
رهب��ر انق��اب اس��امی صب��ح روز گذش��ته 
پ��س از پای��ان دوران بس��تری در بیمارس��تان و 
 بهب��ود کام��ل، از بیمارس��تان مرخ��ص ش��دند. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهب��ری، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای قب��ل از ترک 
بیمارس��تان در مصاحبه با خبرن��گار واحد مرکزی 
خبر، ضم��ن ابراز رضای��ت از عمل جراح��ی و دوره 
درمانی گفتند: اکنون با س��امت کامل جس��می و 
نشاط روحی در حال بازگشت به منزل هستم اما از 
حجم عظیم محبت ها و ماطفت های��ی که در این 
چند روز نس��بت به این حقیر انجام ش��د، احساس 
 ش��رمندگی و س��نگینی ب��ر دوش خ��ود می کنم. 
ایشان با اظهار قدردانی و تشکر فراوان از محبت های 
فراوان قش��رهای مختلف مردم، مراج��ع و علمای 
محترم، ش��خصیت ها، مدیران برجس��ته کش��ور، 
سیاسیون، هنرمندان و ورزش��کاران افزودند: عاوه 
بر اظهار محبت مردم کشورمان، ملت های دیگر نیز 
اظهار لطف فراوانی کردند که بار دیگر نشان دهنده 
تأکید همیشگی بنده مبنی بر عمق راهبردی ملت 

ایران، در میان ملت های دیگر است. 
رهبر انقاب اس��امی تأکی��د کردن��د: هیچ نظام 
و کش��وری را س��راغ نداری��م ک��ه خ��ارج از مرزهای 
خ��ود دارای چنین ریش��ه ها و پیونده��ای عاطفی، 
 اعتق��ادی و ایمان��ی ب��ا ملت ه��ای دیگ��ر باش��د. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با تشکر فراوان از 
کادر پزش��کی و درمانی و پرستاران بیمارستان محل 
بستری خود، خاطرنشان کردند: انسان هنگامی که علم 
و دانش باال و توانایی ها و تبحر پزشکان و کادر درمانی 
و پرستاران کش��ور را مشاهده می کند به وجود چنین 
ثروت عظیم انس��انی در بخش سامت و بهداشت که 
یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین بخش های زندگی 

مردم و جامعه است، به خود می بالد و افتخار می کند. 
ایشان در بخش دیگری از این مصاحبه، نکته دیگری 
را نیز مطرح کردند و گفتند: من در این چند روزی که در 
بیمارستان بستری بودم، یک تفریح داشتم که عبارت 
بود از شنیدن صحبت های مقامات آمریکایی در زمینه 

مبارزه! با داعش که واقعاً مایه تفریح بود. 
رهبر انقاب اس��امی، اظهارات مقامات آمریکایی 
درخصوص مبارزه با داعش را پوچ، توخالی و جهت دار 

خواندن��د و با اش��اره به س��خنان وزیر ام��ور خارجه و 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که صراحتاً اعام 
کردند از ایران برای مبارزه با داعش دعوت نخواهند کرد، 
افزودند: این که آمری��کا از ایران برای حضور در یک کار 
خاف و غلط دسته جمعی مایوس می شود، مایه افتخار 

ما اس��ت و افتخاری باالتر از این، 
برای خود نمی دانیم. 

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، 
س��پس به منظ��ور نش��ان دادن 
دروغگوی��ی آمریکایی ه��ا برای 
مبارزه ب��ا داعش، جزییات��ی را از 

پشت پرده این ماجرا بیان کردند. 
ایشان گفتند: در همان روزهای 
سخت حمله داعش به عراق، سفیر 
آمریکا در عراق طی درخواس��تی 
از س��فیر ما در ع��راق می خواهد 
که ایران و آمریکا جلس��ه ای برای 

مذاکره و هماهنگی درخصوص داعش داشته باشند. 
رهبر انقاب اس��امی گفتند: سفیر ما در عراق، این 
موض��وع را به داخل کش��ور منعکس ک��رد که برخی 
مسئوالن هم با این جلس��ه مخالفتی نداشتند اما من 
مخالفت کردم و گفتم، در این قضیه ما با آمریکایی ها 

همراهی نمی کنیم زی��را آنها نیت و دس��ت آلوده ای 
دارند و چگونه امکان دارد که در چنین ش��رایطی ما با 

