
هاشمي: اميد ايجاد شده 
در مردم را بايد حفظ كرد

ــخيص  ــس مجمع تش رئي
ــا بيان اين كه  مصلحت نظام ب
ــن وظيفه دولت آينده،  مهم تري
تقويت اميد ايجاد شده در ميان 
ــت، تاكيد كرد: انتظار  مردم اس
ــي رود رئيس جمهور جديد از  م
ــن دوره در  ــه در اي ــي ك فرصت
ــن نحو  ــه بهتري ــار دارد ب اختي

استفاده كند.
ــنجاني در ديدار  ــنا، آيت اهللا هاشمي رفس به گزارش ايس
ــور،  ــاري، صنعتي و توليدي كش ــاي اتحاديه هاي تج اعض
ــاي كار و  ــروز توليدگران، نيروه ــرايط ام ــح كرد: ش تصري
ــتفاده مناسب از منابع  ــت و بايد با اس ــخت اس صنعتگران س
ــرب موجود، بتدريج  ــاني و مديران مج ــمند انس متعدد ارزش
ــت را رفع و موانع صدور  ــكالت بخش هاي توليد و صنع مش
خدمات فني و تجارت را مرتفع كنيم.رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با اشاره به تاكيد سياست هاي سند چشم انداز 
ــور بر لزوم كاهش 10  ــعه كش ــاله توس و برنامه هاي پنجس
ــور به درآمدهاي نفتي گفت: از ابتدا  ــتگي كش درصدي وابس
مبناي سياست هاي اقتصادي بر اين بود كه درآمدهاي نفتي، 
صرف تقويت بخش هاي توليدي، صنعت و كشاورزي شود و 
بخشي از مازاد درآمدها نيز براي شرايط بحراني كشور ذخيره 
شود؛ اما متاسفانه در سال هاي اخير به جاي حمايت از توليد، 

واردات مورد توجه قرار گرفت.
ــور در انتخابات  وي با توجه به تغيير مديريت اجرايي كش
ــدواري كرد در دولت جديد،  ــت و چهارم خرداد، ابراز امي بيس
ــاي كيفي و مجرب در بخش هاي صنعت و توليد به كار  نيروه
ــوند تا مشكالت موجود در اين بخش ها بتدريج رفع  گرفته ش
ــار مي رود  ــان كرد: انتظ ــنجاني خاطرنش شود.هاشمي رفس
رئيس جمهور جديد با مطالعه دقيق و استفاده از افراد متخصص 
ــرايط موجود است،  ــرط تغيير و تحول ش و مخلص كه پيش ش
بتواند همراه با رفع مشكالت معيشتي و اقتصادي، ارزش هاي 
ــردم را تقويت كرده و اميدي را كه در  ــي، ملي و انقالبي م دين

دل هاي آنان ايجاد شده است، تقويت و تداوم بخشد.
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مواظب «اخالق اجتماعي» باشيد
ــاده به رئيس جمهور منتخب  يكي از اولين نامه هاي سرگش
ــيدمهدي طباطبايي از  ــالم س ــر شد. حجت االس ديروز منتش
منبري هاي مشهور پايتخت و استاد اخالق در نامه اي سرگشاده 
نه از مباحث سياسي روزمره كه از بحران اخالق اجتماعي براي 
ــان كرده  ــت.طباطبايي در نامه اش خاطرنش دكتر روحاني نوش
ــور دچار مشكل جدي شده  ــت: اخالق اجتماعي هم در كش اس
ــت. احترام بزرگان در همه قشر ها آسيب  ديده، نهاد خانواده  اس
ــت، حرمت افراد لطمه ديده و تندروي ها،  ــده اس دچار بحران ش
ــي و اجتماعي را دچار تزلزل كرده. مردم همه  ــبات سياس مناس
ــا آگاهي كامل از  ــا را ديدند و ب ــنيدند، عملكرد ه ــا را ش حرف ه
ــا به نطق ها، مطالب، افكار، آثار و  ــع و برنامه ديگر نامزده مواض
منطق حاكم بر برنامه هاي شما راي دادند لذا يك همت و حميت 
بسيار ويژه اي را در اين بخش مي طلبد كه به فضل خداوند متعال 

و برنامه ريزي دقيق حل خواهد شد.
احمدي نژاد بنياد بهار را تاسيس مي كند؟

ــيدمحمد  ــات در پايان دولت س ــردان دولت اصالح دولتم
ــال 84 براي آن كه محفلي براي همفكري و كنش  خاتمي در س
سياسي بعد از خروج از قدرت داشته باشند، بنياد باران را تاسيس 
كردند. به نظر مي رسد اين سنت در دولت احمدي نژاد هم ادامه 
ــايت تابناك نوشت: محمود  ــد.در همين خصوص س يافته باش
ــژاد و حلقه اصلي اش قصد دارند بنيادي با عنوان بنياد  احمدي ن
بهار تاسيس كنند تا در دوران پس از قدرت به رايزني و همفكري 

بپردازند. 
تنها عضو كابينه احمدي نژاد كه احتماال مي ماند

ــور خارجه دولت دهم تنها  ــر علي اكبر صالحي، وزير ام دكت
چهره دولت احمدي نژاد است كه ممكن است در تركيب كابينه 

