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حوزه :گروه : دیگر رسانه ها

تاریخ : ۸۸/۱۱/۱۳ - ۰۹:۵۰شماره : ۸۸۱۱۱۳۰۰۸۳

معاون اول قوه قضائيه:

پرونده فرزندان هاشمي براي
رسيدگي در وقت مقرر به

دادسراي تهران ارجاع شد
خبرگزاري فارس: معاون اول قوه قضائيه گفت: امروز اراده دستگاه قضايي بر اين امر استوار است كه به هيچ
عنوان رسيدگي به اتهامات منتسبان به خواص را كنار نگذارد و پرونده فرزندان هاشمي نيز به دادسراي تهران

ارجاع شده است و در موعد مقرر در جريان قرار مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از قم، حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسي دوشنبه شب در نشست سياسي بصيرت كه
در مسجد اهل البيت(ع) قم برگزار شد در سخناني اظهار داشت: در دين مبين اسالم اصوال خواص را با بصيرت

آنها مي شناسند و در روايات آمده كه نداشتن چشم سر بهتر از آن است كه انسان از بينش كافي برخوردار
نباشد و نتواند راه درست زندگي و طريقه حيات طيبه را تشخيص دهد. وي با اشاره به جايگاه بلند حضرت
آسيه همسر فرعون در آموزه هاي ديني خاطرنشان كرد: ايشان در ميان ظلمت و تاريكي ولي با بصيرت و

آگاهي راه را از بيراهه تشخيص داده و الگوي زنان مي شود و در طرف ديگر همسران هود و لوط در خانه هاي
نوراني انبياي الهي با جهالت دچار گمراهي و ضاللت مي شوند. معاون اول قوه قضائيه گفت: در طول تاريخ
اسالم و در زمان پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين علي(ع) مكتب اسالم از گروه مؤمنان بي بصيرت لطمات

جبران ناپذيري را تحمل كرده است. حجت االسالم رئيسي راهكار برون رفت از همه فتنه ها را بصيرت و آگاهي
دانست و گفت: چشم و گوش و دل همه ابزار شناخت جهان پيرامون هستند، ولي اگر انسان را به سمت

بينش، آگاهي و بصيرت پيش نبرند انسان با حيوان تفاوتي نخواهد داشت. وي با بيان اينكه مهم ترين پيام
عاشورا نجات انسان ها از جهالت و گمراهي است، اظهار داشت: اين جهالت در برابر نداشتن علم و سواد

نيست، بلكه در برابر عدم تعقل و تفكر در حقايق زندگي است. وي همچنين تصريح كرد: عاشورا تابلوي
انسانيت، عبوديت، تسليم در برابر خداوند، بصيرت و دشمن شناسي است و هنگامي كه امام راحل(ره) بر حفظ
و احياي نهضت عاشورا تأكيد مي كنند در حقيقت به دنبال صيانت از انقالب اسالمي و دستيابي به راهكارهايي
براي ادامه اين راه بالنده هستند. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به فرارسيدن ايام الله دهه فجر خاطرنشان
كرد: مردم ايران بر خالف اراده دشمنان مي خواستند كه آموزه هاي اسالمي را به متن زندگي بياورند زيرا تنها

حكومتي ديني و الهي است كه ولي فقيه در رأس آن بوده و همه امور جامعه بر اساس دين و احكام الهي اداره
شود. رئيسي در ادامه افزود: كساني كه نمي خواستند اسالم در جهان پرتوافكن باشد، دسيسه هاي بسياري عليه
نظام اسالمي به كار بردند،  اما امروز پس از 30 سال از پيروزي انقالب اسالمي و بر خالف توطئه هاي دشمنان،
مردم و نظام بر دنباله روي از اهداف و آرمان هاي امام و انقالب پافشاري مي كنند. وي تصريح كرد: دشمنان در

سه دهه گذشته براي حركت انقالب اسالمي زحمت ايجاد كردند اما هيچگاه موفق به توقف آن نبوده و نخواهند
بود، زيرا ملت ايران از نعمت بصيرت و راهبري حكيمانه امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمي برخوردار بوده
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است. وي با بيان اينكه دشمنان با راه اندازي فتنه پس از انتخابات به دنبال متوقف كردن نظام اسالمي بودند
تصريح كرد: اين نخستين توطئه دشمنان بر عليه اسالم و انقالب نبوده و آخرين آن هم نخواهد بود. معاون اول
قوه قضائيه با اشاره به شرايط سخت جنگ تحميلي و عدم ثبات كافي در كشور در آن زمان اظهار داشت: در آن
شرايط و در برابر هجمه سخت دشمنان تنها آگاهي مردم و رهبري فرزانه امام خميني(ره) كشور را نجات داد و

