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 وقتي دعايي عصباني مي شود!
ــروز  ــدار دي ــم دي ــيه مه حاش
ــانه ها با رئيس جمهور  مديران رس
ــن  دررفت ــوره  ك از  ــب،  منتخ
ــيدمحمود دعايي، مديرمسئول  س

روزنامه اطالعات بود. 
ــه از عدم  ــي در اين جلس دعاي
ــه مديران  حضور روحاني در جلس
ــانه ها با رئيس جمهور منتخب  رس

گاليه و جلسه را ترك كرد. او از مديران مسئول ديگر رسانه ها نيز 
خواست كه جلسه را ترك كنند.

گفتني است مديران مسئول طي دعوت رسمي براي گفت وگو 
با رئيس جمهور منتخب در محل استقرار وي حاضر شده بودند، اما 
مسئول اداره جلسه اعالم كرد آقاي روحاني سالم رسانده اند و در 

جلسه حضور پيدا نمي كنند.
ــه را ترك كردند،  ــئول جلس ــس از آن كه اكثر مديران مس پ
محمدرضا صادق، مشاور حسن روحاني توضيحاتي درباره علت 
ــه را ترك  ــه كرد و از مديران خواهش كرد جلس ــدن  وي ارائ نيام
نكنند. در ادامه  و به دنبال تماس تلفني با حجت االسالم روحاني 
ــه با مديران مسئول حضور يافت.  وي  به مدت 10 دقيقه در جلس
ــب ضمن عذرخواهي از حضار به دليل زمان  رئيس جمهور منتخ
اندك حضورش در جلسه، به مديران مسئول قول داد كه در آينده 

جلسه  مبسوطي با اهالي رسانه برگزار كند. 
 دفتر كار جديد رئيس جمهور منتخب

با وجود باقي ماندن يك ماه تا استقرار رسمي دولت جديد، به نظر 
مي رسد رئيس جمهور منتخب به اين نتيجه رسيده فضا و امكانات 
ــتراتژيك مجمع تشخيص  دفتر فعلي اش در مركز تحقيقات اس

براي ترافيك شديد ديدارها و مالقات ها كفايت نمي كند.
حجت االسالم حسين سبحاني نيا، عضو هيات رئيسه مجلس 
گفته است دكتر حسن روحاني از رئيس مجلس درخواست كرده 
ــاختمان مجلس قديم (واقع در خيابان امام  است كه بخشي از س
خميني) را براي انجام ديدارها و مالقات ها و امور اداري در اختيار 
ــرار دهند؛ تقاضايي كه ظاهرا با موافقت علي الريجاني هم  وي ق
ــال 84 غالمعلي حدادعادل بخشي از  ــت. در س ــده اس مواجه ش
ــار رئيس جمهور منتخب آن  ــاختمان مجلس قديم را در اختي س
ــر احمدي نژاد) قرار داده بود. ظاهرا طبق عرف و قانون  دوره (دكت
ــاي جمهور،  بعد از پايان دوره رياست جمهوري نيز مي توانند  روس
ــخصي خود  يك دفتر كوچك دولتي براي انجام امور اداري و ش

داشته باشند.
 شرط محسن رضايي براي حضور در كابينه

ابوالقاسم رئوفيان، سخنگوي 
ــتادگي (ائتالف منتسب  جبهه ايس
ــي) در گفت وگو  ــن رضاي به محس
ــن ضمن  ــث آنالي ــايت مثل با س
اعالم آمادگي محسن رضايي براي 
حضور در كابينه آينده، از وجود يك 
ــرط براي پذيرش اين حضور از  ش

سوي رضايي خبر داده است. 
 رئوفيان گفته است: در صورتي آقاي رضايي مسئوليت وزارت 
اقتصاد را مي پذيرد كه ديگر وزارتخانه هاي اقتصادي و حتي بانك 

مركزي در هماهنگي با اين حوزه حركت كند.
 زيرنويسي براي احترام به مخاطب

ــران و ايتاليا  ــابقه واليبال اي ــش تلويزيوني مس ــي پخ حواش
ــات فضاي مجازي  ــر يكي از داغ ترين موضوع ــاي اخي در روزه
ــب زيرنويس  ــت، اما نكته جال ــده اس ــبكه هاي اجتماعي ش و ش
ــنبه شب بر صفحه  ــابقه يكش معناداري بود كه هنگام پخش مس
تلويزيون نقش بست؛ شبكه سوم سيما در اين زيرنويس توضيح 
داده بود دليل بازپخش برخي صحنه ها تصاوير خالف شئون برخي 

تماشاگران است كه توسط كارگردان ايتاليايي پخش مي شود.
 نگراني حسين شريعتمداري از تركيب احتمالي 

كابينه روحاني
ــريعتمداري،  ش ــين  حس
ــان در  ــه كيه ــئول روزنام مديرمس
ــن روزنامه براي  ــرمقاله ديروز اي س
ــار از تركيب احتمالي كابينه  اولين ب

