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ادامه از صفحه اول
رئيس جمهور منتخب گفت: كارهاي ما به عنوان مسئوالن 
ــود و ــته مي ش ــالمي كمابيش به پاي روحانيت نوش ــام اس  نظ

ــكاف و گسستي بين حكومت و روحانيت   از اين رو هيچگونه ش
ــته اند، نبايد  ــرايطي كه آنها به تغيير و تحول اميد بس با مردم در ش

وجود داشته باشد.
ــاني تصريح  ــال وجود خطا در هر انس ــاره به احتم وي با اش
ــكالي ندارد كه حكومت اسالمي به مردم بگويد چه  كرد: هيچ اش
موفقيت ها و ناكامي هايي داشته يا كجا توانسته  است برنامه خود 
ــتگي آنها  را بخوبي اجرا كند؛ جلب اعتماد مردم و تكيه بر همبس
كليد اصلي همه مشكالت است و بايد در اين مسير بدانيم دولت 

به تنهايي قادر به حل مشكالت نيست.
روحاني با تاكيد بر اين كه مردم بايد براي حل مشكالت كشور 
در صحنه حضور يابند و دولت تسهيل كننده و سامان دهنده است، 
افزود: مردم و بخش هاي غيردولتي در يك منظومه سامان  يافته 
بايد براي حل مشكالت جامعه تالش كنند كه در اين ميان نقش 

روحانيت و علما بسيار تعيين كننده است.
رئيس جمهور منتخب مردم با اشاره به نياز جامعه به برخورداري 
ــان كرد: امروز زمينه مشاركت مردم  از يك دولت قوي خاطرنش
فراهم شده و مردم با اميد به آينده در اين انتخابات حضور يافته اند 
ــاركت و حضور، آغاز راه است؛ ما بايد زمينه مشاركت  اما اين مش
مردم را بيشتر كنيم و از سوي ديگر نيز زمينه تصدي گري دولت 

را در امور جامعه و مردم كاهش دهيم.
اقتدار دولت به معني مداخله در زندگي خصوصي 

مردم نيست
ــوي و توانمند به معناي دولت مداخله گر  ــزود: دولت ق وي اف
ــه امور و محدودكننده زندگي خصوصي مردم  و متصدي در هم
نيست. قدرت دولت در باال بردن اعتماد عمومي و تقويت سرمايه 
اجتماعي است و  ارائه خدمات، كم كردن رنج ها و مشكالت مردم 
ــازي براي رشد و شكوفايي همه شهروندان در جهت  و  زمينه س

درست، بايد خواست تحول خواهان جامعه و مردم باشد.
روحاني گفت: بايد مردم را محرم بدانيم. بايد مردم را صاحب 
كشور بدانيم و با آنان حرف بزنيم و بايد حرف مردم را با روي گشاده 
بشنويم. مردم ما ملت فهيم و موقع شناس و بزرگواري هستند و اگر 
ــوند راهي كه دولت آغاز كرده، راه درستي است، همه  مطمئن ش

مشكالت را تحمل مي كنند.
ــتگويي و درستگويي و سخن  وي با تاكيد بر اين كه جز با راس
قوي و مستحكم، كار پيش نخواهد رفت، گفت: مسائل معيشتي 
مردم، تورم، گراني و بيكاري نه تنها دامن طبقات پايين جامعه را 
گرفته، بلكه حتي دامن طبقات متوسط جامعه را هم گرفته است 
اما بايد مردم نسبت به آينده احساس اطمينان كنند و بايد احساس 

كنند سرمايه هاي مادي و معنوي آنها از بين نخواهد رفت.
وي تصريح كرد: افراط و تند روي بايد كنار گذاشته شود، زيرا 
همواره به ما ضربه زده است. مردم بايد احساس امنيت و آرامش، 

احساس امنيت فكري، سياسي و اقتصادي كنند.
هيچ دولتي با مشكالت دولت يازدهم 

مواجه نبوده است
ــائل و  ــا تاكيد بر اين كه امروز مس ــور منتخب ب رئيس جمه
مشكالت فراواني پيش روي ماست، تصريح كرد: بنده با آگاهي 
ــكالت در اين راه قدم گذاشته ام. هيچ دولتي در تاريخ  از همه مش
ايران با مشكالتي كه دولت يازدهم با آن روبه روست، مواجه نبوده 

ولي من اميدوارم.
ــكالت را  ــد كرد: با كمك مردم و حمايت آنان، مش وي تاكي
پشت سر خواهيم گذاشت، البته بايد فرصت و زمان الزم در اختيار 

دولت يازدهم قرار گيرد.
روحانيت يك نهاد مستقل مردمي است

روحاني با ذكر اين نكته كه روحانيت يك نهاد مستقل مردمي 
ــد: هيچ گاه نبايد استقالل اين نهاد صدمه ببيند.  ــت، يادآور ش اس
مردمي بودن و استقالل داشتن به معناي فاصله گرفتن از دولت 

