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نبض سياست

رئيس جمهور منتخب با تشكر از حضور گسترده مردم و نقش 
ــه سياسي، گفت: از ابتدا كه  بي بديل رهبري در پديد آمدن حماس
پا در عرصه انتخابات گذاشتم، در طول مسير و تا روز رأي گيري ، 
ــه حقيقتا  ــان براي تحقق اين حماس بيانات و راهنمايي هاي ايش

راهگشا و بي نظير بود.
ــب در ديدار ده نفر از  ــنيم، رئيس جمهور منتخ به گزارش تس
ــورتي اصالح طلبان از تالش هاي آيت اهللا  ــوراي مش اعضاي ش
ــيد محمد خاتمي براي تحقق مشاركت  هاشمي رفسنجاني و س
ــه بزرگ تشكر كرد و افزود: همگان براي  و پديد آمدن اين حماس
ــه ميدان آمدند.رئيس جمهور منتخب درباره  اصل نظام و مردم ب
تبيين گفتمان اعتدال در جامعه گفت: در اين زمينه بايد از تفاسير 

متفاوت و غيرصحيح و افراط و تفريط جلوگيري شود.
روحاني افزود: بايد بدانيم انتخاب صحيح مسير از ويژگي هاي 
مهم گفتمان عدالت است و البته هدف هم اهميت دارد و بايد براي 

افكار عمومي در داخل و بويژه خارج از كشور تبيين شود.
ــتار كمك همه دلسوزان كشور  رئيس جمهور منتخب خواس
براي تحقق دولت تدبير و اميد شد و گفت: فراجناحي بودن به اين 
معني است كه اصالح طلبان و اصولگرايان معتدل، دولت يازدهم 

را از خود بدانند و به آن كمك كنند.
حاضران در اين ديدار نيز با اشاره به اين كه شعار دولت فراجناحي 
ــت، افزودند: ما  ــراي روحاني، بهره گيري از نيروهاي معتدل اس ب
مي دانيم  اعضاي دولت بايد همفكر و همراه رئيس جمهور منتخب 

باشند و نبايد در اين زمينه انتظارهاي بي جا پديد آيد.
ــتراتژيك مجمع  ــز تحقيقات اس ــه در مرك ــن ديدار ك در اي
ــجدجامعي،  ــد، احمد مس ــت نظام برگزار ش ــخيص مصلح تش
ــچي،  ــين كرباس محمدعلي نجفي، معصومه ابتكار، غالمحس
ــن كاشفي، حميدرضا  ــن رهامي، حس محمدرضا خاتمي، محس

جاليي پور، هادي خانيكي و مسعود اديب حضور داشتند.
 توصيه سيدحسن خميني به روحاني

ــاره  ــيدمحمود علوي، عضو مجلس خبرگان رهبري با اش س
ــور منتخب با  ــات نمايندگي رئيس جمه ــاي هي ــه ديدار اعض ب
حجت االسالم والمسلمين سيدحسن خميني، گفت در اين ديدار 
سيدحسن خميني به روحاني توصيه كرد كه از مشي اعتدال فاصله 

نگيرد.
ــنيم با بيان اين كه اين ديدار در منزل  علوي در گفت وگو با تس
ــد، اظهار كرد: سيدحسن خميني در اين ديدار  وي در قم برگزار ش

ــه عنوان رئيس جمهور،  ــن تبريك مجدد انتخاب روحاني ب ضم
ــه پايگاه اجتماعي رئيس جمهور  ــي را مطرح كرد كه توجه ب نكات

منتخب يكي از نكات مطرح شده از سوي وي بود.
علوي افزود: سيدحسن خميني در اين ديدار گفت كه هر يك 
از رؤساي جمهور يك پايگاهي در جامعه داشتند، يعني جامعه يك 
ــرار داده و برمبناي آن خصيصه، به وي  ــه آنها را مدنظر ق خصيص
ــان باشد.  راي داد از اين رو جدايي از آن پايگاه مي تواند آسيب رس
پايگاه اجتماعي روحاني مشي اعتدالي وي بود و از آنجا كه جامعه 
ــته شده  از درگيري ها و منازعات جناحي و تخاصم جريان ها خس
بود، به مشي اعتدالي روحاني راي داد و اگر رئيس  جمهور منتخب 
بخوبي عمل كند، مي تواند اين پايگاه را حفظ كرده و دل هاي مردم 
را همچنان همراه داشته باشد؛ ضمن اين كه دولت و رئيس جمهور 

منتخب نبايد از پايگاه اعتدال جدا شوند.
ــات نمايندگي  ــن ديدار اعضاي هي ــوي تاكيد كرد: در اي عل
رئيس جمهور منتخب و حجت االسالم سيدحسن خميني تصريح 
كردند كه با توجه به شناخت و هوشمندي اي كه از رئيس جمهور 
ــود و  داريم، وي از جايگاه اجتماعي خود يعني اعتدال جدا نمي ش
كارها را با اعتدال پيش مي برد.وي درباره ديدار اين هيات با مراجع 

تقليد هم گفت: اعزام اين هيات براي استفاده از ديدگاه هاي مراجع 
ــد، علما و حوزه هاي علميه در كنار بهره گيري از ديگر مراكز  تقلي
همانند دانشگاه و دانشگاهيان صورت گرفت؛ زيرا رئيس جمهور 
منتخب قصد دارد، ارتباط با مراجع را در طول دوران مسئوليت خود 

