
رئیس جمهوری با تأکید بر این که »تحقیق و توسعه 
خط قرمز ما اس��ت و مذاکره کنندگان به خطوط قرمز 
واقفند«، تصریح کرد: نظرات رهبر معظم انقالب اسالمی 
برای دولت مطاع است و هرگز توافقی را امضا نمی کنیم 
که به کسی اجازه دسترسی به اس��رار علمی و نظامی 

کشور را بدهد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حس��ن روحان��ی در جلس��ه ش��ورای اداری اس��تان 
آذربایجان ش��رقی گفت: به ملت ای��ران قول می دهم 
هر کس که امروز ش��اهد این مذاکرات اس��ت و فردا به 
آن مراجعه می کند، نس��بت به مباحث مطرح شده در 
حوزه های فنی، حقوقی و قضایی احساس غرور و افتخار 
کند و به دیپلمات ها و کسانی که به نمایندگی از ملت 
ایران بر س��ر میز مذاکره نشسته و حرف می زنند، فخر 

ورزد.
رئیس جمهوری با اشاره به مباحث مربوط به پذیرش 
پروتکل الحاقی در مذاکرات هسته ای و با تأکید بر این که 
مدیریت اجرای پروتکل الحاقی با ما و بر مبنای رعایت 
خطوط قرمز خواهد بود، گفت: امروز ۱۲۴ کش��ور دنیا 
این پروت��کل را امض��ا کرده اند زیرا پروتکل ها ش��امل 

مقررات   بین المللی هستند.
روحانی تصریح کرد: همه کشورهایی که به مقررات 
بین المللی می پیوندند، عاقالنه تصمیم می گیرند و به 
دنبال حفظ منافع کشور خود هس��تند و این مقررات 
را در چارچوب می پذیرن��د، زیرا هیچ کس نمی خواهد 
امنیت کشورش را به خطر بیندازد. وی با اشاره به اجرای 
پروتکل الحاقی از سوی کشورمان در سال های گذشته 

گفت: باید در حفظ اسرار نظامی کشورمان دقت کنیم و 
دسترسی بازرسان آژانس براساس پروتکل باید مدیریت   

شده   باشد. 
رئیس جمهوری با تأکید بر این که آنچه رهبر معظم 
انقالب روز چهارشنبه فرمودند برای دولت و همه مطاع 
اس��ت، تصریح کرد: اصول و خط قرمزهای نظام را باید 
مدنظر قرار دهیم. مذاکرات ما در چارچوب خطوط قرمز 
است. مسائلی نظیر تداوم غنی سازی در کشور ازجمله 
این چارچوب ها اس��ت چرا که اگر ما نمی خواس��تیم 

غنی س��ازی کنیم، پرونده در م��دت کوتاهی مختومه 
می ش��د. نظیر اتفاقی که برای کره جنوب��ی روی داد و 
ظرف س��ه ماه پرونده هسته ای این کشور بسته شد. ما 
می خواهیم فن��اوری در زمینه غنی س��ازی و تحقیق 
و توس��عه را ادامه دهیم و این خط قرمز ماس��ت، البته 
مذاکره کنندگان ما نیز به خوبی با این خطوط آش��نا و 
آگاه هستند و دولت در این زمینه تخصص های الزم را 

در اختیار دارد.
روحانی با بیان این ک��ه در روابط با دنی��ا باید اصول 

خود اعم از اصول دین��ی، انقالبی و ملی را حفظ کنیم، 
گفت: سیاس��ت ما انتخاب راهی است که کوتاه ترین و 
کم هزینه ترین راه برای ملت باشد، تدبیر معنایش این 
است که نه تنها امروز و فردا بلکه به روزهای بعد و آینده 
فرزندانمان نیز بیندیش��یم، اگر نتوانیم در عرصه های 
مختلف با کشورهای دیگر رقابت کنیم، آنگاه جواب نسل 

