
همای��ش بزرگداش��ت خدیج��ه ثقفی همس��ر 
امام خمین��ی)ره( روز گذش��ته همزم��ان ب��ا ایام 
س��الروز والدت حض��رت فاطم��ه زه��را)س( ب��ا 
حضور حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی 
رئیس جمهوری، اعضای خانواده امام خمینی)ره( و 
جمعی از مقامات کش��وری در سالن اجالس سران 
برگزار ش��د. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در ابتدا 
از نمایش��گاه عکس��ی که از تصاویر منتشر نشده و 
اس��ناد س��اواک درباره وضع زندگی و فعالیت های 
همس��ر و خانواده امام)ره( بود، دیدار کرد. او سپس 
طی سخنانی در سالن اجالس به تشریح شخصیت 
خدیجه ثقفی و مسائل پیرامون حوزه زنان پرداخت. 
روحانی در ابتدا، با اش��اره به این که خدیجه ثقفی، 
بانوی انقالب اس��المی، حق بزرگ��ی بر گردن ملت 
ایران دارد، گف��ت: در حرکت های مه��م تاریخی و 
اقدامات رهبران بزرگ اجتماعی و مصلحان، معموالً 
نقش خانواده ها، به ویژه همسران آنچنان که باید در 

معرض نظر و توجه قرار نمی گیرد.
به گ��زارش ایرنا، روحان��ی ادامه داد: همس��ران 
ازجمله در زندگی ب��زرگان و مصلح��ان و رهبران 
اجتماعی تأثیرگذار هس��تند، ولی معم��والً آفتاب 
وجود رهبران ب��زرگ کمتر اجازه به چش��م آمدن 
چ��راغ پرفروغی را که در خانه آنان روش��ن اس��ت، 

می دهد.
رئیس جمه��وري با تأکی��د بر این ک��ه خلقیات 
و ویژگی ه��ای همس��ر ام��ام بر ن��گاه ایش��ان به 
نقش آفرین��ی اجتماع��ی زن��ان موثر ب��ود، گفت: 
درحالی که تا پیش از خرداد 1342 سراغی از زنان 
در نهضت ها و رویدادها نیس��ت،  قی��ام 15 خرداد 
ق��م را باید مرهون قیام زنانی بدانی��م که با چادر به 
جمع اجتماع کنن��دگان در ح��رم حضرت فاطمه 
معصومه)س( پیوس��تند و آن اجتم��اع را به نقطه 
عطفی در تاریخ انقالب اس��المی تبدی��ل کردند. 
روحانی با طرح این س��وال که کدام انقالب را سراغ 
دارید که زنان را این چنین به صحنه جامعه و مبارزه 
آورده باش��د، تصریح کرد: بعضی معتقد بودند که 
حفظ ایمان زنان با حضور آن��ان در جامعه منافات 
دارد، اما امام خمینی)ره( باب حضور اجتماعی زنان 
را گشود و شاید اگر امام نبود، در شرایط آن روزگار، 

افراد دیگر جرات طرح چنین مواضعی نداشتند.
او با اش��اره به این که برخ��ی از امام)ره( س��وال 
می کردند که آیا حضور زنان در راهپیمایی ها و سر 
دادن شعار اشکالی ندارد، گفت: کسی که این تفکر 
غلط را اصالح و تفکر اصیل اسالمی را احیا کرد، امام 
راحل بود. روحانی با بیان این که امام)ره( راه حضور 
زنان در عرصه های مختلف اجتماعی را گشودند و 
به جامعه گفتند که زنان می توانند از عزت و ایمان 
خود حراست کنند و درعین حال در تمام عرصه ها 
فعال باش��ند، گفت: افتخار می کنیم که امروز زنان 
در تمام عرصه های اجتماعی کشور حضور دارند و 

