
رئیس جمهوری در همایش استانداران، معاونان و 
مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر 
کشور انتخابات را آزمایش الهی برای همگان دانست و 
تصریح کرد: بزرگترین کار دولت یازدهم در سیاست 
داخلی انتخابات قانونمند مجلس شورای اسالمی و 
مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند است و همه 
باید تالش کنند نظر مقــام معظم رهبری مبنی بر 

حضور پر شور همه ملت عملی شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری 
حســن روحانی روز پنجشــنبه گفت: باید در این 
انتخابات بی طرفی، عــدم مداخله، اجرای مر قانون، 
امنیت کامل، رقابتی سالم و همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند؛ انتخاباتی پرشور و با نشاط به نمایش 
گذاشته شود. رئیس جمهوری با تاکید بر این که باید 
بگذاریم خانه ملت آینه ملت باشــد، اظهار داشت: 
مجلس خانه ملت است؛ نه خانه یک جناح و دولت 
طرفدار جناح و حزب و کاندیدای خاصی نیســت و 
با این وضع جهانی باید بهترین ها به مجلس بروند .
رئیس  جمهــوری در ادامه افزود: ایــن روزها زمان 
بررســی صالحیت کاندیداهای انتخابات اســت 
و البته باید همــه کاندیداها به دیــن و آیین خود 
متعهــد و ملتزم به قانــون اساســی و والیت فقیه 
باشــند؛ اما آیا همه التزام آنان باید به همین مسائل 
باشــد؛ پس محیط  زیســت، صنعت، توسعه، رفع 
 رکود، بیــکاری و رونــق اقتصادی چه می شــود؟

رئیس  جمهوری با طرح این سوال که آیا امیرالمؤمنین 
علی)ع( هم زمانی که می خواستند حاکم و فرمانداری 
تعیین کنند، فقــط به نماز شــب خواندن، حضور 
او در نماز جماعــت، پرداخــت زکات و امثال اینها 
توجه می کردند و یــا توانمندی، کاربلدی، مدیریت 
و فهم او از جامعه را نیــز مالک عمل قرار می دادند؟ 
اظهار داشــت: اگر فقط عبادت و ایمان مالک بود، 
چه کســی از قنبر در کنــار امیرالمؤمنین)ع( برتر 
 بود؟ چرا حضــرت علی)ع( او را فرمانــدار نکردند؟
روحانی تصریح کرد: حضرت امیرالمؤمنین)ع( عالوه 
بر این ویژگی ها، کارآمدی و سیاستمدار بودن افراد را 
نیز مالک قرار می داد و حاال اگر آن فرد جایی اشتباه 

هم می کرد، حضرت او را مورد عتاب قرار می دادند. 
رئیس  جمهوری با طرح این سوال که چرا آدرس 
غلط به مردم می دهیــم و فقط التزام بــه دو اصل 
را مالک قرار می دهیم، خاطرنشــان کــرد: میزان 
الحراره های انتخاباتی باید درست کار کند. در شرایط 
امروز منطقه، سیاســت پیچیده جهانی و معضالت 
پیچیده پیش روی کشــور اداره امور را سخت تر از 
همیشه کرده اســت، ما باید بهترین ها را به مجلس 
شورای اسالمی بفرســتیم. روحانی گفت: ما هم به 
تبعیت از مقــام معظم رهبری تاکیــد داریم که در 
بررسی صالحیت ها باید مر قانون مالک عمل باشد 

و نه مر سلیقه.
رئیس  جمهوری که سخنانش با تشویق حاضران 
حمایت و تایید می شــد، ادامه داد: قانون اساســی 
برای یهودیان، زرتشتیان ، آشــوریان و ارمنی های 
کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق 
برخورداری از نماینده قایل شــده که این هم خیلی 
خوب اســت؛ اما اکنون آیا ما بایــد یک جناحی در 
کشــور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی 

حدود 10 میلیون نفر می رســد، نادیده بگیریم؟ آیا 
 باید قانون اساسی را اینگونه تفســیر و اجرا کنیم؟
دکتر روحانی اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی، 
نامش خانه ملت اســت نه خانه یک جناح؛ بگذاریم 
خانه ملت آینه واقعی ملت باشــد و متعلق به همه 
مردم. البته که در این میان جناح ها و احزاب مختلف 
باید بهترین ها را به مــردم معرفی کنند و باید بر امر 
انتخابات هم نظارت بشــود؛ اما معیــار در همه این 