و حكومت نيست. نهاد روحانيت به عنوان نهاد پايدار مورداعتماد 
مردم بايد نقش آفرين باشد، البته اين بدان معنا نيست كه روحانيت 

بخشي از دولت باشد يا نباشد، روحانيت مستقل است.
ــاز و كار  رئيس جمهور منتخب با بيان اين كه دولت يازدهم س
ــان دولت و روحانيت برقرار خواهد كرد تا  ــراي ارتباط مي الزم را ب
از اين نهاد مردمي تاثير گذار حداكثر استفاده را ببرد، گفت: اصوال 
ــتحكمي ميان حكومت با مردم، حكومت  در جامعه، به پيوند مس
ــون و روحانيون با مردم و حتي  ــا روحانيون، روحانيون با روحاني ب

روحانيون با مسئوالن ديگر مذاهب و اديان نياز داريم.
ــا جامعه تك گويي  ــالمي م روحاني تصريح كرد: جامعه اس
ــد روي فاصله بگيريم  ــا از يك طرف بايد از افراط و تن ــت. م نيس
ــليقه هاي گوناگون را ــا و س ــد گرايش ه ــر باي ــرف ديگ  و از ط
ــه آزاد و بزرگ نمي توان يك  ــيم چراكه در يك جامع ــرا باش  پذي

سليقه را حاكم كرد.
نقد دلسوزانه باعث مشاركت بيشتر مي شود

ــخنان خود در  ــور منتخب در بخش ديگري از س رئيس جمه
جمع علما و روحانيون گفت: همان طور كه اختالف نظر در علوم 
ــان است، مباحثه و نقد و بيان نظرات گوناگون  موجب تعالي انس
از روي دلسوزي از سوي كارشناسان و متخصصان هم مي تواند 

موجب ارتقاي سطح آگاهي مردم و موجب مشاركت بيشتر مردم 
ــت كه بين اركان جامعه  ــود. روحاني افزود: خطر آن زماني اس ش
ــت كه يك گروه خود را  ــكاف به وجود آيد. خطر آن زماني اس ش
ــاوي اسالم و انقالب بداند، خود را مساوي واليت فقيه بداند  مس
ــروه مقابل را ضد دين، ضد انقالب و ضد واليت فقيه معرفي  و گ

كند. تمام مشكالت از اينجا نشأت مي گيرد.
روحانيت و دولت نبايد خود را قيم مردم بدانند

ــد از راهي كه رهبري پيش پاي ما  ــي با بيان اين كه باي روحان
گذاشته اند، بهره ببريم، گفت: مقام معظم رهبري فرمودند حتي 
آناني كه از نظام دلخوري دارند پاي صندوق راي بيايند؛ واقعيت 

اين است كه انتخاب با مردم است.
ــه روحانيت و دولت  ــور منتخب با تاكيد بر اين ك رئيس جمه
نبايد خود را قيم مردم بدانند، تصريح كرد: ما همه خدمتگزار ملت 

هستيم.
ــت در بيان احكام خدا بايد  ــالت روحاني وي با بيان اين كه رس
ــان كرد: ما بايد آنچه حق است  ــد،  خاطرنش توام با امانتداري باش
ــد تفسيرهاي گوناگوني از احكام اسالم  بيان كنيم و يادمان باش

وجود دارد و اين قضيه را مطلق نكنيم.
ــاس كند روحانيون پناهگاه  ــي افزود: جامعه بايد احس روحان

ــان ها هستند. روحانيت بايد با سعه صدر  آنان و مدافع كرامت انس
گرايش هاي مختلف را تحمل كند.

وي تاكيد كرد: اگر اشكاالتي را در برخي گرايش ها مي بينيم 
بايد با حكمت و موعظه با آن برخورد كنيم نه با انگ و اتهام.

رئيس جمهور منتخب، جلب و جذب جوانان را نقش روحانيت 
دانست و افزود: بايد توجه داشته باشيم كه جامعه ما جوان است و 
جوانان ما ويژگي هاي خاص خود را دارند، اگر گاهي در رفتار آنان 
ايراد مي بينيم بايد باور داشته باشيم اكثر جوانان ما در اعتقاد ديني 
خود پايدار و معتقد هستند. همه نظرسنجي ها نشان مي دهد كه 
تمام جوانان ما به معاد و روز قيامت معتقدند و با اين وضع بايد به 

جذب جوانان بپردازيم و اين كار با لحن تند امكان پذير نيست.
ــت بايد آن را اصالح كنيم اما  روحاني افزود: اگر انحرافي هس
بايد بدانيم سروكار ما با جسم جوانان نيست بلكه با فكر و انديشه 
و روح آنان است و راه اصالح آن با سعه صدر و بيان نقد است. اگر 
ــي كه جوانان از ما دارند بحق است و  ــاس كرديم پرسش هم احس