ادامه دهد و از نظر آنان استفاده كند.
علوي بر همگرايي بين فرهيختگان جامعه تاكيد كرد و افزود: 
دولت يازدهم اميدوار است در جهت تحقق تفاهم ملي و همگرايي 
ــار و جريان هاي سياسي و فرهنگي نقش آفريني كند تا  همه اقش

شاهد تفاهم ملي زير پرچم مقام معظم رهبري باشيم.
ــه نفر به  ــوي رئيس جمهور منتخب س وي با بيان اين كه از س
ــامل حجت االسالم  ديدار مراجع تقليد رفتند، گفت: اين هيات ش
محمدحسن اختري دبير مجمع جهاني اهل بيت، حجت االسالم 
ــالم  ــب بود، البته در چند ديدار، حجت االس ــتگاري و اينجان رس

والمسلمين نمازي نماينده مجلس خبرگان نيز حضور داشت.
ــور در قم با  ــي رئيس جمهور منتخب با حض ــات نمايندگ هي
ــيرازي، آيت اهللا نوري همداني، آيت اهللا موسوي  آيت اهللا مكارم ش
اردبيلي، آيت اهللا سبحاني و حجت االسالم والمسلمين سيدحسن 

خميني ديدار و گفت وگو كرد.

روحاني: بيانات رهبري حقيقتا راهگشاست
سيدحسن خميني در ديدار نمايندگان رئيس جمهور منتخب به روحاني توصيه كرد كه از مشي اعتدال فاصله نگيرد

 عارف: انتخابات 92 پرونده
 شبهه تقلب را براي هميشه بست

ــارف،  ع ــا  محمدرض
ــتاد  ــاي س ــع اعض در جم
ــاره به  ــي خود با اش انتخابات
ويژگي هاي انتخابات اخير 
گفت: انتخابات 92 سالمت 
ــرد و  ــه ك ــات را بيم انتخاب
پرونده شبهه تقلب و تخلف 

را براي هميشه بست.
ــر، اين  ــزارش مه به گ
نامزد انتخابات رياست جمهوري يازدهم كه چند روز قبل از 
راي گيري انصراف داد، با بيان اين  كه ما براي ايجاد شدن اين 
ــياري داده ايم، گفت: جريانات سياسي  فضا هزينه هاي بس
ــن فضاي بردـ  برد را تا  ــد اختالف ها را كنار بگذارند و اي باي

انتها نگه دارند.
وي با تاكيد بر همكاري و خدمت به دولت منتخب حسن 
ــي  روحاني تصريح كرد: اصالح طلبان و جريان هاي سياس
ــي كمك كنند، چرا  ــد كه به دولت آقاي روحان ــه دارن وظيف
ــد و بايد كمك كنيم  كه دولت روي كار آمده بايد مقتدر باش
آقاي روحاني دولتي شايسته ساالر و مقتدر ايجاد كند.عارف  
ــق رئيس جمهور منتخب را در انتخاب  تصريح كرد: بايد ح
همكاران خود به رسميت بشناسيم تا بتواند همكاراني همراه 

و همدل انتخاب كند.
 انتخابات اخير، مسابقه اي بردـ  برد بود

معاون اول دولت اصالحات همچنين در ديدار با اعضاي 
ــالمي  ــريف و جامعه اس ــگاه صنعتي ش هيات علمي دانش
ــگاهيان كشور با بيان اين  كه اگر زمان تبليغات بيشتر  دانش
ــيد، گفت:  ــاركت مردم به باالي 80 درصد مي رس بود، مش
ــت جمهوري يك مسابقه  يازدهمين دوره رقابت هاي رياس
ــروزي كردند.به  ــاس پي ــردـ  برد بود و همه طيف ها احس ب
ــزارش فارس، عارف اظهار كرد: قطعا اين انتخابات عزت  گ
ما را در دنيا اضافه كرد و اگر با يك واژه بخواهيم در مورد  اين 
حماسه صحبت كنيم بايد بگوييم بحران زدايي كرديم. وي 
ــي سبب كاهش فشارها شده  ــه سياس با بيان اين  كه حماس
است، افزود: در اين انتخابات حتي كسي احساس نكرد يك 
ــده است و نيروي انتظامي با درايت  برگ راي نيز جابه جا ش

و تدبير عمل كرد.
ــجويان  ــه با دانش ــاون اول دولت اصالحات به جلس مع
ــريف قبل از انتخابات اشاره و  ــتاره دار دانشگاه صنعتي ش س
تصريح كرد: در آن جلسه دانشجويان بسيار عصباني بودند و 
ــان اين بود  از خطوط قرمز عبور مي كردند، چرا كه احساسش
كه به آنها توهين شده است، اما در چهار ماه مانده به انتخابات 

آنان به مسير اصلي بازگشتند.
ــويم،  ــته متوقف ش عارف با بيان اين  كه ما نبايد در گذش
ــد  ــان كرد: ما بايد نگاهمان معطوف به آينده باش خاطرنش
ــگاه ها فعال شود و مطالبات  ــالمي بايد در دانش و جامعه اس
ــاي قانوني پيگيري  ــگاه و جامعه را از طريق كانال ه دانش