مراحل باید فقط قانون باشد.
رئیس  جمهوری تاکید کرد: نکته مهم بعدی آن 
اســت که باید بدانیم اداره کشور متعلق و در اختیار 
مردم است؛ صاحب و ولی نعمت کشــور و ما مردم 
هســتند و هیچ مقامی در این کشــور بــدون رأی 
مستقیم و غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد. اگر 
این مهم را قبول داریم که البته هم همه قبول دارند و 
تصریح قانون اساسی نیز به این است، پس باید بدانیم 

که کار بسیار بزرگی در پیش رو داریم.
روحانی با بیان این که مهم ترین و بزرگترین کارکرد 
دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی در انتخابات 
هفتم اسفند به نمایش در خواهد آمد، تصریح کرد: 
همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور 
برگزار شود و مردم ناامید نشوند. بگذاریم همه مردم 

پای صندوق های رأی بیایند.
رئیس  جمهوری با اشــاره به این که اگر قرار است 
یک جناح در انتخابات حضور داشــته باشــد و یک 
جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنیم، 
خاطرنشان کرد: همه باید برای ایجاد فضایی رقابتی 
و امیدآفرین تالش کنیم تا شاهد حضور حداکثری 
در انتخابات باشیم؛ چرا که این کشور متعلق به همه 
است و همه بخش ها، گروه ها و جناح ها باید بتوانند 

نمایندگان خودشان را در خانه ملت داشته باشند.
روحانــی تاکید کــرد: احراز صالحیــت واقعی، 
متعلق به مردم اســت و این ملت بزرگ اســت که 
پای صنــدوق رأی آن کســی را که بهتــر و اصلح 
اســت، برمی گزینــد. البتــه در همه جــای دنیا 
سیســتم های نظارتــی و فیلترهایی وجــود دارد 
که بیشــتر در ســاختار خود احزاب آن کشــورها 
تعبیه شــده و احــزاب برای حیثیت خودشــان و 

اقبال عمومی کشور، ســعی می کنند بهترین ها را 
در معرض انتخاب مــردم قــرار داده و به نهادهای 
تصمیم گیری و اداره کشورهایشــان بفرســتند .
رئیــس  جمهوری گفــت: البته در قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران وضع به این شکل نیست و 
قانون اساسی ما اداره کشور را به سمت سیستم حزبی 
نبرده است که می توانیم در آینده درباره این موضوع 
اندیشه کنیم؛ اما امروز باید با همین قانون اساسی، کار 

را به بهترین شیوه به پیش ببریم.
روحانی با اشــاره به این که وظایــف و اختیارات 
بخش های اجرایی و نظارتــی در انتخابات در قانون 
اساسی و قوانین موضوعه مشخص شده است، افزود: 
گاهی این مرزها به هم خیلی نزدیک شــده و گاهی 
نیز مخلوط می شوند و لذا باید خیلی دقت کنیم. به 
نظرم بهترین راه گفت وگو، مذاکره و مشورت است و از 
وزرای کشور و اطالعات خواسته ام که به طور کامل با 
شورای نگهبان همکاری و تعامل کنند و رایزنی های 

خودمان را استمرار می دهیم.
رئیس جمهوری با اشــاره به این که به معاون اول 
خود نیز ماموریت داده اســت در این زمینه رایزنی 
کند، اظهار داشت: امیدوارم همان طور که همیشه با 
خردورزی و ایمان بــه خدا کارها را به پیش برده ایم، 
از این عرصه نیز با موفقیت عبور کنیم. قرار نیست ما 
دین خودمان را برای نماینده شدن دیگران بفروشیم. 