پاسخ الزم را نداريم بايد در اصالح خود بكوشيم.
حقوق شهروندي همه اديان بايد محفوظ باشد

رئيس جمهور منتخب خاطرنشان كرد: جوانان بايد احساس 
ــبت به روحانيت داشته باشند  ــاس پدري نس حرمت كنند و احس
ــه اديان و مذاهب نيز  ــالمي بدانند. هم و خود را فرزند جامعه اس
ــاس كنند حقوق شهروندي آنان محفوظ است و احكام  بايد احس
اسالم حقوق قانوني و شرعي آنان را مدنظر قرار مي دهد. درمنطق 
ــالم تمام انسان ها محترم هستند و اقتدار جمهوري اسالمي  اس
در آن است كه در چارچوب قانون از آزادي و حرمت آنان حفاظت 

مي كنند.
رئيس جمهور منتخب با تاكيد بر اين كه تفكر شيعي بر مبناي 
عدل است، گفت: جامعه ما هم بايد با مفهوم عدل و اعتدال آشنا 
ــعار و بدون  ــدون عقالنيت و فاصله گرفتن از ش ــود؛ اعتدال ب ش
ــات و آرامش معنا  ــدون تحول خواهي در كنار ثب ــي و ب علم گراي
ــد. رئيس جمهور منتخب با تاكيد بر اين كه با عقالنيت و  نمي ده
ــت از چالش هاي داخلي، ملي و بين المللي  اعتدال خواهيم توانس
ــان كرد: بايد بدانيم كه در اين مسير سخت  عبور كنيم، خاطرنش
ــكالت  با صبر و حوصله، عقالنيت و اعتدال قادر خواهيم بود مش

را پشت سر بگذاريم.

روحاني:مشكالت چند ماهه حل نمي شود
 هديه جالب احمدي نژاد به پوتيندولت يازدهم ساز و كار الزم را براي ارتباط با روحانيت برقرار خواهد كرد تا از اين نهاد مردمي تاثير گذار، حداكثر استفاده را ببرد

ــور در جريان ديدار  محمود احمدي نژاد، رئيس جمه
با والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه سامانه راهبري 
ــمند (نويگيشن) را به عنوان هديه فناورانه  جراحي هوش
ــالمي ايران به كشور روسيه اهدا  ــوي جمهوري اس از س

كرد.
ــتگاه كه طراحي و  ــنا، فناوري اين دس ــه گزارش ايس ب
ــده تنها در  ــط متخصصان ايراني انجام ش ــاخت آن توس س
ــد آمريكا و آلمان  ــرفته جهان مانن ــورهاي پيش معدود كش

وجود دارد.
 تكذيب سفر خانوادگي به روسيه

ــر رئيس جمهور  ــاني دفت ــاون ارتباطات و اطالع رس مع
ــي برخي از اعضاي  ــافرت خانوادگ ضمن تكذيب خبر مس
ــل رئيس جمهور  ــت: هواپيماي حام ــكو گف ــت به مس دول
ــت و هيچ كدام از وزرا و همراهان  گنجايش صد نفر را نداش

در اين سفر نبودند.
ــانه هايي  ــيخان در گفت وگو با فارس از رس محمد ش
ــافرت خانوادگي دولتي ها به مسكو را منتشر  كه خبر مس
ــام را در مباحث ملي كنار  ــت رويه اته كرده بودند، خواس

بگذارند.
 نامه اي كه خاتمي براي روحاني فرستاد

ــته جمعي  ــد در ديدار روز گذش خبرنگار جام جم مطلع ش
ــي، رئيس  ــيد محمد خاتم ــا س ــجويان ب ــان و دانش از جوان
ــريع تر به ديدن  ــت هرچه س ــت اصالحات از آنان خواس دول

رئيس جمهور منتخب هم بروند.
ــه هم خاتمي نامه اي با دستخط خود  در انتهاي اين جلس

نوشت و براي آقاي روحاني فرستاد. 
 تحليل جديد حاميان جبهه پايداري

ــه پايداريـ  در تحليلي  ــايت رجانيوزـ  نزديك به جبه س
ــت:  ــت جمهوري نوش ــاره نتايج انتخابات رياس ــد درب جدي
ــن انتخابات به پايان  ــي اصولگراـ  اصالح طلب با اي دوقطب

رسيده است. 
ــد اّما  هرچند گفتمان جوانان انقالبي برنده انتخابات نش
ــن جبهه موثر ترين  ــي گفتمان رقيب هم مي داند كه اي حت
ــده دارد.  ــاختن آين ــي و فرهنگي را براي س ــروي سياس ني
ــرافيت سياسي نمي ماند و هر  گفتمان انقالب در چنبره اش
جريانيـ  حتي جبهه پايداريـ  اگر سازمان را به جاي آرمان 
ــاند، به سرنوشت جريان راست و شبه اصولگرايان دچار  بنش