كنند.
 اصال ح طلبان سهم خواهي نمي كنند

ــه در جمع خبرنگاران گفت:  ــيه اين جلس عارف در حاش
ــكيل كابينه احساس اختيار كرده و  آقاي روحاني بايد در تش
ــخص يا اشخاصي را به  اين طور فكر نكند كه مي خواهند ش

وي تحميل كنند.
ــوال كه اگر  ــخ به اين س ــنيم، وي در پاس به گزارش تس
ــما در دولت آقاي روحاني مطرح شود،  بحث معاون اولي ش
ــود،  چه مي كنيد؟ گفت: بگذاريد اين موضوع اول مطرح ش
ــي خواهيم كرد.عضو مجمع تشخيص  ــپس آن را بررس س
ــت يكي از خبرنگاران  ــت نظام در واكنش به صحب مصلح
ــنيده شده شما از كناره گيري از انتخابات  مبني بر اين  كه ش
ناراحت شده ايد، اظهار كرد: چنين موضوعي صحت ندارد و 
ــده آن را تكذيب مي كنم. عارف در همين زمينه ادامه داد:  بن
بنده هر كاري كه انجام مي دهم، وظيفه است و هركاري هم 
ــحال مي شوم.وي در پاسخ  كه مردم انجام دهند، از آن خوش
به اين سوال كه آيا اصالح طلبان در دولت آينده نقش خواهند 
ــت يا خير، افزود: اين مساله به عهده آقاي روحاني است و  داش
ما بايد به رئيس جمهور آينده در حل مشكالت كمك كنيم تا 

بتواند كابينه اي مؤثر و قوي داشته باشد.
ــهم خواه نيستند،  عارف با بيان اين  كه اصالح طلبان، س
ــد، ديگر  ــهم خواهي باش ــي كه به  دنبال س ــت: هر كس گف

اصالح طلب نيست.

جليلى:  ارسال سالح
توهين به مردم سوريه است

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با ممتاز دانستن 
ــتادگى مقابل  ــوريه در چند دهه اخير در ايس نقش مردم س
رژيم صهيونيستى و حمايت از مقاومت اسالمى تاكيد كرد: 
تصميم چند كشور مبنى بر ارسال سالح براى تروريست ها 

توهين به مردم سوريه و مغاير قوانين بين المللى است.
 به گزارش ايسنا، سعيد جليلي در ديدار جمعى از اعضاى 
ــوريه با بيان اين كه مردم  كميته پيگيرى مطالبات مردم س
ــوريه به جاى آن ها  ــمنان س ــوريه اجازه نمى دهند دش س
ــوريه ارسال  ــالحى كه به س تصميم بگيرند، گفت: هر س
ــود نتيجه اش كشته شدن افراد بى گناه بيشتر و تخريب  ش
ــاخت هاى اين كشور است و قطعا گروه هاى مسلح و  زيرس

حاميان آن ها مورد تنفر مردم خواهند بود.
ــاى مقاومت  ــتيبانى مردمى را مبن ــى پش ــعيد جليل س
دانست و تاكيد كرد: ساز و كارهاى مردم ساالرى دينى در 
ــالمى ايران عامل پيشرفت و افزايش اقتدار  جمهورى اس

نظام است.
ــوريه با  ــن ديدار نمايندگان گروه هاى مختلف س در اي
محكوم كردن هرگونه اقدام خشونت آميز و مسلحانه، تنها 
ــى  ــوريه را احترام به دموكراس راه حل ايجاد آرامش در س
ــتند و افزودند: برخى مى خواهند به جاى مردم سوريه  دانس
ــت اكثريت مردم توقف  تصميم بگيرند در حالى كه خواس

دخالت هاى خارجى و برگزارى انتخابات آزاد است.

ــت با موضوع  ــش بين المللي دكترين مهدوي ــن هماي نهمي
ــنبه با حضور  ــاز؛ راهبردها و راهكارها» يكش ــت زمينه س «تربي
مقامات كشوري و لشكري و استادان حوزه و دانشگاه و مهمانان 
ــيما  ــي و داخلي در مركز همايش هاي بين المللي صدا و س خارج

برگزار شد.
ــت اهللا مهدوي كني  ــم كه آي ــنا   در اين مراس ــه گزارش ايس ب
ــري، علي الريجاني رئيس مجلس  ــس مجلس خبرگان رهب رئي
ــالم و المسلمين حسيني بوشهري  شوراي اسالمي، حجت االس
ــردار رحيم صفوي مشاور عالي  ــور، س مدير حوزه هاي علميه كش
رهبري، سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي و 
جمعي از نمايندگان مراجع تقليد حضور داشتند، پس از سخنراني 
حجت االسالم والمسلمين پورسيد آقايي دبير اين همايش، علي 
الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي با اهداي لوح از جمعي از 

افراد با عنوان مهدي ياوران قدرداني كرد.
ــالم حسيني بوشهري،  عالوه بر رئيس مجلس، حجت االس
سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، حجت االسالم 
ــردار  ــه المصطفي العالميه و س ــلمين اعرافي مدير جامع والمس
ــخنراني  احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي در اين همايش س
ــي و 105 مقاله  ــيد آقايي، 108 مقاله فارس ــه گفته پورس كردند.ب