روحاني ابراز نگراني كرد.
شريعتمداري كه سرمقاله هايش  
ــاص و ادبيات  ــارت خ ــه دليل جس ب
ــل  ــه محاف ــين آن مورد توج آتش

ــرمقاله نوشت: در  ــي است، در بخشي از اين س ــانه اي و سياس رس
صورتي كه آقاي روحاني قصد استفاده از ايشان (محمدرضا عارف) 
يا هر يك از اعضاي شناخته شده جبهه اصالحات را داشته باشند، 
ــابقه  ــت به اين نكته توجه كنند كه افراد مورد نظر اوال؛ س الزم اس
حضور در فتنه آمريكاييـ  اسرائيلي 88 يا دفاع و حمايت از فتنه گران 
را نداشته باشند و ثانيا؛ از آنجا كه هنوز مدعيان اصالحات مرزبندي 
مشخص و تعريف شده اي با اصحاب فتنه نكرده اند، حضور آنها در 

كابينه مي تواند به مفهوم حضور فتنه گران تلقي شود.
 اعتراض رسانه اي به جعل نام خليج فارس

ــا توجه به دخالت  ــارس در خبري اعالم كرد ب ــزاري ف خبرگ
سياست آن هم از نوع اشتباه براي نامگذاري ليگ فوتبال امارات، 
اين خبرگزاري ديگر هيچ خبري را از اين ليگ منتشر نخواهد كرد.

مسئوالن اماراتي نام ليگ فوتبال امارات را از «االتصاالت»» به 
واژه مجعول «خليج عربي» تغيير داده اند.

سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم متهمان پرونده كهريزك 
خبر داد و گفت:  از بيان جزئيات اين حكم معذورم.

به گزارش ايسنا، غالمحسين محسني اژه اي ديروز در نشست 
خبري با اشاره به پرونده قضات كهريزك گفت: حكم اين پرونده 
صادر شد و به طور طبيعي قابل تجديدنظرخواهي است و تا زماني 

كه حكم قطعي نشود، اعالم جزئيات آن غيرقانوني است.
وي افزود: اين حكم به متهمان اين پرونده و وكالي آنها ابالغ 
شده يا خواهد شد و 20 روز پس از ابالغ، فرصت تجديدنظرخواهي 

وجود دارد.
ــت حكم پرونده،  ــان اين كه بعد از قطعي ــني اژه اي با بي محس
جزئيات آن به اطالع عموم خواهد رسيد، خاطرنشان كرد: قطعيت 
ــت؛ حالت اول اين كه  ــن پرونده به دو صورت ممكن اس ــم اي حك
ــا اين كه افراد به حكم  ــود ي افراد اعتراض نكنند و حكم قطعي ش
صادره اعتراض كنند كه به دادگاه تجديدنظر مي رود و نتيجه بعد 

از تجديدنظرخواهي اعالم خواهد شد.
ــت كه به  ــه نفر از قضاتي اس ــده كهريزك مربوط به س پرون
ــتن در حادثه كشته شدن سه جوان در بازداشتگاه  اتهام نقش داش

كهريزك در سال 88 از قضاوت معلق شده اند.
 انتقاد به رئيس جمهور درباره اليحه جامع وكالت

سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از نشست خبري ديروز 
با اشاره به دستور رئيس جمهور مبني بر تعليق اليحه جامع وكالت 
ــت: آيا رئيس جمهور مي تواند مطرح كند اليحه اي كه از طرف  گف

قوه قضاييه آمده، بايگاني شود؟ اين سخن درستي نيست.
ــي  وي افزود: لوايحي كه به مجلس مي رود طبق قانون اساس
ــود، اما لوايحي كه جنبه  ــال ش بايد از طريق دولت به مجلس ارس
قضايي دارد، قوه قضاييه و رياست قوه قضاييه آن را تنظيم مي كنند 
ــتگاه قضايي به دولت ارسال و در نهايت  ــت دس و با امضاي رياس

از سوي دولت به مجلس مي رود.
وي تصريح كرد: در اين باره كه اگر اليحه اي قضايي باشد آيا 
دولت مي تواند دخل و تصرفي در آن داشته باشد بنده وارد نمي شوم 

و شوراي نگهبان  در اين زمينه تفسيرهايي دارد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين كه وكيل ارزان، امين و مدافع 
ــترس همه مردم باشد، افزود: اگر چنانچه مردم  از حق بايد در دس
نياز به وكيل دارند، ولي قيمت وكالت باال باشد، طبيعتا اين موضوع 

ــت، به دليل قيمت  ــت و فردي كه پولدار نيس به نفع افراد پولدار اس
باالي وكالت نمي تواند از وكيل استفاده كند؛ بنابراين وكيل بايد در 

دسترس عموم مردم باشد.
وي با بيان اين كه اگر وكيلي امين نباشد، ممكن است به ضرر 
ــد، گفت: در پرونده فساد 3000 ميليارد توماني  جامعه و مردم باش
كه بنده ناظر اين پرونده بودم يكي از وكال به صورت مخفيانه هم 
وكالت شاكي و هم وكالت متهم را به عهده گرفته بود بدون اين كه 
طرفين دعوي بدانند و از يك طرف پرونده 600 ميليون حق الوكاله 