بیش از نیمی از دانشجویان ما دختران هستند.
روحانی با اش��اره به این که در اسالم مردساالری 
و زن س��االری نداریم و آنچه داریم شایسته ساالری 
است، اظهار داش��ت: زن و مرد در مسائل اجتماعی 
تفوق ذاتی ب��ر یکدیگر ندارن��د و این ک��ه در نگاه 
برخی، امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه رفیع 
خود مح��دود به تذکر در خیابان ها ش��ده اس��ت، 
جای تأسف بسیار دارد. او خاطرنش��ان کرد: امروز 
بزرگترین منکر جامعه، بیکاری اس��ت و بزرگترین 
معروف، پیش��رفت؛ نباید امر به مع��روف و نهی از 
منکر از عرصه مسائل اساسی کشور به چند مسأله 
فرعی محدود شود. او با بیان این که امروز بزرگترین 
منکر در کشور ما بیکاری اس��ت، خاطرنشان کرد: 

بزرگترین معروف در جامعه توسعه است، بزرگترین 
منکر نیز کم آبی و بی آبی است و چرا منکر و معروف 
این قدر پایین آمد و چه کسی این فریضه را به چند 
فرع اس��المی که البته مورد احترام ما است، تنزل 

داد.
روحان��ی تصریح ک��رد: این 
س��خن هرگز ب��ه معن��ای آن 
نیس��ت ک��ه ف��روع در جامعه 
اهمیت ندارند، ام��ا باید به اهم 
و مهم مس��ائل و نیازمندی های 
جامع��ه نی��ز توج��ه کنی��م. 
رئیس جمهوری، اف��زود:  دولت 
وظیفه خود می داند که مس��یر 
تعالی و پیشرفت زنان را فراهم، 
و امکان بهره مندی برابر آنان از 
فرصت های اجتماع��ی را مهیا 
کند. روحانی تصری��ح کرد: اگر 

قرار است امسال همدلی و همزبانی در جامعه برقرار 
ش��ود، باید همه افراد جامعه در این مهم ش��ریک و 
سهیم شوند و درعین حال ش��أن و احترام زنان، در 

تمام سطوح حفظ شود تا همدلی، محقق شود.
امام همواره از خشکه مقدسان ناراحت بودند

آیت اهلل اکبر  هاشمی رفس��نجانی، رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز با حضور در این همایش 
اظهار کرد: اکنون همه مصیبت ما این شده که چرا 
برخی زنان در خیابان این گونه ظاهر می شوند. همه 
فقها به این مس��أله اعتقاد دارند که حداقل حجاب 
اسالمی باید رعایت ش��ود و کسی منکر این مسأله 
نیس��ت، اما بقیه مسائل چه می ش��ود؟ زندان های 
بیجا چه می شود؟ ظلم ها چه می شود؟ ضایع کردن 

حق مردم چه می شود؟ 
به گزارش ایلنا،  هاشمی رفسنجانی افزود: رهبری 
با صراح��ت، موق��ع رأی دادن گفتن��د رأي مردم 
حق الناس است. این حرف رهبری جنبه اجتهادی 
دارد؛ ب��ر این اس��اس باید گفت ک��ه چگونه ممکن 
اس��ت رأی مردم را نادیده بگیریم و کس��ی را بر سر 

مردم مسلط کنیم که آنها نمی خواهند. ضایع کردن 
حق الناس بزرگترین ظلم و منکر است. او ادامه داد: 
ما در ش��ورای انقالب و پیش از آن، حق الناس را در 
قانون قرار دادیم و رعایت حق الناس��ی که در قانون 
آمده، فعال از نظر اسالم کافی است. باید سطح فکری 
مردم باال برود همچنین باید به 
فروع دی��ن نیز پایبند باش��یم، 
چراکه اگ��ر فروع دی��ن از بین 
برود، اصول نی��ز از بین می رود، 
اما توجه به فروع دین به تنهایی 

کافی نیست. 
هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: 
خانواده امام بر گ��ردن انقالب، 
ایران و اس��الم حق دارند. شبی 
که ام��ام فوت ش��ده بود، بنا بر 
برخ��ی مصالح قرار ش��د اعالم 
رس��می نش��ود. در آن زم��ان 
شایعه هایی پخش شده بود و مردم جلوی جماران 
آم��ده بودند. در آن زم��ان صدای ش��یون و زاری از 
بیت امام می آمد. از من خواسته شد به همسر امام 
بگویم برای رعایت مصالح، برخی مس��ائل را رعایت 
کنند. پس از آن، ایشان اشاره کردند و دیگر صدایی 
بلند نش��د و وی در آرامش کامل بود. رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در  سال ۸4 بعد 
از دولت آقای خاتم��ی مویی در بدنم راضی نبود که 
وارد عرصه انتخابات ش��وم. در آن زم��ان خانم امام 
)خدیجه ثقفی( مرا خواس��تند و گفتن��د امام این 
انقالب را به دست ش��ما و دیگر دوستان داده است. 
آیا می دانید که انقالب را به چه کس��انی می دهید؟ 
این صحبت مرا تکان داد و باعث شد که در انتخابات 