خواهد شد.
 احضار  مديرعامل مهر به دليل انتشار يك خبر

ــي، مديرعامل خبرگزاري  سايت الف نوشت رضا مقدس
مهر روز گذشته به دليل انتشار احكام متهمان دادگاه پرونده 

كهريزك به مدت هشت ساعت بازداشت شد. 
ــن زارع دهنوي (معروف به قاضي حداد)  مرتضوي و حس
ــخنگوي  ــتند كه س دو نفر از متهمان اصلي اين پرونده هس
ــنبه از صدور حكم آنها خبرداد اما تاكيد  قوه قضائيه روز دوش
ــالم جزئيات آنها مجاز ــدن احكام، اع  كرد تا زمان قطعي ش

 نيست.
 روايت هاشمي از كاريكاتورهاي گل آقا 

ــنجاني بخشي از  ــمي آيت اهللا هاشمي رفس ــايت رس  س
مصاحبه وي در مورد طنزهاي گل آقا در مورد دولت سازندگي 

را بازنشر داده است.
ــت: در خصوص كاريكاتورهاي  ــن مطلب آمده اس در اي
ــال هاي دو دوره  ــا، توالي چاپ آن در طول س ــه گل آق مجل
دولت سازندگي با مطالب و تصاويري كه اكثرا حاوي نكات 
ــعه صدر  ــان از س منفي درخصوص عملكرد دولت بود، نش

دولتي ها در آن دوره دارد.
 يكي از دروغ هاي شاخداري كه مي گويند برخورد با ارباب 
رسانه ها در آن دوران بود. واقعًا تاثير كاريكاتورهاي گل آقا از 
ــر حبيبي كه نماد دولت و معاون اول رئيس جمهور بود،  دكت
ــتيم  ــه كم بود؟ اتفاقا يكي از راه هايي كه مي توانس در جامع
ــير امور را اصالح و براي پيشرفت  ــازنده، مس با انتقادات س

هموارتر كنيم، طنزهاي گل آقا بود.
 معادله جديد براي انتخاب شهردار 

و رئيس شوراي شهر
ــهر چهارم تهران به دليل حضور  ــوراي ش درحالي كه ش
ــد يكپارچگي كافي براي  ــان و اصولگرايان فاق اصالح طلب
ــنيده  ــت ش ــهردار با اكثريت مورد اتفاق اس انتخاب قاطع ش
ــان اصولگرايان و  ــن موضوع مي ــده توافقي براي حل اي ش

اصالح طلبان شكل گرفته است.
ــت: طبق اين توافق قرار است  ــايت خبري بلديه نوش س
ــان اصولگرايان و  ــهر از مي ــوراي ش در صورتي كه رئيس ش
ــران با نظر  ــهردار ته ــود ش ــه طور مثال چمران انتخاب ش ب
ــود و بالعكس، در صورتي كه رئيس  اصالح طلبان معرفي ش
ــورا يكي از اصالح طلبان شود شهردار تهران گزينه مورد  ش

نظر اصولگرايان باشد.
 كليد فتنه خاورميانه، بهبود روابط ايران و 

عربستان
حجت االسالم رسول جعفريان، از تاريخ پژوهان مطرح 
ــوراي  ــابق كتابخانه و موزه مجلس ش ــور و رئيس س كش
ــايت دين آنالين،  ــالمي در جديدترين مقاله خود در س اس
ــدن جنگ شيعهـ  سني را مهم ترين خطر موجود  فراگير ش
ــت: يكي از اساسي ترين  در خاورميانه توصيف كرد و نوش
ــار دولت ايران و  ــن زمينه، روابط تيره و ت ــكالت در اي مش
ــال هاي گذشته است كه بايد هرچه زودتر  عربستان در س
مورد بازبيني قرار گرفته و از طريق دولت عربستان، نهادها 
ــبب اصلي اين تندروي ها  ــازمان هاي افراطي كه مس و س

هستند كنترل شوند.
ــنهاد كرده است رسانه هاي  جعفريان در مطلب خود پيش
خاص با آموزه هاي وحدت گرايانه براي مقابله با جنگ شيعه 

و سنتي تاسيس شود.
واكنش مشايي به خبر تاسيس بنياد بهار 

از سوي دولت
ــايي در واكنش به خبر تاسيس بنياد  ــفنديار رحيم مش اس
ــت  ــود احمدي نژاد پس از دوران رياس ــوي محم ــار از س به

جمهوري، گفت: از چنين موضوعي بي اطالعم.
ــايي پس از برگشت از سفر روسيه در  به گزارش ايرنا، مش
ــخ به اين پرسش  فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران در پاس
كه آيا تاسيس بنياد بهار از سوي رئيس جمهور و شما از پايان 
دوره رياست جمهوري احمدي نژاد صحت دارد يا خير گفت: 
ــادي ندارد هرچند  ــيس چنين بني دولت برنامه اي براي تاس
ممكن است گروه هايي از مردم بخواهند چنين كاري كنند و 

من از آن بي اطالع هستم.

