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ــت ده روز پس از پايان گفت وگوهاي ايران و آژانس  درس
در حالي كه خبرهاي برگزاري مذاكرات هسته اي ميان ايران 
ــود و دو طرف مصرانه از آمادگي خود براي  ــروه 1+5 داغ ب و گ
ــتون  ــخن مي گفتند، معاون كاترين اش ادامه گفت وگوها س
ــاز ديگري كوك كرد و از درخواست اعضاي 1+5 براي به  س

تعويق افتادن اين مذاكرات خبر داد. 
ــب در  ــتون جمعه ش ــميت، معاون كاترين اش ــگا اش هل
ــه 1+5 آمادگي  ــه باقري اعالم كرد ك ــوي تلفني ب گفت وگ
ــته و تاريخ  الزم را براي برگزاري مذاكرات در ماه ژانويه نداش

جديدي در ماه فوريه را به ايران پيشنهاد كرده است.
ــفر به  ــوراي عالي امنيت ملي در س ــعيد جليلي، دبير ش س
هند زمان مذاكرات را ماه ژانويه اعالم كرده بود، اما طي يك 
ــته زمان و مكان احتمالي مذاكرات چند بار به تعويق  ماه گذش
ــته ميالدي بحث بر سر برگزاري  ــال گذش افتاد. در اواخر س
ــط ماه ژانويه بود، اما اين زمان به اواخر  اين مذاكرات در اواس
ژانويه رسيد و حاال نيز طرف اروپايي صحبت از برگزاري اين 

مذاكرات در ماه فوريه مي كند. 
ــن حال طرف اروپايي همواره تالش كرده كه ايران  در عي
ــد و در اين مورد جديد هم مايا  ــان بده را مقصر اين ماجرا نش
كوسيانچيك، سخنگوي كاترين اشتون در جمع خبرنگاران 
ــنهاد  ــي را به طرف ايراني پيش گفت: ما تاريخ  و مكان ملموس
ــه ايران با مداليته هاي  ــاهد اين بوده ايم ك داديم و همواره ش
مختلفي به ما جواب داده است كه تغيير دادن يا پيشنهاد دادن 

مكان هاي مختلف از نمونه هاي آن است.
وي در عين حال طرف اروپايي را منعطف خواند و با اشاره 
به اين كه ما هيچ مكاني را مستثنا نكرده ايم، مدعي شد: مكان 
ــد كه ايران با  انجام مذاكرات اهميتي ندارد، اما به نظر مي رس
ــد مذاكرات را به  ــرايط جديد مي خواه مطرح كردن مكرر ش

تأخير بيندازد.
ــت نامش  ــن حال يك ديپلمات اروپايي كه خواس در همي
فاش نشود، در اين باره به رويترز گفت: هنوز توافقي درباره دور 
ــت، اما رايزني ها همچنان  بعدي مذاكرات صورت نگرفته اس
ــاي زمان و مكان  ــاره به اين كه وقتي پ ــه دارد. وي با اش ادام
مذاكرات پيش آمد، ما انعطاف پذيري نشان داديم، اظهار كرد 
كه گروه 1+5 قصد داشت يك «پيشنهاد بروز شده» را براي 
از سرگيري مذاكرات سازنده به تهران ارائه كند، ولي فرصتي 

براي اين كار به دست نياورد. 
ــت كه پيش از اين نيز مقامات غربي در  ــتي اس اين سياس
مورد ايران بكار گرفته بودند و تهران را به تعويق در مذاكرات 
ــاختند كه تهران  ــد و اين چنين وانمود مي س متهم مي كردن
ــبرد برنامه هسته اي  ــي براي پيش تالش مي كند با وقت كش

خود زمان بخرد. 
ــا تاكيد بر آمادگي خود بر ادامه  ــا اين حال اين بار ايران ب ب
ــت مذاكرات در تاريخ توافق  مذاكرات تاكيد دارد كه بهتر اس