ما می خواهیم اخالق اسالمی در همه عرصه ها حاکم 
باشد و کسی دیگران را تخریب نکرده و آبروی کسی 

را نریزد.
روحانی تصریح کرد: دولت به طور قانونی و طبیعی 
در انتخابات بی طرف است و تالش خود را متمرکز و 
وقف اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه می کند و 
مصراً از همه همکاران دولت می خواهم تالش خود را 
برای عدم مداخله و موفقیت در این آزمایش الهی به 
کار بگیرند و اجرای مر قانون اساسی را سرلوحه خود 
قرار دهند تا انتخاباتی سالم، رقابتی، پرشور و بانشاط 

در امنیت کامل برگزار کنیم.
دکتر روحانی در ابتدای سخنان خود با تبریک ایام 
پرشکوه پیروزی ملت عزیز ایران در پرونده پیچیده 
هســته ای و دســتیابی به حقوق ملت بزرگ این 
سرزمین پس از فراز و نشــیب 12 ساله و مذاکرات 
نفسگیر 30 ماهه گفت: باید از فضای به وجود آمده، به 
نحو شایسته ای بهره برداری شود. موفقیت ملت ایران 
در این پرونده یکی از بزرگترین موفقیت های نه تنها 
ایران اسالمی بلکه همه کشورهای درحال توسعه در 

برابر قدرت های بزرگ بود.
رئیس جمهوری تاکید کرد: با لغو قطعنامه های ضد 
ایرانی، ما تقریباً بدون استثنا به همه اهداف اصلی در 
مذاکرات هســته ای دست یافتیم. رئیس جمهوری 
با اشاره به این که اکنون شاهد آن هستیم که تمامی 
تحریم های بانکی، بیمه، کشتیرانی، نفتی و غیره که 
در ارتباط با پرونده هسته ای ایران وضع شده بود، رفع 
شده اند، افزود: دســتیابی به این توافق کاری بسیار 
بزرگ و نعمتی ارزنده است که شایسته قدردانی است 
و باید بدانیم که اگر شکر نعمت به جا نیاوریم، نعمت از 

دست ما خواهد رفت.
روحانی دســتاورد توافق هســته ای را نه متعلق 
به حزب و جناحــی خاص بلکه متعلق به همه ملت 
دانست و اظهارداشت: این نعمتی بزرگ از جانب خدا 
برای مردم عزیز ما اســت و همه باید آگاه باشیم که 
همان طور که کم فروشی حرام است، کم نشان دادن 
نعمت نیز حرام و موجب زایل شــدن نعمت خواهد 

بود.
دکتر روحانی تصریح کرد: در پی توافق هسته ای 
و لغو تحریم ها، موانع متعددی که بر سر راه و فعالیت 
کارآفرینان وجود داشــت، برطرف شــده و اکنون 
همگان باید برای تحقق رشد 8 درصدی پیش بینی 

شده در برنامه ششم تالش کنند.

خبرروی خط خبر
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سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 
اعالم کرد: 

برگزاری انتخابات الکترونیک منتفی شد
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: 
به 2 دلیل تایید نشدن سیستم های اخذ رأی به لحاظ 
امنیتی و همچنین ابهام قانونــی، برگزاری انتخابات 
94 به صــورت الکترونیکی منتفی شــد. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، ســیامک ره پیک با بیان این 
مطلب افزود: به 2 دلیل تایید نشدن سیستم های اخذ 
رأی به لحاظ امنیتی و ابهام قانونی، پیشــنهاد وزارت 
 کشــور مبنی بر برگزاری انتخابــات الکترونیکی در 
9 حوزه کالنشــهر مورد تایید شــورای نگهبان قرار 
نگرفت. وی تصریح کرد: در انتخابــات 94 چه برای 
مجلس شورای اسالمی و چه برای خبرگان انتخابات 
به صورت الکترونیکی برگزار نخواهد شد. ره پیک افزود: 
پیشنهاد برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی 
در جلسه 30 دی ماه شورای نگهبان مطرح شد و عمدتا 
به 2 دلیل مورد تایید قرار نگرفت. وی ادامه داد: نخست 
این که با توجه به بررسی های فنی، تاییدیه کاملی از 
مراجع ســه گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارایه 
نشد و دوم این که خأل و ابهام قانونی باقیمانده بود. به 
این دالیل، پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 حوزه کالنشهرها 

مطرح کرده بود، مورد تایید قرار نگرفت. 

