردی هستند منظور از 
عفوهای موردی یعنی این که از ابتدا برای هر فرد محکوم 
یک پرونده مستقل تشکیل می شود و در کمیسیون مرکزی 
عفو قوه قضائیه مورد بررســی قــرار می  گیرد، اگر اعضای 
کمیســیون این افراد را واجد شرایط عفو تشخیص بدهند 
در مناسبت  های مختلف که در آیین نامه آمده است، اسامی 
این افراد برای رئیس قوه قضائیه ارسال می شود و در نهایت 
با نظر ریاســت قوه قضائیه فهرست نهایی نام این اشخاص 
خدمت مقام معظم رهبری منعکس می  شود و معظم له در 
نهایت از باب لطف و محبت با عفو یا تخفیف مجازات این 

افراد موافقت می کنند.
تشریح تفاوت عفوهای موردی با عفوهای معیاری

معاون قضایی قوه قضائیه می افزاید: قِســم دوم عفوهایی 
که خدمت مقــام معظم رهبری اعالم می شــود عفوهای 
معیاری است. در عفوهای معیاری پرونده های اشخاص به 
تفکیک مورد بررسی قرار نمی گیرد بلکه رئیس قوه قضائیه 
معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم 
رهبری اعالم می دارند و براساس آن معیارها و موافقت مقام 
معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را 
با مصادیق و اشــخاص محکوم تطبیق می دهند و اسامی 
افرادی را که مشــمول عفو واقع می شــوند اعالم و نتیجه 
این محبت رهبری و رأفت اســالمی را درباره آنان اِعمال 
می  دارند. حجت االسالم و المسلمین رحیمی ادامه داد: از 
سال ۹۷ به این طرف عفو معیاری نداشته ایم و آخرین عفو 
معیاری که مورد موافقت رهبر انقالب اسالمی قرار گرفت 
مربوط به عفو ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ بود. همانطور که پیش 
تر هم عرض شد در عفوهای معیاری جمعیت بیشتری از 

محکومان مورد عفو قرار می گیرند.
وی در ادامه افزود: رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۰۴ 
نامــه ای را  خدمــت مقام معظم رهبــری مرقوم کردند و 
درخواست کردند که امسال ما عفو معیاری داشته باشیم و 
رهبر بزرگوار ما با روحیه پدرانه و مشی کریمانه خود ضمن 
موافقت با این پیشنهاد جمع کثیری از محکومان و متهمان 

و خانواده آنان را در این ایام مبارک که مقارن اعیاد مذهبی 
و ملّی است خوشحال فرمودند. عفو معیاری امسال شامل 
۲ بخش است و با عفوهای معیاری سال های پیش مقداری 

تفاوت دارد.«
معاون قضایی قوه قضائیه بیان کرد:»بخش اول عفِو امسال، 
معطوف به متهمان و محکومان حوادث اخیر بوده است که 
از تاریــخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ تا زمــان ابالغ این عفو در جریان 
حوادث اخیر دســتگیر، بازداشــت و یا تحت تعقیب قرار 
گرفته اند این افراد با داشتن شــرایط ذیل پرونده آنان در 
هر مرحله ای که باشــد اعم از این که حکم صادر شده و یا 

در جریان باشد با این عفو پرونده آنان مختومه می شود.«
پرونده چه کسانی مختومه می شود؟

معاون قضایی قــوه قضائیه بیان کــرد: پرونده متهمان و 
محکومان حوادث اخیر کــه از تاریخ ۱۴۰۱.۶.۲۵ تا زمان 
ابالغ این عفو دســتگیر، بازداشــت یا تحــت تعقیب قرار 

گرفته اند در صورت داشتن شرایط ذیل مختومه می شود:
الف – عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم 

مستوجب مجازات محاربه، افساد فی االرض و بغی؛
ب – عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب؛