شده در ماه جاري ميالدي برگزار شود.
ــي امنيت ملي در  ــوراي عال ــي باقري، معاون دبير ش عل
ــب با هلگا اشميت ضمن تاكيد بر  گفت وگوي تلفني جمعه ش
ــته اي از طرف مقابل  آمادگي ايران براي انجام مذاكرات هس
خواست به تاريخ توافق شده براي برگزاري گفت وگوها در ماه 

ژانويه پايبند باشد.
ــيه هم به عنوان دو عضو گروه 5+1  همچنين چين و روس
ــريع تر اين مذاكرات هستند و به  ــتار برگزاري هر چه س خواس
ــد اين آمريكا و متحدان اروپايي اش هستند كه بر  نظر مي رس

تعويق مذاكرات اصرار دارند. 
ــور خارجه چين با تاكيد  ــخنگوي وزارت ام هونگ لي، س
ــريع تر مذاكرات گفت: چين همواره  ــرگيري هرچه س بر از س
ــت كه محتواي مذاكرات مهم تر از مكان  بر اين باور بوده اس

آن است.
ديميتري پسكوف سخنگوي كرملين نيز خاطرنشان كرد 
كه روسيه فقط ابزار ديپلماتيك و سياسي را در برخورد با تهران 

مي پذيرد و هرگونه تحريمي را رد مي كند.
دليل تعويق مذاكرات 

ــخ به اشميت بر آمادگي ايران تاكيد  نه تنها باقري در پاس
كرده، بلكه در روزهاي اخير بعضي مقامات ديگر كشورمان از 
جمله دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزير خارجه، بصراحت از 

آمادگي ايران براي انجام اين مذاكرات سخن گفته اند.
تحليل هاي متفاوتي از تصميم 1+5 براي عقب  انداختن 
ــه تغيير در تيم  ــود دارد كه يك بخش از آن ب ــرات وج مذاك
ــارات جان كري  ــي آمريكا برمي گردد. اظه ــت خارج سياس
ــران موضوعي  ــته اي اي ــاله هس و برنامه اش براي حل مس
ــت كه 1+5 را نيازمند زمان بيشتري براي تصميم گيري  اس
مي كند. نامزد پست وزارت خارجه آمريكا در جلسه رسيدگي 

به نامزدي اش در كميته مناسبات خارجي سناي آمريكا بدون 
اشاره به همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي 
ــي هاي سرزده تاكيد كرد  بر ضرورت موافقت ايران با بازرس
ــت بازدارندگي  ــه ديپلماتيك و سياس ــرفت در جبه و از پيش

سخن گفت. 
پيشنهادها كه ممكن است تفاوت اندكي با درخواست هاي 
اين گروه در مسكو داشته باشد. پيشتر 1+5 بر ضرورت انجام 
سه اقدام از سوي ايران تاكيد كرده بود كه عبارت بود از توقف 
غني سازي 20 درصد، تعطيلي فردو و خروج ذخاير غني سازي 
ــت بازدارندگي آمريكا ممكن است  ــده از ايران، اما سياس ش
مطالبات بيشتري از ايران داشته باشد كه يكي از آنها پذيرش 

پروتكل الحاقي از سوي ايران است. 
از سوي ديگر برخي نيز معتقدند 1+5 نتوانسته است بر سر 
بسته هاي پيشنهادي با ايران به توافق برسد. اين مسلم است 
ــته پيشنهادي مورد چانه زني قرار  كه قبل از مذاكرات مفاد بس
ــت چندان  مي گيرد و احتماال امتيازاتي كه 1+5 ارائه كرده اس
ــال امتيازاتي فراتر از  ــوده و ايران به دنب ــل توجه ايران نب قاب

پيشنهادهاي مطرح از جمله لغو تحريم هاست. 
بروجردي: به تعويق افتادن مذاكرات در حد 

يك ايده است
ــود كه عالالدين  چنين موضوعاتي در حالي مطرح مي ش
ــت خارجي  ــيون امنيت ملي و سياس بروجردي، رئيس كميس
مجلس گفت: موضوع به تعويق افتادن مذاكرات ايران و 5+1 