دولت يازدهم باقي بماند.
سابقه همكاري صالحي با حسن روحاني در مديريت پرونده 
هسته اي در دوران سابق از جمله داليل احتمالي حضور صالحي 
ــرژي اتمي از جمله  ــازمان ان ــت. مديريت س در كابينه آينده اس
ــت كه گفته مي شود ممكن است صالحي در دولت  مناصبي اس

يازدهم به آنجا برود.
البته سايت مشرق نيوز در خبري مدعي شد حسين فريدون، 
ــاور سابق وزير امورخارجه در  برادر رئيس جمهور منتخب و مش

كابينه آينده هدايت سازمان انرژي اتمي را برعهده مي گيرد.
مقصر ناكامي اصولگرايان كيست؟

ــت جمهوري  ــك هفته از پايان انتخابات رياس ــت ي با گذش
ــث چرايي ناكامي  ــايت هاي خبري اصولگرا بح يازدهم، در س

اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري داغ شده است.
ــترين انگشت  در جمع بندي اين تحليل ها، اصولگرايان بيش
اتهام را متوجه جبهه پايداري براي شكستن اجماع اصولگرايان 
ــم مقصر ناكامي  ــه جبهه پايداري ه ــت ك كرده اند و جالب اس

اصولگرايان را احمدي نژاد مي داند.
ــي از تحليل  ــته به احمد توكلي در بخش ــايت الف، وابس س
ــت: اصولگريان هيچ نسبتي با  خود درباره نتيجه انتخابات نوش
ــته و ندارد، اما چون اصولگرايان از ابتدا  جريان احمدي نژاد نداش
ــن نكرد، امروز عملكرد  ــبت به اين گروه روش موضع خود را نس

احمدي نژاد هم پاي اين جريان نوشته مي شود.
ــوي ديگر حجت االسالم عليرضا پناهيان از چهره هاي  از س
ــي پيرامون نتايج انتخابات  ــك به جبهه پايداري در تحليل نزدي
ــت جمهوري گفته است، كسي در اين دوره راي بيشتري  رياس
ــت ايجاد كند و اين  ــترين تقابل را با دول ــت بيش آورد كه توانس
ــي از نارضايتي از  ــكاالت دولت فعلي بود. موج ــره برخي اش ثم
ــمت نقطه مقابل دولت  ــرد اقتصادي دولت، مردم را به س عملك
ــود و اگر بداخالقي هاي  ــن گراني پديد نيامده ب ــتاد. اگر اي فرس
ــود، هرگز چنين اقبالي  ــور در مجلس پيش نيامده ب رئيس جمه

به آقاي روحاني نمي شد.

نبض سياست

ــفير پيشين آمريكا در سازمان ملل در يادداشتي تاكيدكرد  س
ــه  ــده ايران، در دوران مذاكرات خود با س ــور برگزي رئيس جمه

 كشور اروپايي، غرب را تمسخر و تحقير كرده است.
ــين اياالت متحده  به گزارش فارس، جان بولتون، سفيرپيش
ــازمان ملل متحد كه در دوران مذاكرات ايران و سه كشور  در س
اروپايي، عهده دار اين سمت بود، در يادداشتي طوالني در پايگاه 
ــبكه خبري فاكس نيوز، از استقبال طرف هاي  اطالع رساني ش
ــفيد و اتحاديه اروپا از برگزيده شدن حسن  غربي از جمله كاخ س

روحاني به رياست جمهوري اسالمي ايران انتقاد كرده است.
ــون از رئيس جمهور منتخب ايرانيان  بنابراين گزارش، بولت
به عنوان كسي ياد مي كند كه «بي وقفه» حامي انقالب اسالمي 
ــوراي عالي  ــت، از جمله در دوراني كه دبيري ش ــران بوده اس اي
ــاله هسته اي ايران را  امنيت ملي ايران و مذاكره درخصوص مس

به عهده داشته است. 
ــتباه خواندن رويكرد سه كشور اروپايي در  بولتون ضمن اش
مذاكرات خود با حسن روحاني، مدعي شده است كه ايران از يك 
دوره زماني 3/5 ساله كه به شكل يك فرصت در دوران مذاكرات 
ــت آورد، براي تكميل توانمندي هاي فني  روحاني با غرب به دس
ــته اي خود استفاده كرد و به توليد تعداد بيشتري سانتريفيوژ  هس

پرداخت، هرچند كه ظاهرا اين سانتريفيوژها نمي چرخيد.
بولتون تصريح كرده است كه «روحاني يكي از كليدي ترين 
ــب  ــرد براي خريد زمان و كس ــراي اين راهب ــا را در اج نقش ه

مشروعيت براي برنامه هسته اي ايران داشت.»
ــازمان ملل ادعا كرده كه آقاي  ــين آمريكا در س ــفير پيش س
روحاني قول داده بود كه ايران پروتكل الحاقي را امضا مي كند، 

امري كه تاكنون هم اتفاق نيفتاده است.
بولتون سپس به تعليق غني سازي اورانيوم در دوران مذاكرات 
روحاني با غرب اشاره كرده و به گفته هاي آقاي روحاني در آن دوران 
ــت: «ما داوطلبانه اين كار را انتخاب كرديم و اين به  پرداخته اس
ــال ادامه يابد.  ــت كه تعليق مي تواند يك روز يا يك س آن معناس
اين به ما مربوط است. تا زماني كه ايران فكر كند تعليق سودمند 
ــت به آن ادامه مي دهد و هر وقت كه ديگر تعليق را نخواهد،  اس