فردا را چگونه خواهیم داد.
حس��ن روحانی همچنی��ن در پایان س��فر خود به 
آذربایجان ش��رقی در جمع خبرنگاران با اش��اره به دو 
وعده انتخاباتی خود به مردم اس��تان  آذربایجان شرقی 
در زمینه احیای  دریاچه ارومیه و تأسیس بنیادی برای 
فرهنگ و هنر و ادب اس��تان آذربایجان اظهار داش��ت: 
دولت در زمینه احیای دریاچ��ه ارومیه همه توان خود 
را بکار گرفته و اولین جلسه هیأت وزیران به این مسأله 
اختصاص یافت و امروز با تصمیماتی که اتخاذ شده و به 
برکت نزوالت الهی شاهد تثبیت وضع دریاچه هستیم 
و دولت طرح ها و پروژه های خود را در این راس��تا که به 
صورت کوتاه مدت و درازمدت در نظر گرفته شده است، 

ادامه خواهد داد.
در پای��ان س��فر حس��ن روحان��ی ب��ه اس��تان 
آذربایجان شرقی دفتر رئیس جمهوری اسالمی ایران 
در پیامی با قدردانی از استقبال پرشور و صمیمی مردم 
غیور و سلحشور آذربایجان شرقی از کاروان تدبیر و امید، 
تصریح کرد که این اس��تقبال که نمادی درخش��ان و 
هوشمندانه از راهبرد »دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی« 
است، امیدی تازه برای تالش افزون تر و ثمربخش تر در 

دل خادمان ملت برانگیخت.
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 سیاست دولت کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه 
در تعامل با دنیا است
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   اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را نمی دهیم

گروه سیاس�ی| دی��روز باالخره پس از گذش��ت 
نزدیک به یک سال از وعده رئیس جمهوری مبنی بر 
بازگش��ایی خانه احزاب، مجمع عمومی خانه احزاب 
برگزار ش��د؛ مجمعی که در س��الن وزارت کشور و با 
حضور نمایندگان احزاب برگزار ش��د. در ابتدای این 
برنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، پیرامون 
اعتقاد دول��ت به احزاب و فعالیت ه��ای حزبی، نحوه 
فعالیت احزاب و قانونگرایی صحبت کرد و در بخشی از 
صحبت هایش هم گفت که عضو افتخاری خانه احزاب 
می شود. اما پس از صحبت های رحمانی فضلی، قرار 
شد اعضا، هیأت رئیسه خانه احزاب را انتخاب کنند. 
در همین راستا ۷ نفر ازجمله کواکبیان، غفوری فرد، 
یاری، رئوفی��ان، کیهانی، مرتضوی کیاس��ری و زارع  
فومنی کاندیدا شدند. اما از میان کاندیداها، رئوفیان 
به نفع مرتضوی کیاسری انصراف داد و هیأت اجرایی 
صالحیت زارع فومنی را برای کاندیداتوری در ریاست 
خانه احزاب رد کرد؛ چراکه به گفت��ه آنها کاندیدای 
ریاس��ت خانه احزاب باید حداقل یک سال عضو خانه 
احزاب باش��د، درحالی که فومنی ب��ه تازگی مدارک 
خود را برای عضویت در خانه احزاب ارسال کرده بود. 
ولی درنهای��ت با اعتراض های فومنی نس��بت به این 
موضوع هیأت اجرایی تصمیم گرف��ت که نام او را هم 
جزو کاندیدا ها قرار دهد. درنهایت با تعیین کاندیداها، 
رأی گیری آغاز ش��د. مرحله ای که بسیار حاشیه ساز 
بود چراکه برخی چ��ون محمدنبی حبیبی، دبیرکل 
حزب مؤتلفه اس��المی، نس��بت به روش رأی گیری 
اعتراض داش��ت. نبی حبیبی که ابتدا قصد ش��رکت 

در رأی گیری را نداشت، دلیلش را اینطور عنوان کرد 
که روش توزی��ع برگه ها و رأی گیری مناس��ب نبود. 
او همچنین نسبت به آشفتگی جلس��ه و اساسنامه 
خانه احزاب ایراداتی داش��ت ام��ا درنهایت اعالم کرد 
که با تمام این اش��کاالتی که وارد است، رأی می دهد. 
همچنین برخی دیگر از چهره های اصولگرا همچون 
کمال الدین سجادی و محسن کوهکن برای غیرقانونی 