اسم نویسی کنم. 
هاشمی رفس��نجانی خطاب به بیت امام تصریح 
کرد: اگر برخی خش��که مقدس ها و دلواپسان اذیت 
می کنند، اینها همان کسانی هستند که قبال نیز امام 
را اذیت می کردند. به هرحال مردم بیت امام را قبول 
دارند و این کانون، کانونی اس��ت که باید براس��اس 

شمع امام ادامه یابد و نگذاریم افراد جاهل و حسود 
این کانون را منحرف کند ک��ه تاکنون این افراد نیز 

موفق نشده اند. 
وظیفه دولت ارایه الگوی مناسب از انقالب است

همچنی��ن اس��حاق جهانگی��ری، مع��اون اول 
رئیس جمهوری هم در ای��ن همایش با بیان این که 
تبیین نقش همس��ر ام��ام)ره( در ط��ول مبارزات 
ضروری اس��ت، گفت: دولت وظیف��ه دارد الگوهای 
مناسبی که در انقالب وجود داش��ته را به جامعه و 

جهان معرفی کند.
رئیس س��تاد همایش بزرگداش��ت بانوی انقالب 
در همایش بزرگداش��ت بانوی انقالب اسالمی ایران، 
خدیجه ثقفی افزود: امام)ره( به گردن همه ما و ملت 
ایران حق بزرگی دارد و در مقطعی که برای خیلی از 
افراد این تصور که انقالبی به نام اسالم در تاریخ شکل 
بگیرد، امکان نداشت؛ انقالب اسالمی ایران را مستمر 
کرد و از فکر و تصور به منصه ظهور رساند. جهانگیری 
ادامه داد: ش��اید بتوان گفت که دراین باره جفا شده 
اس��ت و به جه��ت این که زن��ان جامعه م��ا نیازمند 
آن هس��تند که بدانند امام)ره( و خان��واده امام)ره( 
در آن شرایط س��خت این انقالب و مبارزه را چگونه 
مدیریت کردند. همچنی��ن واعظی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات هم طی صحبت هایی کوتاه اظهار 
کرد: حضور موف��ق زنان در عرصه ه��ای بین المللی 
و پزش��کی، پس از پیروزی انقالب از دس��تاوردهای 
جمهوری اس��المی اس��ت. امروز بانوان در مقایسه با 
آقایان حضور فعال تری در دانشگاه های کشور دارند 
و این بدان معناست که الزم است خود را برای حضور 

بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی آماده کنیم.
در این همایش سید محمود علوی  وزیر اطالعات، 
علی جنتی وزیر ارش��اد، محمد فرهادی وزیر علوم، 
رحمانی فضلی وزیر کشور  و حسین فریدون دستیار 
ویژه رئیس جمه��وری حضور داش��تند. همچنین 
حجت االسالم والمس��لمین محمدی گلپایگانی، 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری نیز در این مراس��م 

حضور داشت. 

گزارش کوتاهروی خط خبر

متأسفم که نهی از منکر فقط به خیابان محدود شد
رئیس جمهوری در همایش بزرگداشت بانوی انقالب اسالمی:
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بررسی آخرین وضع فعالیت های 
 اصالح طلبان و اصولگرایان