آمریکایی ها همکاری کنیم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به سخنان چند 
روز پیش وزیر ام��ور خارجه آمریکا و اعام این موضوع 
که م��ا از ای��ران ب��رای ائتاف بر 
ضدداع��ش دع��وت نمی کنیم، 
خاطرنش��ان کردند: همین وزیر 
ام��ور خارجه آمریکا، ش��خصاً به 
آقای دکتر ظریف درخواست داده 
بود که بیایی��د در قضیه داعش با 
ما همکاری کنید اما دکتر ظریف 

درخواست او را رد کرده بود. 
ایشان افزودند: حتی معاون وزیر 
امور خارجه آمری��کا هم که یک 
زن است و همه او را می شناسند، 
در مذاکرات ب��ا آقای عراقچی، بار 
دیگر این درخواست را تکرار کرد اما آقای عراقچی نیز 

درخواست وی را رد کرد. 
رهبر انقاب اس��امی با اش��اره به مخالفت صریح 
جمهوری اس��امی ایران ب��رای همکاری ب��ا آمریکا 
درخصوص مبارزه با داعش گفتند: اکنون آنها به دروغ 

می گویند که ما ایران را در ائتاف شرکت نخواهیم داد 
در حالی  که ایران از ابتدا مخالف��ت خود را با حضور در 

چنین ائتافی اعام کرده بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: آمریکایی ها 
قباً نیز با سروصدای فراوان و با حضور چندین کشور، 
یک ائتاف بر ضدسوریه تشکیل دادند اما هیچ غلطی 
نتوانستند بکنند و در مورد عراق نیز وضع به همین گونه 

خواهد بود. 
ایشان با تأکید بر این که آمریکایی ها قصد اقدام جدی 
بر ضد داعش ندارند، افزودند: خود آمریکایی ها و حتی 
خود داعشی ها به خوبی می دانند حرکتی که در عراق، 
کمر داعش را شکس��ت، اقدام آمریکا نبود، بلکه اقدام 
نیروهای مردمی و ارتش عراق بود که مبارزه با داعش 
را به خوبی فراگرفته بودند و ضربات جدی به آنها وارد 

کردند. 
رهبر انقاب اس��امی ب��ا تأکید ب��ر این که ضربات 
نیروه��ای مردم��ی و ارت��ش ع��راق به داع��ش ادامه 
خواه��د داش��ت، خاطرنش��ان کردن��د: واقعیت آن 
اس��ت که آمریکایی ه��ا به دنبال بهانه ای هس��تند تا 
هم��ان کاری را ک��ه در پاکس��تان انج��ام می دهند و 
با وج��ود دولت مس��تقر و ارت��ش قوی، ب��دون اجازه 
وارد خاک این کش��ور می ش��وند و نق��اط مختلف را 
 بمب��اران می کنن��د در عراق و س��وریه انج��ام دهند. 
ایش��ان تأکی��د کردن��د: آمریکایی ها بدانن��د که اگر 
چنی��ن کاری را انج��ام دهن��د، هم��ان مش��کاتی 
که در 10 س��ال گذش��ته بر س��ر راهش��ان در عراق 
 به وج��ود آم��د، ب��ار دیگ��ر به وج��ود خواه��د آمد. 
رهبر انقاب اسامی در پایان مصاحبه خود گفتند: به 
 هر حال در این چند روز، صحبت های مقامات آمریکایی 

یک تفریح روی تخت بیمارستان بود. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای پی��ش از ت��رک 
بیمارس��تان ب��ا حض��ور در جم��ع کادر درمان��ی 
 و پرس��تاران از نزدی��ک از آن��ان تش��کر کردن��د. 
رهب��ر انق��اب اس��امی همچنی��ن پی��ش از ترک 
بیمارس��تان، از آیت اهلل مهدوی کن��ی رئیس مجلس 

خبرگان نیز عیادت کردند. 
آیت اهلل مهدوی کنی از 14 خردادماه امسال به دلیل 
عارضه مغزی و قلبی در یکی از بیمارستان های تهران 

بستری است. 