اعالم کردن مجمع نیز تالش می کردند. یکی دیگر از 
معترضان هم آیت اهلل موس��وی تبریزی بود. اعتراض 
موسوی تبریزی در این راس��تا بود که برخی اقدامات 
خالف اساس��نامه صورت گرفت اما او درعین حال به 
این اقدامات اشاره ای نکرد. در مجموع امرایی از سوی 
آیت اهلل موس��وی تبریزی موظف ش��د که صالحیت 
رأی دهن��دگان و رأی گیرندگان را بررس��ی کنند، به 

همین دلیل تا بررسی این موضوع رأی گیری متوقف 
شد. بعد از انتخاب هیأت رئیسه، رئیس موقت مجمع 
عمومی عادی و فوق الع��اده خانه احزاب کواکبیان به 
صورت شفاهی از نمایندگان احزاب درخواست کرد 
هر کسی موافق ادامه جلسه در جهت اصالح اساسنامه 
است، اعالم کند که اکثریت حضار و نمایندگان احزاب 
با این موضوع موافقت کردند. کاش��فی با مخالفت با 
برخی اتفاق های مراس��م دیروز مجمع گفت: بعد از 
چند وقت نمایندگان احزاب در یک جا جمع شدند، 
بهتر این اس��ت که به ادامه جلس��ه و بررسی اصالح 
اساسنامه بپردازیم. این موضوع به بحث و درگیری  بین 
نمایندگان احزاب و تشکل ها با یکدیگر و هیأت رئیسه 
موقت انجامید؛ که در این بین محسن کوهکن نامه ای 
را به هیأت رئیس��ه موقت ارایه داد مبنی بر این که اگر 
جلسه ادامه داشته باش��د و قرار باشد رأی گیری برای 

اصالح  اساسنامه انجام شود، آنها رأی نخواهند داد.
با این وجود کواکبیان رئیس مجمع با ارایه تنفسی 
اعالم کرد بعد از نماز و ناهار ساعت ۱۴:۱5 برای ادامه 
یا عدم ادامه مجمع جلسه برگزار خواهد شد که پایان 
این جلس��ه نیز با درگیری های لفظی و تشنج هایی 
همراه بود. در جلسه نوبت عصر هم مصطفی کواکبیان 
با ۷۰ رأی به عن��وان رئیس مجمع عمومی فوق العاده 
و عادی خانه اح��زاب و غفوری فرد با ۳۳ رأی به عنوان 
نایب رئیس مجمع عمومی و فوق العاده به شکل موقت 
و ظف��رزاده به عنوان منش��ی اول، نمازی ب��ا ۴۹ رأی 
منشی دوم و حشمتیان با ۶۴ رأی ناظر اول و نقیعی 

با ۴۰ رأی به عنوان ناظر دوم انتخاب شدند.

تحقق وعده دولت برای گشایش فعالیت حزبی

درخانه احزاب باز شد
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دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی: 

استقبال احزاب از بازگشایی خانه 
احزاب خوب بود

با برگ��زاری مجمع عمومی 
فوق العاده خانه احزاب تکلیف 
این مجمع ب��رای مدتی موقت 
تا اصالح اساسنامه خانه احزاب 
مش��خص ش��د. محمدرض��ا 

راه چمنی، دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، 
یکی از حاضران این جلس��ه در هفته گذشته بود 
که به تشریح روند برگزاری این مجمع فوق العاده 
پرداخت. راه چمنی در گفت وگو با »شهروند« گفت 
که اولین جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده خانه 
احزاب بدون حاشیه و با مش��ارکت باالی احزاب 

برگزار شد. مشروح این گفت وگو در پی می آید.
آقای راه چمنی، چند حزب در این جلسه 

حضور داشتند؟
نزدیک به ۱۳۰ حزب ب��ا گرایش های مختلف 
اصولگرا، اصالح طلب و مستقل حضور داشتند. که 
با مشارکت باالی احزاب در رأی گیری ها و انتخاب 
هیأت رئیسه موقت خانه احزاب این جلسه برگزار 

شد.
آیا تنها هدف تش�کیل این مجمع اصالح 

اساسنامه خانه احزاب بود؟
تنها هدف ای��ن نبود ول��ی مهم ترین مطلبی 
که همه اح��زاب روی آن توافق داش��تند اصالح 