پ – عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس های اطالعاتی 
خارجی؛

ت – عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی؛
ث – عدم ارتکاب تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، 

نظامی و عمومی؛
ج – عــدم عضویت و وابســتگی در گروهک های معاند و 

برانداز؛
چ – نداشــتن بیــش از دو فقره ســابقه محکومیت مؤثر 

کیفری؛
ح – نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا حسب مورد اعالم 

رضایت آنان یا جبران ضرر و زیان؛
خ – اظهــار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم 

عمدی مشابه.
رحیمی تأکید کرد:»شاید افرادی باشند که دستگیر شده 
باشــند و یا تحت تعقیب باشــند لکن اظهار کنند که ما 
پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمی دهیم طبیعتاً این 

افراد مشمول عفو قرار نمی گیرند. 
عفــو متهمان و محکومــان حوادث اخیر پــس از انزجار 
مرتکبان از اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن 
در آینده و در راســتای سیاست های نظام اسالمی صورت 
می گیرد و چنانچه در آینده این افراد برخالف تعهد خویش 
عمل کنند دایرۀ عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اِعمال 

مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.«
شرایط عفو محکومان سایر پرونده های کیفری

وی در ادامــه بیان کرد: قســمت دوم عفــو در خصوص 
محکومان سایر پرونده های کیفری است.

معاون قضایی قوه قضائیه تصریــح کرد: محکومانی که تا 
تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۲۲ محکومیت حبس آنان قطعی شــده 
باشد و شــاکی خصوص هم نداشته باشند با شرایط ذیل 

مورد عفو قرار می گیرند.
۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک ســال 
در صورتی که حداقل یک ماه )با احتساب ایام بازداشت( را 

تحمل کرده باشند؛
۲-  سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک 
سال تا پنج سال مشــروط بر اینکه یک پنجم آنرا تحمل 

کرده باشند؛
۳- دو ســوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج 
سال تا ده سال مشروط بر اینکه یک سوم آنرا تحمل کرده 

باشند؛
۴- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال 
تا بیست سال مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را 

تحمل کرده باشند؛
۵- یک دوم محکومیت محکومان بیش از بیســت ســال 
مشــروط بر اینکه حداقل دو ســال حبس را تحمل کرده 

باشند؛
۶- باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر 

عمدی؛
۷- باقیمانده حبس زنانی که به حکم قانون سرپرســتی یا 
حضانت فرزندانشــان را برعهده دارند مشروط بر اینکه سه 

سال از حبس خود را تحمل کرده باشند؛
۸-  باقیمانده حبــس محکومان خانواده معظم شــهداء 
و جانبازان )پدر، مادر، همســر، فرزند( به شــرط آنکه در 
محکومیت تا ده ســال حداقل یک پنجم و در محکومیت 
به حبس بیش از ده ســال حداقل پنج سال تحمل حبس 

نموده باشند؛
۹-  باقیمانده محکومیــت حبس بیماران صعب العالج یا 
العــالج که مراتب بیمــاری آنان مورد تایید کمیســیون 

پزشکی قانونی قرار بگیرد؛
۱۰-  باقیمانده محکومیــت حبس محکومان ذکور باالی 
هفتاد ســال و اناث باالی شصت ســال به شرط آنکه در 
محکومیــت به حبس غیر از ابد حداقــل یک پنجم و در 
محکومیت به حبس ابد حداقل هشت سال تحمل نموده 

باشند.
محکومــان به پرداخت جزای نقــدی در چه صورتی عفو 

می شوند؟
حجت االســالم و المسلمین رحیمی افزود: محکومانی که 
صرفاً به لحاظ عجــز از پرداخت جزای نقدی در زندان به 
سر می برند نیز اگر شــرایط ذیل را داشته باشند مشمول 

عفو می شوند.
الف – باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون 

ریال؛
ب – باقیمانده محکومیــت جزای نقدی از پانصد میلیون 
ریال تا پنج میلیــارد ریال در صورتی که حداقل به خاطر 