خطیب موقت نمازجمعه تهران: 

 اگر کسی زیر بار رد صالحیت ها نرود
 تسلیم قانون نیست

خطیب نمازجمعه این هفته تهران با تاکید بر لزوم 
توجه مردم در انتخاب افراد اصلح، رعایت حق الناس و 
رعایت قانون در مواجهه با شورای نگهبان گفت: عدم 
احرازشــده ها طوری عمل کنند کــه امتحان خوبی 
بدهند نه طوری که نتوان در پست های دیگر نیز از آنها 
استفاده کرد.  به گزارش ایسنا، آیت اهلل احمد خاتمی 
در ابتدای سخنرانی خود در خطبه های نمازجمعه روز 
گذشته تهران تصریح کرد: اگر کارگزاری بگوید زیر بار 
ردصالحیت های شورای نگهبان نمی رود، تسلیم قانون 
نیست و نمی تواند قانون را رعایت کند. خاتمی تاکید 
کرد:  شورای نگهبان با غوغاساالری عقب نشینی نکرده 
و نخواهد کرد. ثانیا فضا که غبارآلود شد، زمینه ساز فتنه 
می شــود؛ آن وقت چه کسی می خواهد فتنه را جمع 
کند. اگر می خواهیم فضای انتخابات، فضای سالمی 
باشد باید مراقب حرف هایمان باشیم. ما نمی گوییم 
آرامش قبرستانی حاکم باشد. اعتراض کنید اما نه با 
نیش. نیش، نیش می آورد و نتیجه حرف منطقی هم 

حرف منطقی است. 

آیت اهلل موحدی کرمانی: 

 فکر می کنم آیت اهلل  هاشمی
 تایید صالحیت شود

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به انتخابات 
آتی و ارایه لیست مشترک از سوی اصولگرایان گفت: 

همت ما بر این است که لیست واحدی را ارایه دهیم.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 
در حاشیه نشست عمومی انجمن اسالمی پزشکان 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که آیا تصمیمی 
برای قرار گرفتن نام آیت اهلل  هاشمی  رفسنجانی در 
لیست جامعتین صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: 
مذاکراتی شده است اما هنوز تصمیمی نگرفته ایم 
و وقتی رأی گیری انجام شــود، نظر غالب مشخص 
خواهد شد. دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در پاسخ 
به پرسش دیگری نیز مبنی بر این که آیا اصولگرایان 
لیست مشــترک می دهند؟ گفت: همت بر همین 
مبناست و تصمیم ها این است که ان شاءاهلل لیست 
واحد بدهیم. موحدی کرمانی درباره تایید صالحیت 
آیت اهلل  هاشمی خاطرنشان کرد: من نمی دانم اما فکر 

می کنم تایید شود.

امام جمعه گرگان:

  برخی از رد صالحیت شدگان
 از نیروهای انقالبی هستند 

آیت اهلل نــور مفیدی در دیدار جمعــی از فعاالن 
سیاسی استان گلســتان  گفت: در شرایط حساس 
منطقه و همزمان با تهدیدهــای روزافزون امنیتی 
بعضی دولت های وابسته عربی با همراهی گروه های 
تکفیری، برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم 
و کاندیداها با سالیق مختلف تضمین کننده امنیت 
نظام و کشور است. به گزارش »انتخاب«، آیت اهلل سید 
کاظم نورمفیدی دراین دیدار ضمن تاکید بر پرهیز از 
تضعیف نهاد های نظام و به ویژه شورای نگهبان، از رد 
صالحیت برخی از نیروهای مؤمن و معتقد به نظام و 
انقالب و قانون اساســی و رهبری اظهار تاسف کرد و 
افزود: برخی از کسانی که نامشان جزو احراز صالحیت 
 شدگان نیســت را از نزدیک می شناسم و شهادت 
می دهم که از نیروهای انقالبی و معتقد به والیت فقیه 
و رهبری هستند و دلسوز نظام محسوب می شوند. 
امام جمعه گرگان تصریح کرد: متاســفانه برخی در 
تفسیر التزام به اسالم و ارکان نظام سلیقه ای عمل می 
کنند و این آثار سوئی دارد و موجب گسست و فاصله 

برخی نیروهای عالقه مند به کشور می شود. 