اساسنامه  بود.
چه بخش هایی در اساسنامه خانه احزاب 

نیاز به بازنگری یا تغییر دارد؟
مثال در ماده ۱5 آیین نامه آمده است که تعداد 
اعضای ش��ورای مرک��زی باید ۲۱ نفر باش��د. اما 
چون خانه اح��زاب در برگیرنده هم��ه احزاب با 
همه تفکرات اس��ت ما نیاز داشتیم که این تعداد 
و چینش آنها را تغییر دهی��م. چراکه احزابی که 
قدرتمندتر هستند می توانند نیروهای بیشتری 
به هیأت رئیسه بفرس��تند و با این شرایط احزاب 
ضعیف تر نمی توانند نماین��ده ای در خانه احزاب 
داشته باشند. بنابراین از آن جایی که خانه احزاب 
یک تشکیالت سیاس��ی نیست بلکه تشکیالتی 
صنفی است نیاز است که همه احزاب در شورای 
مرکزی نیرو داشته باشند. از این رو با توجه به این 
مسائل که در اساس��نامه خانه احزاب پیش بینی 
شده است الزم است که همه احزاب در اداره خانه 
احزاب نقش داشته باش��ند و در شورای مرکزی 
عضویت داشته باشند. اما در این راستا در اساسنامه 
نقص وجود دارد و طی جلساتی که با وزیر کشور 
و معاون سیاس��ی او برگزار ش��د برای این که این 
مشکل حل شود به اصالح اساسنامه نیاز داشتیم 
به طوری که این تعداد به س��ه جریان سیاس��ی 
تقسیم ش��ود. یعنی به این ترتیب ۷ نفر از جریان 
مستقل، ۷ نفر اصولگرایان و ۷ نفر هم اصالح طلبان 
در شورای مرکزی عضویت داش��ته باشند. حاال 
هیأت رئیس��ه بای��د ب��ه گون��ه ای در رأی گیری 
عمل کن��د که این تع��داد از جریانات مس��تقل، 
 اصولگرا و اصالح طلب در ش��ورای مرکزی حضور 

داشته   باشند. 
آیا بخش دیگری نیز نیاز به بازنگری دارد؟

بله. تعداد بخش هایی که نیاز به بازنگری دارند، 
زیاد اس��ت اما من چند موردی را به یاد دارم. مثال 
یکی دیگر از نواقصی که در اساسنامه وجود دارد 
این است که در شرایط این چنینی که مثال مدتی 
خانه احزاب غیرفعال بوده است و هیأت بازرسی 
و شورای مرکزی از احزاب برای تشکیل جلسات 
یا مجمع عمومی دعوت نمی کند یا عمر اعضای 
مجمع تمام ش��ده است، چه کس��ی باید دعوت 
از احزاب یا تش��کیل جلس��ات را برعهده بگیرد؟ 
باالخره وزارت کش��ور نهادی است که وابسته به 
دولت اس��ت و دخالت این نهاد هم نوعی اختالل 
در کارهای حزبی مس��تقل اس��ت بنابراین باید 
موردی پیش بینی شود که اگر خدای نکرده چنین 
اتفاقی دوباره افتاد، احزاب سردرگم نباشند. هدف 
تشکیل این جلسه فوق العاده هم ابتدا رسیدگی به 
این موارد اس��ت و بعد تعیین رئیس خانه احزاب 
و ش��ورای مرکزی و مواردی از این دست. اما فکر 
می کنم که ابتدا باید به این موارد رسیدگی شود که 
اتفاقا همه احزاب نیز در رسیدگی به این موارد در 

ابتدا توافق نظر داشتند. 
از نحوه برگزاری جلسه راضی بودید؟ چرا 
که با حاش�یه هایی همراه بود و حتی برخی 
درص�دد غیرقانون�ی اعالم کردن جلس�ه 
بودند یا این که به نح�وه رأی گیری اعتراض 