روي خط خبرخبر

 آمریکایی ها به خوبی می دانند 
حرکتی که  کمر داعش را شکست اقدام آمریکا نبود 

 حس��ن روحانی با کلی��دی در دس��ت، وارد عرصه 
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شد.  24 خرداد که 
مردم او را انتخاب کردند، چشم ها به قفل ها بود و کلیدی 
که روحانی در دست داشت. حاال یک سال از عمر دولت 
یازدهم گذشته اس��ت.  کلید روحانی در برخی قفل ها 
چرخید و باز ش��د.  خانه س��ینما یکی از آنها بود. اما در 
سال های گذشته قفل های زیادی بر درهای خانه های 
سیاس��ی و فرهنگی و صنفی زده ش��د که مردم انتظار 
گش��ایش آنها را دارند.  خانه احزاب ک��ه زمان خاتمی 
شکل گرفته بود این روزها تعطیل است و بازگشایی آن 
موافقان و مخالفان خودش را دارد. دولت اصاحات که 
روی کار آمد، فعالیت های حزبی جان گرفته بود. پیش 
از آن فعالیت حزبی چندان با استقبال مواجه نمی شد، 
حتی در رقابت ه��ای انتخاباتی هم برخ��ی نامزدها با 
برچسب مس��تقل، از هرگونه فعالیت حزبی و جناحی 
اعام برائت می کردند. بع��د از دوم خ��رداد رویکردها 
تغییر کرد.  کمیس��یون ماده 10 احزاب هم در وزارت 
کشور به دنبال شناسنامه دار کردن تشکل ها بود.  وظیفه 
این کمیسیون که نمایندگان هر سه قوه در آن حضور 
دارند، بررسی درخواست تأسیس انجمن های سیاسی و 
نهادهای صنفی و ارایه آن برای صدور مجوز تأسیس به 
وزارت کشور و پس از آن معرفی به قوه قضائیه برای ثبت 

در آن قوه به منظور فعالیت رسمی تشکل بود. 
هر چند در دولت های نهم و دهم کمیس��یون ماده 
10 احزاب از فعالیت برخی تش��کل های سیاس��ی نیز 
جلوگیری کرد و پرونده آنها را برای ابطال مجوز به قوه 
قضائیه فرستاد.  حاال صحبت در مورد خانه احزاب است، 
این که اساسا آیا نیازی به خانه احزاب احساس می شود، 
یا این که احزاب هر کدام به خانه خودش��ان بروند و قید 
سقفی برای همه را بزنند. عده ای حتی معتقدند ساختار 

سیاسی ایران حزبی 
نیست و از همین رو 
رویابافی برای خانه 
احزاب هم به جایی 

نخواهد رسید. 
حرف و حدیث ها 
خان��ه  م��ورد  در 
احزاب بسیار است. 
پی��ش  چن��دی 
احم��د بخش��ایش 

نماینده ناظر مجلس در کمیس��یون م��اده 10 احزاب 
گفته بود: »خانه احزاب در کش��ورهای دیکتاتوری که 
همه یک حرف می زنند فعالیت دارد و در کشور نیازی 
به آن نیست.« با این حال احزاب اصاح طلب به دنبال 
بازگشایی خانه احزاب هستند و در مقابل جریان های 
اصولگرا با آن مخالفت می کنن��د.  آذر منصوری فعال 
سیاس��ی اصاح طل��ب در گفت وگویی ب��ا ایرنا گفته 
اس��ت: در تعطیلی خانه احزاب اقلیتی که منتسب به 
دولت گذشته بودند با اعمال فشار بر دولت نهم و دهم 
و براس��اس رویکردی که خودش ه��م پذیرای چنین 
مس��أله ای نبود، ش��اهد آن بودیم که به ش��کل کاما 

غیرقانونی باعث تعطیلی خانه احزاب شدند.  
اصولگرایان دلیل منطقی ندارند

محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی در مورد مخالفت ع��ده ای از اصولگرایان با 
بازگشایی خانه احزاب، به »شهروند« می گوید:  آنها برای 
مخالفت، دلیل منطقی ندارند چون خانه احزاب تشکلی 
است که با همت تمام اعضا ش��کل گرفت و فرصتی را 
برای گفت وگو بی��ن اعضا فراهم کرد. ش��اید خیلی از 
دل نگرانی های امروز ناشی از همین عدم گفت وگو میان 