 برای انتخابات مجلس
شهروند| هرچه از فرصت یازده ماه جناح های 
سیاسی کشور تا انتخابات مجلس دهم شورای 
اسالمی کم می شود، تکاپوی جناح های سیاسی 
هم برای کس��ب کرس��ی های اکثریت مجلس 
بیشتر می ش��ود. اصالح طلبان به نوعی پس از 
انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، جانی 
دوباره گرفته اند و اصولگرایان هم به نظر می رسد 
که نمی خواهند پراکندگی و تش��تت دوباره را 
همچون انتخابات ریاس��ت جمهوری گذش��ته 
تجربه کنند. در این میان هم پیش بیني ها براي 
تصاحب صندلي هاي مجل��س دهم همچنان 
ادامه دارد. اخب��اری ک��ه از اردوگاه اصولگرایان 
به گوش می رسد، بیش��تر پیرامون رسیدن به 
یک اجماعی عمومی و وحدت است. در همین 
راس��تا غالمرض��ا مصباحی مقدم، س��خنگوی 
جامعه روحانیت مبارز، در گفت وگویی با ایسنا 
گفت: »زمینه برای همگرایی مثبت است و همه 
گروه ها و شخصیت ها از این همگرایی استقبال 
می کنند.« البته این تنها حرف مصباحی مقدم 
نیست چراکه محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب 
مؤتلفه هم در گفت و گویی با فارس مدعی شده 
اس��ت که با نشس��ت جامعتین روند همگرایی 
اصولگرایان ش��تاب بیش��تری می گیرد و آثار و 
نتایج آنها به زودی خود را نشان خواهد داد. این 
نشست ها باعث می ش��ود ما در انتخابات آینده 
دقیق تر عمل کنیم. با این حال اما به نظر می رسد 
ک��ه اصولگرایان راه دش��واری را برای رس��یدن 
به وحدت در پی��ش دارند. چراک��ه برخی افراد 
تاثیرگذار جناح خود چون آیت اهلل مهدوی کنی و 
حبیب اهلل عسگراوالدی، که در انتخابات مجلس 
گذشته، نقش بسزایی در همگرایی اصولگرایان 
داشتند را از دس��ت داده اند. آنها خود نیز به این 
مس��أله باور دارند، چه آن که مصباحی مقدم در 
بخشی از گفت و گویش با ایسنا تأکید کرده که 
اس��تراتژی اصولگرایان ب��رای همگرایی خارج 
شدن از چارچوب فردمحوری است. او اظهار کرد: 
»طبعا شخصیت هایی هس��تند که مورد توجه 
اصولگرایان قرار دارند و ما از حضور، مش��ورت ها 
و دیدگاه های آنها استفاده می کنیم اما بنا بر این 
است که حرکت به صورت جمعی و تشکیالتی 
باش��د که یک اقدام پخته تر و قوی تری خواهد 

بود.«
ام��ا موض��وع وح��دت در اصولگرای��ان یک 
نکت��ه دارد و آن این که آنها با چ��ه محوریت به 
وحدت خواهند رس��ید؟ حس��ین سبحانی نیا، 
نایب رئیس فراکس��یون رهروان والیت، درباره 
فعالیت های فراکس��یون متبوع��ش در جناح 
اصولگرایان به ایلنا، گفته اس��ت که در راستای 
وحدت میان اصولگرایان تش��کیالتی که مورد 
توجه رهروان والیت است، جامعتین است چرا 
که این دو جامعه هم س��وابق قابل اتکایی را در 
عرصه سیاسی دارا هس��تند و هم این که مورد 
وثوق اصولگرایانند. مصباحی مقدم هم در تأیید 
صحبت های س��بحانی نیا در گف��ت و گویش با 
ایسنا از اقبال روشنی به محوریت جامعتین در 
می��ان اصولگرایان خب��ر داد. در مجموع به نظر 
می رس��د که بخش عمده اصولگرایان در جناح 
خود تصمیم به وحدت ب��ا محوریت جامعتین 
گرفته اند. با این حال ام��ا نباید بخش دیگری را 
در درون جری��ان اصولگرایی موس��وم به جبهه 
پایداری فراموش کرد ک��ه آیا به جریان وحدت 
با همفکران خود می پیوندند یا همچنان طبلی 