جزای نقدی سه ماه تحمل حبس کرده باشند؛
پ – باقیمانده محکومیت جزای نقدی بیش از پنج میلیارد 
ریال در صورتیکه حداقل یک ســال به خاطر جزای نقدی 

تحمل حبس کرده باشند.
سه شرط برای امکان استفاده از عفو اخیر

معاون قضایی قوه قضائیه در رابطه با شــرایط اســتفاده از 
عفو برای متهمان و محکومان  گفت: برای استفاده از عفو 
اخیر شــرایطی تعیین شده است که هر کس واجد چنین 
شــرایطی بود با بررسی پرونده مشمول عفو گسترده اخیر 

خواهد شد.
۱-نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری؛

۲-عدم ارتکاب جرم جدید مســتوجب مجازات درجه یک 
تــا پنج در زمــان محکومیت، اجرای حکــم و یا در زمان 

مرخصی؛
۳-نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی و یا جلب رضایت آنان 

و جبران ضرر و زیان آنان تا آخر سال ۱۴۰۱.
تبصــره :۱ در معاونت در قتل عمــد نیاز به جلب رضایت 

شاکی نمی باشد.
تبصره ۲: پیشنهاد عفو محکومین اتباع بیگانه منحصراً پس 
از بررسی موردی در کمیسیون عفو و بخشودگی می باشد.

اتباع بیگانه  مشمول عفو معیاری قرار نمی گیرند
حجت االســالم و المســلمین رحیمی تصریح کرد: اتباع 
بیگانه مشــمول عفو معیاری نخواهند بود علتش هم این 
اســت که تعداد این محکومان زیاد نیست و پرونده آنها به 
صورت موردی در کمیســیون عفو بررســی می شود و اگر 
واجد شرایط تشخیص داده شــدند در مناسبت های آتی 
توسط ریاست محترم قوه محضر مقام معظم رهبری )ادام 

ا… ظله علی رؤس المسلمین( اعالم خواهد شد.
معاون قضایی قوه قضائیه گفت: برخی از محکومان هستند 

که به علت نوع جرایمشان مشمول عفو نمی شوند.
این افراد شامل موارد ذیل هستند:

*خرید، فروش، توزیع و قاچاق سالح گرم و مهمات جنگی؛
*جرم سرقت و راهزنی؛

*جرائــم مربوط به مــواد مخدر و روانگــردان به صورت 
مســلحانه یا عمده )تریاک و مشــتقات آن بیش از یکصد 
کیلوگرم و هروئین و مواد روانگردان و مشــتقات آن بیش 

از دو کیلوگرم(:
*مباشــرت و معاونــت در اخالل عمــده و کالن در نظام 
اقتصادی مگر آنکه ظرف شش ماه از تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۲۲ 
مبادرت به رد مال و عواید ناشی از جرم را پرداخت نماید؛

*اختالس و ارتشاء؛
*اسیدپاشی؛

*دایر کردن مراکز فساد و فحشا؛
*جاسوسی؛

*جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی؛
*جرائم مستوجب مجازات حدی؛

*جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه و باالتر؛
*قاچاق مشروبات الکلی؛

*قاچاق کاال و ارز سازمان یافته، حرفه ای و عمده.
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه اضافه کرد:»عفو حق مجرم 
نیست بلکه منّتی است از طرف نظام و لطفی است از طرف 
ولی فقیه و این لطف شامل حال کسانی می شود که وجود 

آنان در جامعه موجب دغدغه فکری برای مردم نباشد.«
وی در پایان ضمن تشکر از »تدابیر حکیمانه ریاست محترم 
قوه و مشی کریمانه مقام معظم رهبری دامت برکاته« اظهار 
داشــت: امیدوارم خود اشــخاص مورد عفو و خانواده آنان 

مراقبت کنند تا شاهد حوادث مشابه در آینده نباشیم.
این عنایت مقام معظم رهبری البته آثار و برکات فراوانی در 
داخل کشور دارد و در عرصه بین المللی هم دشمنان نظام 

را خلع سالح می کند.