به پايان خواهد رسيد.»
ــت مفصل كه مخاطبان فقط تنها خالصه اي  در اين يادداش
ــون تصريح مي كند كه  ــش رو دارند، جان بولت ــز از آن را پي موج
ــه در واقع به معني ادامه برنامه  ــد روحاني بر تعليق داوطلبان تاكي
ــاس توانمندي ها و نقاط ضعف فني ايران  هسته اي ايران براس

بود، نه به معني تطابق آن با توافق با سه كشور اروپايي.
ــازمان ملل يادداشت خود را چنين  ــفير سابق آمريكا در س س
ــد  ــت: «روحاني در دوراني كه مذاكره كننده ارش ــان داده اس پاي
ــخره كرد و تحقير  ــته اي ايران بود، غرب را فريب داد، مس هس

كرد... داليل زيادي وجود دارد كه باور كنيم او پس از رسيدن به 
رياست جمهوري نيز همين كار را خواهد كرد.»

اضطراب مقامات صهيونيست پس از انتخابات 
ايران

ــت وزير اسرائيل كه طي چند روز گذشته بعد از پيروزي  نخس
ــيده، مانع  ــت جمهوري كوش ــن روحاني در انتخابات رياس حس
ــار نيز با تاكيد بر  ــود، اين ب ــر رويكرد غرب در قبال ايران ش تغيي
ــتار توقف غني سازي  اين كه نبايد فريب روحاني را خورد، خواس

در ايران شد.
به گزارش فارس و به نقل از روزنامه «جروزالم پست»، مدت 
كوتاهي بعد از اين كه سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
ــازي 20 درصد در  ــد ايران براي متوقف كردن غني س مدعي ش
ازاي كاهش تحريم هاي بين المللي آماده است، بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير اسرائيل خواستار توقف غني سازي اورانيوم ايران در 

تمامي سطوح شد.
ــته، به جهان  ــه روز گذش ــومين  بار طي س نتانياهو براي س
هشدار داد، فريب حسن روحاني، رئيس جمهور منتخب ايران را 
نخورند. او پيش از ديدار با جان برد،  وزير امور خارجه كانادا گفت: 

ــي رئيس جمهور جديد ايران بسيار شفاف است. او نويسنده  مش
ــت. روحاني دكترين خود  ــازي» اس دكترين «مذاكره و غني س
ــران مي تواند با آرام كردن  ــريح كرده و گفته اي را در كتابش تش
جامعه بين المللي، به طور پيوسته و يكنواخت در برنامه هسته اي 

خود پيشروي كند.
نخست وزير اسرائيل با بيان اين مطالب افزود: نمي توانيم به 
ــازي ادامه دهد. نمي توانيم به ايران  ــران اجازه دهيم، به اين ب اي
اجازه دهيم از طريق مذاكرات بي پايان، زمان را تلف كند. تهران 

بايد از قوانين شوراي امنيت سازمان ملل پيروي كند.
نتانياهو بار ديگر بر موضع اسرائيل كه سال گذشته در اتاواي 
كانادا آن را بيان كرده بود، تاكيد كرد و گفت، جهان بايد خواستار 
ــته اي در همه سطوح و  ــازي همه مواد هس توقف كامل غني س
ــته شدن كل تاسيسات هسته اي ايران شود. تا زماني كه  نيز بس
ايران به اين درخواست ها عمل نكرده، بايد فشار بر اين كشور را 
افزايش داد. برنامه تسيلحات هسته اي ايران بايد متوقف شود.

ــف كامل روابط  ــم كانادا براي توق ــن از تصمي وي همچني
ــت اين گونه  تجاري خود با ايران قدرداني كرد و گفت، الزم اس

فشارها ادامه يابد.

ــورش  ــد،  كش ــر خارجه كانادا نيز مدعي ش ــان برد، وزي ج
ــران اعمال كرده و  ــا را در جهان عليه اي ــديدترين تحريم ه ش
ــد ندارد اين  ــود را تغيير نداده،  قص ــير خ ــا زماني كه ايران مس ت

تحريم ها را تغيير دهد.
ــا از طريق آن مي توانند  ــا راهي كه ايراني ه ــزود: تنه وي اف
جديت خود را نشان دهند، در پيش گرفتن اقدامات قاطع است، 

مذاكره، كافي نيست.
ــات مي تواند فرصتي  ــد انتخاب ــه داد: هر چن ــان برد ادام ج
ــير متفاوتي در پيش گيرد، اما تا زماني  ــد تا مس براي ايران باش
ــد، الزم است مردم  ــي وجود نداشته باش ــرفت ملموس كه پيش

آزاديخواه، به تكريم تحريم ها ادامه دهند.
حسن روحاني، رئيس جمهور منتخب كشورمان در نخستين 
ــس خبري خود با تاكيد بر اين كه دوره اقداماتي همچون  كنفران
ــته است، تاكيد كرد ايران به هيچ وجه از حقوق ملت  تعليق گذش

خود كوتاه نمي آيد.
ــاره  وي همچنين تحريم هاي ايران را ظالمانه خواند و با اش
ــا برنده تحريم هاي  ــرائيل را تنه به بحران اقتصادي غرب، اس

جمهوري اسالمي ايران خواند.