دريافت كرده بود.
ــني اژه اي با اشاره به دريافت حق الوكاله هاي ميلياردي  محس
از سوي برخي وكال با بيان اين كه بسياري از مردم تصورشان اين 
ــت كه وكال كارمند قوه قضاييه هستند، اظهار كرد: ساماندهي  اس
ــتقالل وكيل و اين موضوع كه حقي از  بحث وكالت منافاتي با اس
ــي ضايع نشود، ندارد و وكيل مي تواند مستقل بوده و از موكل  كس
ــد و اگر ما مي خواهيم از حقوق مردم دفاع كنيم بايد  ــود دفاع كن خ

اين موارد را در نظر بگيريم.
 پرونده ستار بهشتي در آستانه ارسال به دادگاه

ــاره آخرين وضع  ــي درب ــخ به پرسش ــني اژه اي در پاس محس
ــتي و اين كه گفته شده يك مامور  ــيدگي به پرونده ستار بهش رس
ــبب مرگ ستار بهشتي شده است، گفت: اين مطلب  اطالعات س

جديدي است و نشنيده بودم.
ــاره به اقدامات پزشكي قانوني براي نظر دادن درباره  وي با اش
ــتار بهشتي اظهار كرد: اين پرونده تا امروز هنوز به دادگاه  مرگ س
ــت؛ ولي به نظرم هنوز قرار  ــال به دادگاه اس ــرف ارس نرفته و در ش

مجرميت صادر نشده است.
 اتباع اسلواكي بازداشت شده  8 نفرند

محسني اژه اي در پاسخ به پرسشي درباره بازداشت اتباع كشور 
اسلواكي در ايران، گفت: 9 نفر درباره اين پرونده بازداشت شده اند 

كه يك نفر از آنها ايراني و هشت نفر ديگر اهل اسلواكي هستند.
محسني اژه اي درباره اتهام افراد دستگير شده، گفت: اين افراد 
تجهيزاتي را به صورت غيرمجاز و تقطيع شده وارد ايران كرده اند و 
از اين تجهيزات استفاده غيرمجاز هم داشته اند و از مناطق ممنوعه 

عكس تهيه كرده اند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: پرونده اين افراد در دادسرا در حال 
ــته اند در حال  ــوده و اين كه اين افراد چه قصدي داش ــيدگي ب رس

بررسي است.
محسني اژه اي با بيان اين كه اقدام اين افراد در حوزه اصفهان 
ــت در واكنش به برخي اظهارنظرها گفت: تجهيزات اين  بوده اس

افراد در رابطه با بحث پرواز نبوده است.
 فردا، زمان اخذ آخرين دفاعيات متهمان بانك آريا

ــني اژه اي درباره آخرين وضع پرونده  به گزارش ايسنا، محس
ــث حق الناس  ــن پرونده بح ــي از اي ــاد مالي گفت: در بخش فس
ــت. بخش ديگر هم كه راجع به  ــكايت خصوصي مطرح اس و ش

مجازات غيراعدام است در حال اجراست.
ــتان كل كشور ادامه داد: بعضي از مسائل جديد در رابطه  دادس
با گمرك مطرح شد كه آن هم در حال رسيدگي است و براي ادامه 

رسيدگي به پرونده، حضور ديگر متهمان ضروري است.
محسني اژه اي گفت:  در بخشي از پرونده كه با عنوان بانك آريا 
از آن ياد مي شود هر چند بانكي وجود نداشت و تنها پذيره نويسي 

كرده بودند، روز چهارشنبه (فردا) آخرين دفاع از افراد متهم در اين 
زمينه گرفته مي شود.

ــاي متهمان  ــار كرد: پرونده ه ــخنگوي قوه قضاييه اظه س
بانك هاي صادرات و ملت هم در حال رسيدگي است.

ــور درباره آخرين وضع پرونده بيمه ايران،  ــتان كل كش دادس
ــده و در مرحله  ــم صادر ش ــي كه حك ــح كرد:  در آن بخش تصري

تجديدنظرخواهي است، هنوز حكم قطعي صادر نشده است.
 شكايت دولت از 2 نماينده در حال بررسي است

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه شكايت 
ــكايت مجلس از  ــدگان مجلس و نيز ش ــر از نماين ــت از دو نف دول
رئيس جمهور در چه مرحله اي است، گفت: هر دوي اين پرونده ها 
ــي است،  ولي فعال به صدور قرار نهايي منجر نشده  در حال بررس

است.
ــخنگوي قوه قضاييه با طرح اين سوال كه اگر از مسئوالن  س
عالي نظام شكايت شد به چه صورت بايد برخورد شود، خاطرنشان 
كرد:  اگر شكايت مطرح شده نسبت به تخلفات از جايگاه حقوقي 
ــئوليت باشد، طبيعتا رسيدگي به اين شكايت در ديوان عالي  و مس
كشور انجام مي شود اما اگر از مقامات عالي، افراد حقيقي يا حقوقي 
شكايت كنند اما شكايت شخصي باشد و تخلف از مواضع حقوقي 
فرد مسئول نباشد و جزو جرايم عادي باشد در دادگستري رسيدگي 