جریان ها باشد. 
ادامه  حق شناس 
می ده��د: آن زمان 
که مدیرکل سیاسی 
وزارت کش��ور بودم 
این ایده به ذهن من 
رسید که تشکل های 
شناس��نامه دار بهتر 
اس��ت که ب��ه فکر 
هم��کاری باش��ند. 
درواقع ایده اولیه این بود که امکان��ی به وجود  آید تا به 
جای آن که محلی برای رقابت  باشد، احزاب در خیلی از 
حوزه ها که امکان دارد با هم همکاری کنند.  ما به فکر 
تأسیس باشگاهی برای احزاب بودیم حتی با شهرداری 
هم صحبت هایی شد و درنهایت به خانه احزاب رسیدیم. 
درواقع موس��س خانه احزاب خود احزاب بودند.  البته 
این فعال اصاح طلب ابراز تاس��ف می کند که در دوره 
احمدی نژاد مواضع خوبی شکل نگرفت و خانه احزاب به 
محلی برای رقابت احزاب تبدیل شد.  او در مورد عملکرد 
دولت یازدهم در حوزه احزاب می گوید: انتظار این است 
که احزاب خودشان بنشینند و گفت وگو کنند. از دولت 
یازدهم هم انتظار می رود که در این زمینه تاش کند و 
طبق اساسنامه خود خانه احزاب این مسأله را پیگیری 

کند. 
اما روز گذشته س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و 
رهبری همچنان مخالفت این جبهه با بازگشایی خانه 
احزاب را مطرح کرد و گفت: به جای خانه احزاب، باشگاه 
احزاب در جهت انجام امور صنفی احزاب تشکیل شود. 

سیدکمال س��جادی در گفت وگو با ایرنا درباره علت 
مخالفت تش��کل متبوعش با بازگش��ایی خانه احزاب 

به شکل فعلی گفت: ادامه کار خانه احزاب سابق دیگر 
قانونی نیست و زمانش نیز گذشته است. 

حق ش��ناس در مورد این اظهارات می گوید: این که 
عده ای مسأله باش��گاه را مطرح می کنند برای آن است 
که می خواهند مانع بازگشایی خانه احزاب شوند. ایده 
باشگاه همان ابتدا قبل از آن که خانه احزاب شکل بگیرد،  
مطرح شده بود اما حاال باید از همین خانه احزاب حمایت 
کنیم.  با این حال حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسامی هم روز گذشته به ایرنا گفته بود: 
خانه احزاب مانند خانه سینما و نویسندگان و غیره قرار 
بود تشکلی باشد که مش��کات صنفی احزاب را دنبال 
کند. ش��کل گیری این خانه در دولت اصاحات انجام 
ش��د و چون کار صنفی است ابتدا مبنا این بود که همه 
احزاب عضو )بزرگ و کوچک( رأی برابر داشته باشند.  
اصاح طلب ها برای این که بر خانه احزاب حاکم شوند 
احزاب 5نفره ای را تشکیل دادند. در این شرایط حزبی 
که دارای 200 دفتر است با حزبی که حتی دفتری ندارد 
و همه این حزب در یک پوش��ه در کیف دبیرکل حمل 

می شود و طی  سال یک بیانیه نمی دهد، برابر شد. 
البت��ه حق ش��ناس می گوید ای��ن مس��أله در بین 
تش��کل های اصولگ��را هم دی��ده می ش��ود و آنها هم 

تشکل هایی با اعضای پایین دارند. 
این عضو موسس حزب اعتماد ملی در مورد مواضع 
حزب موتلفه تأکید می کند که مسأله موتلفه شخصی 
ش��ده اس��ت. موتلفه اس��امی به دلیل عدم توفیق در 
انتخابات خانه احزاب، توانست از نفوذش در کمیسیون 

ماده 10 احزاب استفاده کند و کار به این جا رسید. 
حق شناس معتقد است که خانه احزاب کمکی برای 
گفت وگو میان احزاب بود که خأل آن امروز در کش��ور 

احساس می شود.  

گزارش »شهروند« از اختالف نظر گروه های سیاسی بر سر بازگشایی خانه احزاب 

حق شناس:  مشکل موتلفه با »خانه احزاب« شخصی است
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گزارش
ش�هروند| همان طور ک��ه انصار ح��زب اهلل کوتاه 
نمی آیند و خبر از فعالیت موتورس��واران این گروه در 
سطح شهر از هفته آینده می دهند، مسئوالن وزارت 
کش��ور هم کوتاه نیامده اند.  در میان این واکنش های 
متقابل اما یک تفاوت عمده وجود دارد. وزارت کشور 
همچنان بر طبل قانون مداری می کوبد برخاف انصار 
حزب اهلل که ظاهراً در معادالت خود حساب چندانی 
برای نهادهای قانون��ی بازنکرده اند. دبیرکل این گروه 
در توجیه تدارک گسترده خیابانی انصار حزب اهلل به 
آریا گفته بود: »ما آمده ایم که ایثار کنیم و مي خواهیم 
بگوییم ب��ه آنچ��ه در جامع��ه مي گ��ذرد بي تفاوت 
نیستیم.« اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در 
واکنش به اظهارات محتشم، دبیرکل انصار حزب اهلل به 
ایلنا، گفته است که هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر 
قانون باشد و متولی این مسأله هم وزارت کشور است 
و وزارت کشور نیز در این زمینه متناسب با اقدام های 