بولتون: روحاني درگذشته بارها غرب را تحقير كرد
مقامات  رژيم صهيونيستي از مواضع غربي ها در خصوص پيروزي روحاني در  انتخابات  ايران انتقاد كردند

پاسخ ضرغامي به نامه عارف
 رفتار شما مي تواند الگوي خوبي 

براي رعايت انصاف و واقع بيني باشد
مهندس ضرغامي طي 
ــه اي از تعامل خوب و  نام
اخالقي دكتر عارف با رسانه 
ــان انتخابات   ملي در جري
رياست جمهوري قدرداني 
ــه آمده  ــن نام ــرد. در اي ك

است:
ــد جناب  ــرادر ارجمن ب

آقاي دكتر عارف
با سالم

ــي  ــه حاكي از قدرشناس ــز جنابعالي ك ــه محبت آمي نام
ــحالى اينجانب و همه  ــب خوش ــت، موج و جامع  نگري اس

خدمتگزاران نظام در رسانه ملي شد.
ــتاد انتخابات  ــكاران در س ــال مراتب رضايت هم متقاب
ــازمان از تعامل بسيار خوب؛ اخالقي و صميمانه جنابعالي  س

با آنان را خدمت شما اعالم مي كنم.
ــخصيت هاي  ــر همه جريان ها و ش ــد اگ چه خوب مي ش
سياسي، در عين حفظ مواضع فردي و گروهي، جانب انصاف 
ــتند و نسبت به آنچه كه پيرامون آنان مي گذرد  را روا مي داش
«واقع بينانه» برخورد كرده و نقاط قوت و ضعف خود و رقيب 
ــي ارزيابي و قضاوت  ــتري از تقواي اله ــه و در بس را صادقان

مي   كردند.
ــوي خوبي براي  ــي در طول اين مدت الگ ــار جنابعال رفت
ــال موفقيت روزافزون  ــت. از خداوند متع تحقق اين آرزو اس

شما را خواهانم.

احتمال تشكيل كميته مشترك 
بين مجلس و دولت جديد براي 

رايزني درباره كابينه
در حالي كه اين روزها گمانه زني هاي مختلف درباره كابينه 
ــت: در صورت  ــت نايب رئيس مجلس گف ــده در جريان اس آين
ــت رئيس جمهور منتخب و رئيس مجلس، احتماال كميته  موافق
ــتركي بين مجلس و دولت جديد براي رايزني درباره كابينه  مش
ــت دولت جديد  ــي برنامه ها يا قوانين ضروري كه نياز اس و برخ

كارش را با آنها آغاز كند، تشكيل مي  شود.
ــران در مجلس در گفت وگو  ــر، نماينده ته ــا باهن محمدرض
ــم از نيمه مرداد و  ــكيل كابينه يازده ــاره به تش ــا فارس، با اش ب
رايزني هايي كه ممكن است در اين زمينه انجام شود، اظهار كرد: 
ــاي دو قوه توافق كنند، مي توان در اين كميته مشترك  اگر روس

در مورد نحوه تشكيل هيات وزيران رايزني كرد.
ــكيل خواهد شد  وي با بيان اين كه اين كميته در صورتي تش
ــورت هايي انجام  كه آقاي روحاني مصلحت بداند و بخواهد مش
ــود،  ــامي كه در مورد كابينه يازدهم مطرح مي ش دهد، افزود: اس
ــت و هيچ خبر موثق و دقيقي در اين  گمانه زني هاي رسانه هاس
ــمي  ــد منبع رس ــه وجود ندارد و قاعدتا اگر هم خبري باش زمين
ــد.نايب رئيس  دوم  آن بايد مجموعه رئيس جمهور منتخب باش
مجلس با تاكيد بر اين كه انتخاب وزير حق قطعي رئيس جمهور 
ــت و مجلس در اين بخش هيچ حق و وظيفه اي ندارد، يادآور  اس
ــد: اما يك زماني است كه آقاي رئيس جمهور ترجيح مي دهد  ش
ــورت برخي از افراد تعيين  ــتر، وزرايش را با مش براي تعامل بيش
كند. آقاي رئيس جمهور با خيلي ها مشورت مي كند و امكان دارد 

بخواهد با تيمي از مجلس هم مشورت كند.
ــم تنفيذ رئيس جمهور منتخب دوازدهم  وي ادامه داد: مراس
ــي از روزهاي  ــس نيز در يك ــف در مجل ــم تحلي ــرداد و مراس م

سيزدهم، چهاردهم يا پانزدهم مرداد برگزار مي شود. 
ــه پس از  ــاي روحاني دو هفت ــرد: آق ــان ك ــر خاطرنش باهن
ــي كابينه به مجلس را  ــم تحليف، فرصت معرف برگزاري مراس
دارد،  بنابراين در حال حاضر آقاي روحاني، يك ماه و نيم فرصت 
ــاب كند.وي تصريح كرد: خيلي خوب  ــا كابينه اش را انتخ دارد ت
ــت كه آقاي روحاني نيروهايش را آماده كرده تا بتواند پس از  اس
مراسم تحليف، وزراي پيشنهادي خود را به مجلس معرفي كند. 
ــريع تر انجام شود، مي توانيم اميدوار باشيم  اگر مقداري كارها س
ــت،  آقاي رئيس جمهور با  ــهريور كه هفته دولت اس هفته اول ش

اعضاي كابينه اش مستقر باشند.