دبیر ستاد انتخابات: 

 اگر در صالحیت ها تجدیدنظر نشود
در برخی حوزه ها مشارکت وجود ندارد

دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به نگرانی برخی 
در مورد تعداد افرادی که صالحیتشان تایید یا احراز 
نشــده اســت، اظهار کرد: امیدوارم تعداد زیادی از 
این افراد صالحیتشــان تایید شود وگرنه در برخی 
از حوزه هــای انتخابیه رقابت و مشــارکتی وجود 
نخواهد داشت. به گزارش ایلنا، علی پورعلی مطلق 
در دومین همایش استانداران و فرمانداران کشور با 
بیان این که در ابتدای بحث انتخابات پیش رو عده ای 
نگران نحوه برخورد دولــت و هیأت های اجرایی با 
تایید صالحیت ها بودند، گفت: پس از این که روند 
انتخابــات و فعالیت هیأت هــای اجرایی انتخابات 
 آغاز شد، همگان شــاهد اجرای کامل قانون بودند. 
پورعلی مطلق خاطرنشــان کرد:  چنانچه 9 دوره 
انتخابات مجلس و 4 دوره انتخابات خبرگان رهبری 
را بررســی کنیم، درمی یابیم که هر گاه مقبولیت 
دولت در جامعه بیشــتر بــوده تعــداد داوطلبان 

کاندیداتوری نیز بیشتر بوده است.

عارف: 

به تجدیدنظر شورای نگهبان خوشبینم
محمدرضا عارف، رئیس شورایعالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان در دومین کنگره سراسری حزب ندای 
ایرانیان با اشاره به انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: 
انتظار می رفت شیرینی آغاز اجرایی شدن برجام با 
اعالم نظر هیأت های نظارت شورای نگهبان دوچندان 
شود که متاســفانه این امر رخ نداد و کام بسیاری از 
اصالح طلبان و اعتدالیون تلخ شــد. به گزارش مهر، 
وی افزود: شورایعالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
به طور جدی از طریق مراجع ذیربط رایزنی هایی را با 
مقامات ذی نفوذ و شورای نگهبان دنبال کرده است. 
مذاکراتی که ما با بزرگان داشــتیم، رضایت بخش 
است و امیدوارم تجدیدنظری اساسی توسط شورای 
نگهبان انجام شــود. وی تصریح کرد: باید همدلی با 
نهادهای حاکمیتی را حفظ کنیم چراکه ما خود را 

یکی از جریان های اصلی داخل نظام می دانیم.

مبلغ: 

رسانه ملی  موجب دلسردی نشود
معاون سیاســی وزیر کشــور دولت اصالحات 
برجام را حاصل مقاومت مردم ایران دانست و گفت: 
بردباری، استحکام و پافشــاری بر مواضع اسالمی 

باعث پیروزی ملت ایران در برجام شد.
به گــزارش ایرنــا، مرتضی مبلــغ در همایش 
اصالح طلبــان و اعتدال گرایان شهرســتان آران و 
بیدگل، با قدردانی از تیم دلســوز، متعهد و کارآمد 
هسته ای کشــور افزود: باید تمام وجود آنان را طال 
گرفت که بــا حفظ خط قرمزهای نظام، مشــکل 
هسته ای را حل کردند. وی همچنین گفت: رسانه 
ملی باید مراقب باشد که برخی رفتارها و برنامه های 
آنان موجب دلسردی مردم و روی آوری آنان به سمت 
شبکه های ماهواره ای نشود، بلکه باید با بی طرفی در 
اعمال، رفتار و عملکرد خــود مایه دلگرمی مردم و 

جوانان شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: عامل 
بیرونی تعرض به سفارت عربستان در خارج از کشور 
دســتگیر و به داخل منتقل شده و هم اکنون تحت 
بازجویی است. او همچنین گفت گزارش این رخداد 

برای ارایه به رهبری آماده شده است.
به گزارش تســنیم، حســین ذوالفقاری معاون 
امنیتی و انتظامی وزارت کشور در دومین همایش 
سراســری اســتانداران و فرمانداران سراسر کشور 
با اشــاره به حادثه تعرض به ســفارت عربستان در 
تهران اظهار داشت: در این ارتباط رئیس جمهوری 
مسئولیت بررسی حادثه را به وزیر کشور دادند و ما 
هم هیأتی تشکیل دادیم و تمام ابعاد حادثه درآمده 