داشتند؟
به نظر من این جلس��ه خیلی خوب برگزار شد 
و حاش��یه هایی هم که شما می گویید به نظر من 
اظهارات نماین��دگان مخالف و موافق اس��ت که 
طبیعی است. اگر نباشد باید گله داشت. در مجموع 
سعی شده بود که جلسه ای با کمترین حاشیه و 
قانونی برگزار شود که به نظر من چنین اتفاقی هم 
افتاد. چراکه حت��ی برخی نمایندگان که به نحوه 
رأی گیری اعتراض داش��تند درنهایت خودشان 

رأی دادند. 
دستاورد این جلسه آیا اصالح اساسنامه 

بود؟
خیر. ما فقط توانستیم یک هیأت رئیسه موقت 
برای جلس��ات فوق العاده تعیین کنی��م که این 
خودش موجب نظم جلس��ات می ش��ود. ضمن 
این که اصالح اساس��نامه به این راحتی نیست و 
از این رو احزاب خواس��تند که در جلسه ای دیگر 
با پیشنهاد و طرح بیایند تا اساس��نامه را با فکر و 
منطقی اصالح کنند. از این رو تنفسی ۲۱ روزه تا 
جلسه بعدی مجمع عمومی فوق العاده احزاب در 
نظر گرفته شد که در آن جلسه به اصالح اساسنامه 

خواهیم پرداخت.

 واکنش چمران به احتمال حضور
 احمدی نژاد در انتخابات؛

از فهرست مشترک حمایت می کنیم 
نه از فرد 

عضو ارشد جبهه آبادگران گفت: بنده تصمیمی 
برای حضور در انتخابات مجلس دهم نگرفته  ام هر 
چند که در این زمینه با من نیز صحبت شده است.

به گزارش فارس، مهدی چمران گفت: آبادگران 
نیز به مانند س��ایر اح��زاب و گروه ها خ��ود را برای 
انتخابات مجلس آماده می کنند اما تالش می کنیم 
تا به فهرس��ت مش��ترک اصولگرایان بپیوندیم و از 
دادن لیس��ت واحد جلوگیری کنیم. وی افزود: ما 
قطعا به تحکیم و تقوی��ت جبهه اصولگرایی کمک 
خواهیم کرد و در دادن یک لیست مشترک سعی 
جدی خواهیم داشت. رئیس شورای شهر تهران در 
مورد حمایت از احمدی نژاد به عنوان گزینه آبادگران 
برای حض��ور در انتخابات مجلس گف��ت: ما از فرد 
حمایت نخواهیم کرد بلکه از یک فهرست مشترک 
 حمایت مان را انجام می دهی��م و تاکنون صحبتی
 در مورد  حضور احمدی نژاد در انتخابات نشده است.

وزیر کشور: 

تغییر سرپرست فرمانداری  جهرم به دلیل 
فشار نمایندگان مجلس صورت نگرفت

وزیر کش��ور گفت: تغییر سرپرس��ت طبیعی 
است، تغییر سرپرست فرمانداری جهرم با فشار 

نمایندگان مجلس صحت ندارد و شایعه است.
به گزارش ف��ارس، عبدالرض��ا رحمانی فضلی 
در حاش��یه جلس��ه مجمع عمومی و فوق العاده 
خانه احزاب در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این 
س��وال که آیا تغییر فرماندار جهرم به علت فشار 
نمایندگان مجلس ب��وده یا خیر، گفت: ایش��ان 
سرپرس��ت فرمانداری جهرم را بر عهده داشت و 
تغییر سرپرس��ت طبیعی است، تغییر سرپرست 
فرمانداری جهرم با فشار نمایندگان مجلس صحت 
ندارد و شایعه است. وی همچنین در پاسخ به این 
سوال که نظر شما در مورد استانی شدن انتخابات  
چیست، گفت: دولت با کلیات این طرح مخالف بود 
اما با رایزنی هایی که با کمیس��یون های مجلس و 
معاونان حقوقی صورت گرفت، قرار شد نظر دولت 
پیرامون این موضوع اعمال ش��ود. وزیر کشور در 
پاسخ به این سوال که برخی اخبار از لغو سخنرانی 
آقای مطهری در استان قم و چهارمحال و بختیاری 
خبر داده بودند و نظرتان در این رابطه چیس��ت، 
گفت: رئیس دانش��گاه به دلیل تغییراتی که قرار 
بود در دانشگاه انجام شود با آقای مطهری صحبت 
کردند که با توافق طرفین این سخنرانی انجام نشد. 

