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باهنر: ايجاد محدوديت در مدرك 

تحصيلي وزرا، راي نمي آورد

ــيون تدوين  ــاري درباره مصوبه كميس ــار اخب پس از انتش
ــرايط اعضاي كابينه،  آيين نامه داخلي مجلس درخصوص ش
ــرح هنوز در  ــن زمينه گفت: اين ط ــس مجلس در اي نايب رئي
ــي  ــت و نمايندگان همچنان در حال بررس مرحله مقدماتي اس

آن هستند.
محمدرضا باهنر در گفت وگو با فارس افزود: فكر نمي كنم 
ــع فعلي معرفي كابينه، محدوديتي  مجلس بخواهد براي وض
ايجاد كند؛ برخي توصيه كرده اند كه وزراي پيشنهادي، مدارك، 
اسناد و مستندات سوابق اجرايي و تحصيلي خود را به طور دقيق 
به مجلس ارائه دهند اما برخي نمايندگان به دنبال اين هستند 
ــرط و شروطي قانوني براي معرفي  كه در كنار اين توصيه ها ش
وزرا بگذارند كه تا وقتي در صحن علني مطرح شود، هنوز خيلي 

بحث وجود دارد.
ــت: اگر هم محدوديتي در معرفي  نايب رئيس مجلس گف
ــد، احتماال در اين حد خواهد  كابينه در مجلس به تصويب برس
ــود،  ــي كه در مورد وزرا به مجلس ارائه مي ش ــود كه اطالعات ب

ان شاءاهللا دقيق باشد.
ــاد محدوديت در نوع  ــرد: بعيد مي دانم ايج وي تصريح ك
ــنهادي يا دارا بودن سابقه اجرايي  مدرك تحصيلي وزراي پيش
ــس رأي بياورد و  ــوط، در صحن علني مجل ــه مرب در وزارتخان
به تصويب برسد يا حتي نظر نهايي كميسيون تدوين آيين نامه 

داخلي اين چنين باشد.
ــيون تدوين آيين نامه  غالمرضا كاتب، نايب رئيس كميس
ــيون  داخلي مجلس پيش از اين گفته بود: طبق مصوبه كميس
متبوعش و در صورتي كه در صحن علني هم تائيد شود، «دارا 
ــانس يا معادل آن» و  بودن حداقل مدرك تحصيلي فوق ليس
ــابقه تجربي مرتبط با وزارتخانه  ــال س «دارا بودن حداقل ده س
مربوط» شروط مجلس براي معرفي وزراي كابينه خواهد بود.

ــخ به اين  ــو با واحد مركزي خبر در پاس ــب در گفت وگ كات
پرسش كه با توجه به ضرورت تعامل ميان مجلس نهم و دولت 
ــيون  يازدهم چرا در چنين زماني به تصويب اين طرح در كميس
ــت، گفت: طرح مذكور از دو ماه پيش با امضاي  ــده اس اقدام ش
تعداد زيادي از نمايندگان به كميسيون ارسال و پس از روزها كار 
ــي، 15 روز پيش به تصويب رسيد و ربطي به انتخاب  كارشناس

دكتر حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور منتخب ندارد.
ــت: البته هدف نمايندگان از ارائه اين طرح افزايش  وي گف
كارآمدي و ارائه شاخص ها براي وزراي دولت يازدهم با هر نوع 

فكر و گرايشي بود و نبايد آن را سياسي تلقي كرد.
ــرد: اوايل انقالب  ــان ك ــار خاطرنش نماينده مردم گرمس
ــتن براي نمايندگان مجلس كافي  ــواد در حد خواندن و نوش س
ــت؛ بنابراين تعيين  ــاخص تغيير كرده اس بود، اما امروز اين ش
شاخص هاي حداقلي براي وزرايي كه نقش كليدي در توسعه و 

پيشرفت كشور دارند، اقدامي بسيار بجا و شايسته است.
كاتب ادامه داد: اين طرح هفته آينده با امضاي جمع زيادي 
ــتور قرار خواهد گرفت و در صورت  از نمايندگان در اولويت دس
ــه كابينه دولت يازدهم  ــب نمايندگان در صحن علني ب تصوي
ــداد امضاكنندگان اين  ــيد.وي گفت: از آنجا كه تع خواهد رس
ــد و اكنون نيز  ــيون زياد بودن ــرح پيش از تصويب در كميس ط
درخواست هاي بسياري براي تصويب آن در صحن وجود دارد، 

به احتمال زياد به تصويب خواهد رسيد.
 