خارجي به دبيرخانه همايش ارسال شده است.
دبير نهمين همايش دكترين مهدويت با بيان اين كه حوزه هاي 
علميه مخصوصا پس از انقالب رويكردي جدي به حوزه مهدويت 
ــهري  ــته اند، افزود: اميدوارم با همراهي آيت اهللا حسيني بوش داش
ــطح چهار دوره مهدويت كه معادل دكتري است در حوزه هاي  س
علميه و با همراهي آيت اهللا مهدوي كني در دانشگاه امام صادق(ع) 

در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري راه اندازي شود.
 شكل گيري خاورميانه جديد 

در اين همايش رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اين كه 
ــترش روحيه مجاهدان بستگي دارد،  تحوالت آينده جهان به گس
افزود: خاورميانه امروز قطعا ناپايدار است و خاورميانه جديد در حال 

شكل گيري است.
وي گفت: خوشبختانه ملت ايران از ديرباز با عشق اولياي دين 
زنده بودند و امروز بيش از هر زمان محبت اولياي دين بخصوص 

حضرت ولي اهللا اعظم را در دل خود دارند.
ــالب ملت ايران  ــدواري از اين كه انق ــا ابراز امي ــي ب الريجان
ــالمي در جوامع  ــني بخش نهضت هاي بيداري اس كه امروز روش
اسالمي است، همان دولتي باشد كه به قيام مهدي موعود منتهي 
ــود، افزود: در صحنه بين المللي نظام هايي ايجاد شده  است  مي ش
ــه در بي هويتي فرهنگي مردم دارد؛  اين نظام ها به قدرت  كه ريش
ــن نظريه عمال اضطراب  ــه قانوني داده و با اي ــلطه  طلبي جنب و س
ــت  ــري داده اس روحي و فردي را بر عرصه اجتماع بين المللي تس
ــرب و به هم ريخته تبديل  ــتعد و آرام را به عالم مضط ــم مس و عال

كرده است.
ــورهاي غربي به برخي  ــاره به حمله كش  رئيس مجلس با اش
ــمنان سوريه گفت:  ــالمي و جلسه دوستان و دش ــورهاي اس كش
ــم اقدامات خود را قانوني جلوه  اين افراد زير چتر مبارزه با تروريس

مي دهند.
ــتان از  ــغال عراق و حمله به افغانس ــاره به اش الريجاني با اش
ــوي آمريكا گفت: نيروهاي مسلح آنها روحيه عملياتي ندارند و  س
به همين دليل شكست خورده اند. وي با اشاره به پيروزي حزب اهللا 
ــزود: آنچه حزب اهللا را پيروز كرد،  ــگ 33 روزه و 22 روزه، اف در جن
روحيه ايماني و اتكا به مجاهدت اسالمي بود كه از اين نمونه ها در 

جهان اسالم بسيار مشاهده مي شود.
ــي با بيان اين كه در مقوله انتظار، جداي از بحث يك  الريجان
ــالب رهايي بخش براي عالم، آرمان هاي مهم ديگري نهفته  انق
است، ريشه غيبت امام زمان(عج) را در آماده نبودن روحي جامعه 
ــن وجه بايد تالش كرد چرا  ــت و تصريح كرد: بنابراين در اي دانس
ــت و آنچه ما را از وجود  ــان بر عالم لطف اس كه وجود و رهبري ايش
ــان دور مي دارد، اين است كه آن امام نسبت به اعمال  مقدس ايش

ما كراهت پيدا مي كند.
وي با بيان اين كه منتظران واقعي كساني هستند كه در طلب 
ــالش مي كنند، ادامه داد: اين  ــم و حكمت و فزوني عقالنيت ت عل

تالش باعث هموار كردن مسير ظهور است. 
ــرت نوعي يگانگي و  ــي با بيان اين كه در زمان حض الريجان
دوستي بين مردم حاكم خواهد شد، گفت: ايجاد عدالت و برچيده 
شدن بساط ظلم نكته ديگري است كه در روايات مختلف به عنوان 
ــاره شده است؛ آرمان  يكي از محورهاي انقالب مهدوي به آن اش
ــتكبار و اختناق بايد محور مبارزات حق طلبانه  مبارزه با ظلم و اس
ــد و هر چه جلوتر مي رويم اين مبارزه  ــرايط باش مومنان در همه ش
ــدت پيدا مي كند و در زمان ظهور به حداكثر خود مي رسد.وي با  ش

ــت، افزود:  بيان اين كه نكته مهم ديگر آمادگي براي مجاهدت اس
ــراي ايجاد فضاي  ــرع و ب ــالمي بر محور عقالنيت و ش جهاد اس
ــاس عصبيت و  ــكل گرفته است نه براس ــانيت ش ــتي و انس دوس

توحش.
رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اين كه مجاهدت واقعي 
عامل سرافرازي مسلمانان در دهه هاي اخير شده است، ادامه داد: 
انقالب اسالمي با آموزه هاي امام خميني(ره) تربيت مجاهدانه را 
تربيت واقعي دانست و نتيجه آن پيروزي در دفاع مقدس و قدرتمند 