 عارف: مجلسی همراه با ملت
 و همگام با دولت را بسازیم 

رئیس بنی��اد امید ایرانی��ان در پیامی به همایش 
مجمع جوانان اصالح طلب اس��تان گلستان تأکید 
کرد: باید در  س��ال همدلی و هم زبانی به استحکام و 
انسجام پیوندهای تشکیالتی و جبهه ای قوت دهیم 
تا بتوانیم در کنار هم مجلسی همراه با ملت و همگام 
با دولت را بسازیم. به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف 
در بخش دیگری از پیام خود آورده است: اصالح گری 
سهل الوصول و یک شبه محقق نمی شود و نیازمند 
فرآیند طوالنی و مستمر جهت اصالحات منطقی و 
پایدار در جامعه است. این مسیر بسیار حیاتی و البته 
دشوار برای کشور، همت و تعهد همه نیروهای متعهد 

و دلسوز کشور نظیر شما عزیزان را می طلبد. 

آذر منصوری، عضو شورای مرکزی جمعیت 
زنان مس�لمان نواندیش: انتخابات مجلس دهم 
فرصتي مناسب برای حضور بانوان توانمند در نهادهای 
تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور است. اگر برای افزایش 
حضور بانوان درمجلس حتی برای دوره های آینده نیاز 
به قانون است، دولت می تواند الیحه ای را به مجلس 

شورای اسالمی ارایه دهد. )ایرنا(

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور: با توجه 
به شرایط فعلی و فضایی که در کشور و منطقه حاکم 
است و دو انتخاباتی که پیش رو داریم لزوم توجه به 
قانون و رعای��ت آن و توجه به منافع ملی و همراهی 
و همدلی صدچندان اس��ت. انتخاب��ات پیش روی 
ما صحنه آزمایش خواهد بود ک��ه چگونه با تجربه 
۳۶س��اله خود در این صحنه حاضر می شویم و در 
انتخابات شرکت می کنیم و قطعا رقابت های سیاسی 
برای تحقق دموکراسی موجب رونق و نشاط سیاسی 
در جامعه می ش��ود. البته درحالی که این رقابت ها 

تبدیل به مجادله نشود. )فارس( 

خامن�ه اي،  س�یدهادی  حجت االس�الم 
دبیرکل مجم�ع نیروهای خط ام�ام)ره(: همه 
نهادها باید مراقبت کنند تا حقوق مردم حفظ شود 
و تمام دس��ت اندرکاران باید توجه داشته باشند که 
آنچه مردم می خواهند باید انج��ام گیرد. موقعیت 
اصالح طلب��ان، موقعیت دلس��وزی ب��رای نظام و 
انقالب است. اصل و اصالت را ما بر نظام گذاشته ایم 
و برخالف کس��انی که در آن سوی میز نشسته و ما 
را متهم می کنند که نظ��ام را تلطیف می کنیم، ما 
نظام را از خود می دانیم و قدر انقالب را می دانیم زیرا 
برای به ثمر نشستن آن شهید دادیم، شکنجه شدیم. 
اعتدال یعنی دوری از افراط و تفریط و اصالح طلبان 
برای اصالح جامعه و نظام به نفع نظام در هر شرایطی 