از سوی رهبر انقالب صورت گرفت

عفو گسترده متهمان و محکومان حوادث اخیر
اعالم جزئیات و معیارهای عفو به مناسبت پیروزی سالگرد انقالب

سید محمد خاتمیدر پیامی بمناسبت سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی با ارایه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط کشور تاکید 
کرد که در این برهه از زمان نباید خود را اســیر اصطالحات 
و نیز تقسیم بندی های طبیعی یا مصنوعی کرد. به گزارش 
ایسنا، در ابتدای این پیام آمده است: فارغ از ارزیابی انقالب 
و بررسی علت های گریزناپذیر و آثار و نتایج آن اگر واقع بین 
باشیم در می یابیم که انقالب )ســال ۵۷( واقعه ای مهم در 
تاریخ پرفراز و نشیب ملت شریف ایران بوده است؛ انقالبی که 
گرچه فراگیر بود ولی نسل جوان در پیروزی و بعد، پاسداشت 
دست آوردهای آن و نیز نگاهبانی از تمامیت ارضی و استقالل 
میهن نقشی ممتاز داشت، از جمله مقاومت حماسی در جنگ 
تحمیلی و نیز پایداری ملت در برابر رنج های ناشی از توطئه و 
تحریم و جنگ و ترور و نیز حکمرانی نامناسب ستودنی است. 
این بیانیه می افزاید: جوان دیروز سرشــار از شوق و ایمان و 
امید دلبستگی به انقالب و امیدوار به وعده هائی بود که داده 

شــده بود و نیز آرمانهائی که آن چنان که باید، محقق نشد 
و نه تنها آئین و اندیشــه که حتی زندگی معمولی و روزمره 
نیز آســیب فراوان دید و نتیجه اینکه جوان امروز ســخت 
عاصی و معترض است. خاتمی در ادامه این بیانیه با اشاره به 
علل برخی مشکالت آورده است: به نظر من »اصالح خود« 
هم در ســاختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم هزینه ترین و 
پرفایده ترین راه برون رفتن از بحران است. من اجماالً بارها 
آشــکارا و تفصیالً در نامه ها و پیام هایی که بخصوص در دو 
سه سال اخیر داشــته ام، نظرات خیرخواهانه خود را مطرح 
کرده ام. رئیس جمهور پیشــین ایران در ادامه این پیام خود 
با یادآوری اینکه من نه به ســودای بازگشت به قدرت، بلکه 

برای گشــودن راهی به سوی مهار بحران و عبور از تنگناها 
آنچه را گفته و نوشــته ام را در اینجا به نوعی تکرار می کنم 
به تشریح موارد پیشنهاد پانزده گانه خود برای برون رفت از 
این شرایط پرداخت و تاکید کرد : در این برهه از زمان نباید 
خود را اسیر اصطالحات و نیز تقسیم بندی های طبیعی یا 
مصنوعی کرد. اصالح طلبان بخشی از جامعه متکثر هستند. 
فراوانند افرادی که در جبهه اصولگرایان بوده ) و هستند( و 
نیز وابسته به جبهه های نام و نشان دار یا بی نام و نشانند و 
نیز بسیارند نخبگان، اندیشمندان و وطن خواهانی که خود را 
وابسته به جبهه ای نمی دانند ولی از اوضاع ناراضی و نسبت 
به آینده کشــور نگرانند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد 