دشمنان شكست خوردند، زيرا آنها هيچگاه ارتباط بين مردم و رهبري و تبعيت از واليت فقيه را در محاسبات
سياسي خود راه نداده بودند. نهم دي ماه تجلي قدرت اليزال الهي از غير مجاري طبيعي و از ايام الله بود و مردم
در اين روز بزرگ با تمام وجود به نظام اسالمي و به واليت فقيه اعالم وفاداري كرده و تكليف اغتشاشگران را
مشخص كردند و حجت بر همگان تمام شد. وي با بيان اينكه آراي دستگيرشدگان در جريان فتنه اخير پس از
قطعي شدن به آگاهي مردم خواهد رسيد، خاطرنشان كرد: در جريان فتنه گام نخست برخورد قاطعانه بوده و

تبيين ابعاد فتنه و روشنگري مردم و نيز ترميم جامعه گام هاي بعدي هستند و كساني كه امروز واژه رأفت
اسالمي و عفو را به كار مي  برند بايد بدانند كه ما راه برخورد با اغتشاشگران را تا انتها ادامه داده و ريشه فتنه را

از ميان برمي داريم. معاون اول قوه قضائيه ضمن اظهار اميدواري از ارائه كارنامه درخشان به مردم و در برابر
قانون گفت: وظيفه مسلم دستگاه قضائي برخورد با مجرمان است و تمامي احكام صادره كامال بر مبناي قانون

و قابل دفاع خواهد بود. حجت االسالم رئيسي در خصوص رسيدگي به پرونده فرزندان هاشمي رفسنجاني نيز
گفت: اراده دستگاه قضايي امروز بر اين امر استوار شده است كه به هيچ عنوان رسيدگي به اتهامات كساني كه
منتسب به خواص هستند را كنار نخواهد گذاشت و پرونده فرزندان هاشمي نيز به دادسراي تهران ارجاع شده و

در موعد مقرر در جريان قرار خواهد گرفت. وي در ادامه افزود:  گذشت زمان بسياري از مسائل را براي سران
فتنه و طرفداران آنها روشن ساخته و در اينكه بدانيم آنها تا كجا پاي موضع باطل خود ايستاده اند بسيار نقش

داشته است. وي تأكيد كرد: دستگاه قضائي براي هيچ شخصيتي حاشيه امن قرار نخواهد داد و همه در برابر
قانون پاسخگو خواهند بود و براي آنها به هيچ عنوان رويكرد اغماض و كوتاهي را پيش نخواهيم گرفت. معاون

اول قوه قضائيه درباره شايعه عدم حضور اعدام شدگان در اغتشاشات اخير نيز گفت: دو نفري كه اعدام شده و
9 نفر ديگر كه در صورت قطعيت حکم به زودي اعدام خواهند شد قطعا در جريان آشوب هاي اخير دستگير

شدند و هر كدام به يكي از جريان هاي ضد انقالب مرتبط بوده و با انگيزه نفاق و براندازي نظام در اغتشاشات
حضور يافته اند. وي همچنين مسئله كهريزك را حاشيه اي دانست كه از متن اصلي كه همان جريان فتنه و ظلم

بزرگ به نظام اسالمي است فراتر رفته و در ادامه گفت: امروز دستگاه قضائي با جديت پرونده متهمان كهريزك
را پيگيري مي كند. رئيسي خاطرنشان كرد:  براي رسيدگي به جرم برخي خواص منتظر شكايت مردم نيستيم و

قطعا با پيگيري مدعي العموم به پرونده اين آقايان رسيدگي مي كنيم. وي اظهار داشت: همانطور كه رهبر معظم
انقالب اسالمي تكليف خواص و نخبگان جامعه را در موضع گيري صريح و روشن مشخص كردند، آنها بايد تولي و
تبري خود را نسبت به واليت فقيه و دشمنان اعالم كنند. معاون اول قوه قضائيه در پايان خواستار حضور پرشور

مردم در راهپيمايي 22 بهمن و خلق حماسه اي ديگر همچون نهم دي ماه شد و گفت: با حضور پرشور مردم
فتنه گران جرأت ابراز وجود در ميان سيل خروشان مردم را نخواهند داشت، با اين حال اقدامات الزم براي

جلوگيري از هرگونه اغتشاش به عمل آمده است. انتهاي پيام/ب10