صالحي: انتخابات ايران 
انگيزه اي براي روابط تهران

 و غرب است
ــت: انتخابات اخير در ايران  ــورمان گف وزير امور خارجه كش

براي روابط ايران و غرب انگيزه  ايجاد خواهد كرد.
ــبكه  ــنا، علي اكبر صالحي در گفت وگو با ش به گزارش ايس
ــايت اينترنتي اين  الميادين كه امروز بخش هايي از آن روي س
ــبكه قرار گرفت،در خصوص ادعاي دخالت ايران در بحرين  ش
ــران در بحرين چه  ــش را مطرح كرد كه دخالت اي ــز اين پرس ني

فايده اي براي تهران دارد؟!
ــن از آمادگي ايران  ــورمان همچني ــور خارجه كش ــر ام وزي
ــائل موجود در  ــتان به منظور حل مس ــراي همكاري با عربس ب
ــنگتن گفت: ايران  ــه خبر داد و درباره روابط تهران - واش منطق
ــت.وي در  خواهان گفتمان مبتني بر اعتماد متقابل با آمريكا س
اين گفت وگو از پيام هاي غيرمستقيم آمريكا درخصوص انجام 

«گفت وگوهاي برابر با ايران» پرده برداشت.
ــه بدون حضور  ــر اين كه بحران منطق ــا تاكيد ب ــي  ب صالح
ــه تهران به  ــت، اعالم كرد ك ــاركت ايران قابل حل نيس و مش
ــس ژنو 2 درخصوص  ــراي حضور در كنفران ــفاهي ب صورت ش
ــت.وي درخصوص اقدام مصر در قطع  ــوريه دعوت شده اس س
روابط با سوريه بيان كرد:  مصر مي توانست نقش بزرگي در حل 
بحران سوريه ايفا كند.صالحي حوادث اتفاق افتاده در سوريه را 
ــاركت تهران،  تجاوز خارجي توصيف كرد و گفت كه بدون مش

بحران هاي منطقه حل نمي شود.
استقبال فرانسه از حضور روحانى در «ژنو 2»

ــت اگر حضور  ــه گف ــال رئيس جمهور فرانس ــن ح  در همي
ــازنده باشد، از آن استقبال  ــن روحانى در كنفرانس ژنو 2 س حس
ــنا، رويترز گزارش داد: فرانسوا اوالند،  ــود.به گزارش ايس مى ش
ــه روى ايران براى  ــنبه در را ب ــه روز سه ش رئيس جمهور فرانس
ــود، اما بار ديگر تاكيد  ــوريه گش ــركت در كنفرانس صلح س ش
ــوريه  ــد، رئيس جمهور س ــار اس كرد كه هيچ آينده اى براى بش
ــوريه را  ــس قبال حضور ايران در كنفرانس س ــود ندارد.پاري وج
ــته و ادعا كرده بود تهران تمايلى به صلح ندارد و از  منتفى دانس
ــن گفت و گوها براى دورى توجهات از مذاكرات درباره برنامه  اي

هسته اى خود استفاده مى كند.

ــور با اشاره به اين كه انتخابات  فرمانده نيروي انتظامي كش
ــالمي  ــرداد امن ترين انتخابات در طول تاريخ انقالب اس 24 خ
ــور بود  ايران بود، اظهار كرد: انتخابات اخير، موفقيت بزرگ كش

و در آن پيروز اصلي مردم و رهبري بودند.
ــردار اسماعيل احمدي مقدم در گفت وگو  به گزارش مهر، س
ــي انتخابات 24 خرداد  ــه سياس ــاره به حماس با خبرنگاران با اش
ــيما در اين انتخابات به نحوي بود  اظهار كرد: عملكرد صدا و س

ــه هيچ كس براي دريافت اطالعات و خبر نياز به مراجعه  ك
ــبكه و فضاهاي مجازي كه از خارج از كشور  ــايت، ش به س

كنترل مي شود، نداشت.
ــيما  ــا بيان اين كه برنامه هاي صدا و س احمدي مقدم ب
ــان الزم برخوردار بود،  ــات از جذابيت و هيج ــژه انتخاب وي
ــت: 90 درصد مردم بيننده برنامه هاي تبليغاتي نامزدها  گف
ــانه بودند و اين امر نشان مي دهد اگر رسانه هاي  در اين رس
ــانه هاي  ــي براي عرض اندام رس ــند، جاي داخل فعال باش

خارجي نيست.
ــد تعداد  ــخص ش ــي ها مش وي با بيان اين كه در بررس
اليك ها در فضاهاي مجازي رسانه هاي خارجي بين 30 تا 
300 بود، اضافه كرد: اين تعداد ناچيز مخاطب، نشان دهنده 

خلع سالح رسانه هاي خارجي در حماسه سياسي است.