مي شود، البته با اطالع مجلس.
 توصيه هايي به رئيس جمهور منتخب درباره چينش 

كابينه آينده
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا افرادي كه 
در فتنه سال 88 محكوم شده اند و محكوميت آنها به پايان رسيده، 
ــته باشند و مشكل قانوني در  ــتي داش مي توانند در دولت آينده پس
ــود دارد يا خير،  گفت: افرادي كه داراي اتهام بوده و  ــن زمينه وج اي
اتهامشان ثابت شده است، اگر به محروميت هايي از جمله انفصال 

از خدمات دولتي محكوم شده باشند كه تكليف روشن است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: همچنين اگر فردي زندان رفته 
ــد اين موارد نيز  ــت و آثار تبعي آن از بين رفته باش ــده اس و آزاد ش
بايد استعالم شود، همچنين امكان دارد كسي محكوم نباشد ولي 
شرايطي دارد كه احراز پست برايش خوب نيست، مسلما اين موارد 

را هم دولت بايد توجه كند.

صدور حكم متهمان پرونده كهريزك
سخنگوي قوه قضاييه: جزئيات حكم بعد از قطعي شدن اعالم مي شود

روحاني: رسانه ها انتظارات مردم را 
به دولت آينده منتقل كنند  

رئيس جمهور منتخب ملت ايران با تاكيد بر اين كه در دولت 
آينده ارتباط دولت با رسانه ها دوسويه خواهد بود، گفت:رسانه ها 
ــردم، نظام و دولت به ما كمك و  ــبرد اهداف مدنظر م براي پيش

ديدگاه ها و انتظارات مردم را به دولت منعكس كنند. 
ــدار مديران  ــن روحاني ديروز در دي ــزارش ايرنا، حس به گ
ــي در محل استقرار  ــانه هاي داخلي كه به منظور هم انديش رس
ــتراتژيك  ــور منتخب درمركز تحقيقات اس موقت رئيس جمه
برگزار شد، اظهار كرد: رسانه ها در طول انتخابات زمينه را براي 
ــب با شأن ملت بزرگ ايران فراهم كردند و بعد  انتخاباتي متناس

از انتخابات نيز رسالت خود را ايفا خواهند كرد. 
ــور منتخب با بيان اين كه انتظار دولت آينده اين  رئيس جمه
ــت كه رسانه يكسويه عمل كند بلكه رسانه بايد آنچه را كه  نيس
انتظار مردم است بيان كند، اظهاركرد: البته در شرايط فعلي كه 
ــي از بار احزاب بر دوش  ــتند، بخش احزاب ما آنچنان فعال نيس

رسانه هاست. 
وي افزود: مردم انتظارات بر حق و نظرات قابل مالحظه اي 
ــا و همچنين نقد  ــكالت آنه ــد كه انعكاس انتظارات و مش دارن

دلسوزانه از وظايف رسانه هاست. 
روحاني با اشاره به اين كه دولت هم بي نقص نيست، گفت: در 
واقع رسانه ها نوعي نظارت دائمي بر كار حكومت و دستگاه هاي 
اجرايي دارند و اين نقد براي دولت و كشور حتما مفيد خواهد بود 
ــر نظام و مردم و همچنين  ــتيابي به اهداف عالي مدنظ و در دس

تحقق مطالبات مطرح شده در انتخابات كمك خواهد كرد. 
ــانه ها در  ــرد: ارتباط خوبي ميان دولت و رس ــح ك وي تصري

دولت يازدهم برقرار خواهد بود.

رئيس جمهور منتخب با تشكر از حضور مديران رسانه هاي 
ــي از وقت كمي كه براي  ــت و با عذرخواه ــي در اين نشس داخل
ــران دارد، گفت: قطعا در فرصت ديگر  ــور در جمع اين مدي حض
ــانه خواهيم بود، زيرا  ــل در خدمت مديران رس به صورت مفص

اعتقاد داريم برپايي چنين نشست هايي الزم است. 