استقبال ايران از گسترش روابط 
با كشورهاي دوست و همسايه

ــاي تبريك  ــخ به پيام ه ــب در پاس ــور منتخ رئيس جمه
ــورهاي آذربايجان، نيكاراگوئه، اسلواك و  روساي جمهور كش
بالروس تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران از گسترش بيش 
از پيش روابط با كشورهاي دوست و همسايه استقبال مي كند.

ــام علي اف،  ــه پيام تبريك اله ــخ ب ــن روحاني در پاس حس
رئيس  جمهور آذربايجان از گسترش و تحكيم مناسبات تهران 

و باكو استقبال كرد.
ــخ به پيام  رئيس جمهور منتخب در پيامي جداگانه و در پاس
تبريك دانيل اورتگا، رئيس جمهور نيكاراگوئه نيز ضمن آرزوي 
سالمت و موفقيت براي ملت و دولت اين كشور، ابراز اطمينان 
ــرد كه با تالش متقابل مقامات ايراني و نيكاراگوئه اي روابط  ك

دوستانه دو كشور در همه سطوح گسترش  يابد.
ــپاروويچ  ــك ايوان گاس ــه پيام تبري ــخ ب ــي در پاس روحان
ــلواك ابراز اميدواري كرد كه روابط دوستانه  رئيس جمهور اس
دو كشور براساس احترام متقابل و منافع مشترك دو ملت بيش 

از پيش گسترش يابد.
ــنكو،  ــاندر لوكاش ــخ به پيام تبريك آلكس روحاني در پاس
رئيس جمهور بالروس اظهار كرد: از اين كه شروع مسئوليت 
ــه روابط ديپلماتيك دو  ــومين ده اينجانب مصادف با آغاز س
كشور است، مسرورم و بر گسترش هر چه بيشتر روابط تاكيد 

دارم.
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ــور امارات متحده  ــي كه اخراج اتباع ايراني از كش در حال
ــت رئيس كميته  ــدت يافته اس ــي در هفته هاي اخير ش عرب
ــيون امنيت ملي و سياست خارجي  ــت خارجي كميس سياس
ــالت مجلس،  ــيون بعد از تعطي ــس گفت: اين كميس مجل

موضوع اخراج ايرانيان از امارات را بررسي مي كند.
ــاره به رويكرد  ــنا با اش وحيد احمدي در گفت وگو با ايس
ــور بدون هيچ  ــر امارات در اخراج ايرانيان مقيم اين كش اخي
دليلي گفت: به احتمال زياد موضوع اخراج ايرانيان از امارات 
ــت خارجي كميسيون  ــي بيشتر به كميته سياس براي بررس
ــت خارجي ارجاع مي شود و بعد از ارجاع،  امنيت ملي و سياس
ــتگاه هاي مختلف به  ــئوالن از دس اين كميته با حضور مس
بررسي اقدامات انجام شده پرداخته و بعد از آن راهكارهايي 
ــيون  ــي به كميس ــكل در قالب گزارش را براي رفع اين مش

ارائه مي دهد.
ــيعيان  ــراج ايرانيان و ش ــروژه اخ ــنا، پ ــه گزارش ايس ب

ــتان از امارات متحده  ــورهاي لبنان، عراق، هند و پاكس كش
عربي در سال 2011 كليد خورد و طي دو سال گذشته هزاران 
ــورها از شيخ نشينان ابوظبي و دبي،  ــيعيان اين كش نفر از ش
بدون هيچ دليل قانوني و جرمي از امارات اخراج شدند و تنها 