ــترين  ــال بيش ــاره به اين كه خرداد امس احمدي مقدم با اش
ــاهد  ــور ش ــته در كش كاهش جرم و تصادفات را در 20 ماه گذش
ــي، طرفداران و  ــكاري نامزدهاي انتخابات ــتيم، افزود: هم هس

ستادهاي نامزدها در انتخابات امسال مثال زدني بود.
احمدي مقدم با بيان اين كه در گسترده ترين انتخابات نظام 
ــاهد امنيت باالي مراحل مختلف آن بوديم، افزود:  ــالمي ش اس
ــوراهاي اسالمي شهر  ــعبه در انتخابات ش فقط در حدود 70 ش

ــيه هاي ناچيزي وجود داشت كه با  ــتا، اصطكاك و حاش و روس
ريش سفيدي و مشاركت افراد معتمد مشكالت حل شد.

وي با اشاره به مشاركت مردم در خلق حماسه انتخابات 24 
خرداد، اضافه كرد: اين انتخابات باالترين آزمون مردم ساالري 

و آزادي در ايران بود كه همه به نتيجه آن احترام گذاشتند.
فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي با اشاره به اين كه 
ــردم از صندوق هاي راي و  ــمنان براي دور كردن م تالش دش
ــه  ــي بي نتيجه ماند، افزود: با خلق حماس اختالف افكن
ــوي مردم تمام ترفندهاي دشمنان نقش  ــي از س سياس

بر آب شد.
مشاركت 73 درصدي، نماد مردم ساالري

ــردم در  ــدي م ــاركت 73 درص ــدم مش احمدي مق
ــور عنوان و  ــاالري در كش ــاد مردم س ــات را نم انتخاب
ــمنان خارجي  ــح كرد: همه مخالفان داخلي و دش تصري
ــال در  ــتي، صحت و رقابتي بودن انتخابات امس به درس
ايران اعتراف كردند.فرمانده نيروي انتظامي جمهوري 
ــاره به اين كه حتي آمريكايي ها در مقابل  اسالمي با اش
ــر فرود آوردند، خاطرنشان كرد: حضور  اين انتخابات س
پرنشاط همه جناح ها و گروه هاي داخلي براي مشاركت 

در انتخابات، رسانه هاي خارجي را خلع سالح كرد.

ــى ملت ايران  ــه بزرگ سياس رئيس  قوه قضاييه، حماس
ــدن زبان  ــت جمهورى را موجب قطع ش ــات رياس و انتخاب
ــانه هاى حامى استكبار اعالم كرد و  معاندان، دشمنان و رس
ــتقالل، آماده تعامل با  گفت: قوه قضاييه در عين تاكيد بر اس

دستگاه اجرايى كشور است.
ــه، آيت اهللا   آملى  ــط  عمومى قوه قضايي ــه گزارش رواب ب
ــه ديروز مسئوالن عالى قضايى با تبريك  الريجانى در جلس
دوباره به حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى به عنوان 
منتخب ملت ايران گفت: همان گونه كه مقام معظم رهبرى 
ــگى  ــد ماه قبل از انتخابات با اطمينان از حضور هميش از چن
ــه سياسى تاكيد  ملت در صحنه انتخابات به لزوم خلق حماس
ــه عظيم به بهترين شكل از سوى مردم  ــتند، اين حماس داش

ــالمى را در دنيا  ــكل گرفت و اقتدار ايران اس بزرگ ايران ش
باالتر برد.

ــت و اخالق» را  ــا «اعتدال، عقالني ــتگاه قض رئيس دس
ــوى منتخب ملت  ــال معقول و منطقى از س ــعارهايى كام ش
ــون ظرفيت هاى عظيمى به  ــف و اظهار كرد: هم اكن توصي
همراه شور و نشاط عمومى در كشور ايجاد شده كه اميدواريم 
با وفادارى منتخب ملت به شعارهاى مطرح شده، جمهورى 

اسالمى ايران را به سوى اهداف خود پيش ببرد.
ديدار رئيس قوه قضاييه با رئيس جمهور منتخب

آيت اهللا آملي الريجاني ديروز با حضور در مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با حجت االسالم 
والمسلمين دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور منتخب ديدار 

ــن ديدار و در جمع  ــيه اي كرد.رئيس جمهور منتخب در حاش
ــوه قضاييه در دفاع از  ــا تاكيد بر جايگاه مهم ق ــگاران ب خبرن
حقوق ملت، آزادي ها و عدالت در كشور افزود: بايد همه توان 

خود را براي پيشگيري از وقوع جرم به كار گيريم.
ــف قوه مجريه در تحقق  ــور منتخب به وظاي رئيس جمه
ــئوليت اجراي آن اشاره و اضافه  ــي و مس اصول قانون اساس

كرد: قواي كشور نياز به همكاري مستمر دارند.
ــبي  ــتقالل قوا نس ــر روحــــاني با بيان اين  كه اس دكت
ــدارد زيرا  ــوا، حد و مرزي ن ــت: همكاري هاي ق ــت، گف اس
ــكالت  ــه، تامين منافع، حــقوق مردم و حل مش هدف هم
ــت و ما امروز در اين باره نخستين گام  ــور اس و معضالت كش

را برداشتيم.