رونمايي از نخستين شبيه ساز 
هواپيماي ايران 140 

ــران 140 كه  ــرك اي ــل متح ــاز كام ــتين شبيه س نخس
مجموعه اي از فناوري هاي هوايي، نرم افزاري و سخت افزاري 

است با حضور وزير دفاع به بهره برداري رسيد.
ــتيباني  ــاني وزارت دفاع و پش به گزارش پايگاه اطالع رس
ــرتيپ احمد وحيدي در تشريح اين  نيروهاي مسلح؛ سردار س
دستاورد در حوزه صنعت هوايي گفت: از آنجا كه پيش از پرواز 
ــاي ايران 140 در خطوط تجاري، خلبانان اين هواپيما  هواپيم
ــركت صنايع  ــاز آموزش ببينند، متخصصان ش بايد با شبيه س
ــازي ايران «هسا» وابسته به سازمان صنايع هوايي  هواپيماس
وزارت دفاع با تالش بي وقفه و با وجود تحريم هاي بين المللي 

به طراحي و ساخت اين سامانه پيچيده اقدام كردند.
ــاخت اين شبيه ساز  وي افزود: دانش و فناوري طراحي و س
ــتانداردهاي بين المللي  كامال بومي بوده و تمامي الزامات و اس
ــت و مفتخريم اعالم كنيم كه  ــاخت آن رعايت شده اس در س
ــازهاي پروازي كامل متحرك با  ــازنده شبيه س تنها طراح و س
ــور محدود  ــاوري بومي در منطقه خاورميانه و جزو چند كش فن

صاحب اين فناوري در دنيا هستيم.
ــردار وحيدي با بيان اين كه اين شبيه ساز داراي سيستم  س
ــترده و كابين واقعي  ــتم تصويري گس ــي كامل، سيس حركت
است، گفت: شبيه سازي تمامي سيستم هاي هواپيما و شرايط 
ــرايط اضطراري و  ــروازي و آموزش خلبانان در مواجهه با ش پ

بحراني از ويژگي  هاي اين شبيه ساز به شمار مي رود.
ــاز  ــتين شبيه س ــاز، نخس ــاع گفت: اين شبيه س ــر دف وزي
استاندارد در نوع خود است كه گواهينامه كيفيت و بهره برداري 
ــالمي ايران را  ــوري جمهوري اس ــازمان هواپيمايي كش از س

دريافت كرده است.
ــاعت پرواز  ــت: از نظر تجاري اكنون هر س ــر دفاع گف وزي
ــاز در اروپا 1400 يورو و در برخي كشورها  ــبيه س ــامانه ش با س
ــت كه با طراحي و ساخت اين سامانه  ــت كم550 دالر اس دس
ــودآوري  ــر صرفه جويي قابل توجه ارزي، درآمد و س عالوه ب

دارد.

 واكنش ايران 
به اظهارات وزير خارجه بحرين

تهران اتهام وزير خارجه بحرين مبني بر مداخله ايران در 
سوريه را بي اساس دانست. 

ــنا، معاون وزير خارجه كشورمان در پاسخ  به گزارش ايس
ــت مطبوعاتي  به اظهارات وزير خارجه بحرين در پايان نشس
مشترك كشورهاي خليج فارس و اتحاديه اروپا گفت: امروز 
مدل جديدي از جنگ متحدان آمريكا عليه سوريه در جريان 
ــمنان محور مقاومت، مردم مقاوم سوريه را هدف  است، دش

كينه قرار داده اند.
ــين اميرعبداللهيان، پيروزي هاي اخير سوريه عليه  حس
ــم و تكفيري ها را نتيجه تالش و مجاهدت ارتش و  تروريس
ــوريه دانست و با حمايت از مردم سوريه  نيروهاي مردمي س
ــت ها راه به جايي  ــليح تروريس اظهار كرد: گزينه جنگ و تس
نخواهد برد و جمهوري اسالمي ايران با حمايت از مردم فهيم 
ــوريه و اصالحات رئيس جمهور بشار اسد هرگونه دخالت  س

خارجي در امور سوريه را محكوم مي كند.
ــيميايي عليه  ــنده ش ــا انتقاد از كاربرد گازهاي كش وي ب
ــردم بحرين گفت: مقامات بحرين بايد به جاي پرداختن به  م
اتهاماتي واهي عليه جمهوري اسالمي ايران و سوريه، توجه 
خود را معطوف به راهكار سياسي حل بحران در داخل بحرين 
كنند.معاون عربي و آفريقاي وزارت خارجه با اشاره به اين كه 
ــگامان در منطقه بوده  «بحرين در انجام اصالحات جزو پيش
ــت»، نسبت به اقدامات شتابزده اين كشور عليه سوريه و  اس

اقدامات نسنجيده در قبال حزب اهللا هشدار داد.

ــين حوزه علميه قم درباره  ــوراي عالي جامعه مدرس رئيس ش
ــكل روحاني در انتخابات و اختالف نظري كه در  عملكرد اين تش
آن ايام درخصوص حمايت اين تشكل از نامزدي علي اكبر واليتي 
پيش آمده بود، گفت: خوب است طالب محترم حوزه اطالع داشته 
ــدن جامعه مدرسين حوزه  ــند و بدانند كه كار تا مرز تجزيه ش باش

علميه قم پيش رفت.
آيت اهللا محمد يزدي در گفت وگو با مهر  با بيان اين كه نزديك 
ــبختانه  ــكل بگيرد، گفت: خوش ــكل جديدي ش بود كه يك تش
ــال جلوي اين تجزيه  ــت خداوند متع به داليل مختلف و به خواس
ــكر مي كنيم كه  اكنون  هيچ تجزيه اي در  ــد و خدا را ش گرفته ش
جامعه مدرسين وجود ندارد و همه اعضا را، چه كساني كه در جلسات 