جداگانه خواهند کوبید.
از س��وی دیگر اما در جبهه اصالح طلبان هم 
کمتر چندصدای��ی به گوش می رس��د و بیش 
از آن که آنها در این جبهه س��رگرم مهیا کردن 
زمینه های وحدت همچون اصولگرایان باشند، 
مشغول شناس��ایی نیروهای خود و ارزیابی آنها 
هس��تند. داریوش قنبری، فع��ال اصالح طلب 
سیاس��ی در همین زمینه به »شهروند« گفت 
که »اص��الح طلبان مش��کلی برای رس��یدن 
به وحدت ندارن��د و به همین دلیل بیش��تر به 
شناسایی نیروهای ش��ان برای ورود به مجلس 
متمرکز هستند«. س��عید حجاریان، تحلیلگر 
سیاسی هم طی گفت وگویی با یکی از نشریات 
اظهار کرد که »با توجه به فعال شدن گروه های 
اصالح طلب و میانه رو پس از حضور کمرنگ در 
انتخابات مجلس گذشته، به نظر نمی رسد که بار 
دیگر مجلسی با اکثریت اصولگرا همانند مجالس 
هش��تم و نهم تشکیل ش��ود. از طرف دیگر هم 
اصولگرایان دیگر آن ش��انس پیروزی در میدان 
بدون رقیب را ندارند و این طور به نظر نمی رسد 
که اعضای جبهه پایداری بتوانند به نتیجه دلخواه 
خود در انتخابات برس��ند. واقعیت این است که 
اکثریت جامعه هم تمایلی برای رأی دادن به آنها 

ندارند«.
با همه این تحلیل ها و صحبت ه��ا اما، وزارت 
کش��ور بارها از مهیا کردن مقدم��ات انتخابات 
در وزارت کش��ور خب��ر داده و از هم��ه احزاب و 
گروه های شناسنامه دار برای شرکت در انتخابات 
دعوت کرده است. در همین زمینه محمدحسین 
مقیمی، در نشست ش��ورای اداری سیستان و 
بلوچستان بر حمایت و پشتیبانی از افرادی که 
فعالیت های سیاس��ی خود را برای 2 انتخابات 
مجل��س خبرگان رهب��ری و مجلس ش��ورای 
اس��المی در چارچوب قانون انجام دهند، تأکید 
کرد. او گفت که حمایت از فعالیت های سیاسی 
شناسنامه دار و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی 
در اولویت مسئوالن برای برگزاری انتخابات سالم 

در سال جاری قرار دارد.

در سفر به قم صورت گرفت 

دیدار رهبر معظم انقالب با آیات 
عظام وحیدخراسانی، نوری 

همدانی و سبحانی
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ش��نبه گذش��ته 
)22فروردین( در سفر به قم با مراجع تقلید دیدار 
کردند. رهبر معظم انقالب با حضور در بیت آیت اهلل 
وحید خراسانی با ایشان دیدار و گفت وگو کردند.  
به گ��زارش خبرگزاری رس��ا، معظم له همچنین 
با آیت اهلل ن��وری همدانی و آیت اهلل س��بحانی نیز 
مالقات کردند و در پایان نیز برای مناجات و عبادت 
به مس��جد مقدس جمکران مشرف شدند. هفته 
گذشته ایشان در سفر به قم با آیات عظام شبیری 
و مکارم ش��یرازی دیدار داشتند. شایان ذکر است 
مراج��ع معظم تقلید در مراس��م ترحی��م خواهر 
معظم له که به تازگی در قم برگزار شده بود، شرکت 

کرده و این مصیبت را تسلیت گفته بودند.

در پیامی 

رهبر معظم انقالب درگذشت والده 
 حجت االسالم  والمسلمین

 ابوترابی فرد را تسلیت گفتند
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم 
انق��الب اس��المی در پیام��ی درگذش��ت والده 
حس��ن  محم��د  حجت االسالم والمس��لمین 
ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
را تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر انقالب 

اسالمی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جن��اب حجت االس��الم آق��ای ح��اج س��ّید 
محمدحسن ابوترابی، دام توفیقه

درگذش��ت والده ی مکّرمه که بانوئی انقالبی و 
متعبد و منس��وب به بیت روحانی جلیل القدری 
بودند ب��ه جنابعالی و دیگر بازماندگان تس��لیت 
می گویم، و یاد وال��د بزرگوار و نیز ب��رادر آزاده ی 
نام آورتان مرحوم آقای حاج سّیدعلی اکبر ابوترابی 
را گرامی می دارم و رحمت و مغفرت الهی را برای 
آنان مسألت می کنم. حاجیه خانم علوی قزوینی 
روز جمعه به علت کهولت سن در 91 سالگی در 

بیمارستان خاتم االنبیاء  درگذشت.