در حد ايده بوده و تائيد نهايي نشده است.
وي افزود: اكنون اين موضوع به ايران پيشنهاد شده است 
ــطح مذاكره و البي پيگيري مي شود تا به نتيجه نهايي  و در س

برسد.
ــيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس  رئيس كميس

ــان كرد: امكان دارد اين مذاكرات به نتيجه نرسيده  خاطرنش
و زمان برگزاري دور بعدي مذاكرات ايران و 1+5 طبق زمان 

توافق قبلي برگزار شود.
ــي مذاكره زمان  ــه زمان توافق ــا بيان اين ك ــردي ب بروج
ــبي براي مذاكرات است، اظهار كرد: معموال زماني كه  مناس
توافقي براي برگزاري مذاكرات صورت مي گيرد فرض براين 

است كه تغييري در زمان مذاكرات صورت نخواهد گرفت.
بهتر است مذاكرات در زمان مقرر برگزار شود

همچنين سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون 
ــق در برگزاري مذاكرات  ــان اين كه ما تعوي ــت ملي با بي امني
ــاد داريم تعويق زمان  ــت نمي دانيم، گفت: اعتق را به مصلح
مذاكره، روابط جمهوري اسالمي ايران و 1+5 را دچار تالطم 

بيشتري مي كند.
ــاره به درخواست 5+1  ــيني با اش ــين نقوي حس سيدحس
ــراي تعويق مذاكرات به ماه فوريه گفت: اتحاديه  اروپا دليل  ب
ــت، البته آنها  ــي براي تعويق مذاكرات اعالم نكرده اس خاص
اعالم آمادگي كرده اند كه مذاكرات در ژانويه برگزار شود، اما 
ــان اين است كه مذاكرات تا ماه فوريه به تعويق  درخواست ش

بيفتد.
انتقاد متكي از برخي پيشنهادها

ــابق امورخارجه با  ــن حال منوچهر متكي، وزير س در همي
ــران و 1+5 در  ــنهادي مبني بر مذاكره اي ــاد از طرح پيش انتق
ــاوب در پايتخت  ــرد كه اين مذاكرات به تن ــنهاد ك مصر پيش

كشورهاي ايران و 1+5 برگزار شود.
ــتي نوشته است: اخيرا در خبرها آمده بود  متكي در يادداش
ــفر چند روز گذشته خود به  ــورمان در س وزير امور خارجه كش
مصر بر اساس هماهنگي با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، 
پيشنهاد برگزاري گفت وگوهاي آتي جمهوري اسالمي ايران 
با 1+5 در قاهره را ارائه مي دهد در حالي كه به فاصله كوتاهي، 
ــمي مصر(الشرق االوسط) و به  براساس خبر خبرگزاري رس
نقل از يك مقام ارشد دولت اين كشور اعالم مي شود كه مصر 
ــت بعدي مذاكرات هسته اي ايران  هنوز درباره ميزباني نشس

و 1+5 تصميمي نگرفته است.
ــين امور خارجه افزوده است: اين مطلب دگربار  وزير پيش
ــت كه در ديپلماسي نبايد به جايگاه  ــني مويد آن اس و به روش
ــنهادهاي كارشناسي نشده و  ــور چوب حراج بزنيم و پيش كش

غيرهماهنگ با طرف مذاكره خود را اعالم نماييم. 
ــه موضوع جدي و مهم مذاكرات  متكي با بيان اين ك
ــي را نبايد از  ــه عنوان يك موضوع مهم و مل ــته اي ب هس
ــكلي و نمايشي عبور دهيم، افزوده  داالن پروسه هاي ش
ــت تبليغي و تدوين بسته خبري در  ــت: داشتن سياس اس
ــا بايد توجه  ــت، ام ــيه اين گفت وگوها ضروري اس حاش
ــت  ــت كه هدف از اين گفت وگوها نيل به تفاهم اس داش

نه صرفا تبليغات. 