شدن ايران در منطقه بود.
 ضرورت عملكرد فراملي حوزه هاي علميه 

در بحث مهدويت 
ــن همايش گفت:  ــور هم در اي ــاي علميه كش ــر حوزه ه مدي
ــت فراملي و  ــوص بحث مهدوي ــه  بايد درخص ــاي علمي حوزه ه
ــاره به اين كه انديشه ظهور  ــترده تر از ايران كار كنند.وي با اش گس
منجي منحصر به شيعه نيست، افزود: شيعه در رابطه با مساله ظهور 
يك سلسله امتيازات دارد و با يك نگاه جامع به موضوع مهدويت 
مي پردازد؛ تمام صاحبان اديان و مكاتب توحيدي در رابطه با ظهور 
ــرانجام فردي ظهور  كرده كه زمين  اتفاق نظر دارند و مي گويند س

را پر از عدل و داد مي كند.
ــهري با بيان اين كه تكليف و وظيفه زمينه سازي  حسيني بوش
براي ظهور برعهده ماست، تصريح كرد: در عصر غيبت، ما همان 
تكليفي را داريم كه در عصر ظهور داريم. در عصر غيبت عالوه بر 

وظايف معمولي يك سري وظايف مضاعف هم برعهده ماست.
وي با بيان اين كه ديدگاه شيعيان در زمينه مهدويت اين است 

كه تالش ما در سرنوشت پاره اي از مسائل تاثيرگذار است، گفت:  
ــت واالي امام،  ــت؛ اگر هم ــالمي ايران اس نمونه آن انقالب اس
ــه كه امروز مي بينيم  ــهدا نبود، آنچ  مردم و تالش و مجاهدت ش

مقرر نمي شد.
ــتيم كه حضرت با  ــهري افزود: ما بر اين باور نيس حسيني بوش
قدرت اعجاز، ظهور و حكومت مي كند. ما معتقديم كه هنگام ظهور 
سختي هاي زيادي وجود دارد و در اين خصوص بايد بهترين نسل 

را تربيت كنيم؛ پس زمينه سازي براي ظهور حضرت الزم است.
 بايد انسان هاي متدين تربيت كرد

ــن همايش گفت:  ــالمي نيز در اي ــاد اس ــر فرهنگ و ارش وزي
ــل غيبت حضرت  ــد عوام ــه منتظر باي ــاد يك جامع ــراي ايج ب
ــالم را رفع كرد و به همين  ــج) و عوامل ركود اس صاحب الزمان(ع
ــان هاي متدين تربيت كرد تا اين عوامل را از ميان  منظور بايد انس

بردارند.
حسيني دليل ايجاد اسالم هراسي در جهان را نگراني از ازدياد 
ــلمانان در جوامع غربي عنوان و تصريح كرد: همچنين  تعداد مس
ــاني كه مي خواهند زمينه ساز  ــر جهان از كس برخي افراد در سراس
ظهور باشند، مي هراسند و به همين دليل اقدام به رفتارهايي چون 

اسالم هراسي و ترويج آن در سطح جهان مي كنند.
آيت اهللا اعرافي، رئيس جامعه  المصطفي العالميه نيز در نهمين 
ــت: انتظار يك پديده  ــش بين المللي دكترين مهدويت گف هماي
ــت. اگر  ــناختي و برگرفته از هيجانات دروني و عاطفي اس روان ش
ــان عالي و متعالي وصل شود، تاثيرات تربيتي و  انتظار به يك انس

روان شناختي زيادي دارد.

الريجاني: منتظران واقعي در راه عقالنيت تالش مي كنند
نهمين همايش بين المللي دكترين مهدويت در مركز همايش هاي بين المللي سازمان صداوسيما برگزار شد 

ــودن همه  ــان ب ــوه قضاييه، يكس رئيس ق
ــراي نظام جمهوري  ــر قانون را نعمتي ب در براب
ــت: تالش هاي  ــت و گف ــالمي ايران دانس اس
ــت كه ما به اينجا رسيده ايم و  ــياري شده اس بس
ــده  ــتي ارائه ش البته در اين موضوع تصور نادرس
است كه اگر مسئولي به دادگاه احضار شود كسر 

شأن او است.
ــت اهللا آملي الريجاني  به گزارش فارس، آي
ــبت هفته  در گفت وگوي تلويزيوني كه به مناس
ــت در خصوص صدور احضاريه  قوه قضاييه داش
براي رئيس جمهور گفت:  سخنگوي قوه قضاييه 

ــت كه  ــانه ها ارائه كرده اس در اين زمينه توضيحات كافي را به رس
متأسفانه اين توضيحات به صورت كافي منعكس نشد.

ــي بايد براي صدور  ــي گفت: ما معتقديم قاض آملي الريجان
چنين احضاريه اي تدبير مي كرد و در آن زمان، آن را نمي فرستاد، 
ــانه ها نيز شيطنت كرده و مساله را سياسي جلوه  البته برخي از رس
دادند اين در حالي است كه اين پرونده، يك شاكي خصوصي دارد 
ــده بود كه رئيس مجلس شاكي اين پرونده  ــتباه اعالم ش و به اش
ــور و ديگر مقامات به  ــت.وي افزود: اصل احضار رئيس جمه اس
ــت كه  ــكالي ندارد و اين جزو نقاط قوت قوه قضاييه اس دادگاه اش
ــكايت او  ــكايتي دارد مي تواند به ما مراجعه كند و به ش هر كس ش
ــود. آملي الريجاني گفت: البته درباره اين احضار  رسيدگي مي ش
ــته باشيم  بحث هاي حقوقي خاصي داريم و در كل بايد توجه داش