دليل اصلي اخراج آنان شيعه بودن است.
ــته اقامت ده ها ايراني  بنابر اين گزارش، در چند ماه گذش
ــال سابقه اقامت داشته اند بدون هيچ  مقيم كه بيش از 25 س

دليلي لغو شده و از اين كشور اخراج شدند.
ــت كه  ــا از امارات هم به اين صورت اس ــراج ايراني ه اخ
ــراد، از آنان  ــا تماس تلفني با اف ــور ب ــت اين كش وزارت امني
ــه اداره امنيت  ــتن گذرنامه ب ــت داش مي خواهد كه با در دس
ــه كنند و بعد از مراجعه، گذرنامه آنان توقيف و اقامت  مراجع
ــود و يك فرصت دو هفته اي يا يكماهه به  آنان نيز لغو مي ش

آنان داده مي شود تا از امارات خارج شوند.
ايسنا گزارش كرده است كه تاكنون بيش از 500 ايراني 

ــارات اخراج  ــت دارند از ام ــابقه اقام ــال س كه باالي 25 س
شده اند.

 رئيس اتاق مشترك ايران و امارات:
 فقط اقامت ها محدود شده است

ــترك ايران و  ــت كه رئيس اتاق مش اما اين در حالي اس
امارات مي گويد كه اين كشور فقط اقامت ها را محدود كرده 
ــمند در واكنش به انتشار خبري مبني بر  است. مسعود دانش
اخراج شيعيان از امارات متحده عربي اظهار كرد: اين كشور 
ــركت هاي بازرگاني غيرفعال كرده  ــط اقدام به اخراج ش فق
است؛ زيرا براساس قانون جديد امارات متحده عربي اقامت 

شركت هاي بازرگاني غيرفعال در اين كشور لغو مي شود.
وي ادامه داد: براساس قوانين اين كشور سختگيري هايي 
ــود و البته فقط اقامت ها  ــاره حضور ايرانيان انجام مي ش درب

محدود شده است.
ــخ به اين سوال كه گفته مي شود اخراج  ــمند در پاس دانش

ايرانيان به دليل شيعه بودن آنها انجام مي شود، تصريح كرد: 
ــيعه در اين كشور هيچ مشكلي  من به عنوان يك بازرگان ش
ــيعه در اين كشور حضور  ــته ام و هر كسي به عنوان ش نداش

يافته تاكنون مشكلي را حس نكرده است.
به گزارش ايسنا، ميزان صادرات ايران به امارات در سال 
ــته 2 / 4 ميليارد دالر و ميزان واردات به ايران از امارات  گذش

متحده عربي 6 / 10 ميليارد دالر بوده است.
ــه ماهه اول  ــارات در س ــران از ام ــه اي ــزان واردات ب مي
ــبت به زمان مشابه در  ــال جاري با 34 درصد كاهش نس س
ــزان صادرات نيز تنها با ــال قبل به 7 / 1 ميليارد دالر و مي  س
ــت.  ــيده اس ــش به 884 ميليون دالر رس ــد افزاي 0/5 درص
براساس آخرين آمارهاي منتشر شده در سال 2008 ، حدود 
ــور امارات مقيم بوده و حدود 8000  200 هزار ايراني در كش
ــركت ايراني فعاليت دارند كه سرمايه گذاري ايراني ها به  ش

ارزش 300 ميليارد دالر مي رسيد.

رئيس جمهور با بيان اين  كه ملت ايران به دنبال تصميم هاي 
ــاني كه نمي توانند  ــت، افزود: كس انقالبي، آرماني و بزرگ اس

چنين تصميماتي بگيرند، ملت را باور نداشته و قبول ندارند.
ــي امين اجالس  به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد در س
روساي آموزش و پرورش مناطق و شهرستان هاي كشور ادامه 
داد: اگر مجموعه تصميم گيري در كنار، همراه و از درون ملت 
ــرد و اين نوع نگاه كه  ــد تصميمات بزرگي بگي ــد، مي توان باش
ــت به تنش منجر شود، توهين  تصميم هاي بزرگ ممكن اس