ايهود باراك، وزير جنگ رژيم صهيونيستي در حاشيه 
ــت براي  تشديد  ــوئيس، ضمن درخواس اجالس داووس س
تحريم ها عليه ايران گفت: البته بايد به ياد داشت كه با وجود 
ــد. وي  ــوار به نظر مي رس ــيه و چين انجام اين كار دش روس
ــرائيل انتظار ندارد ايران در  ــت كه اس افزود: واقعيت اين اس

برابر اين تحريم ها سر خم كند. /  فارس
ــخنگوي هيات رئيسه مجلس با  عبدالرضا مصري، س
ــي براي حضور نيكزاد  ــان اين كه مجلس محدوديت زمان بي
ــت، نفس حضور وي در  در وزارت ارتباطات تعيين نكرده اس

وزارتخانه را خالف قانون دانست./ فارس 
ــعود پزشكيان در گفت وگو با نشريه مثلث در پاسخ  مس
ــلمين  ــالم والمس ــي مبني بر اين كه آيا حجت االس به پرسش
ــبي براي به اجماع رساندن  ــن خميني، گزينه مناس سيدحس
ــت، گفت: اصالح طلبان، 72 ملت هستند.  اصالح طلبان نيس
وقتي يك عده از اين طيف گفتند از خاتمي عبور كنيم، قطعا از 
حسن خميني هم عبور مي كردند و اين براي آنها كاري ندارد.

ــكوف، سخنگوي رئيس جمهور روسيه   ديميتري بيس
ــت گفت:  ــنال انتريس ــه با روزنامه آمريكايي نش در مصاحب
ــت و با  ــاره ايران موافق اس ــنگتن درب ــكو با موضع واش مس
ــترش سالح هسته اي  نگراني هاي آمريكا در زمينه عدم گس

همراهي مي كند.
ــچي، دبيركل حزب كارگزاران با  غالمحسين كرباس
ــد بر اين كه بايد در انتخابات فعال بود، گفت: كارگزاران  تاكي
ــت، اما  ــاي اصالح طلب هماهنگ اس ــاير مجموعه ه با س
ــت با كساني كه اخيرا ادعاي اصالح طلبي كرده اند  ممكن اس

و جزو اصالح طلبان بدلي هستند، هماهنگ نباشد. /  مهر
سردار علي نصيري، فرمانده سپاه استان تهران گفت: 
ــپاه استان  ــترك فرهنگي ميان س ــكيل كارگروه مش با تش
ــات  ــران و اداره آموزش و پرورش تهران و برگزاري جلس ته
ــدد، جوانب مختلف برگزاري و اعزام به اردوهاي راهيان  متع

نور مورد بررسي قرار گرفت. /  فارس
ــجوني در توضيح اظهارات  ــالم جعفر ش حجت االس
ــوي و كروبي گفت: منظورم  اخيرش مبني بر آزاد بودن موس
ــيبي  ــه مردم به آنها آس ــراد براي اين ك ــود كه اين اف ــن ب اي

نرسانند تحت حفاظت نيروهاي امنيتي هستند. /  فارس
ــت ارتباطات و  ــت معاون ــيخان، سرپرس ــد ش محم
ــش به اظهارات  ــر رئيس جمهور در واكن ــاني دفت اطالع رس
ــال نشدن  اسامي  ــخنگوي قوه قضاييه مبني بر ارس اخير س
ــوه قضاييه گفت:  ــوي دولت به ق ــكار بانكي از س 300 بده
ــا و نبود انگيزه جدي براي  ــايد دليل اين گونه اظهارنظره ش
ــاله، قرارداشتن نام افراد خاصي در فهرست  پيگيري اين مس

پيوست نامه دولت باشد. /  ايرنا
وزير امور خارجه كشورمان براي شركت در بيستمين 
ــران اتحاديه آفريقا، ديروز به آديس آبابا، پايتخت  نشست س
ــران، عضو ناظر اتحاديه  ــالمي اي اتيوپي رفت. جمهوري اس

آفريقاست.  /  ايرنا

مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با بيان اين كه 
ــوز مذاكره با آمريكا را  ــام معظم رهبري به هيچ كس مج مق
ــت، گفت: مذاكره اي كه مبناي قانوني داشته باشد و  نداده اس

با اجازه رهبري باشد، هيچ گاه صورت 
نگرفته است.