فرمانده نيروي انتظامي :برنامه هاي انتخاباتي صدا و سيما فرصت عرض اندام را از رسانه هاي بيگانه گرفت 

آملي الريجاني: قوه قضاييه آماده تعامل با دستگاه اجرايى كشور است

كراكر: آمريكا بايد وارد گفت وگويي فراگير با ايران شود
ــور  ــابق آمريكا در چند كش ــفير س ــابقه و س ديپلمات باس
ــاره به ناكارآمدي تحريم ها عليه  ــيا با اش خاورميانه و جنوب آس
ــر را با تهران آغاز  ــت: آمريكا بايد گفت وگويي فراگي ايران گف

كند.
ــفير  ــه گزارش فارس، رايان كراكر، ديپلمات باتجربه و س ب
سابق آمريكا در عراق و افغانستان در گفت وگو با «راديو اروپاي 
ــوص ناكارآمدي تحريم ها عليه ايران گفت: فكر  آزاد» در خص
ــاله واضح باشد، چون متاسفانه اغلب سياست هاي  مي كنم مس
تحريمي به چنين شرايطي دچار مي شوندـ  حال ايران باشد، يا 
عراق يك دهه پيش، يا ديگر كشورهاـ  اين حكومت ها نيستند 
كه درد و فشار تحريم ها را حس مي كنند. گذشته از اين موضوع، 
ــتر مواقع از [تحريم ها] كسب در آمد هم مي كنند. آنها  تازه بيش
مقاومت مي كنند و مي گويند «سياست مان را تغيير نمي دهيم» 

كه، به باور من، امري قابل پيش بيني است.
ــاره  ــي در قبال ايران اش كراكر به در پيش گرفتن ديپلماس
كرد و گفت: آنچه در نسخه اخير گزارش ايران پيشنهاد كرديم  
ــتن  ــن هم امضايش كردم، اين بود كه بدون از ميان برداش و م
فشارـ  تحريم ها برجا بماند، گزينه نظامي هم از روي ميز حذف 

ــودـ  آن چيزي را كه رئيس جمهور اوباما در آغاز دولت خود  نش
ــامل انجام گفت و گوهاي  گفت به مرحله اجرا درآوريم و آن ش

جامع و گسترده با ايرانيان است.
ــه داد: همه مي توانند موارد مورد نظر خود را به ميز  وي ادام

مذاكره بياورند و ببينيم كه به كجا مي رسيم.
ــش كه «به عنوان سفير اياالت  ــخ به اين پرس كراكر در پاس
ــه  ــا همتايان ايراني خود جلس ــته ب ــده در عراق، در گذش متح
ــتيد، اما گفتيد كه مذاكرات  ــتيد و به بحث و گفت وگو نشس داش
ــه صحبت با ايران  ــرا االن فكر مي كنيد ك ــيد، چ به جايي نرس
ــته و  ــال از آن زمان گذش نتيجه مي دهد؟»، گفت: چون چند س
زمانه عوض شده، شرايط عوض شده، مردم عوض شده اند. من 
ــال هاي 2001 و 2002 درباره موضوع افغانستان با ايراني ها  س
ــرفت هايي  ــتم، كه در آن زمينه هم پيش ــتقيم داش مذاكره مس
ــت كنيم و اين  ــر با آنها صحب ــور كه گفتم اگ ــتيم. همانط داش
ــد بود. چون  ــاله بدي نخواه ــد، مس ــا، به جايي نرس صحبت ه
[حداقلش اين است كه] دنيا خواهد فهميد مسئوليت با كيست.

كراكر هدف نهايي آمريكا در مقابله با ايران را تشريح كرد و 
ــروع كنم. ما يك بار براي تغيير  گفت: بگذاريد با نكته آخري ش

رژيم در ايران تالش كرديم، مي دانيد، در زمان نخست وزيري 
ــت  ــد مصدق در 1953 (مرداد 1332). آن برنامه سرنوش محم
ــي پيدا نكرد و فكر مي كنم بذر انقالب 1979 (انقالب 57)  خوب
در 1953 كاشته شد. پس قطعا تغيير رژيم را به عنوان سياستي 

براي اياالت متحده يا هر [كشور] ديگري توصيه نمي كنم.
ــه داد: بازهم، دليل مذاكرات مطمئنا براندازي يك  وي ادام
ــت كه آيا مي توانيم زمينه اي  ــت اما ديدن آن اس حكومت نيس
ــازنده منجر  ــترك را بين دو طرف بيابيم كه به همكاري س مش
ــوان يكي از  ــتان به عن ــر، از نمونه افغانس ــك بار ديگ ــود. ي ش
ــري منافع مشترك داريم،  ظرفيت هايي ياد مي كنم كه يك س
ــه را به مجموعه اي از  ــه آيا مي توانيم اين زمين ــد ببينيم ك و بع
ــا را به اين  ــه امكان دارد ايراني ه ــترش دهيم ك تفاهم ها گس
ــمت سوق دهد كه بگويند «خوب، مي توانيم رابطه متفاوتي  س
ــيم و واقعا نيازي به ادامه دادن بيشتر مساله  ــته باش با غرب داش

هسته اي نداريم.»
ــناريويي  ــايد هم هيچ وقت چنين س رايان كراكر افزود: ش
ــكل، مطمئنا زمان طوالني الزم است.  اتفاق نيفتد. اما به هر ش
با اين همه فكر مي كنم ارزش پيگيري را دارد. [تأكيد مي كنم] 