ــد و چه  ــركت مي كنن جامعه ش
كساني كه شركت نمي كنند، 

محترم مي شماريم.
ــزدي  ي ــت اهللا  آي
تصريح كرد: بنده تا آنجا 
كه توانسته ام سعي كردم 
ــين  از تجزيه جامعه مدرس

ــري كنم و به ياري خداوند هم تاكنون تجزيه پيش نيامده  جلوگي
ــت و اميدوارم اشتباهات اخير هم جبران شود. وي اضافه كرد:  اس
زماني كه احساس كردم در حوزه، يك حزب و گروهي كه اعضاي 
ــكيل  ــب به آيت اهللا مصباح مي دانند، در حال تش آن خود را منتس
ــات خصوصي كه با بعضي از روحانيون محترمي  ــت، در جلس اس
ــم بياييد از تفرقه و تجزيه  ــان ارتباط خاص دارند، گفتي كه با ايش
ــفانه مشكل حل نشد. آيت اهللا يزدي با  جلوگيري كنيم، ولي متاس
تاكيد بر ارادت خاصي كه به  آيت اهللا مصباح يزدي دارد، به سوابق 
وي اشاره كرد و گفت: ما براي جلوگيري از تفرقه به همراه چند نفر 
ــه اي كامال خصوصي تشكيل داديم و از تعدادي  از دوستان جلس
از اعضاي مجلس خبرگان دعوت كرديم. هدف اصلي اين بود كه 
ــتري بين روحانيون باشد تا شكاف جديدي به وجود  انعطاف بيش
نيايد و روحانيت مبارز و جامعه مدرسين درخصوص مسائل سياسي 

كشور همراهي و همدلي داشته باشند.
 جلسه مشترك

وي افزود: در آن جلسه كه بيش از يك ساعت طول كشيد، 
ــيدم اگر جامعه مدرسين و روحانيت  از جناب آقاي مصباح پرس
مبارز در مسائل انتخاباتي به يك نقطه واحدي رسيدند، آيا شما 
ــي آن را داريد كه همراهي و  ــتيد، آمادگ كه در جامعه اثرگذار هس
كمك كنيد تا اختالف كمتر شود، ايشان فرمودند كه در آن زمان به 

هر تكليف  شرعي كه داشته باشم عمل خواهم كرد.
ــين حوزه علميه قم افزود:  رئيس جامعه مدرس
بنده مجددا عبارات خود را تغيير دادم و عرض 
ــخص است كه همه ما به  كردم اين مش
تكليف شرعي عمل خواهيم كرد، اما 
بحث اين است كه از نظر سياسي 
فرمايشات شما در جامعه تاثير 
ــائل  دارد و مردم به اين مس

ــيديم،  ــا توجه به اين موضوع اگر به يك نقطه رس ــه دارند، ب توج
ــه به يك  ــتيد  همراهي و كمك كنيد تا هر س ــما حاضر هس آيا ش
ــترك برسيم، ايشان فرمودند صحبت هاي شما درست  نقطه مش
ــت، اما به هر حال بايد در زمان خودش بررسي كنم.  و عاقالنه اس
ــتي نگرفتم، يكي از  ــوم كه بنده اصرار كردم و جواب  درس دفعه س
آقايان گفتند كه اين موضوع را ادامه ندهيد، به نتيجه اي نخواهيم 

رسيد و جلسه بخوبي تمام شد.
ــد در تهران آيت اهللا  ــه روز بع ــت اهللا يزدي با بيان اين كه س آي
ــران، آقاي لنكراني را  ــينيه هاي ته مصباح  يزدي در يكي از حس
ــوان منتخب خود معرفي كرد، گفت: اين اتفاق در حالي افتاد  به عن
كه هنوز شوراي نگهبان درباره صالحيت نامزدها نظر نداده بود و 

بر اين اساس، اين كار درستي به نظر نمي رسيد.
ــكافي وجود نداشته باشد؛  وي افزود: ما دنبال اين بوديم كه ش
ــرمايه گرانقدر حوزه بخواهد به اين  ــفم كه يك س بنده واقعا متاس
ــفانه اين آسيب به آيت اهللا مصباح وارد  ــكل آسيب ببيند و متاس ش
شد. در جريان انتخابات هم همين آسيب به جامعه مدرسين رسيد 

و آسيب سختي به جامعه مدرسين وارد كردند.
 تشريح اقدامات جامعتين براي انتخابات

ــين  ــاره به اقدامات جامعه مدرس آيت اهللا يزدي در ادامه با اش
ــارز (جامعتين) براي از بين  ــوزه علميه قم و جامعه روحانيت مب ح
ــين  ــردن اختالفات گفت: جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرس ب
جلسات متعددي داشتند كه يك نفر را به عنوان نامزد مورد حمايت 
ــات كميسيون ها به نتيجه قطعي نرسيد،  تعيين كنند و چون جلس
ــت كردند سريع تر  ــاره به كم بودن فرصت درخواس بعضي ها با اش
ــود تا متدينين كه منتظر نظر جامعتين هستند،  يك نفر معرفي ش

تكليف خود را بدانند.
ــين حوزه علميه قم عنوان  ــوراي عالي جامعه مدرس رئيس ش
كرد: در جلسه روز جمعه دهم خرداد، بحث بايد به نتيجه مي رسيد. 