ــي در گفت وگو  ــر واليت علي اكب
ــايعه چندي قبل  ــار ديگر ش ــا مهر ب ب
ــا آمريكا را رد  ــي بر مذاكره خود ب مبن
ــچ مذاكره اي با  ــرد و افزود: بنده هي ك
آمريكايي ها نه در عمان و نه در غير از 

عمان نداشته ام.
ــت فردي  وي ادامه داد: ممكن اس

ــي دارد، با آمريكايي ها صحبت  ــنامه ايران كه تنها يك شناس
ــانه هاي خارجي اين موضوع را بزرگنمايي  ــد و آنها در رس كن
ــتند؛ اما  كرده و بگويند كه ايران و آمريكا در حال مذاكره هس
چنين موضوعي هيچ ربطي به حكومت ندارد. در اين باره هم 
من اطالعي ندارم كه چه كسي مذاكره كرده يا نكرده است.

ــام معظم رهبري  ــاور مق ــد كرد: به عنوان مش وي تاكي
ــاي مذاكره با ايران را  ــم كه اگر هم آمريكايي ها ادع مي گوي
مي كنند چنين چيزي وجود ندارد و اين كه اگر هم بوده ربطي 
ــان و نه در غير  ــچ مذاكره اي نه در عم ــه نظام ندارد. ما هي ب

عمان نكرده ايم.
ــاره به انتخاب جان كري به عنوان  واليتي همچنين با اش
ــزد تصدي وزارت امور خارجه آمريكا گفت: اگر عقالنيتي  نام
در آمريكا حاكم باشد بايد حتما تجديد نظري در سياست هاي 

خود بكنند.
مشاور مقام معظم رهبري تصريح كرد: مساله هسته  اي، 
مساله راهبردي ماست. استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي 
ــالمي ايران به هيچ وجه از آن  ــت كه جمهوري اس حقي اس

نمي گذرد و اين امر مورد اتفاق همه است.
آمريكا تجربه عراق و افغانستان را درباره ايران 

تكرار نخواهد كرد
وي اظهار كرد:   در جنگ نيز آنها حتما تجربه افغانستان و 

ــراق را در ايران تكرار نخواهند كرد. امروز آمريكا ضعيف تر  ع
ــت و ايران  ــتان اس از آمريكاي زمان حمله به عراق و افغانس

امروز به مراتب قوي تر از عراق و افغانستان است.
ــداري  ــي بي ــع جهان ــر مجم دبي
ــالمي همچنين با اشاره به حوادث  اس
سوريه گفت: آنهايي كه ضدمقاومت 
و  ــتند  ــت ها هس ــه صهيونيس علي
ــه و غربي ها با حمله  مرتجعين منطق
ــه طاليي مقاومت  ــوريه به حلق به س

حمله كردند.
ــوريه  واليتي تصريح كرد: اگر س
ــزب اهللا  ــتيك از ح ــتيباني لجس پش
ــاس در جنگ  ــزب اهللا در جنگ33 روزه و حم ــرد، ح نمي ك
ــت نمي آوردند. سوريه نقش بسيار  22 روزه پيروزي را به دس
ــت مقاومت  ــي و كليدي در منطقه براي اين كه سياس اساس

استوار پيش برود و يا خداي نكرده متزلزل شود، دارد.  
هيچ اقدام انتخاباتي را به درخواست 

مقام معظم رهبري انجام نداده ام
ــاور مقام معظم رهبري همچنين در پاسخ به پرسش  مش
ــت خارجي در كشور و اين  ــكالت سياس ديگري درباره مش
ــت خارجي باعث مسائل ديگر در  ــكل سياس تحليل كه مش
ــت يك  ــت و اين كه آيا مي پذيريد قرار اس ــده اس ــور ش كش
ــت بعدي را براي  ــته نزديك به رهبري دول ــات برجس ديپلم
ــكل به عهده بگيرد، گفت: پاسخ هر دو سوال  حل همين مش