اين مساله را بيش از حد، بزرگ جلوه داده اند.
ــخنان خود  ــي در بخش ديگري از س ــت اهللا آملي الريجان آي
ــتي از قوه قضاييه وجود دارد  ــفانه تلقي نادرس تصريح كرد:  متأس
ــتگاه قضايي مي تواند  و برخي چنين تصور مي كنند كه رئيس دس
ــده  در آرا و احكام دخالت كند.وي افزود: بنده اگر از آراي صادر ش

مطلع هم باشم نمي توانم دخالتي كنم و براي 
ــيدگي به تخلف قاضي ساز و كار خاصي  رس

وجود دارد.
ــاره اِعمال ماده 18 بر  آملي الريجاني درب
ــت: ماده 18 به اين  ــي پرونده ها گف روي برخ
ــت كه با نظر رئيس قوه قضاييه، برخي  معناس
ــت، مورد  ــكام قطعي كه قابل تغيير نيس از اح
ــوه قضاييه در  ــرار گيرد. رئيس ق بازنگري ق
ــه مبني  ــت مجري برنام ــش به صحب واكن
ــاده 18 را  ــختي اعمال م ــما بس براين كه ش
ــرار دارم كه آراي  ــد، گفت: من اص مي پذيري
ــته باشند بويژه براي  ــود تا مردم ترديدي به آرا نداش قطعي اجرا ش

پرونده هايي كه رسيدگي به آنها زمان زيادي صرف شده است.
 تبديل حقوق بشر به ابزاري براي سلطه گران

ــر و  ــن درباره بحث حقوق بش ــوه قضاييه همچني ــس ق رئي
ــورمان گفت:  در  ــبت به كش ــه غربي ها نس ــاي دوگان برخورده
ــته در كشورمان برگزار شد بخوبي نشان  انتخاباتي كه هفته گذش
ــور ما تا چه اندازه  بر آراي مردم استوار است و در  ــد كه كش داده ش
كمال بي طرفي، انتخاباتي صحيح را برگزار مي كند حال آن كه در 

كشورهاي اطراف ما مردم خواب برگزاري انتخابات را مي بينند.
ــده از سوي احمد  ــته ش آملي الريجاني به گزارش هاي نوش
ــاره كرد و گفت:  اين فرد  ــگر ويژه سازمان ملل اش ــهيد گزارش ش
ــاس تحليلش گزارش  ــه جاي آن كه خودش تحليل كند و براس ب
بنويسد، همان حرف هاي ضد انقالب را كه جوانان ما را به خاك و 

خون كشيده اند، تكرار كرده و در قالب گزارش ارائه مي كند.
وي افزود: امروز حقوق بشر به ابزاري در دست افراد سلطه گر 
تبديل شده و اين در حالي است كه ما با توجه به مسلمان  بودنمان 

در مسائل تئوريك با غرب در اين موضوع دچار تفاوت هستيم.

ــين  ــالمي مهندس ــركل جامعه اس دبي
ــه رئيس جمهور منتخب  ــد بر اين ك با تاكي
ــرار مي گيرد،  ــت تاثير ديگران ق كمتر تح
ــرد فراجناحي  ــن روحاني ذاتا ف گفت: حس
است و سعي مي كند از هر جناحي بجز افراد 
تندرو و راديكال براي پيشبرد كارهاي خود 

استفاده كند.
ــنيم، محمدرضا باهنر در  به گزارش تس
ــت جامعه اسالمي مهندسين با اشاره  نشس
ــن روحاني  ــات رفتاري حس ــه خصوصي ب
ــد،  ــان كرد: فردي كه انتخاب ش خاطرنش

مشخصه هاي خوبي دارد و ما احساس مي كنيم كه وي نقاط 
ــاي جمهور پيشين را دارد و نقاط ضعف  قوت تعدادي از رؤس

آنها نيز كمتر در وي ديده مي شود.
ــي رئيس جمهور منتخب  ــيوه مديريت ــاره به ش وي با اش
ــعي  ــت و س ــت كه خودش اس اظهار كرد: روحاني آدمي اس
مي كند خود را مديريت كند؛ وي براي همه احترام قائل است 
و از همه براي كارهايش مشورت مي گيرد، اما در نهايت خود 

تصميم گيرنده نهايي است.
ــخنانش تصريح كرد:  ــس در ادامه س ــب رئيس مجل ناي
ــت و رئيس جمهور هم بايد  ــان ستادي اس روحاني يك انس
ــاختارها به صورت  ــد؛ اما چون در كشورمان س ــتادي باش س
ستادي شكل نگرفته يا در اين هشت ساله اين ساختار به هم 
ــتادي كار  ــت، رئيس جمهور نيز بايد در كنار كار س خورده اس
ــاي احمدي نژاد تنها به  ــفانه آق ميداني نيز انجام دهد. متاس
ــث ايجاد معضالتي در  ــت و اين باع ــي اعتقاد داش كار ميدان

كشور شد.
ــت يازدهم بايد قدرتمند  ــر با بيان اين كه كابينه دول باهن

باشد، افزود: اگر روحاني يك معاون اجرايي 
قدرتمند و استراتژيك انتخاب كند، مي تواند 

مشكالت ساختاري را برطرف كند.
وي با بيان اين كه روحاني را اصالح طلب 
ــته اين  ــال گذش ــد، گفت: ما 16 س نمي دان
ــتيم كه با افراط گرايي از هر  ــكل را داش مش
ــه بوديم و اميدواريم روحاني  دو جناح مواج
ــعار اعتدال گرايي نسبت به اين مساله  با ش

