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به مناسبت یکم ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت 
علی )ع( و حضرت زهرا )س(، پایگاه اطالع رسانی 
KHAMENEI.IR بیانــات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای را که در دیدار جمعــی از زوج های جوان 

ایراد شده، منتشر کرد.
به گزارش ایســنا، متن بیانات رهبر انقالب در 
این دیدار که در فروردین ماه سال جاری و در مشهد 

مقدس برگزار شده، به  شرح زیر است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

یک جمله ای من عرض کنم. اّوالً نعمت ازدواج 
- چه برای پسر، چه برای دختر - نعمت بزرگی است 
که خیلی ها توّجه ندارند. اینکه خدای متعال به شما 
توفیق بدهد و کمک کند که همسر خوبی پیدا کنید، 
یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی است؛ این نعمت 
را باید شکر بکنید. شکر این نعمت هم به این است که 
آن شکلی را که خدای متعال برای خانواده ها، برای 
زن، برای شوهر تعیین کرده و اخالق خانوادگی ای را 
که در اسالم مقّرر شده، به طور کامل رعایت کنید و 
قدر این زندگی را بدانید؛ سعی کنید ان شاءاهلّل هر چه 
بیشتر این زندگی را اسالمی کنید. این یک نکته است. 
مطلب دوّم؛ این حدیثی که من خواندم از قول پیغمبر 
اکرم که »تَناَکحوا تَناَسلوا تَکُثروا«)۱(، خدای متعال 
از مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا 
کنند. واقعاً هم این جور است که اگر چنانچه عدد ملّت 
مسلمان - حاال در یک کشور اسالمی مثل کشور ایران 
یا در فضای اسالمی مثل اّمت اسالمی - زیاد باشد، 
این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود 
دارد؛ یعنی وقتی که عّده زیاد است، افراد صالح در 
آن قهراً زیادترند، توانایی ها قهراً بیشتر است، نیروی 
انسانی قهراً  راقی تر )۳( است؛ این چون طبیعی است 
اگر چنانچه جمعّیت زیاد باشد. جمعّیت کم، مقهور 
)۲( واقع می شود. امروز در دنیا آن کشورهایی که 
جمعّیت های زیادی دارند بــه برکت آن به خیلی 
امکانات دست یافته اند؛ چین یک نمونه  است، هند 
یک نمونه  است؛ با اینکه مشکالتی هم دارند اّما در 
عین حال خود این جمعّیت زیاد به عنوان یک ارزش 
اجتماعی، ارزش سیاسی، یک ارزش بین المللی برای 

آنها توانسته موّفقّیت هایی را به وجود بیاورد. بنابراین 
نسل باید افزایش پیدا کند؛ اینکه من تکرار می کنم، 
تأکید می کنم، به خاطر این است. و البّته امروز در 
کشــور ما مردم گوش می کنند، حرفی ندارند؛ آن 
کسانی که این حرف به آنها میرسد، حرفی ندارند و 
گوش می کنند منتها مسئولینی که بایستی عماًل 
دنبال کنند و زمینه ها را فراهم کنند، آن کار الزم را 
انجام نمی دهند. البّته مسئولین ]رده[ باال می گویند 
قبول داریم اّما مسئولین میانی درست عمل نمی 
کنند؛ به هر حال افزایش فرزند باید به صورت یک 
فرهنگ دربیاید. شما ببینید، در بعضی از کشورهای 
ـ خانواده ای پانزده تا بّچه  ـ مثالً در آمریکاـ  غربیـ 
دارند، بیست تا بّچه دارند و از این قبیل،  تشویق ]هم[ 
می شوند و هیچ کس مذّمتشان نمی کند. اّما نوبت 
به کشور ما که می رسد، این طرف قضّیه تشویق می 
شود، ]یعنی[ کم فرزندی و مانند اینها. بنابراین این 
هم یک نکته است که ان شاءاهلّل باید مورد توّجه باشد. 
نکته  آخر این اســت که زن و شوهر در صراط حق و 
راه حق به همدیگر کمک کنید. زن می تواند کمک 
کند به شــوهرش برای اینکه در صراط حق پایدار 
باشد، ثابت قدم باشــد و پیش برود؛ مرد می تواند 
همین کمک را به زن بکند. مثل دو شریک، مثل دو 
هم سنگر با هم زندگی کنید. عمالً، هم در شریعت، 
هم در واقعّیت خارجی، زن و شوهر نزدیک ترین افراد 
به هم هستند؛ هر چه می توانید صمیمّیت را، صفا را، 
محّبت را بین خودتان افزایش بدهید. محّبت مایه  
اصلِی زندگِی شیرین خانوادگی است؛ سعی کنید 
محّبت را روز به  روز افزایش بدهید که به دست خود 

انسان هم هست و انسان می تواند این کار را بکند. 

رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر لزوم بازنگری 
دستگاه های مسئول در عمل به وظایف قانونی خود 
در زمینه حجاب، به ســازمان بازرسی کل کشور 
دستور داد که ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه ها 

در این زمینه، گزارش الزم را ارائه کند.
به گزارش روابــط  عمومی قوه قضائیه،  آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی، 
با بیان اینکــه در تاریخ تمدنی کشــور ما موضوع 
حجاب، حیا و عفاف در بین زنان و مردان یک مساله 
کامال ریشه دار است و مردم ما همواره در طول تاریخ 
تمدن خود عفیفانه زندگی کرده اند، خاطرنشان 
کرد: حجاب یک فریضه مسلم شرعی الهی است اما 
همچنان که مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی 
های خود در خراسان شمالی فرمودند، نباید تصور 
کنیم کسی که نسبت به حجاب غفلت یا بی دقتی 
دارد، لزوما مخالف ارزش های نظام، اسالم و انقالب 

است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب سند عفاف 
و حجاب از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی در 
ســال 84 و تعیین وظایف هر یک از دستگاه های 
اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی در 
این زمینه، یادآور شد: در این سند برای ۲6 دستگاه 
وظایفی تعیین شده است. به عنوان مثال، وزارت 
ارشاد ۲۱ وظیفه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
۱7 وظیفه، وزارت آموزش پــرورش ۲۱ وظیفه و 
سازمان صداوسیما، وزارت کار، وزارت ارتباطات و ... 
هر یک وظایف فراوانی را به عهده دارند که کمترین 

آنها 5 وظیفه است.
رئیسی افزود: اکنون بعد از گذشت ۱4 سال باید 
همه این دستگاه ها بازنگاهی به عملکرد خود داشته 
باشند تا ببینند آیا به وظایف قانونی خود عمل کرده 
اند یا خیر که البته به اعتقاد ما به این وظایف عمل 
نشده اســت. بر همین مبنا از سازمان بازرسی کل 
کشور در اجرای وظیفه نظارت بر حسن جریان امور 
و اجرای صحیح قانون می خواهم که ضمن نظارت 
بر عملکرد دستگاه ها در این زمینه، گزارش الزم را 

ارائه کند.

رئیس قوه قضاییه با بیــان اینکه در این زمینه 
کمبود قانون نداریم و اتفاقا یکی از مشکالت کشور ما 
حجم باالی قوانین و مقررات در زمینه های مختلف 
است، مشکل اصلی را در عدم توجه به اجرای قانون 
دانست و تاکید کرد: روســای سازمان ها، نهادها و 
دستگاه ها باید هوشیار باشند و فراموش نکنند که 
امروز دشمن تمام داشته های ما را که همان باورها و 
ارزشهایمان است هدف قرار داده و اگر دستگاهها به 
وظیفه قانونی خود عمل کنند، به هیچ عنوان نباید 

نگران عملکرد مردم بود.
رئیسی با بیان اینکه امروز مساله اصلی ما مبارزه 
با فســاد، تبعیض و تجاوز به حقوق عامه است، در 
عین حال تصریح کرد: اینکه کسی در جایی مرتکب 
فساد اقتصادی می شود، مجوزی برای قانون شکنی 
دیگران نیست. کسی که از چراغ قرمز عبور می کند، 
نباید بگوید به جای برخورد با من بروید با مفسدان 
برخورد کنید. هر دو، نقض قانون است و باید با آن 
برخورد شود. البته طبیعی است که حساسیت ما 
نســبت به جرایم بزرگ تر که حقوق مردم را مورد 
تعرض قرار می دهد بیشتر است اما باید این فرهنگ 
در کشور نهادینه شود که جرم کوچک و بزرگ فرقی 
ندارد و هر گونه نقض قانون، ضد ارزش است. بنابراین 
فساد اقتصادی عده ای نباید مجوز کم کاری، رشوه 

گرفتن و ترویج بی حیایی در جامعه شود.
رئیس قوه قضاییه، حیا را به عنوان یکی از پایه 
های اخالقی جامعه دانست و در پایان اظهار کرد: 
حیا برای زنان، مردان، صاحبان تریبون، مسئوالن 
و همه دست اندرکاران امور کشور از مبانی بسیار 

مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سفیر اتریش در ایران علم را یکی از کلیدهای حل 
بن بست در دیپلماسی دانست و گفت: حفظ برجام، 
تاکید بر تحقق حقوق ایران و رفع تحریم، رشــد 
اقتصادی و حرکت به ســمت جامعه مولد صنعت 

محور از تالش های دولت وین است.
اشتفان شــولتز )Stefan Scholz( دیروز 
در نشست رؤسای دانشــگاه های متولی کارگروه 
همکاری های علمی بین المللی و سفرای کشورهای 
هدف که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار 
شد، افزود: تالش برای حفظ توافق ایران و اروپا در 
زمینه برجام، تاکید بر تحقق حقــوق ایران و رفع 
تحریم، رشد اقتصادی برای حرکت به سمت جامعه 
مولد صنعت محور از سیاســت های دولت اتریش 
اســت. وی تاکید کرد: اتریش این اقدام را از طریق 
ایجاد یک شبکه همکاری دو جانبه با هدف جلب 
منافع واقعی از برنامه جامع اقدام مشــترک برای 
ایران انجام می  دهد. ســفیر اتریــش در تهران در 
بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تمرکز 
روی رشته های ریاضیات، علوم، شیمی، کامپیوتر و 
فناوری ایران را به یکی از اقتصادهای دانش محور در 
جهان تبدیل می کند و مستلزم تغییر واردات دانش 
به صادرات دانش است. شولتز تاکید کرد: نوآوری در 
آینده سهم بیشتری در ایران دارد و از این رو اتریش 
آماده افزایش همکاری های دانشگاهی با ایران است.