منفي است.
ــاني  ــتم و نهم يكي از كس وي افزود: من در مجلس هش
ــت گرفته و سعي كرديم اصولگرايان را  بودم كه پرچم به دس

دور هم جمع كنيم.
وي ادامه داد: در قضيه رياست جمهوري نيز مساله همين 
ــت و بنده در هيچ مقطعي در اقداماتي كه انجام داده ام، به  اس
درخواست مقام معظم رهبري نبوده است كه ايشان بخواهند 
اين كار را انجام دهم. بنده به عنوان يك شهروند ايراني معتقد 

به نظام تكليف خود مي دانستم كه كاري انجام دهم.

ــات شبانه  ــالمى درباره جلس ــوراى اس رئيس مجلس ش
ــراى هدفمندى يارانه ها گفت: در موضوع  دولت و مجلس ب

هدفمندى هنوز به نتيجه روشنى نرسيده ايم.
ــيه مراسم  به گزارش مهر، على الريجانى ديروز در حاش
ــخيرى درخصوص جلسات شبانه  ــت آيت اهللا تس گراميداش
ــبانه زياد  ــات ش اقتصادى دولت و مجلس گفت: از اين جلس
ــت، بحث هايى ميان دولت و مجلس وجود دارد، اما هنوز  اس
ــيده است. الريجانى در  ــنى نرس اين بحث ها به نتيجه روش
ــش كه آيا شنبه شب (ديشب) هم با دولت  ــخ به اين پرس پاس

جلسه داريد، گفت: بله، اين جلسه برگزار مي شود.
رئيس مجلس همچنين در پاسخ به اين ادعا كه گفته شده 
ــه برخى نمايندگان دولت و مجلس با حضور  ــت در جلس اس
ــان بر اجراى  رئيس قوه مقننه و در حضور رهبر انقالب، ايش
ــدى يارانه ها تاكيد كرده اند،  ــريع تر فاز دوم هدفمن هرچه س

گفت: خير، ما چنين چيزى را تائيد نمى كنيم.
الريجاني همچنين با اشاره به مواضع اخير عسكراوالدي 

درخصوص موسوي و كروبي گفت: فكر نمى كنم نظام بر اين 
باور باشد كه اگر كسى اشتباه كرد، نبايد به بدنه نظام بازگردد، 
اما اين افراد بايد قبول كنند كه اشتباه كرده اند و اگر اين اتفاق 

بيفتد، مى توانند بازگردند.
ــئوالن نظام  ــى از مس وى همچنين تاكيد كرد: مگر كس
ــت اين افراد اگر اشتباه خود را قبول كنند، نمي توانند  گفته اس
ــتباه كرده اند و البته  ــد؟ اين افراد قبول نكردند كه اش بازگردن
ــا در زمان حال براى  ــت از بحث ه ــن فكر مى كنم اين دس م

كشور خاصيتى ندارد.
نامه الريجانى به احمدى نژاد براى بودجه يك دوازدهم

ــيون  ــي الرضا ثروتي، عضو كميس ــن حال موس در همي
ــس در گفت وگو با فارس با بيان اين كه  ــه و بودجه مجل برنام
ــت ارائه اليحه  ــور درخواس ــس از رئيس جمه ــس  مجل رئي
ــت، گفت: اليحه  بودجه يك دوازدهم به مجلس را كرده اس
ــواه دو ماهه براى دولت  ــم به مجلس نيايد، تنخ يك دوازده

تصويب خواهد شد.

 واليتي: 
هيچ گاه با اجازه رهبري مذاكره اي با آمريكا صورت نگرفته است

الريجاني: هنوز در مورد هدفمندي به نتيجه روشنى نرسيده ايم

درخواست 1+5 براي تعويق مذاكرات هسته اي 
باقري: طرف مقابل به تاريخ توافق شده براي برگزاري گفت وگوها در ماه ژانويه پايبند باشد

چكيده خبر پيشنهاد ايران براي تشكيل 
سازماني نظامي متشكل از 

كشورهاي اسالمي
ــورمان از پيشنهاد جمهوري اسالمي ايران  وزير دفاع كش
براي تشكيل سازمان نظامي متشكل از كشورهاي اسالمي و 