صورت گرفت��ه رفتار خواه��د کرد. چنان ک��ه به نظر 
می رسد وزارت کشور بر مواضع قبلی خود و اصل قانون  
مداری در فعالیت گروه ها، همچنان تأکید دارد. روح اهلل 
جمعه ای رئیس مرکز اطاع رس��انی و امور بین الملل 
وزارت کشور نیز در گفت وگویی با خبرگزاری آنا، درباره 
موضع وزارت کش��ور در برابر اقدام احتمالی انصار در 
هفته آینده گفته است که موضع وزارت کشور درباره 
گش��ت های موتوری انصار ح��زب اهلل تغییری نکرده 
است. او همچنین معتقد است که وزارت کشور متولی 
خود را دارد و آقای رحمانی فضلی نیز در این زمینه به 
صورت شفاف و مستقیم موضع گیری کرده و مواضع 
ای��ن وزارتخانه در برخورد با گش��ت های بدون مجوز 
نیز همان صحبت ه��ای آقای وزیر اس��ت. جمعه ای 

همچنین ادعای دبیرکل انصار مبنی بر ارسال نامه به 
وزارت کشور را هم رد کرده و گفته است مواضع وزارت 
کشور همان است و تغییر نمی کند. همزمان مجتبی 
رحماندوست، عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس از 
جلسه مشترک مجلس ش��ورای اسامی، شهرداری 
و استانداری برای مبارزه با معضل بدحجابی خبر داد 
و گفت: مجلس به دنبال مبارزه با بدحجابی از طریق 
الزام دستگاه ها به اجرای وظایفشان در این حوزه است. 
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید می کند 
که مجلس در تاش است تا از طریق   همان 2۶ دستگاه 
متولی امر حجاب به مب��ارزه با بدحجابی بپردازد و در 
توضیح بیشتر این امر می گوید: در مجالس پیشین هم 
مصوباتی در مورد مبارزه با بدحجابی وجود داشته است 

که آن مصوبات عاوه بر مصوبات ش��ورایعالی انقاب 
فرهنگی باید مورد توجه قرار بگیرد. رحماندوست گفته 
است: ما به دنبال الزام دستگاه ها و اجرایی شدن وظایف 
آنان در حوزه عفاف و حجاب هستیم و همین که این 
بند ها را اجرایی کنیم حرکت در همین مس��یر است. 
چنان که به نظر می رسد تدارک نهادهای قانونی کشور 
برای اجرایی کردن موض��وع عفاف و حجاب به عنوان 
راهکاری برای مقابله با اقدامات خودسرانه گروه هایی 
مانند انصار حزب اهلل در نظر گرفته شده است؛ تدارک 
گسترده ای که مورد حمایت شخصیت ها و نهادهای 
مذهبی نیز قرار گرفته. محس��ن غرویان، استاد حوزه 
علمیه قم نیز در این باره به ایلنا می گوید: انگیزه و حسن 
نیت این افراد برای رفع مش��کات مربوط به عفاف و 
حجاب خوب است، اما نظر رهبری، مسئوالن و همه 
دلس��وزان نظام این اس��ت که باید همه طبق قانون و 

مقررات عمل کنند. 