 تاكيد ايران بر ضرورت احترام 
به خواسته هاي مردمي در مصر

سخنگوي وزارت امور خارجه ضمن ابراز نگراني از ادامه 
ــته هاي  ــا در مصر بر ضرورت توجه و احترام به خواس تنش ه

مشروع مردمي تاكيد كرد.
ــاره به توجه  ــيدعباس عراقچي با اش به گزارش ايرنا، س
ــالمي ايران به تحوالت جاري در مصر، با ابراز  جمهوري اس
ــف از كشته و زخمي شدن تعدادي از شهروندان بي گناه  تاس
ــده در اين كشور گفت: تقويت  مصري در تنش هاي ايجاد ش
ــونت و هوشياري در  ــجام و وحدت ملي، رد هرگونه خش انس
ــروج از بحران جاري ضروري  ــل تفرقه افكنان براي خ مقاب

است.
ــاره به درايت سياسي ملت   معاون وزير امور خارجه با اش
ــمناني كه  ــر، آن را عاملي موثر در دفع فتنه دش ــزرگ مص ب
ــان كرد:  هيچ گاه خيرخواه مردم نبوده اند، ارزيابي و خاطرنش
مردم مصر خود قادر به حل مشكالت و حفظ منافع و مصالح 

عالي كشورشان هستند.
در روزهاي اخير و در اولين سالگرد انتخاب محمد مرسي 
ــترده اي عليه  ــر، اعتراضات گس ــت جمهوري مص به رياس
ــور آغاز شده است كه همچنان  ــهرهاي اين كش دولت در ش
ــت  وزير و تعدادي از وزراي  ــام قنديل، نخس ادامه دارد. هش
ــي تاكنون در واكنش به اين اعتراضات از  كابينه محمد مرس

 سمت خود استعفا كرده اند.

موسسه واشنگتن: آمريكا طرح 
توافق هسته اي با ايران را تهيه كند

يك انديشكده بانفوذ آمريكايي تاكيد كرد كه دولت آمريكا 
ــه متضمن حقوق  ــته اي ك ــد با تهيه طرح يك توافق هس باي
هسته اي صلح آميز ايران باشد، جدي بودن خود را در مذاكرات 

هسته اي ثابت كند.
ــنگتن براي  ــه واش ــكده موسس ــه گزارش ايرنا، انديش ب
سياست خاور نزديك در يك گزارش راهبردي به قلم مايكل 
ــنهاد اين  كه ايران الزم است محدوديت ها و  آيزنشتاد با پيش
ــت: دولت  ــديدي را بپذيرد، تاكيد كرده اس ــر پادماني ش تدابي
ــورت موافقت تهران با چنين  ــكا بايد قول دهد كه در ص آمري
طرحي، تحريم ها را كاهش خواهد داد و سياست تغيير رژيم را 
دنبال نخواهد كرد. البته براي واشنگتن دشوار است كه بتواند 

تهران را متقاعد سازد كه به دنبال تغيير رژيم نيست.
ــال چنين  ــزود: اما به هر ح ــر آمريكايي اف ــن تحليلگ اي
ــاز مهم براي تهران خواهد بود  ــته اي يك اقدام اعتمادس بس
كه ثابت مي كند، واشنگتن درباره تعريف يك توافق هسته اي 

تامين كننده نيازهاي ايران جدي است.
 آمريكا تاكنون اين كار را نكرده و با ارائه نكردن كليات يك 

توافق هسته اي، به موضع مذاكراتي خود ضربه زده است.
ــه در عين حال هيچ  ــزارش تاكيد كرد ك ــنده اين گ نويس
ــت و از اين رو  ــرد نيس ــت اين رويك ــراي موفقي ــي ب تضمين
ــي  ــاي ديگري براي تقويت ديپلماس ــد از ابزاره ــكا باي آمري
ــالمي ايران استفاده كند؛ ابزاري از قبيل   موثر با جمهوري اس
ــوط قرمز،  ــردن خط ــد و تيز ك ــكا، تن ــار آمري ــاي اعتب احي
ــوريه،  ــد در س ــار اس ــي حكومت بش پيگيري جدي فروپاش
ــايبري ايران و  ــاي نظامي بازدارنده و س ــه با توانايي ه مقابل
ــي عليه برنامه  ــي و همچنين جاسوس ــاي اطالعات  فعاليت ه

هسته اي ايران.
ــي در بخش ديگري  ــكده آمريكاي ــر اين انديش تحليلگ
ــا تاثيري بر  ــه تحريم ه ــد بر اين  ك ــزارش با تاكي ــن گ از اي
محاسبات  هسته اي ايران نداشته و ايران درباره حمله نظامي 
ــاي اقتصادي از  ــت: تحريم ه ــي نگراني ندارد، نوش  احتمال
ــار بر تهران بوده   ــت آمريكا براي اعمال فش ديرباز ابزار سياس
است؛ بنابراين جاي تعجب نيست كه دولت اوباما به طور عمده 