و گزارش آماده ارسال به مقام معظم رهبری است.
وی با تاکیــد بر این که با دقــت و بدون هیچ گونه 
مالحظه ای در همه ابعاد قضیه بررســی شده و همه 
چیز روشن است، گفت: ما خیلی از فعالیت هایی را که 
پیرامون مان انجام می شود، نمی دانیم مسیرش به کجا 
ختم می شود، اما نوعی از فرقه سازی را شاهد هستیم 
و افرادی که این کار را کردند، سازماندهی داشتند و 
بیش از 10 سال در کرج و تهران فعالیت دارند. معاون 
امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان این که این افراد 
با عنوان امور خیر و مذهبی فعالیت می کنند، گفت: 
حتی برخی مسئوالن تحت عنوان مذهبی بودن به 
آنها کمک کرده اند، اما نهادهای سازمانی چنین کاری 
نکردند و پایگاه های بسیج نیز نبوده اند. ذوالفقاری با 
اظهار این که از نظر کار ستادی احتماالت الزم را درباره 
تعرض به سفارت عربستان داده بودیم، خاطرنشان 
کرد: دستگاه های مذکور اگر اطالعاتی دارند باید به 
شورای تامین استان ارایه کنند تا کارهای الزم را انجام 
بدهند. ما نیز این کار را انجام دادیم که همین باعث 
شد مسئولیت بررســی حادثه سفارت به وزیر کشور 
محول شــود. وی با اعالم این که از برخی اطالعات و 
برنامه ریزی ها رو دست خوردیم، تاکید کرد: ما حتی 
گفتیم »تجمع جلوی ســفارت را ممنوع کنید« اما 
گفتند »خیال تان راحت باشــد« اما ما گفتیم »خیال 
ما راحت نیســت«. معاون امنیتی و انتظامی وزارت 

کشــور با بیان که »عده ای نماز خودشان را خواندند 
و کوکتل مولوتف ها را آماده کردند«، گفت: کسی آن 
سوی مرزها لیدر این افراد بوده و از طریق تلگرام ظهر 
آن روز دســتوراتی را می دهد. ذوالفقاری با طرح این 
موضوع که یک بخش از مشــکالت ضعف اطالعاتی 
اســت، تصریح کرد: عده ای گفتنــد در جریان جده 
اقدام خاصی صورت نگرفته و جریان کشــتار منا را 
بیان کردند که نتیجه آن ســخنان همین می شود. 
وی اضافه کرد: ما بعضی وقت هــا مطالبه گریم و به  
علت احساساتی حرف زدن کارهایی انجام می دهیم 
کــه طلبکاری مان تبدیــل به بدهکاری می شــود. 
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان این که 
بعضی ها گفتند جریان حادثه منا عمدی بوده، یادآور 
شد: به  جای این که ما دیگران را مغلوب اخالق کنیم 
بعضی ها لیست درست می کنند که ما در جریان جده 
واکنش نشان نداده ایم، اما پیشنهاد لغو عمره از سوی 
خود ما بوده، گفتند در حادثه کشتار منا کسی توجه 
نکرد، اما باید گفت شما باید صحبت های مقام معظم 
رهبری در نوشــهر را گوش کنید که در سطح عالی 
نظام واکنش نشان دادند، اما عده ای برای جوانان که 
احساسات پاکی دارند، تبلیغات می کنند. ذوالفقاری با 
اشاره به این که قضیه شهادت شیخ النمر را نیز مطرح 
کردند، گفت: برادر شیخ النمر گفت حمله به سفارت 
محکوم است. وی افزود: در بعضی جاها به این دلیل به 
مشکل خوردیم که گاهی رئیس شورای تامین استان 
تحت تاثیر قرار گرفته و تصمیمش قاطع و تعیین کننده 
نبوده است. ذوالفقاری درباره اهمیت پیگیری و اجرای 
تصمیمات تاکید کرد: در قضیه برنامه فیتیله ما صبح 
اقدام به  موقع را انجام دادیم و نگذاشتیم کار به عصر آن 
روز بکشد که معلوم نیست چه اتفاقاتی می افتاد. معاون 
امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان این که شورای 
تامین نباید تبدیل به شورای اداری شود، تصریح کرد: 
در شورای تامین باید ســطح و طبقه بندی را رعایت 
کنیم. بعضی ها می گویند در جلسات شورای تامین 
آن قدر جمعیت زیاد است که ما نمی توانیم حرف هایی 

را که باید بزنیم، مطرح کنیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور: 

گزارش حمله به سفارت عربستان آماده ارسال برای رهبری است