واکنش  وزیر کشور به سخنان دبير کل انصار حزب اهلل

حکم دادگاه  محمدرضا رحيمی ابالغ شد
شهروند| وکیل محمدرضا رحیمی روز گذشته 
از صدور حکم موکلش خبر داده اس��ت؛ حکمی که 
البته به گفته محمدرضا نادری به آن اعتراض خواهد 
شد. همزمان غامحسین محسنی اژه ای معاون اول 
قوه قضائیه و سخنگوی این قوه نیز درباره نامه چند 
روز گذش��ته رحیمی به رئیس قوه قضائیه واکنش 
نشان داده است.   معاون اول دولت سابق البته در این 
چندروزه چندان هم بیکار ننشسته و تاش کرده تا با 
ارایه توضیحاتی درباره ماجرای پرونده اش به نوعی در 
جنجال رسانه های به وجود آمده دست باال را داشته 
باش��د.  هفته گذش��ته او به اتفاق رئیس جمهوری 
س��ابق در جمع اعضای »هما« )ه��واداران محمود 
احمدی نژاد( حاضر ش��د و چنان که سایت »دولت 
بهار« رس��انه نزدیک به محمود احمدی نژاد نوشته 
است وعده داد در آینده نسبت به پشت پرده پرونده 
»بخش های��ی را بازگ��و کند«؛ اقدامی که از س��وی 
برخی از رس��انه ها با عنوان تهدید رحیمی مبنی بر 
افشاگری تعبیر شد.  رحیمی همچنین در آن جلسه 
از صداوسیما خواست برای روش��ن شدن ماجرا در 
افکار عمومی تمامی جلسات دادگاه خود را که به طور 
کامل فیلمبرداری شده پخش کند.  تاش رحیمی 
البته ابعاد دیگری نیز داشت. او در نامه ای سرگشاده به 
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه به اظهارات 
محسنی اژه ای سخنگوی این قوه که درباره حکم وی 
اطاعاتی را در اختیار رسانه ها قرار داده بود اعتراض 
کرد و نوش��ت: »تا این لحظه هیچ حکمی از س��وی 
دادگاه محترم اباغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب 
گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ 
اما متاسفانه در تاریخ 9/ ۶/ 93 سخنگوی محترم قوه 
قضائیه که اینک در جایگاه مع��اون اول این قوه نیز 
هست، خطاب به رس��انه های عمومی اعام کرد که 
معاون اول س��ابق به حبس و جزای نقدی محکوم 
شده اس��ت و ضمن اعام این که هنوز اتهام قطعی 
نش��ده اس��ت، می گویند جزییات آن متعاقبا اعام 
می گردد.« حاال محس��نی اژه ای در واکنش به نامه 
رحیمی به خبرگزاری فارس گفته اس��ت: رحیمی 
با فرض این که محکومیتی برای او صادر نشده است 
این نامه را نوشت درحالی که حکم محکومیت برای 
این فرد از س��وی دادگاه بدوی صادر ش��ده است و 
لذا س��البه به انتفاء موضوع است.  وکیل محمدرضا 
رحیمی نیز با تأیید اصل موضوع صدور حکم درباره 
معاون اول دولت س��ابق به ایلنا گفته است: ما قطعا 
به حکم صادرشده اعتراض خواهیم کرد و برای این 
کار 20 روز طبق روال همیشه فرصت داریم. حکمی 
که هرچند محمدرضا نادری گفته نمی تواند راجع به 
جزییاتش اظهارنظر کند اما بنا به گفته سخنگوی 
قوه قضائیه ظاهراً شامل حبس و جزای نقدی است.   
حاال باید منتظر ماند و دید سرانجام پرونده معاون اول 
دولت سابق به کجا خواهد رسید؛ مردی که زمانی در 
دولت احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی هم رسید اما امروز ظاهراً سرنوشت رحیمی 
به گونه ای دیگر رقم خورده است؛ سرنوشتی که حتی 
ممکن است در صورت تأیید حکم اولیه کار وی را به 

حبس و جزای نقدی نیز بکشاند.

نماینده حقوقی مجلس: 

بررسی پرونده شکایت از احمدی نژاد 
متوقف شده است

نماینده حقوقی مجل��س در پرونده ش��کایت از 
محم��ود احمدی نژاد می گوید ک��ه هنوز هیچ خبر 
جدیدی در مورد این پرونده نشده است.  به گزارش 
ایلنا، مجتبی ملک افضلی در ارتباط با آخرین وضع 
پرونده شکایت مجلس ش��ورای اسامی از محمود 
احمدی ن��ژاد گفت:  متاس��فانه درباره ای��ن پرونده 
که زمان زیادی هم از آن گذش��ته اس��ت هیچ گونه 
تصمیم گیری جدیدی اتخاذ نش��ده یا اگر تصمیم 
جدی��دی هم اتخاذ ش��ده حداقل این اس��ت که به 
ما هیچ اطاعی داده نشده اس��ت.  وی افزود:  قانون 
اساس��ی می گوید همگان در برابر قانون مس��اوی 
هس��تند، بنابراین همین قانون و اصول آن هم باید 
در مورد آقای احمدی نژاد هم رعایت شود.  نماینده 
حقوقی مجلس در پرونده شکایت از رئیس جمهوری 
س��ابق ادامه داد:  بی خبری از این پرونده بعد از 9 ماه 
این را به ما نش��ان می دهد که پرونده متوقف است و 

قرار نیست خبر جدید از آن بیرون بیاید. 