وی ادامه داد: اتریش سال گذشته 8.۹ میلیون 
یورو بــرای ادامه تحصیل دانشــجویان ایرانی در 

اتریش هزینه کرد.
مشکل ویزای دانشجویان و استادان ایرانی

لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران نیز در این 
نشست به برخی مشکالت در صدور روادید برای 
استادان و دانشجویان ایرانی اشاره کرد و قول مساعد 

برای رفع آن توسط سفارت روسیه در ایران داد.
وی ضمن ابراز خوشــحالی از دیدار با روسای 
دانشگاه های ایرانی  بر تقویت همکاری های علمی 
بین المللی تاکید کرد. سفیر روسیه در ایران اعالم 
کرد که دور دوم این نشست سال ۲۰۲۰ در روسیه 

برگزار می شود.
جاگاریــان همچنیــن گفــت: تعــدادی از 
دانشجویان روســی در ایران مشغول تحصیل در 

رشته زبان و ادبیات فارسی هستند.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در گفت وگویی اعالم کرد که آماده است در صورت منتخب 
شدن مستقیما با ایران مذاکره کند.  به گزارش ایسنا، برنی سندرز، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۲۰ آمریکا در گفت وگو با واشنگتن پست در توضیح این که چرا نباید امکان تعامل مستقیم با ایران باشد گفت: 
این ] ایده[ خوبی است. من این کار را انجام خواهم داد. من از ترامپ بابت هر چیزی انتقاد کرده ام به جز مذاکره 
با کیم جونگ اون. سندرز همچنین در این باره گفت من فکر می کنم که مذاکره با ایران واقعا  مناسب است. این 
یک فرصت است که نگرانی هایمان را راجع به حمایت شان از برخی گروه های تروریستی و برنامه موشکی شان 

با آن ها در میان بگذاریم.

خبرخبرخبر

خبر

 بیانات رهبر انقالب در دیدار جمعی از زوج های جوان

 افزایش فرزند باید به صورت 
فرهنگ دربیاید

رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستورداد؛ 

 نظارت بر عملکرد دستگاه ها 
درزمینه حجاب

سفیر اتریش در ایران:

 تالش وین حفظ برجام و
 تحقق حقوق ایران است

برنی سندرز: 

آماده ام با ایران مستقیم مذاکره کنم

آغاز فعالیت گشت ارشاد در مترو؛

 ناموفق،
اماثابتقدم

شهرنوشت 6

هفته گذشته خبر ورود گشت های ارشاد به مترو پخش شد و اینطور 
که  گفته می شود فعالیت  این گشت ها در ایســتگاه های مترو شروع  

شده است. 
چند روز پیش بود که محســن محمدیان، مدیــر ارتباطات و امور 
بین الملل شرکت بهره برداری قطار شــهری تهران، به طور رسمی از 
استقرار  مأموران گشت ارشاد در ایســتگاه ها و حتی واگن های مترو 

خبر داد.
او گفت پس از درخواست کتبی فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت 
بهره برداری متروی تهران، از نیروی انتظامی، در حال حاضر مأموران 
پلیس بانوان مترو تهران در ایستگاه ها مستقرند و با ارشاد و همچنین 
تذکر از بانوان بدحجاب می خواهند که شئون اسالمی را چه در ایستگاه 

و چه در داخل واگن رعایت کنند.
»باحجاب وارد مترو شوید« 

محمدیان تأکید کرد که از روز یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹8، کار نصب 
»بنرهای ارشــادی با موضوع بدحجابی« و با محتوای »باحجاب وارد 
مترو شــوید«، در ایستگاه های متروی تهران شــروع  شده است. طی 
چند روز گذشــته خبرهایی از قول مدیران این شــرکت در خصوص 
فعال شدن گشت ارشاد و فعالیت پلیس بانوان در موضوع بدحجابی در 
ایستگاه های مترو منتشر و پس ازآن گزارش  شد که از چند روز پیش 
مأموران زن نیروی انتظامی در ایستگاه های مترو به زنانی که حجاب 
اسالمی را رعایت نکنند، تذکر می دهند. آغاز نصب بنرهای ارشادی در 

ایستگاه های مترو سومین مرحله از اقداماتی است که...

پورمختار:

مقامات بین مسئولیت و زندگی فرزندانشان در خارج یکی را انتخاب کنند
سياست 2

سياست 2

ظریف در نشست خبری:

تعهد محضری می دهم که 1400 
یا در خانه هستم یا دانشگاه
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