آمادگی دارند. )ایلنا(

دریچه

رئیس مجلس خب��رگان رهبری با اش��اره به این ک��ه اوضاع حجاب 
در مراکزی مانند فرودگاه ها و خیابان ها نابس��امان اس��ت، گفت: مردم 
درخواست دارند بدحجابی از بین برود که در این راستا باید با بدحجابی 
در دستگاه ها و ادارات دولتی نیز مقابله شود.  به گزارش تسنیم، آیت اهلل 
محمد یزدی در اجالسیه سراسری »عفاف، عزت عشق« که در مجتمع 
یاوران مهدی)عج( قم برگزار ش��د، گفت: مقام معظم رهبری در ش��عار 
امسال موضوع همدلی و هم زبانی دولت و ملت را مطرح کردند اما این تنها 
به معنای گوش کردن ملت به حرف دولت نیست و دولت هم در این زمینه 
وظایفی دارد. وی با اشاره به این که دولت باید به خواسته و حرف های مردم 
گوش دهد، خاطرنشان کرد: مردم درخواست دارند بدحجابی از بین برود 
که در این راستا باید با بدحجابی در دستگاه ها و ادارات دولتی نیز مقابله 
شود. آیت اهلل یزدی با بیان این که باید این همزبانی دوطرفه باشد، گفت: 
مگر دولت این وضع نامناس��ب را نمی بیند؟ اگر دولت توقع دارد مردم از 

او حمایت کنند باید وظایف خود را در قبال مردم به درستی انجام دهد.
وی با اشاره به این که زمانی که به دولت تذکر داده می شود، می گویند 
این کار حوزه های علمیه اس��ت و باید در حوزه کار فرهنگی شود، گفت: 
مردم می توانند به راحتی این وضع را سامان دهند اما از آن جا که گوش به 

فرمان مقام معظم رهبری هستند از دولت حمایت می کنند.
رئیس مجل��س خبرگان رهبری با اش��اره به این که ب��ا مقاله و کتاب 
نمی ش��ود در زمینه حجاب کاری انجام داد، بیان کرد: باید در حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر قوانینی وضع شود اما کار جدی در این 
زمینه از طرف دولت انجام نمی شود و اراده جدی در این زمینه وجود ندارد. 
آیت اهلل یزدی با اشاره به این که اوضاع حجاب در مراکزی مانند فرودگاه ها 
و خیابان ها نابسامان است، خاطرنشان کرد: اگر نیروی انتظامی بخواهد با 
این موضوع مقابله کند برخی می گویند این وظیفه نیروی انتظامی نیست. 
آیت اهلل یزدی گفت: مردم خواستار مبارزه با قاچاق کاال، فحشا، منکرات 
و بی مباالتی هایی که در جامعه انجام می شود هستند، این مسائل بارها 
به دولت تذکر داده شده، ولی دولت حتی گوش به این حرف ها نمی دهد 
و وقتی اعتراض می شود می گویند این کار حوزه ها است، حوزه باید کار 

فرهنگی انجام دهد.

آیت اهلل یزدی: 

 با مقاله و کتاب نمی شود در زمینه حجاب 
کاری انجام داد

 قضاییه قوه
نماز جمعه

آیت اهلل احمد جنتی با بیان این که مس��أله هس��ته ای مس��أله 
مهمی اس��ت و هر چه در مقابل آنان بایس��تیم و مقاومت کنیم 
و متحم��ل ض��رر و خس��ارات ش��ویم ارزش��مند اس��ت، گفت: 
ساده اندیش��ی و عوام نگرانه اس��ت که تصور کنیم با قبول مسأله 

هسته ای مشکالت تحریم و مردم برطرف خواهد شد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، ام��ام جمعه موق��ت ته��ران در خطبه دوم 
نمازجمعه این هفته تهران در جمع نمازگزاران دانش��گاه تهران 
افزود: فرض کنیم که مسأله هسته ای را قبول کردیم و مثل لیبی 
باید هرچه را داریم، تحویل دهیم و عقب نشینی کنیم. سادگی و 
خام اندیشی اس��ت فکر کنیم با این اقدام تحریم ها برداشته شده 
و اقتصاد ما فعال می ش��ود و ما می توانیم مملکت را اداره کنیم و 

مردم به نوایی می رسند.
وی درباره سابقه دش��منی آمریکا با مردم ایران اظهار داشت: 
این همان آمریکایی است که هر جا وارد شد به احدی رحم نکرد 
و نیروهای مخال��ف خود را تاروم��ار کرد؛ قس��اوتش حداکثری 
اس��ت و رحمی در قاموس��ش وج��ود ن��دارد اما ع��ده ای این را 
نمی فهمند و می گویند باید در برابر مسأله هسته ای کنار بیاییم. 
حرف های این افراد باورنکردنی اس��ت، می گوین��د وضع مالی و 
اقتصادی خوبی نداریم و چاره این اس��ت که مس��أله هسته ای را 
بپذیری��م؛ البته تعبیر به تس��لیم نمی کنند اما چیزی ش��بیه به 
تس��لیم می گویند. خطیب نمازجمعه تهران ادام��ه داد: ما ملتی 
 هس��تیم که اقتصادش را باور کرد و به گرسنگی خوردن ها عادت