 بيانيه اول هيأت موسسان
»ندای ایرانيان« منتشر شد

هیات موسس��ان حزب ندای ایرانی��ان در بیانیه 
راهبردی ش��ماره یک خود اعام ک��رد: ما غفلت و 
خطای خ��ود را در ناکامی ها و شکس��ت های دیروز 
بی تأثی��ر نمی دانیم و نس��بت به گذش��ته عملکرد 
خود دچار تحجر و جمود نیستیم.   به گزارش ایلنا، 
در بخش��ی از این بیانیه آمده است: ما در کنار آن که 
انسداد سیاسی و وجود زندانیان سیاسی را خواست 
حاکمیت و م��ردم نمی دانیم؛ معتقدی��م که ایجاد 
محدودیت در فعالیت آزادانه سیاسی و جریده های 
در توقیف، به شدت به توسعه سیاسی و اعتمادسازی 
عمومی لطمه می زند و هزینه ای همگانی بر دولت و 
ملت تحمیل می کند. همچنین در بخش دیگری از 
این بیانیه تأکید شده است:  نقد گذشته نه به منظور 
مچ گیری و مقصریابی، بلکه ب��رای اطمینان از عدم  
تکرار خطاه��ا و افزایش کارایی اصاح��ات را امری 
ضروری می دانیم و در تم��ام ناکامی ها و کامیابی ها 
خود را شریک و مسئول می دانیم؛ از این رو بنا نداریم 
با نقد دیگران خود را مبرا نش��ان دهیم ضمن آن که 
بر این باوریم که ب��ه دور از تندروی و افراط و با دوری 
جستن از کنش سیاسی مبتنی بر هیجانات زودگذر 
و با عمل تش��کیاتی قدرتمند می ت��وان به روندی 
که در س��ال های گذشته توسعه کش��ور را مختل و 

هزینه هایی را به طرفین تحمیل کرد، پایان داد. 

تشکر دفتر مقام معظم رهبری از 
ملت شریف و انقالبی ایران، علما، 

شخصيت ها و مسئوالن
 دفتر مقام معظم رهبری در پایان دوران بستری 
رهبر معظم انقاب اسامی در بیمارستان و سامتی 
و بهبود کامل ایش��ان با صدور اطاعی��ه ای، مراتب 
تشکر و سپاس خود را از عموم ملت شریف و انقابی 
ایران، علما، شخصیت ها و مسئوالن داخلی و خارجی 
اع��ام و تأکید کرد:  این ابراز احساس��ات صادقانه و 
خالصانه جلوه های پرشکوه و وصف ناپذیر دیگری از 
دلدادگی به انق�اب اسامی و رهبری معظم و معزز 

آن را به نمایش گذاشت. 
متن اطاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح 

است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در پی بستری شدن رهبر معظم انقاب اسامی 
مدظله العالی در بیمارستان برای انجام عمل جراحی، 
ملت مؤمن و شریف و انقابی ایران اسامی در گوشه 
و کنار کشور با دعا و نیایش های صادقانه و خالصانه و 
برگزاری مراسم توسل و پیام های فراوان و پرشور و 
آکنده از مهر و بزرگواری خود جلوه های پرش��کوه و 
وصف ناپذیر دیگری از دلدادگی به انق�اب اسامی و 

رهبری معظم و معزز آن، به نمایش گذاشتند. 
اکنون که به برکت ادعیه  خالصانه ملت و صالحان 
و اخیار، معظم له با سامتی کامل بیمارستان را ترک 
کرده اند جبهه س��پاس به پیشگاه حضرت احدیت 
جلّ وعا می ساییم و از عموم ملت مؤمن و قدرشناس 
ایران اسامی به ویژه از مراجع عالیقدر، علما و فضای 
گرانقدر، رؤسای محترم قوای سه گانه و رئیس محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و س��ایر مقامات و 
مسئوالن لشکری و کشوری، مجموعه های سیاسی 
و روحانی و تشکل های دانشجویی و انقابی، خانواده 
معظم شهیدان و ایثارگران، دانشگاهیان، فرهنگیان، 
هنرمندان، ورزشکاران و سایر اقشار که با حضور در 
بیمارس��تان و یا اعزام نماینده و یا با ارسال پیام های 
محبت آمیز اظهار لطف کردن��د و یا ابراز عاقه برای 
حضور در بیمارستان نمودند، همچنین از رهبران 
نهضت های مقاومت اس��امی خصوص��اً دبیرکل 
محترم حزب اهلل لبنان و سران و مسئوالن کشورها 
که با ارسال پیام از بهبودی و سامتی رهبر انقاب 
اسامی اظهار خرسندی کردند، و سایر عاقه مندان 
به انقاب و نظام اسامی در خارج از کشور صمیمانه 