اقدام كند.
ــت كه از  باهنر افزود: روحاني آدمي نيس
سياست هاي اساسي نظام تخطي كند، قطعا 
وي كسي نيست كه به دنبال حاشيه ها و حرف هاي تند باشد. 
ــت روز قبل از انتخابات نامه اي به رهبر  وي حتي هفت، هش
معظم انقالب نوشته و با تاكيد بر آرمان هاي نظام بيان كرده 

كه هميشه همراه نظام بوده و اكنون نيز همراه نظام است.
نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به نتايج انتخابات 
ــان انتخابات خيلي  ــرد: در زم ــوري اظهار ك ــت جمه رياس
ــتيم كه مبادا آراي روحاني در عددي مانند 49  ــترس داش اس
ــائبه  ــود و ش ــيده ش درصد بماند تا انتخابات به دور دوم كش
ــب در انتخابات به وجود آيد اما امانتداري نظام جمهوري  تقل
ــالمي كه حتي چند درصد را هم بخوبي صيانت كرد، اين  اس

شائبه را بكلي از بين برد.
ــائبه تقلب در انتخابات از بين رفته  باهنر گفت: اگرچه ش
ــي از برگزاري انتخابات  ــانه هاي داخلي و خارج و تمامي رس
ــخن گفتند، اما برخي هنوز به سوي اين  ــور در ايران س پرش
ــت كه بايد  ــتند. واقعيت اين اس ــم در حال حركت هس توه
ــوي پيشرفت و  ــي را كه اكنون در آن قرار داريم به س آرامش

شكوفايي سوق دهيم.

رئيس قوه قضائيه:
يكسان بودن همه در برابر قانون، نعمت بزرگي براي نظام استسابقه رئيس جمهور منتخب نشان داده است كه كمتر تحت تاثير ديگران قرار مي گيرد

باهنر:  روحاني ذاتا فراجناحي است
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 جشن سالروز سوم تير با حضور احمدي نژاد و مشايي
ــوم تير 84 (پيروزي  ــالگرد س ــبت س ديروز به مناس
ــت  ــات رياس ــژاد در دور دوم انتخاب ــود احمدي ن محم
ــم يادبودي با حضور احمدي نژاد و  جمهوري نهم) مراس
حلقه اصلي يارانش شامل اسفنديار رحيم مشايي، مسعود 
ــي رامين و نادر  ــان، علي اكبر جوانفكر، محمدعل زريباف

طالب زاده برگزارشد.
اما بيش از هر حاشيه اي، شعارهاي حاميان احمدي نژاد 
ــعارهايي مثل:  ــم قابل توجه بود، ش ــايي در اين مراس و مش
ــدي  زنده باد،  ــر»، «احم ــرو خط رهب ــدي دالور پي «احم
ــايي پاينده باد»، «احمدي احمدي حمايتت مي كنيم»،  مش
«احمدي و مشايي دو ياور الهي»، «توپ، تانك اهانت ديگر 
اثر ندارد»، «چپ، راست، كارگزار عليه خدمتگزار»، «درود 
ــه»، «درود خدا بر پيرو خط عدالت  ــتر زمان خدا بر مالك اش
ــعث هاي زمانه»،  و لعنت خدا بر عمروعاص هاي زمانه و اش
«مظلوم تر از بهشتي، خدوم تر از رجايي» و «پيش به سوي 

خيبر، دولت ادامه دارد».
 انتشار چكيده پايان نامه حسن روحاني

ــگاه كلدونيان گالسگو به مناسبت  سايت رسمي دانش
ــت جمهوري، چكيده اي  ــن روحاني به رياس انتخاب حس
ــس جمهور منتخب ملت ايران را  ــان نامه دكتراي رئي از پاي

منتشر كرد.
در چكيده پايان نامه حسن روحاني درباره ديدگاه حقوقي 
ــت: «قوانين اسالم بر مبناي شرايط  ــالم است، آمده اس اس
ــترش و رشد پيدا  ــخص و مقتضيات زمان و مكان گس مش
كرده است و درواقع بايد اين انعطاف پذيري را به عنوان يكي 

از اجزاي اصلي قوانين اسالم به شمار آورد»
 احمدي نژاد و روحاني در يك فهرست انتخاباتي

ــدا كردن  ــيوها و پي ــردن آرش ــا زير و رو ك ــن روزه اي
ــا و مطالب جالب و جديد از رئيس جمهور منتخب،  عكس ه
طرفداران زيادي دارد. در آخرين مصداق از اين موارد، برخي 
سايت هاي خبري، فهرست انتخاباتي جامعه روحانيت مبارز 
در انتخابات مجلس ششم (1378) را منتشر كردند كه در آن 
تصوير حسن روحاني و محمود احمدي نژاد در اين فهرست 

ديده مي شود.
حسن روحاني و محمود احمدي نژاد هيچ كدام موفق به 

كسب راي براي ورود به مجلس ششم نشدند.
 رئيس مجلس و وضع يك اصطالح سياسي جديد

ــالمي  ــوراي اس دكتر علي الريجاني، رئيس مجلس ش
ــتن ذهن فلسفي و ابداع اصطالحات خاص و به قول  به داش