ــد و وقتي زمان راي گيري  ــه با حضور 19 نفر تشكيل ش آن جلس
رسيد، گفتند هنوز بايد بحث شود كه موافقت شد، اما برخي گفتند 
فرصتي نيست و بر همين اساس در همان جلسه تصويب كردند كه 
در جلسه فوق العاده بعدي يعني روز يازدهم خرداد، اكثريت جلسه 

هرچه گفتند همان به عنوان نتيجه نهايي اعالم شود.
 داليل حمايت از واليتي در انتخابات

وي با بيان اين كه نتيجه راي گيري در جلسه فوق العاده هشت 
ــت نفر با آقاي واليتي بودند و پنج نفر  به پنج بود، توضيح داد: هش
هم با آقاي قاليباف. برخي گفتند كه خوب است بعضي از دوستاني 
كه به آقاي قاليباف راي داده اند، بيايند اين طرف تا مقدار راي اين 
طرف بيشتر شود و پس از آن چند نفر از آقاياني كه به قاليباف راي 

داده بودند، برگشتند.
ــت اهللا يزدي افزود: پس اكثر جامعه آقاي واليتي را انتخاب  آي
ــتند، بعدا اضافه  ــه حضور نداش كردند و چند نفر هم كه در آن جلس
شدند و با امضاي نامه اي، راي اكثريت را تائيد كردند و طبق روال 
گذشته صورتجلسه اي تنظيم شد كه اين كار در دوره هاي گذشته 
هم سابقه داشت و هميشه راي اكثريت اعالم مي شد و كسي هم 
خالف آن عمل نمي كرد؛ يعني همه راي اكثريت را مي پذيرفتند. 
ــديم بعضي از  ــد از اين جريان ما متوجه ش ــا بيان اين كه بع وي ب
دوستان و اعضاي جامعه محترم مدرسين و از عالقه مندان آيت اهللا 
ــان عبداللهي، رجبي و كعبي گفته اند كه اين  ــاح از جمله آقاي مصب
جلسه فوق العاده، قانوني نبوده و بنده هرچه برايشان توضيح دادم، 
ــه  آنها قبول نكردند. آيت اهللا يزدي اضافه كرد: مخالفت اين دو س
نفر از آقايان سبب شد كه در راي اكثريت شك و شبهه ايجاد شود. 
به هر حال يك ضربه اي به جامعه مدرسين وارد كردند كه اميدوارم 
ــي  ــت زمان از بين برود؛ البته بنده  اكنون  از كس اين ضربه با گذش
ــي از كم تجربگي و  گله اي ندارم، ولي واقعا علت اين ضربه را ناش

جواني آنها مي دانم.

آيت اهللا يزدي: جامعه مدرسين تا مرز تجزيه پيش رفت
بنده تا آنجا كه توانسته ام سعي كردم از تجزيه جامعه مدرسين جلوگيري كنم و اميدوارم اشتباهات اخير هم جبران شود

ــركت در اجالس  ــه براي ش ــورمان ك رئيس جمهور كش
ــفر كرده است، چهار  ــورهاي صادركننده گاز به روسيه س كش

پيشنهاد عمده را به اين اجالس  ارائه كرد.
ــنا، محمود احمدي نژاد روز گذشته در سفر  به گزارش ايس
ــيه در بدو ورود به كاخ كرملين مورد استقبال والديمير  به روس
ــت و پيش از  ــيه قرار گرف ــور فدرال روس ــن، رئيس جمه پوتي
ــورهاي  ــران كش ــالس  با والديمير پوتين  و س ــزاري اج برگ

شركت كننده عكس يادگاري گرفت. 
ــورهاي  ــالس كش ــخناني در اج ــي س ــور ط رئيس جمه
صادركننده گاز با اشاره به اين كه توليد و عرضه  انرژي ارزان و 
مهم ترين عامل اقتصادي در جهان است، گفت:  تنظيم شرايط 
ــت هاي راهبردي نقش  ــث تنظيم سياس ــرل آن در بح و كنت
بسزايي دارد.وي تشكيل مجمع كشورهاي صادركننده گاز را 
ابتكاري در جهت مشاركت عادالنه منابع و بازار جهاني دانست 
ــن براي قيمت گذاري  ــاز و كارهاي روش و  تهيه و تصويب س
ــورها به طور  ــوي اين كش ــه انواع گاز و اجراي آن از س عادالن