و رفتارند ولی برانــدازی را به خصوص با خطراتی که برای 
مردم و کشور دارد توصیه نمی کنند. وی در پایان یادآورشد: 
اگر راه اصالح خواهی و اصالح طلبی به شــیوه سابق به بن 
بست رسیده است و اگر اصالح طلبی ظرفیتی بیش از اصالح 
طلبــان به معنای متعارف دارد- کــه دارد، می توان گفت و 
امیدوار بود که اگر این جزیره های جدا از هم به هم بپیوندند 
و خود را در کنار مردم و آشنا با دردهای مردم و دغدغه دار 
نسبت به کشور و صالح آن نشان دهند و بی لکنت زبان و با 
شفافیت و نیز با اتخاذ شیوه های مدنی خشونت پرهیز صدای 
خود را به جامعه و حاکمیت برســانند شاید ) و البته شاید( 
حاکمیت را هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصالح گردانند 
و این یعنی نزدیک شــدن به همــان وعده هایی که انقالب 
داده بــود و می تواند خود هموار کننده راه اصالح اساســی 
 به تناســب خواســته های جامعه امروز و باعث بقاء و دوام 

ایران عزیز باشد. و چنین باد!

پیام سید محمد خاتمی به مناسبت سالگرد پیروز انقالب:

 در این برهه از زمان نباید خود را اسیر اصطالحات کرد

رئیس جمهور:
 شایعه سازان می خواهند دل مردم را خالی کنند

رئیس جمهور گفت: شایعه ســازان می خواهند دل مردم را خالی کنند و این  
موضوع باید هم در حوزه امنیتی و هم رسانه ای مدیریت شود. به گزارش ایسنا، 
سید ابراهیم  رئیسی ۱۶ بهمن ماه در جلسه ستاد بحران شهرستان خوی ادامه 
داد: حفظ آرامش و روحیه شرط اول برون رفت از این نوع حوادث است و مردم 
خوی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی امتحان خودشان را پس داده اند. 
وی تصریح کرد : بخش امداد و نجات و اسکان موقت و خدمات رسانی انجام شده 
و بایدکار آواربرداری و بازســازی و ساخت مساکن با قدرت و شدت انجام شود.  
وی ادامه داد: دولت اعتبار الزم را برای ســاخت و بازسازی و تعمیر  مساکن  در 

اختیار شهرستان خوی قرار خواهد داد.