براي اعمال فشار بر ايران به نظام تحريم ها متوسل شد. 
اين تحريم هاي تشديد شده اكنون بيش از يك سال است 
كه وضع شده  است و هر چند بر اقتصاد ايران تاثيراتي داشته، 
ــد كه بر محاسبات اين كشور درباره برنامه  اما به نظر نمي رس
ــته باشد. با توجه به ذخاير بزرگ پول  ــته اي تاثيري گذاش هس
ــا به تنهايي به انعطاف و نرمش  ــد و طالي ايران، تحريم ه نق

ايران در مذاكرات منجر نخواهد شد.
ــت:  ــي در تحليل خود آورده اس ــه آمريكاي ــن موسس اي
ــاي قبلي آمريكا با اذعان به اين  كه تحريم به تنهايي  دولت ه
ــاني، نظامي و سايبري  ــت، از ابزارهاي اطالع رس كافي نيس
ــتفاده كرده اند و دولت  براي تحميل هزينه هايي بر تهران اس
ــت، اما با وجود  ــياري از اين اقدامات را ادامه داده اس اوباما بس
ــرفت خود  ــته اي ايران به پيش همه اين اقدامات، برنامه هس
ــت؛ بنابراين الزم است كه آمريكا از اقداماتي در  ادامه داده اس
ــتفاده كند تا دورنماي ديپلماسي هسته اي  كنار تحريم ها اس
ــورد نظامي  ــال يك برخ ــن احتم ــد و همچني ــت كن را تقوي
ــته را كه مي تواند به مناقشه اي گسترده تر منجر شود،   ناخواس

كاهش دهد.

نيم
 تس
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ــي گمانه زني ها در مورد  ــن ديدار  به برخ ــي در اي روحان
ــاره و تصريح كرد: برخي ها  آرايش كابينه دولت يازدهم اش
امروز با گمانه زني ها هم خود و هم ديگران را خسته مي كنند 
ــه به وجود مي آورند  ــي نيز توقعات نابجايي در جامع و گاه
ــالمي  ــخن ها و رفتارها نيز با اخالق اس ــي از اين س و برخ

سازگار نيست.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، گمانه زني رسانه ها 
را نيز نادرست دانست و گفت: برخي رسانه ها شخصي را براي 
ــانه ها نيز براي  ــي در نظر مي گيرند و برخي رس وزارت خاص
شخصي شرط و شروط مي گذارند بنابراين، اين جز خستگي 

ذهني و فكري، دستاورد ديگري نخواهد داشت.
ــكيل كابينه دولت  ــود براي تش ــي به فعاليت خ روحان

يازدهم اشاره و اظهار كرد: من مدتي با دوستاني كه نه ادعا و 
نه مطالبه اي دارند، كار بررسي و تعيين اعضاي كابينه را آغاز 
ــته ترين ها را بدون  ــرده ام و اميدوارم در مدت مقرر شايس ك

درنظر گرفتن ارتباطات حزبي و جناحي انتخاب كنم.
ــر اين كه دولت تدبير  ــور منتخب با تاكيد ب رئيس جمه
ــاد و اميد مردم راه به جايي نخواهد برد،  ــد بدون اعتم و امي
ــت: همه با صبر، اميد و حمايت دولت يازدهم را كمك  گف
ــردم ما را قرار داده اند،  ــيري كه م كنند و اميدواريم در مس
ــي از روحانيت،  ــيم. روحان ــم خدمتگزار خوبي باش بتواني
ــالمي  ــوختگان و دلباختگان نظام اس فرهيختگان، دلس
ــتانه تشكيل قرار  ــت كه به دولت يازدهم كه در آس خواس

دارد، ياري برسانند.

كار تعيين اعضاي كابينه را آغاز كرده ام

ــم گلباران محل شهادت قربانيان جنايت آمريكا در  مراس
دوازدهم تير 1367، ديروز در آب هاي نيلگون خليج فارس در 

بندرعباس برگزار شد.
ــردار تنگسيري، جانشين  به گزارش واحد مركزي خبر، س
ــپاه در اين مراسم با گراميداشت ياد  فرمانده نيروي دريايي س
شهيدان اين حادثه گفت: وقوع اين فاجعه و دادن مدال افتخار 

به فرمانده ناو جنگي آمريكا، توهين به انسانيت است.
ابراهيم عزيزي استاندار هرمزگان نيز در اين مراسم اظهار 
ــت شهداي حادثه  ــال با بزرگداش كرد: ملت بزرگ ايران هر س
دوازدهم تير اين اقدام جنايتكارانه را به جهانيان بازگو مي كند 
ــنا  ــت پرده اين حادثه آش ــا همه جهان با ماهيت عوامل پش ت
شوند. 25 سال پيش در دوازدهم تير 1367، هواپيماي ايرباس 
مسافري ايران به شماره 655  كه از بندرعباس به مقصد دبي در 
حركت بود با شليك موشك هدايت شده كروز از ناو آمريكايي 
وينسنس بر فراز آب هاي خليج فارس مورد اصابت قرار گرفت. 