روایت های جدید از حادثه جده برای دو زائر 
نوجوان ایرانی

عضو کمیسیون اصل 90: تجاوز نشده؛ 
بی حرمتی کردند

ش�هروند| حادثه ف��رودگاه جده ب��رای دو زائر 
نوج��وان ایرانی ک��ه در راه بازگش��ت و در فرودگاه 
مورد تعرض دو مامور فرودگاه بین المللی جده قرار 
گرفتند هر روز ابعاد تازه تری می یابد. پس از تجمع 
چندصد نفری تع��دادی از ش��هروندان تهرانی در 
مقابل سفارت عربستان و دستور رئیس جمهوری 
به وزیر ارشاد مبنی بر این که »سازمان حج و زیارت 
با هم��کاری وزارت امور خارجه، پیگیری های خود 
را ادامه داده و نس��بت به مجازات مجرمین و تأمین 
امنیت زائران اطمینان حاصل نماید و گزارش دقیق 
و جامعی برای تصمیم گیری ارایه کند« حاال یکی 
از اعضای کمیس��یون اصل 90 مجلس از جلس��ه 
مش��ترک وزارت خارجه، س��ازمان ح��ج و زیارت، 
مدیرکل حقوق بشر قوه قضائیه و دو تن از نمایندگان 
مجلس برای بررسی تعرض به دو نوجوان ایرانی در 
جده خبر داده اس��ت. احمدی امیرآبادی دراین باره 
به خبرنگار مهر گفته است: در این جلسه مسئوالن 
وزارت خارجه، س��ازمان ح��ج و زی��ارت، دو تن از 
نمایندگان مجلس و مدیرکل حقوق بشر قوه قضائیه 
حضور داشتند و پیش از جلس��ه، گزارش کاملی از 
حادثه ج��ده از خانواده ها و نوجوانان گرفته ش��د و 
براس��اس این گزارش تصمیم گیری ش��د. چنانکه 
آقای امیرآبادی از محتوای این جلسه گزارش داده 
اس��ت: براس��اس این گزارش هیچ گونه تجاوزی به 
دونوجوان صورت نگرفته و فقط به آنها »تعرض« و 
»بی حرمتی« شده است؛ لذا مسئوالن جلسه تأکید 

بر پیگیری موضوع داشتند.
به گ��زارش مهر، مع��اون پارلمان��ی وزارت امور 
خارج��ه در توضی��ح این که عذرخواه��ی مقامات 
عربستانی تاکنون به چه صورتی بوده است، گفت: 
ممکن است برداشت ها درباره عذرخواهی رسمی 
متفاوت باشد؛ آنها در سطوح مختلف مالقات های 
دیپلماتیک ابرازشرمساری و تأسف عمیق کرده اند و 
در مالقات های دیپلماتیک هر موضعی که به سفیر 
ما اعالم کنند، یک موضع رسمی از طرف دولت آنها 
تلقی می شود و این یک عرف جاری است. به گفته 
آقای قشقاوی، البته شدت واقعه به گونه ای است که 
افکار عمومی ما انتظار موضع گیری علنی و رسمی را 
از طرف دولت س��عودی دارند و ما نیز امیدواریم که 
طرف سعودی با درک شرایط افکار عمومی ما چنین 

کاری را انجام دهد.
 اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت نیز درباره این 
حادثه با بیان این که اقدام دو نوجوان برای مقاومت 
جهت نرسیدن دو متخلف به اهداف شوم خود جای 
تقدیر دارد، به ایرنا گفته است: دو نوجوان زائر عزیز 
ما با هوش��یاری مقابل اهداف شوم و پلید دو پلیس 
مجرم عربستانی مقاومت کردند. به اعتقاد بنده باید 
برای خانواده ه��ای این عزیزان، ای��ن وجه موضوع 

بسیار برجسته شود.
به گفته رئیس س��ازمان حج و زی��ارت این روح 
مقاومت باید با تقدیر از این دو نوجوان واالتر شود تا 

به  عنوان الگوی نسل جوان ما قلمداد شود.
سعید اوحدی همچنین یادآور ش��ده: براساس 
فرآیند اگر بخواهد عمره متوقف شود، باید از طریق 
شورایعالی حج یا از طریق شورایعالی امنیت ملی  یا 

مصوبه مجلس و ابالغ دولت انجام شود.