باز هم مساله تغيير سياست است و نه تغيير حكومت.
ــه آيا گزينه  ــكا در خصوص اين ك ــابقه آمري ديپلمات باس
ــد يا نه، گفت:  ــه كار گرفته خواهد ش ــال ايران ب ــي در قب نظام
ــت، ملت  ــور قوي اس خير، اينطور فكر نمي كنم. ايران يك كش
ــاله با عراق ايران را به كشوري  ــت س مقاومي دارد. جنگ هش
شكست خورده تبديل نكرد، و هيچ كدام از اين عوامل [استفاده 
ــت.  ــده عليه ايران] نيز چنين نتيجه اي را در برنخواهد داش ش
ــه عكس جنگ افروزي  ــنهاد مي كنم دقيقا نقط آنچه من پيش
است، حركت به سمت ديپلماسي: تعاملي ديپلماتيك به شكلي 
ــنجيده شده و پايدار با هدف كاهش احتمال استفاده  به دقت س

از نيروي نظامي.
وي ادامه داد: گرچه همانطور كه گفتم و در گزارش «پروژه 
ــران» آمده، اين همه در چارچوب رويكردي مي گنجد كه در  اي
ــت. در واقع از آن طرف  آمريكا به «چماق و هويج» معروف اس
ــتند، اما ما نه  ــه گفته اند كه دنبال چنين چيزي هس آنها هميش
ــه نظامي را از روي ميز حذف  ــتيم و نه گزين تحريم ها را برداش
ــتيم.كراكر گفت كه تحريم ها مردم  كرديم و هر دو را نگه داش

ايران را هدف قرار نداده اند.

بانك  مركزي در كاهش ارزش 
پول ملي مقصر شناخته شد

ديوان محاسبات كشور در گزارشي از تفريغ بودجه سال 90 
ــروش ارز مرجع در اين  ــي عملكرد بانك مركزي در ف ــه بررس ب
سال پرداخته و بخشي را نيز به چگونگي وصول درآمدهاي نفتي 

اختصاص داده است.
ــبات آمده است كه  به گزارش مهر، در گزارش ديوان محاس
ــده به نرخ خريد  ــال 90 ارزهاي خريداري ش بانك مركزي در س
ــود  ــانده و س ارز مرجع را با نرخ هاي متفاوت باالتر به فروش رس
ــاري نصيب بانك مركزي، بانك هاي دريافت كننده ارز و  سرش
ــده است و عملكرد بانك مركزي در رعايت نكردن  صرافي ها ش
قانون پولي و بانكي موجب كاهش ذخاير ارزي كشور و در نهايت 

كاهش ارزش پول ملي شده است.
ــت: ارزش نفت خام و ميعانات گازي  در اين گزارش آمده اس
ــال 1390 جمعا بالغ بر 102/9 ميليارد دالر بوده كه  صادراتي س
ــال 1390 طبق گزارش تفريغ بودجه بالغ بر  ميزان وصولي در س

94/6 ميليارد دالر بوده است.
براساس اين گزارش از مبلغ 94/6 ميليارد دالر وصولي بابت 
ــات گازي صادراتي، مبلغ 80/4 ميليارد  ــت خام و ميعان ارزش نف
ــال 1390 و مبلغ 14/2 ميليارد دالر  ــوط به صادرات س دالر مرب

مربوط به بدهي مشتريان نفتي در سال 1389 است.
ــال  ــه عبارت ديگر 78 درصد از ارزش نفت صادراتي در س ب
ــدن كامل وجوه  ــت. داليل وصول نش ــده اس 1390 وصول ش
ــر افزايش  ــال 1390 عالوه ب ــت در س ــادرات نف ــل از ص حاص
ــه 90 روز، افزايش بدهي  ــاي نفتي از 30 روز ب ــدت قرارداده م
ــتريان نفتي در سال  ــت. بدهي مش ــتريان نفتي نيز بوده اس مش
ــارد  ــب 6/8، 12/3 و  12/6  ميلي ــه ترتي 1388،1389،1390 ب

دالر است.
ــاس گزارش ديوان محاسبات بانك مركزي به استناد  براس
ــاله پنجم توسعه بايد يك نرخ ارز به صورت  قانون برنامه پنج س
ــه رقابت پذيري در  ــده، با توجه به حفظ دامن ــناور مديريت ش ش
ــورم داخلي و جهاني و همچنين  ــارت خارجي و با مالحظه ت تج
شرايط اقتصاد كالن از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي 
را تعيين كند، در حالي كه برخالف حكم قانون بودجه سال 1390 
ــال 1390، 10/872  نرخ خريد ارز مرجع (ميانگين اين نرخ در س
ريال بوده است) به عنوان نرخ روز ارز در نظر گرفته شده  و معادل 
66  ميليارد و 247 ميليون و 300 هزار دالر ارز حاصل از صادرات 
نفت خام، ميعانات و مايعات گازي و فرآورده هاي نفتي را به نرخ 
ــداري كرده و معادل ريالي  ــال 1390 خري خريد ارز مرجع در س
آن را جهت تامين بودجه رديف هاي درآمدي قانون بودجه سال 

1390 كل كشور به حساب خزانه واريز كرده است.
ــاس اين گزارش بانك مركزي در سال 1390 ارزهاي  براس
ــد ارز مرجع را با نرخ بين بانكي، نرخ  ــده به نرخ خري خريداري ش
ــت  بازار فرعي و نرخ مداخله اي كه باالتر از نرخ خريد مرجع اس

به فروش رسانده است.