در اين حادثه همه 290 مسافر اين هواپيما جان باختند.

گلباران محل شهادت مسافران ايرباس در آب هاي خليج فارس

ميرتاج الديني: تعامل خوبي براي انتقال قدرت وجود دارد
ــوص تعامل با رئيس جمهور  معاون رئيس جمهور در خص
ــادي از وزرا و  ــال قدرت گفت: تعداد زي ــب در دوران انتق منتخ
ــب ديدار و گزارش هاي  اعضاي كابينه با رئيس جمهور منتخ

كاري به ايشان ارائه كرده اند. 
ــي ديروز پس  ــا ميرتاج الدين ــزارش ايرنا، محمدرض به گ
ــان دولت با  ــزود: تعامل خوبي مي ــات دولت اف ــت هي از نشس
ــكلي  ــور منتخب در دوران انتقال وجود دارد و مش رئيس جمه

نيست.
ــي همچنين با  ــور در امور قانون اساس معاون رئيس جمه
ــاد از گزارش اخير مجلس درخصوص تذكرات نمايندگان  انتق
ــال گذشته گفت: براساس آيين نامه  به رئيس جمهور در يك س
ــي، تذكر كتبي به رئيس جمهور  ــي مجلس و قانون اساس داخل
جايگاه قانوني ندارد و تذكرات داده شده برخالف آيين نامه هاي 

داخلي مجلس و قانون اساسي است.
ــت كه تخلفي  ــر براي زماني اس ــان اين كه تذك ــا بي وي ب
انجام شده باشد، افزود: بيش از 50 درصد تذكرات داده شده در 
خصوص درخواست انجام پروژه هاي عمراني براي حوز ه هاي 
ــت كه دولت هم به دنبال رفع  انتخابيه نمايندگان مجلس اس
ــوند  ــائل با عنوان تقاضا مطرح مي ش آنها بوده و عموما اين مس

نه تذكر.
معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي گفت: آنچه در 
مجلس به عنوان تذكر مرسوم شده تذكر نيست بلكه مطالبات 

و خواسته هاي نمايندگان است.
ــفاهي هم برخالف آيين نامه  ميرتاج الديني افزود: تذكر ش
ــي است كه رئيس مجلس هفتم  داخلي مجلس و قانون اساس
ــا اجراي قانون اجازه ارائه آنها را در قالب تذكرات نمي داد ولي  ب
رئيس مجلس هشتم و نهم برخالف قانون اين درخواست ها را 

به عنوان تذكرات مطرح مي كند.
روز سه شنبه، سايت مجلس در گزارشي اعالم كرده بود در 
ميان اعضاي كابينه، رئيس جمهور بيشترين تذكر را در يك سال 

گذشته از نمايندگان مجلس دريافت كرده است.
تصميم اخير مجمع عمومي بانك مركزي قانوني بود

معاون رئيس جمهور در امور قانون اساسي همچنين تصميم 
ــبه نرخ  اخير مجمع عمومي بانك مركزي درخصوص محاس
ــت و گفت: اين تصميم براساس  مابه التفاوت ارز را قانوني دانس
ــوراي  بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانكي مصوبه مجلس ش

اسالمي اتخاذ شده است.
ــار داده تا با  ــون به بانك مركزي اختي ــن قان ــزود: اي  وي اف

ــودهاي احتمالي ناشي از  تصويب مجمع عمومي اين بانك س
ــتهالك بدهي هاي دولت به بانك  افزايش نرخ ارز را صرف اس
ــتاي جلوگيري از افزايش نقدينگي و تزريق  مركزي و در راس

پول به بازار كند.
ــي ادامه داد: با افزايش نرخ ارز، مجمع عمومي  ميرتاج الدين
ــاوت آن را به عنوان  ــت مابه التف ــك مركزي تصميم گرف بان
ــركت هاي دولتي  ــتهالك بدهي هاي دولت، بانك ها و ش اس
ــن مي كنند به بانك مركزي  ــه كاالهاي اصلي مردم را تامي ك

محاسبه كند.
ــا از اين  ــه برخي انتقاده ــاره ب ــاون رئيس جمهور با اش مع
ــزي ادامه داد: اين تصميم  ــم مجمع عمومي بانك مرك تصمي
براي جلوگيري از تزريق پول، افزايش نقدينگي، افزايش تورم 
و عدم افزايش پايه پولي كشور در چارچوب قوانين رسمي اخذ 