پنجمین نشست مش��ترک دولت و مجلس بعداز ظهر روز گذشته 
به میزبانی رئیس جمهوری و با حض��ور رئیس و جمعی از نمایندگان 
مجلس برگزار شد. در این نشست دکتر حسن روحانی رئیس  جمهوری 
ضمن خوش آمدگویی به رییس مجلس ش��ورای اس��المی ، اعضای 
هیات رئیسه و نمایندگان مردم، گفت: دولت در شرایط بسیار حساسی 
کار را تحویل گرفت اما توانس��تیم با همکاری مجلس و همه مردم و با 
رهنمودهای مقام معظم رهبری از مشکالت بسیاری در 20 ماه گذشته 

عبور کنیم.
رئیس جمهوری با اش��اره به رقم 1۸0 هزار میلیارد تومان درآمد و 
مصارف بودجه ای در سال 93، تخصیص 32 هزار میلیارد تومان بودجه 
عمرانی در این سال را قابل مالحظه توصیف کرد و افزود: سال 93 را که 
سال سختی بود با نفت بشکه ای باالی 100 دالر آغاز کردیم و با قیمت 
حدود 50 دالر برای هر بشکه به پایان بردیم. در حالی که امسال از ابتدا، 
کار را با نفت حدود 50 دالر آغاز کرده ایم و نمی دانیم تا پایان سال نیز 

چه وضعیتی بر بازار نفت حاکم خواهد بود.
رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه اگر در مذاکرات هسته ای طرف 
مقابل زیاده خواهی نکند و گفت وگوها در چارچوبی که مدنظر داریم به 
پیش برود، باز هم آثار اقتصادی آن در کوتاه مدت نمود چندانی نخواهد 
داشت، تصریح کرد: هم دولت و هم مجلس باید کامال تمرکز کنیم که 
بار جدیدی بر دوش دستگاه اجرایی قرار ندهیم تا کشور آنگونه که مورد 
نظر مردم و رضایت خداوند است، اداره شود.دکتر روحانی با تاکید دوباره 
بر اینکه رفع معضالت به تنهایی از عه��ده دولت و مجلس برنمی آید، 
اظهار داشت: در حالی که در چند سال گذشته گرفتار یک رکود عمیق 
بودیم، با تالش های صورت گرفته رش��د منفی مستمر به رشد مثبت 

رسیده است.
رئیس جمهوری مذاکرات هس��ته ای را پیچیده  و سنگین  توصیف 
کرد و با اشاره به نظارت دقیق بر این مذاکرات، گفت: آنچه از روز اول به 
مذاکره کنندگان و به مردم گفتم این بود که باید به فکر بازی برد – برد 

باشیم، زیرا تالش برای بازی برد – باخت به نتیجه نخواهد رسید.

دکتر روحانی با اش��اره به مش��ورت منظم و همکاری س��ران قوا و 
شورای عالی امنیت ملی در پیشبرد مذاکرات هسته ای، افزود: از رهبر 
معظم انقالب صمیمانه تشکر می کنم، زیرا هر وقت و هر جلسه ای که 

خواستیم، ایشان دریغ نکرده و رهنمودهای خود را ارایه فرمودند.
رییس مجلس: مذاکره کنندگان خطوط قرمز را مدنظر دارند

دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی در این نشست با 
تبریک سال جدید و میالد مسعود حضرت فاطمه زهرا)س(، از رئیس  
جمهوری، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی که در هفته های 
اخیر تالش وافری برای هدایت مذاکرات هس��ته ای در مسیر صحیح 
داشتند، قدردانی کرد و گفت: این مذاکرات سخت و پیچیده بود و عبور 

از آن وقت و دقت بسیار می طلبید.
رئیس مجلس، مس��أله هس��ته ای را ی��ک موضوع مه��م در صحنه 
بین المللی برای ایران دانست و با اش��اره به سنگ اندازی برخی کشورها 
در س��طح منطقه ای و جهانی ب��رای جلوگیری از نهایی ش��دن توافق 
در مذاکرات هس��ته ای، اظهار داش��ت: ایران در بحث ه��ای منطقه ای و 
بین المللی مستقل است و با وجود عدم همراهی برخی دولت  ها، ملت ها 
به دلیل ماهیت انقالب، همواره از ما حمایت کرده اند. بنابراین ما باید در 
همه مسایل روی پای خود بایستیم و نباید چشم امید به دیگران داشته 
باشیم.رئیس مجلس با تأکید بر لغو قطعنامه های تحریم اقتصادی علیه 
ایران همزمان با توافق، اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص را 
نقد کرد و گفت: مذاکره کنندگان کشور متوجه نگرانی منتقدان مذاکرات 