با هدف دفاع از مسلمانان خبر داد.
به گزارش فارس، سردار احمد وحيدي ديروز در ديدار جمعي 
ــلح كشورهاي اسالمي  از قاريان و حافظان قرآن نيروهاي مس
گفت: اين سازمان براي ورود به عرصه دفاع از مسلمانان سراسر 
ــت.  ــطين اس ــت و مهم ترين كاركرد آن، موضوع فلس دنياس
ــتاوردهاي نظامي  وزير دفاع تصريح كرد: ما بارها گفته ايم دس

جمهوري اسالمي ايران متعلق به همه مسلمانان است. 
ــع خبرنگاران،  ــخناني در جم ــدي همچنين طي س وحي
ــتقرار موشك هاي پاتريوت در منطقه را موجب سوءتفاهم  اس
ميان كشورها دانست. وي حضور نيروهاي بيگانه در منطقه را 
غير مثبت ارزيابي كرد و افزود: اين حضور هيچ دستاورد خوبي 

براي منطقه ندارد و ما نيز آن را با سوءظن دنبال مي كنيم.
وحيدي درخصوص مسائل سوريه نيز گفت: منطق ايران 
در اين باره بسيار روشن است و نبايد كشور و ارتشي كه در خط 

مقدم مبارزه با اسرائيل است، تضعيف شود.
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توصيه آيت اهللا يزدي به 
نامزدهاي اصولگرا

ــا بيان اين كه  ــين حوزه علميه قم ب ــس جامعه مدرس رئي
ــاني كه مي خواهند نامزد شوند، به ائتالف  ــت كس خوب اس
ــه گانه اصولگرايان اضافه شوند، گفت: بهتر است كساني  س

كه كنارمي روند، همكار يا وزير شوند.
ــخ به  ــت اهللا محمد يزدي در گفت وگو با فارس در پاس آي
ــي درباره ائتالف سه گانه اصولگرايان، گفت: بايد ديد  پرسش
ــاني كه در  ــع چگونه خواهد بود، اما اين كه كس ــده وض در آين
ــر ائتالف كنند تا  ــي دارند با يكديگ ــات موقعيت خوب انتخاب
درآينده فردي كه شرايط بهتري دارد نامزد شود و باقي به نفع 
او كنار بروند و با دولت آينده همكاري كنند، كار خوبي است.

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: نكته اصلي 
ــد،  ــت كه در ائتالف اصولگرايان، بايد محور اين باش اين اس
يك نفر كه نامزد نهايي مي شود، بقيه به عنوان وزير يا همكار 

در كنار دولت باشند.
ــترده تر  وي با بيان اين كه اگر اين ائتالف تا حدودي گس
شود، خوب است، تاكيد كرد: بنده با يكي دو عضو اين ائتالف 
ــت كه افرادي كه به نفع  حضوري صحبت كردم؛ مبنا اين اس
ــند در كابينه رئيس جمهور حضور  ــزد نهايي كنار مي كش نام

داشته باشند و ان شاءاهللا همين طور خواهد شد.

ميرتاج الديني: آمار ارائه شده 
درباره گام دوم هدفمندي 

يارانه ها صحت ندارد
ــي گفت: آمار  معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساس
ــراي مرحله دوم هدفمندي  ــي كه در مورد تبعات اج و ارقام
ــوخت و حامل هاي انرژي از سوي برخي  يارانه ها و قيمت س
ــود نه تنها صحت ندارد، بلكه  ــانه ها مطرح مي ش افراد در رس
ــي سعي در تشويش اذهان  با اعالم آمار و ارقام غيركارشناس

عمومي دارند.
ــيدمحمدرضا  ــاني دولت، س به گزارش پايگاه اطالع رس
ــي با بيان اين كه برخي ها از ابتدا با اجراي قانون  ميرتاج الدين
ــار و ارقام   ــي برخورد كردند و آم ــدي يارانه ها سياس هدفمن
غيركارشناسي را ناشي از نرخ تورم و حامل هاي انرژي اعالم 
كردند، گفت: اكنون آنها درصدد هستند تا مواضع خود را براي 