خودش «شاذ» سياسيـ  فلسفي شهره است.
در سخنراني ديروز الريجاني در كاشان، رئيس مجلس 
ــازي اش رونمايي كرد. الريجاني واژه  از جديدترين واژه س
«هوس سياسي» را براي توصيف رفتار آمريكايي ها در قبال 
ــتي براي  وقايع خاورميانه و تالش آمريكا و رژيم صهيونيس

شكست خط مقاومت استفاده كرد.
ــهورترين  ــات» از مش ــا آب نب ــان ب ــادل ُدر غلط «تب

واژه سازي هاي دكتر الريجاني در سال هاي گذشته است.
 تنها انتصاب قطعي كابينه رئيس جمهور منتخب

ــه و كنار سايت هاي خبري و شنيده هاي محافل  از گوش
ــي چنين برمي آيد كه تنها انتصاب قطعي دكتر حسن  سياس
روحاني، انتخاب برادرش، حسين فريدون به سمت رياست 

دفتر رئيس جمهور در دولت آتي است.
ــه عنوان رئيس دفتر يك  ــاب برادر رئيس جمهور ب انتخ
ــابقه در دولت هاي بعد از انقالب است.  ــنت سياسي پرس س
ــت وزير  در دولت موقت، ابوالفضل بازرگان، برادرزاده نخس
ــمي  ــئول دفتر مهندس بازرگان بود. در دولت دوم هاش مس
ــنجاني هم محمد هاشمي رفسنجاني رتق و فتق امور  رفس
دفتر رئيس جمهور وقت را به عهده داشت. سيدعلي خاتمي 
ــت دفتر رئيس  ــيدمحمد خاتمي رياس هم در دولت دوم س

دولت اصالحات را به عهده داشت.
 واكنش ها به مقاله جنجالي روزنامه جمهوري اسالمي

ــالمي در انتقاد  ــابقه روزنامه جمهوري اس مقاله بي س
ــايت هاي  ــاح يزدي و واكنش س ــح از آيت اهللا مصب صري
نزديك به آيت اهللا، از حاشيه هاي داغ سياست در روزهاي 

اخير بود.
ــوي در جمهوري  ــيدضياء مرتض ــي از مقاله س در بخش
ــود آيت اهللا مصباح خبر  ــالمي آمده بود: «چگونه مي ش اس
دهند كه وجود مقدس ولي عصر(عج) مشغول دعا براي اين 
ــوده، اما اينك اين گونه مبغوض گردد؟  فرد (احمدي نژاد) ب
پرسش معرفتي و ناسازگاري آن ادعا و اين واقعيت را چگونه 

بايد پاسخ گفت؟»
رسانه هاي اصالح طلبي چون خبرگزاري ايلنا، روزنامه 
ــه روزنامه  ــد از اين مقال ــاب يزد هم بع ــان و آفت ــار، آرم به
ــت اهللا مصباح را ادامه  ــالمي، خط انتقاد از آي جمهوري اس
دادند، اما در واكنش به اين سرمقاله جنجالي سايت رجانيوز 
ــته به جبهه پايداريـ  نوشت: «در اين بين فقط يك  ـ وابس
ــت و فرياد زد كه  ــر بود كه علم عمل به تكليف را برداش نف
ــت. همو بود كه مردانه وارد ميدان  تكليف انتخاب اصلح اس
عمل به تكليف شد و ديد كه و ما توفيقي اال باهللا. همو بود كه 
عماروار به صحنه معرفي و حمايت از اصلح آمد و مصداقي 
ــد بر وال يخافون لومه الئم. عالمه بصير، مصباح يزدي  ش
ــود كه چه در دوران مبارزات انقالب، چه در دوران جنگ،  ب
ــه در دوران بعد از جنگ و اصالحات و چه در دولت نهم و  چ
ــد و مقابل كژي ها و انحرافات  دهم، عقبه تئوريك نظام ش

تئوريك ايستاد.»

احمدي نژاد: جوانان ما به باالترين 
قله ها دست خواهند يافت

ــالمي به  ــه اين كه جوانان ايران اس ــاره ب رئيس جمهور با اش
ــت خواهند يافت، گفت: جوانان ما وفادارترين  باالترين قله ها دس

ياران امام زمان (عج) هستند.
ــم قدرداني از  به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد در مراس
جوانان برگزيده كشور در اختتاميه جشنواره حضرت علي اكبر(ع) 
گفت: جوانان ما با كارهاي علمي از جمله توسعه انرژي هسته اي، 
ــان در بياورند و اين خاصيت دوران  ــد كل دنيا را به هيج مي توانن
ــت. وي در ادامه با اشاره به اين كه ما به اين دنيا آمده ايم  جواني اس
ــان براي رسيدن به قله ها  تا بتوانيم قله ها را فتح كنيم، گفت: انس
نيازمند يك راهنماست، نيازمند كسي است كه وامدار دنيا نباشد و 

در غوغاي اين دنياي مادي، بتواند انسان را هدايت كند.
رئيس جمهور  با بيان اين كه انسان نيازمند كسي است كه تنها 
ما را به خاطر خودمان دوست داشته باشد اظهار كرد: خداوند متعال 
چنين راهنمايي را در مقابل ما قرار داده است، او امروز زنده و ناظر 

است، او مظهر علم خدا و مظهر تمام زيبايي هاست.