سید حسن خمینی:
جنگ اقتصادی امروزه مهمترین مشکل کشور است 

تولیــت حرم مطهر امــام خمینی )ره( با بیان اینکــه نمایندگان بیش از هر 
کســی می توانند مشــکالت مردم را لمس کنند و باید عالوه بر همت و تالش، 
به امیدآفرینی و نقاط قوت نظام توجه داشــته باشند، گفت: بُعد نظارتی مجلس 
دومین رکن رکین این جایگاه عظیم نظام اسالمی است. به گزارش ایسنا، سید 
حســن خمینی در مراســم تجدید میثاق نمایندگان با آرمان های امام خمینی 
)ره( گفــت: جا دارد در این موقعیت یادی کنیم از امام بزرگوارمان که پایه گذار 
این بنای مســتحکم بودند و شهدای عظیم الشأن که امروز آسایش و آرامش ما 
مرهون خون پاک آنهاست و باید یادی کنیم از نمایندگانی که در طول ۴۴ سال 
در این مکان حضور یافتند و امروز در بین ما نیســتند. وی ادامه داد: استضعاف 
به معنای فقر نیســت بلکه به معنای مشکالت و فقر ناشی از ظلم است، فقری 
که از اجحاف پدید می آید و این ظلم مضاعفی که در رژیم ستم شــاهی بود و در 
فاصله عمیق طبقاتی و نگاه و دست حاکمان به سرزمین های دیگر، به استضعاف 
سیاسی و فرهنگی و معیشتی انجامید، اما انقالب دین خود را به طبقه محرومی 
که آن را به وجود آورد ادا کرد و طبقه فربه در سال های نخستین انقالب برآمده 
از نگاه فقرســتیز انقالب بودند، روستاییانی که به مدد توجه انقالب رشد کردند، 
البته دشــمنان خارجی ما بیکار نبودند و تحریم ها وضع شد و روز به روز آن را 
توســعه می دهند. تولیت حرم مطهر امام خمینی )ره( با یادآوری اینکه مجلس 
متصل ترین بخش حاکمیت به مردم است، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: در 
نظام اسالمی همه حق دارند و شما باید مراقب حقوق آنها باشید. مجلس دروازه 
ارتباط حکومت با مردم و همچنین دروازه ورود مردم به حکومت است، بنابراین 
حق دارند از شــما بیش از هر کســی مطالبه کنند و محرومان که پایه گذاران 
این انقالب هســتند، بیش از هر کسی حق دارند که مطالبه داشته باشند. سید 
حسن خمینی با بیان اینکه در آستانه چهل و چهارمین پیروزی انقالب اسالمی، 
گردنه های سختی را پشت سر گذاشته ایم، تصریح کرد: در این دوران دشمنی ها 
و نابخردی های زیادی در پیش و پس ما وجود داشــت و از آنها عبور کردیم و از 
رهبری معظم انقالب تشکر می کنیم که این کشتی را از خطرات به سالمت عبور 
دادند. وی با یادآوری اینکه جنگ اقتصادی امروزه مهمترین مشکل کشور است، 
گفت: نمایندگان بیش از هر کسی می توانند مشکالت مردم را لمس کنند و باید 
عالوه بر همت و تالش، به امیدآفرینی و نقاط قوت نظام توجه داشــته باشند و 
همــت و تالش خود را روز به روز افزایش دهند. تولیت حرم مطهر امام خمینی 
)ره( با تاکید بر اینکه مسئوالن باید خود را در اتاق شیشه ای قرار دهند، گفت: 
هر چه پرده ها کنار رود و شفاف سازی شود، فساد و خیانت کمتر می شود. وی با 
بیان اینکه بُعد نظارتی مجلس دومین رکن رکین این جایگاه عظیم نظام اسالمی 
است، گفت: همه ما سر سفره مردم هستیم، بنابراین می طلبد اتاق ها را شیشه ای 
کنیم. البته مجلس تالش های بسیار خوبی برای رفع مشکالت داشته و جا دارد از 
آن تقدیر و تشکر کنیم؛ بخش عمده مشکالت ناشی از دشمنی هاست و از مجلِس 
امید و انتظار که عصاره فضائل ملت باید باشد و هست، بیش از این انتظار داریم.