مشترك را پيشنهاد كرد.
ــي و اجرايي  ــادل تجربيات فن ــن تب ــژاد همچني احمدي ن
ــتر همكاري  اعضا در زمينه پااليش و تبديل به عنوان يك بس
ــات را از  ــادل تجربي ــترش اين تب ــترك و گس ــازنده و مش س
ــوان كرد و افزود:  ــود به اين مجمع عن ــنهادهاي خ ديگر پيش
ــترك، اكتشاف و بهره برداري  سرمايه گذاري و همكاري مش
ــترش پيدا كند و همچنين با ايجاد ساز و كار  بين اعضا بايد گس
ــورهاي ضعيف و بدون  معين بايد فرصتي براي كمك به كش

انرژي فسيلي ايجاد شود. 
ــورهاي صادركننده  ــران كش ــور خطاب به س رئيس جمه
ــا كمك يكديگر جهان و مديريت  ــار كرد: امروز بايد ب گاز اظه
ــه اقتصاد را از انحصار خارج و  ــاي گوناگون آن از جمل بخش ه

زمينه مشاركت عادالنه و عمومي را فراهم كنيم.

ــيلي و گاز به  ــش اصلي منابع فس ــان اين  كه بخ ــا بي وي ب
ــان كرد: مي توانيم با يك مشاركت  ملت ها تعلق دارد، خاطرنش
جمعي و هدفمند حقوق ملت هاي خود را استيفا كنيم. شايسته 
نيست خريداران انرژي بيش از صاحبان اصلي آن سود ببرند.

ــر حق و  ــا اضافه ب ــر اين  كه م ــا تاكيد ب ــور ب رئيس جمه
ــذاري عادالنه بر  ــت چيزي نمي خواهيم، گفت: قيمت گ عدال
ــا را برطرف و زمينه  ــياري از نابرابري ه ــرژي بويژه گاز، بس ان

سلطه گري ها را از بين مي برد.

 ديدار با روساي جمهور حاضر در اجالس
رئيس جمهور ديروز برنامه هاي ديگري هم داشت. وي قبل از 
حضور در اجالس  طبق برنامه با نوري المالكي، نخست وزير عراق 

و اوو مورالس، رئيس جمهور بوليوي ديدار كرد.
ــتر  وي در ديدار با مورالس، راه هاي همكاري هاي هر چه بيش
ــور در عرصه انرژي را مورد بررسي قرار داد و تصريح كرد:  دو كش
ــتقل بويژه ملت هاي  ــترش و تعميق روابط با ملت هاي مس گس
ــردي و قطعي  ــت هاي راهب ــكاي التين از سياس ــه آمري منطق

ــت.رئيس جمهور بوليوي نيز در اين  جمهوري اسالمي ايران اس
ديدار با قدرداني از جمهوري اسالمي ايران و احمدي نژاد به خاطر 
ــترده از دولت و ملت بوليوي گفت: ما همواره از  حمايت هاي گس
جمهوري اسالمي ايران الهام گرفته ايم و اين باعث شده تا بتوانيم 

درخصوص دفاع از حاكميت و استقالل بوليوي عمل كنيم.
ــود هوگو چاوز، رئيس جمهور  ــركت در آيين يادب همچنين ش
ــيه از برنامه هاي  ــان مقيم روس ــدار با ايراني ــال و دي ــد ونزوئ فقي

احمدي نژاد در نخستين روز سفر به مسكو بود.

گردهمايي سران كشورهاي صادركننده گاز در مسكو
رئيس جمهور:  قيمت گذاري عادالنه انرژي، زمينه سلطه گري ها را از بين مي برد
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 ايران و روسيه 
به دنبال رزمايش دريايي مشترك

ــالمي ايران در  ــده نيروي دريايي ارتش جمهوري اس فرمان
ــيه گفت: فرمانده ناوگان  ــترك ايران و روس مورد رزمايش مش
ــور را مطرح كرد كه با  ــترك دو كش ــيه بحث رزمايش مش روس
ــالمي  ــد و تصميم جمهوري اس ــي كه انجام خواهد ش تعامالت

ايران احتمال دارد اين رزمايش برگزار شود.
ــت  ــياري در نشس به گزارش مهر، امير دريادار حبيب اهللا س
ــد،  ــروي دريايي ارتش برگزار ش ــتاد ني ــري كه در محل س خب
ــاي آزاد از تاكيدات فرمانده كل  ــزود: اهميت حضور در آب ه اف
قواست؛ چرا كه اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران را به نمايش 
ــط دريايي، امنيت و  ــعه رواب ــذارد و همچنين موجب توس مي گ
ــد.وي اضافه كرد: فروردين امسال،  ــتي خواهد ش صلح و دوس
ــفر كرد و  ــالمي ايران به اقيانوس آرام س ناوگروه جمهوري اس
ــتقبال نيروي دريايي كشور چين قرار گرفت و بعد از آن  مورد اس
ــفر كرد و هم اكنون نيز ناوگروه بيست و ششم  ــريالنكا س به س
جمهوري اسالمي ايران در بندر عمان پهلو گرفته است و سفري 

هم به جيبوتي خواهد داشت.