 کرده اس��ت؛ ما روزه می گیریم و یک وعده وقت غذا می خوریم، 
اگر قرار باش��د ما را محاصره اقتصادی کنند همان جو و گندمی 
که در کشورمان کش��ت می کنند را می خوریم و عمل می کنیم؛ 
برای ما همان کافی است. گرس��نگی از شهید دادن بدتر نیست، 
کسی که ۴ ش��هید داده است از گرسنگی هراس��ی ندارد. ما را از 
این چیزها نترس��انید، اگر امر دایر ش��ود که بین آبرو و شکم تان 
 ک��دام را ترجیح می دهید؛ آبروی خود را حفظ کنیم؛ ش��کم مان

 گرسنه بماند.

حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محس��نی اژه ای در آیین 
تودیع و معارفه رئیس دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد درباره 
پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: عناوین اتهام مهدی  هاشمی هم 
اقتصادی و هم امنیتی اس��ت، اما چون هنوز حکم قطعی نشده و در 

مرحله تجدیدنظرخواهی است از بیان جزییات معذور هستم.
به گزارش ایسنا، محس��نی اژه ای درخصوص انتخابات اسفندماه 
مجلس ش��ورای اس��المی عنوان کرد: دولت و وزارت کش��ور و همه 
دستگاه ها درحال انجام وظایف قانونی خود هستند و گمان نمی کنم 
که اتفاقات  سال ۸۸ دوباره تکرار شود، مردم هوشیارند و مسئوالن به 
وظایف قانونی خود عمل می کنند. وی اضافه کرد: همه دس��تگاه ها 
دنبال این هستند که انتخاباتی همچون گذشته بانشاط و با حضور 
حداکثری داشته باشیم. قطعا اگر کسانی قبل، حین و بعد از انتخابات 

اقدامات غیرقانونی داشته باشند، دستگیر و با آنها برخورد می شود.
اژه ای در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد: امروزه با کمال 
تأسف از برخی تریبون ها و حلقوم ها »ما نمی توانیم« شنیده می شود 
که این حرف دشمن است که ممکن است از سوی یک فرد ضعیف و 
غافل گفته شود. اژه ای خاطرنشان کرد: ارزش هایی بعضا مورد هجمه 
دشمنان قرار می گیرد و این اقدام به صورت سازماندهی و برنامه ریزی 
شده در کشور توس��عه پیدا می کند، بعد گفته می شود که نمی توان 
جلوي اینها را گرفت. چرا نمی شود جلوی آنها را گرفت اگر ما تالش 

کنیم حتما مردم نیز همراهی می کنند و این کار شدنی است.
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: ما مسئوالن هر چقدر برای مردم 
کار و تالش کنیم باز هم مدیون مردم و نظام هستیم. اژه ای با اشاره به 
مشکالت معیشتی، بیکاری و افزایش س��ن ازدواج در بین مردم بیان 
کرد: این مس��ائل در ابتدای امر متوجه قوه قضائیه نیست اما تکلیف 
انسانی ما این است که تمام قد دولت و ملت را برای رفع مشکالت کمک 
کنیم. در مسائل س��رمایه گذاری و فعالیت های سالم اقتصادی برای 
تولید و اشتغال بیشتر در کمک  به دولت کوتاهی نخواهیم کرد. وی 
اظهار کرد: آرامش و امنیت پایدار جامعه می تواند پایه ای برای پیشرفت 

و توسعه در زمینه هر اقدام مثبتی که می خواهد انجام شود، باشد.

آیت اهلل جنتی در نمازجمعه تهران: 

مشکالتمان با کنار آمدن در مسأله هسته ای 
حل نمی شود

معاون اول قوه قضائیه: 

 عناوین اتهام مهدی  هاشمی
 هم اقتصادی و هم امنیتی است
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