تجلیل از یک عمر فعالیت سیاسی و انقالبی 
حجتی کرمانی

»محمدجواد حجتی کرمانی« از مبارزان انقالبی تجلیل شده و دو کتاب جدید 
او رونمایی می شــود. به گزارش ایســنا، »شیخ محمد جواد حجتی کرمانی« در 
سال ۱۳۱۱ خورشیدی در یکی از محالت قدیمی شهر کرمان و در یک خانواده 
روحانی متولد شد، او نخستین فرزند حجه االسالم حاج میرزا عبدالحسین حجتی 
کرمانی بود که جدیداالســالم محسوب می شــد، او در این باره می گوید: »من 
زرتشتی زاده هستم. پدرم در سن ۱۲ سالگی مسلمان می شود و بعد می رود حوزه 
و روحانی می شود. االن پسرعموهای من زرتشتی هستند. یک کتاب من نوشتم 
»از آتشــکده تا مسجد« حتما بخوانید.« زندگی در خانواده روحانی بی تردید در 
انتخاب مسیر و شکل گیری روحیات »محمدجواد حجتی« نقش مهمی داشت؛ 
از این رو به آموختن علوم دینی گرایش پیدا کرد و ســال ها در کرمان عالوه بر 
کســب فیض از محضر پدر از دیگر علمای مشهور کرمان همچون: آیت اهلل حاج 
شیخ  علی اصغر صالحی کرمانی و آیت اهلل حاج میرزاعلی آقای مهرابی استفاده کرد 
و سپس به قم عزیمت کرد و از محضر آیات عظام بروجردی، خمینی، طباطبایی 
و منتظری استفاده کرد. بیشتر ایام زندگی او تا قبل از انقالب ایران )۱۳۵۷( در 
زندان و تبعید گذشــت. او در جریان مبارزات مردم ایران و به ویژه مردم کرمان 
در ســال های ۵۶ و ۵۷ از فعاالن مبارزات و ساماندهی حرکات مردمی به شمار 
می رفت و پــس از پیروزی انقالب ایران )۱۳۵۷( نیز به عنوان اولین امام جمعه 
کرمان منصوب شد حجتی کرمانی در سال۱۳۵۸ به عنوان نماینده مردم کرمان 
به مجلس خبرگان قانون اساسی و در سال ۱۳۵۹ از طرف مردم تهران به مجلس 
شورای اســالمی راه یافت و در سال۱۳۶۹ نیز از ســوی مردم کرمان به عنوان 
نماینده در مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. او از نویسندگان مبرزی است که 
همواره مسایل روز مملکت را اعم از مسایل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی با بیانی 
ســاده و قلمی شیوا در مطبوعات مختلف از جمله در روزنامه اطالعات به رشته 
تحریر درآورده است. از جمله مقاالت مطبوعاتی او می توان مقاالت کوتاه و گویا 
یا سلســله مقاالت، تحت عنوان همراه با محرمان خلوت انس را نام برد. حجتی 
کرمانی همچنین عالوه بر این مقاالت، آثار دیگری نیز به صورت کتاب تنظیم و 
تدوین و چاپ کرده اســت، که از آن جمله به کتاب های »جلوه مسیح«، »روابط 
اجتماعی در اسالم«، »اسرار ســقیفه«،  »مرزهای ایدئولوژیک«، »از آتشکده تا 
مسجد« )این مجموعه را در مورد پدرش حاج شیخ عبدالحسین حجتی کرمانی 
و موضوع گرویدن او از آیین زرتشــتی به اسالم و تشیع به رشته تحریر درآورده 
است.(، »حسین ابن علی علیه السالم حماسه تاریخ«، »از خرداد تا خرداد )ارتش 
بیست میلیونی چه گفت؟(«، »نامه سرگشاده به آیت اهلل مصباح یزدی« و ترجمه 
ســه جلد از تفسیر المیزان می توان اشــاره کرد.  موسسه اطالعات قصد دارد به 
پاس یک عمر فعالیت سیاسی، انقالبی، فرهنگی و اجتماعی »حجتی کرمانی« روز 
چهارشنبه )نوزدهم بهمن ماه( از ساعت ۹ تا ۱۲ مراسمی در بزرگداشت او برگزار 
کند. رونمایی از ۲ کتاب جدید او با عنوان های »آموزه های راشد: عطر زندان« و 
»رســاله از تقریرات درس خارج امام خمین )ره(« از دیگر برنامه های این مراسم 
اســت که در سالن همایش موسسه اطالعات برگزار خواهد شد. عالوه بر این  از 
۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه، نمایشگاه اســتاد و تصاویر استاد حجتی کرمانی در گالری 

موسسه اطالعات از ساعت ۸ تا ۱۸ برقرار است.