تشکر و سپاسگزاری می کنیم. 
در پایان شایسته است از مجموعه درمانی شامل 
پزش��کان و جراحان و پرستاران و س��ایر کارکنان 
بیمارستان که در این مدت با اقدامات خود توانستند 
این کار را به احس��ن وجه به انجام رسانده و از ملت 
شریف ایران رفع نگرانی کنند صمیمانه تشکر کرده 
و از خداوند متعال عزت و سربلندی و تداوم توفیقات 

ملت بزرگ ایران اسامی را مسئلت می کنیم. 
دفتر مقام معظم رهبری

آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی: 

 ایران باید از انحراف هشت ساله اخير 
نجات یابد

رئیس مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام با 
بیان این ک��ه وقتی رهبری فرمودن��د »رأی مردم 
حق الناس است«، هیچ کس نمی توانست در اراده 
مردم دخالت کن��د، گفت: با ای��ن جمله تاریخی 
رهبری، س��امت انتخابات در جمهوری اسامی 

نهادینه شده است.  
به گزارش ایرنا، آیت اهلل اکبر  هاشمی رفسنجانی 
در آخرین روز از س��فر به مشهد مقدس، عصر روز 
گذش��ته در دیدار ائتاف اصاح طلبان خراسان با 
تحسین حضور مردم و رأی آنها به روحانی گفت:  
انتخابات نش��ان داد مردم به ن��ام رأی نمی دهند، 
بلکه به فکر رأی می دهند.  رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با ترس��یم آینده روشن نظام گفت: 
جامعه هوشیار و آگاه ش��ده و هیچ کس نمی تواند 

دریچه اطاعات را روی مردم ببندد. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقبیح 
افراطی گری و تندروی در جوامع اس��امی گفت: 
جامعه ایرانی نشان داد  افراطیون هیچ جایگاهی 
بین مردم ندارند.  هاشمی رفس��نجانی با اشاره به 
گایه های حاضران نسبت به بعضی از عملکردهای 
پ��س از انتخابات گفت:  حل این مس��ائل، زمان و 
شرایط می خواهد و من دکتر روحانی را از 40 سال 
پیش می شناسم و می دانم به عهدش وفادار است. 

رئیس مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام با 
بیان مشکات جامعه گفت: متاس��فانه به خاطر 
سوءعملکرد بعضی ها، برخی از مشکات به جامعه 

تزریق شد که اصاح آن نیاز به زمان دارد. 
هاشمی رفسنجانی با تأکید بر مشکات فرهنگی 
و اقتص��ادی جامعه گفت:  مردم ب��ا صبر و متانت 
جامعه را جلو می برند، این روند مطلوب نیس��ت، 
چون ایرانی باید عزیزترین ملت دنیا باش��د.  وی با 
تأکید حق مردم برای آزادی بیان گفت: اسام دین 
آزاداندیش��ی و آزادی بیان است و آنچه نهی شده، 
دروغ، توهین، تهمت، افت��را و مظاهر ضداخاقی 

دیگر است.
رئیس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام حل 
مسائل و مشکات جامعه را وظیفه دولت دانست 
و گفت:  ایران زمینه خوبی برای صادرات خدمات 
دارد و شرط آن سیاست خارجی درست در تعامل 
با کشورهاست.  هاشمی در پایان اظهار کرد: ایران 
منابع قوی و نیروهای تحصیلک��رده دارد و باید از 

انحراف 8ساله نجات یابد.
آی��ت اهلل  هاشمی رفس��نجانی همچنی��ن ب��ه 
»ایس��کانیوز« گفته اس��ت: ماهانه دیدارهایی با 
مقام معظم رهب��ری داریم که تاکن��ون تاش به 
رسانه ای نشدن آنها بود. اما غیررسانه ای شدن این 

دیدار ممکن نشد.
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خود آمریکایی ها و حتی خود 
داعشی ها به خوبی می دانند 

حرکتی که در عراق، کمر داعش 
را شکست، اقدام آمریکا نبود، 
بلکه اقدام نیروهای مردمی 
و ارتش عراق بود که مبارزه با 
داعش را به خوبی فراگرفته 
بودند و ضربات جدی به آنها 

وارد کردند
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