شده است.
ــاس اين تصميم  ــركت هايي كه بر اس وي گفت: يكي از ش
بدهي هاي آن به بانك مركزي مستهلك شد شركت پشتيباني 
دام و طيور كشور است كه نقش اصلي را در تامين گوشت و مرغ 

مردم برعهده دارد.
ــم مجمع عمومي بانك  ــاج الديني افزود: اين تصمي ميرت

ــه وظيفه تامين  ــركت هايي بود ك ــزي براي كمك به ش مرك
كاالهاي اساسي مورد نياز مردم را عهده دارند و آثار آن در چند 

ماه آينده در كشور ديده خواهد شد.
ــاره به  ــي با اش معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساس
ــتگاه هاي نظارتي از اين تصميم مجمع  ــي ايرادات به دس برخ
ــان كرد: بيش از 90 درصد اين  عمومي بانك مركزي خاطرنش
مصوبه در راستاي استهالك بدهي هاي دولت به بانك مركزي 
ــت كه آثار اقتصادي روشني دارد و ايرادهاي گرفته شده به  اس
قسمت تامين منابع مالي برخي از شركت هاي دولتي است كه 
اين موضوع هم با بررسي هاي صورت گرفته در مجمع عمومي 

بانك مركزي قابل اصالح خواهد بود.
دولت، كاالهاي اساسي را همچنان با نرخ ارز 

مرجع تامين مي كند
ــي در خصوص موضوع حذف ارز مرجع براي  ميرتاج الدين
كاالهاي اساسي و دارو گفت: مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
در اين خصوص صراحت الزم را ندارد و دولت با توجه به مجموع 
ــي و دارو را  اقداماتي كه انجام داده تصميم دارد كاالهاي اساس
همچنان با نرخ ارز مرجع براي مردم تامين كند و قانون بودجه 

هم اختيار تصميم گيري در اين خصوص به دولت داده است.

عارف: هماهنگي در كابينه مهم است
ــا عارف  محمدرض
ــر اين كه  ــد ب ــا تاكي ب
ــه  ــي در كابين هماهنگ
نكته مهمي است، گفت: 
همه بايد به هم اطمينان 
ــته باشند و اين طور  داش
ــد افرادي كه دور  نباش
ــينند  ــك ميز مي نش ي
ــبت به هم همدل و  نس

همراه نباشند.
ــزارش فارس،   به گ
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با جمعي از 
ــتان كهگيلويه و بويراحمد افزود: دولت نبايد  اصالح طلبان اس
ــود.عارف با اشاره  ــاس كند كه فردي به او تحميل مي ش احس
ــكل گرفته در جريان انتخابات گفت:  ــرمايه اجتماعي ش به س
سرمايه اجتماعي بااليي همراه با مطالبات بحقي شكل گرفته 
ــيم در برابر نظام، انقالب و تاريخ مسئول  ــخگو نباش و اگر پاس

هستيم.
ــزاب معموال در ايران از باال به  ــارف با تاكيد بر اين كه اح ع
ــكل گرفته اند، خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد حزبي از  پايين ش
باال به پايين داشته باشيم دستاوردي نخواهيم داشت. بنابراين 
برنامه ما اين است كه فردمحور نباشيم و با مشاركت و حضور 
ــرمايه اجتماعي برنامه ريزي  نيروهاي فعال براي حفظ اين س
ــتان ها نيروهاي خود را حفظ  كنيم و به همين دليل بايد در اس

كرده و با تعامل و مشورت با آنها تصميم گيري كنيم.

لغو سفر بدون ويزا براي اتباع 
ايران از سوي گرجستان

تحت فشارهاي وزارت خزانه داري آمريكا، گرجستان اعالم 
كرد كه ورود بدون ويزا براي اتباع ايران را لغو كرده است.

به گزارش ايسنا، ايراكلي وكوآ، سخنگوي وزارت امور خارجه 
گرجستان اين خبر را به خبرگزاري فرانسه اعالم كرده است.

در سال 2010 ايران و گرجستان درخصوص انجام سفرهاي 
كوتاه بدون نياز به صدور ويزا توافق كردند.

در همين حال، يك منبع آگاه در سفارت جمهوري اسالمي 
ايران در تفليس گفت: وزارت امور خارجه گرجستان اعالم كرد 
ــرده و بر مبناي قوانين  ــور تغيير ك قوانين مهاجرتي در اين كش
ــت و اين اقدام  ــده اس مهاجرتي جديد تغيير و تحوالتي ايجاد ش
نه تنها براي ايران كه براي خيلي از كشورهايي كه با گرجستان 
لغو رواديد داشته اند صورت گرفته است. اين منبع آگاه در گفت وگو 
ــاله نيز گفت: هر كشوري  با مهر درباره واكنش ايران به اين مس
حق دارد كه قوانين مربوط به خود را اصالح كند و طبيعي است 

كه ما نمي توانيم در امور داخلي گرجستان دخالت كنيم.