احتماال از شورای رقابت 
به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم

یک عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بــورس و اوراق بهادار از تهیه طرح 
استفســاریه ای  در واکنش به تصمیم شــورای رقابت برای جلوگیری از عرضه 
خودرو در بورس خبر  داد و گفت که احتمال طرح شــکایت از شورای رقابت به 
دیوان عدالت اداری وجود دارد. محسن علیزاده در گفت و گو با ایسنا در واکنش 
به دستورالعمل جدید شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو گفت: شورای رقابت 
اخیرا تصمیمــی گرفته که به موجب آن تمام محصوالت تولیدی و مونتاژی در 
کشــور انحصاری محسوب شــده و عرضه خودرو در بورس هم مشمول همین 
موضوع می شــود. وی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل شورای رقابت غیرقابل 
قبول و خالف قانون است، توضیح داد: در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای 
مالی دولت مکلف شــده تمام کاالهای عرضه شده در بورس را از نظام دستوری 
قیمت گذاری خارج کند لذا این دستورالعمل شورای رقابت مصداق قیمت گذاری 
دستوری و جلوگیری از رقابت سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است.این عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به این دستورالعمل، به دنبال 
تهیه طرح استفســاریه  و رای از مجلس هستیم مبنی بر اینکه »آیا خودروهای 
تولید داخل و مونتاژی مشمول دستور العمل و مصوبه شورای رقابت می شود یا 
خیــر؟« علیزاده ادامه داد: در صورت لزوم این موضوع مجددا در شــورای عالی 
بورس مورد بحث قرار می گیرد عالوه بر این در واکنش به این تصمیم شــورای 

رقابت از طرف شورای عالی بورس به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم.

اخبار کوتاه

یک فعال سیاسی با بیان این که »موافقت با عفو معترضان 
حوادث اخیر، موجب خلع ســالح دشمنان کشور شد«، 

گفت: این عفو فرصت خوبی برای آشتی ملی است.
علی مطهری در گفت وگو با ایسنا درباره موافقت رهبری 
با عفو محکومان و متهمان حوادث اخیر، اظهار کرد: این 
اقدام مثبت و هوشــمندانه بوده و فرصت خوبی است تا 
بسیاری از کدورت ها که پیش آمده است، از بین برود. عفو 

رهبری فرصت خوبی برای آشتی ملی است.
وی افزود: در این چند ماه برخی هنرمندان و ورزشکاران 
اظهارنظرهایی کردند که شاید موجب تشدید اعتراضات 
و اغتشاشات شد البته شــاید آن ها عموما نیت بدی هم 
نداشــتند و از روی احساســات نظر خــود را بیان کرده 
باشــند که االن نباید به آن ها هم ســخت گرفت. به هر 
حال هنرمندان افراد احساسی هستند و روح لطیفی دارند  
و نبایــد خیلی حرف  آن ها را جــدی گرفت. االن فرصت 
خوبی اســت که آن ها هم به دامن نظام برگردند و حتی 
صداوسیما و وزارت ارشاد می توانند از آن ها استفاده کنند 
تا شــکاف ها و جدایی ها از بین رفته و وضعیت کشور به 

وضع طبیعی بازگردد.
این نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
این که »عفو اخیر موجب خلع سالح دشمنان کشور شد«، 
تصریح کرد: با این که کشور در آرامش است، اینترنشنال و  
بی بی سی هنوز هم سعی می کنند که تحریکات خود را 
ادامه دهند اما این عفو عمومی آن ها را خلع سالح کرده و 
زمینه تحریک آن ها را تا حد زیادی از بین می برد. خیلی 
از جوانان و نوجوانان در اثر احساساتی شدن و با تحریک 
همین رســانه های بیگانه وارد میدان شدند . ابتدای فوت 
خانم مهســا امینی همه غمگین و ناراحت شده و عده ای 
هم به خیابان آمدند و شــعار دادند که این اعتراض حق 
آن ها هم بود و اگر اعتراض نمی کردند، بد بود چون گفته 
می شد چرا مردم اعتراضی به این موضوع نداشتند؟ سپس 
ضدانقالب وارد میدان شد و جوانان را تحریک کرد اما در 
ادامه خود جوانان هم متوجه شدند بیش از حد احساساتی 
شده اند. مطهری در پایان گفت: امیدوارم این عفو عمومی 
کمکی باشد که تحریکات مخالفان انقالب و کشور کارگر 

نیفتد و اثر کمتری داشته باشد.

عفو رهبری اینترنشنال و بی بی سی را خلع سالح کرد