گام بعدي هدفمندي يارانه ها از سر بگيرند.
ــزود: ملت ايران آثار مرحله اول هدفمندي يارانه ها  وي اف
را كه با قوت اجرا شد، مشاهده كردند و اگر با برخي مشكالت 
ــد، طعم شيرين آن را بيشتر  ارزي و اقتصادي مصادف نمي ش

احساس مي كردند.
ــاره  ــي با اش معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساس
به اين كه برخي با موضوع هدفمندي يارانه ها سياسي برخورد 
ــان كرد: برخي خلط سياسي كرده و سعي  مي كنند، خاطرنش
ــكالت اقتصادي را به هدفمندي يارانه ها  مي كنند همه مش
ــام اقتصاددانان روي اين موضوع  ــط دهند در حالي كه تم رب
ــوي عدالت  اجماع دارند كه هدفمندي يارانه ها يك گام به س

و افزايش قدرت خريد مردم است.
ــاره به ادعاهاي برخي  كه هدف دولت  ميرتاج الديني با اش
ــي مي  دانند،  را از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها سياس
ــان كرد: ادعاهاي بي اساس برخي  باعث شد مرحله  خاطرنش
ــوراي اسالمي  ــوي مجلس ش اول هدفمندي يارانه ها از س
ــكوت بماند و در دولت دهم اجرا شود  ــش ماه مس به مدت ش
ــه دوم نيز همين تعبير را به كار مي برند، در  ــال درباره مرحل ح

صورتي كه اين موضوع صحت ندارد.

رئيس جمهور: 
يكي از راه هاي اصالح اقتصاد جهان 

ايجاد بانك اسالمي است
ــعه  ــمند بانك توس ــاره به خدمات ارزش رئيس جمهور با اش
ــالمي تاكيد كرد: يكي از راه هاي  ــورهاي اس ــالمي به كش اس

اصالح اقتصاد جهان، ايجاد بانك اسالمي است.
ــدار احمد  ــژاد در دي ــود احمدي ن ــزارش ايرنا، محم ــه گ ب
ــعه اسالمي در تهران يادآور شد:  محمدعلي، رئيس بانك توس
ــدن  ــودن اقتصاد و همچنين برچيده ش ــرفت و عادالنه ب پيش
ــالمي است.  ــكالت از جهان، نيازمند وجود بانك اس فقر و مش
احمدي نژاد گفت: توسعه اين بانك براساس قانون شرع مقدس 
اسالم، پول و سرمايه مبتني بر پايه احكام و معارف ديني است.

رئيس جمهور با اشاره به فعاليت هاي امروز بانك ها در سطح 
ــاختار سرمايه داري به دنبال  دنيا تصريح كرد: اين بانك ها با س

انتقال پول از جيب فقرا به سرمايه داران هستند.
ــازار جهاني،  ــول رايج در ب ــا بيان اين كه پ ــژاد ب احمدي ن
ــكا بدون  ــك مركزي آمري ــت، گفت: بان ــي اعتباري اس پول
ــتوانه اي به هر ميزان كه مي خواهد پول كاغذي چاپ  هيچ پش
ــت كه به طور  كرده و روانه بازار مي كند و اين به معناي آن اس
ــته و در اختيار افرادي  ــاير ملت ها برداش دائم ثروت از جيب س

خاص قرار مي گيرد.
ــا تاكيد بر اين كه وضع موجود در عرصه جهاني هرگز  وي ب
ــاختار اقتصادي دنيا را نخواهد داد، تصريح كرد:  اجازه اصالح س
ــالمي با پول اسالمي مي تواند از راه هاي اصالح  ايجاد بانك اس
اقتصاد جهان باشد. رئيس جمهور اظهار كرد: ما معتقديم تجربه 
ــيار خوبي است كه بايد حوزه  ــعه اسالمي تجربه بس بانك توس

عمل آن هرچه بيشتر گسترش يابد.