هسته ای بوده و هستند و خط قرمزهای تعیین شده را مدنظر دارند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری در این نشست 
حجت االس��الم انصاری با بیان این که  س��ال »دولت و ملت، همدلی و 
همزبانی« نام گذاری شده است گفت: دولت به معنای عام کلمه همه 
نظام و مس��ئوالن را شامل می ش��ود و در معنای خاص نیز این جلسه 
نمادی از همدلی و همزبانی اعضای دولت و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی است.  انصاری همچنین با اشاره به آخرین  سال فعالیت مجلس 
نهم، گفت: اکنون بلوغ مجلس در قانونگذاری را ش��اهد خواهیم بود و 

باید از این فرصت در جهت تصویب قوانین کارگشا و همکاری دولت و 
مجلس برای رسیدن به اهداف بلند نظام استفاده کنیم.

غالمعلی حدادعادل نیز در این نشست با اشاره به مذاکرات هسته ای 
با 1+5 گفت: مسأله هسته ای که موضوع مشترک ملت، دولت و مجلس 
است، ظرفیت دو قطبی کردن جامعه ما را دارد و ضرورت دارد با همدلی 

و همزبانی از بروز آن پرهیز کرد.
رئیس فراکس��یون اصولگرایان مجلس همچنین نگرانی، دلواپسی 
و دغدغه نسبت به مسأله هسته ای را ناشی از اهمیت موضوع دانسته 
و خاطرنشان کرد: به نوبه خود احس��اس دلواپسی می کنم، اما به تیم 
مذاکره کننده اعتماد داریم و می دانیم فرزندان راس��تین مملکت در 
جهت منافع و مصالح کش��ور گام برمی دارند اما باید همواره دلواپس 

نیرنگ و خدعه دشمن بود.
در ادامه این نشست، کاظم جاللی رئیس فراکسیون رهروان والیت 
نیز گفته است: در نتیجه انتخابات  سال 92 یک اجماع عمومی در کشور 
درباره مسائل و مشکالت کش��ور وجود داشت که این برای دولت یک 

ظرفیت مناسب بوده و باید به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس همچنین با برش��مردن برخی 
از مهم ترین مشکالت کش��ور در زمینه های کاهش میزان بهره وری، 
بیکاری، وضع نامطلوب زیس��ت محیطی در کش��ور، خروج گسترده 
سرمایه انسانی و ثروت از کشور و وضع نامناسب اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها که باوجود تالش های دولت برای اصالح رویه، پرداخت یارانه ها 
صرفاً به نظام توزیع پول تبدیل شده است، خواهان پرهیز از جنجال های 
بیهوده در کش��ور و توجه به حل مشکالت اصلی کشور شد تا از ناحیه 

ناکارآمدی در اداره کشور آسیبی به وجهه اسالم نیز وارد نیاید.
در ادامه جلسه مشترک دولت و مجلس، غالمرضا تاجگردون رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که حمایت های مقام معظم رهبری 
از تیم مذاکره کننده هسته ای شرایطی را به وجود آورد که نباید دلواپس 
باشیم، اظهار کرد: ترس اصلی به شکل عام این است که با تبدیل این 

موضوع ملی به موضوعی در رقابت سیاسی، جامعه دو قطبی شود.

به میزبانی رئیس جمهوری

پنجمین نشست مشترک مجلس و دولت برگزار شد

امروز بزرگترین منکر جامعه، 
بیکاری است و بزرگترین 

معروف، پیشرفت؛ نباید امر به 
معروف و نهی از منکر از عرصه 
مسائل اساسی کشور به چند 

مسأله فرعی محدود شود.
بزرگترین معروف در جامعه 
توسعه است، بزرگترین منکر 

نیز کم آبی و بی آبی است 

سنا
: ای

س
عک

  