به ملت و دوري از آرمان خواهي مردم است.
ــت همواره بهترين  ــور اظهار كرد: معتقدم مل رئيس جمه
تصميم ها را مي گيرد و نظام جمهوري اسالمي متعلق به ملت 

است.
احمدي نژاد گفت: آموزش و پرورش بايد به روزي بينديشد 
ــيوه هاي اجراي  ــون و ش ــده اي نزديك محل مت ــه در آين ك
برنامه هاي آن در اجرا مورد رجوع صاحب نظران دنيا قرار گيرد 
و اين شدني است و به جايي برسيم كه نظام آموزش و پرورش 

دنيا از ما الگو بگيرند.
ــرورش بايد فرزندان  ــن كه آموزش و پ ــا تاكيد بر اي وي ب
ــاك، توانمند، صادق،  ــان هايي مومن، پ ــرزمين را انس اين س
ــن و خالق تربيت كند، ادامه داد: به توانايي هاي نظام  كارآفري
آموزش و پرورش عميقا ايمان دارم و هر روز كه مي گذرد بهتر 

و درخشان تر از گذشته خواهيد بود.
 تصميمات بزرگ، با مشكالت داخلي بسياري 

مواجه مي شد
ــاي نهم و دهم در  ــان اين كه دولت ه ــور با بي رئيس جمه
ــام داد، گفت:  ــخت، كارهاي بزرگ و انقالبي انج ــرايط س ش
ــور بود  هر تصميم بزرگ و مهم دولت كه به نفع انقالب و كش
ــكالت داخلي بسياري مواجه مي شد و بايد از هفت خان  با مش

عبور مي كرد.
ــم و دهم از درون و بيرون تحت   ــزود: دولت هاي نه وي اف
فشارهاي شديدي بودند و فشارهاي دروني كمتر از فشارهاي 
بيروني و تحريم ها نبود، اما در چنين شرايطي تصميم هاي مهم 
و بزرگي به نفع انقالب و كشور گرفته و اجرايي شد كه يكي از 

آنها طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش بود.
ــاد از برخي نگاه ها به آموزش و پرورش  احمدي نژاد با انتق
ــند هيچ  ــتگاه ها حتي اگر نباش ــت: در حالي كه برخي دس گف
ــراي افزايش حقوق  ــود، ب ــور ايجاد نمي ش ــكلي در كش مش
نيروهاي خود و گسترده شدن تشكيالتشان تصميم مي گيرند، 
ــا وقتي مي خواهيم بودجه فرهنگيان و آموزش و پرورش را  ام

ــش دهيم به آن ايراد مي گيرند.وي افزود: بيش از دو دهه  افزاي
است وقتي سخن از افزايش بودجه و حقوق فرهنگيان به ميان 
ــد به بهانه اين كه خانواده آموزش و پرورش يك خانواده  مي آي
بسيار بزرگ است و بودجه كشور، ظرفيت اين اقدام را ندارد از 

زير بار مسئوليت شانه خالي مي كنند.
ــان كرد: با وجود اين مشكالت در  رئيس جمهور خاطرنش
ــتن فاصله ها  ــاي نهم و دهم ديديم كه امكان برداش دولت ه
ــم آنچه امروز براي جامعه  ــود دارد، البته نمي خواهم بگوي وج
ــور انجام شده نقطه مطلوب است، اما فاصله ها  فرهنگيان كش
ــده و من آرزو مي كنم اين روند تا رسيدن به نقطه  ــته ش برداش

مثبت به نفع فرهنگيان ادامه يابد.
ــر بخواهيم جامعه اي  ــد بر اين كه اگ ــژاد با تاكي احمدي ن
سعادتمند داشته باشيم بايد به آموزش و پرورش توجه ويژه اي 

شود، خاطرنشان كرد: اگر قرار است در نظام آموزشي ما تبعيض 
ــد و عدالت آموزشي برقرار شود بايد اول عدالت آموزشي  نباش
ــي برقرار كرد تا اين عدالت به بدنه  ــتگاه هاي آموزش بين دس

اجتماعي جامعه تسري يابد.
رئيس جمهور گفت: همه دستگاه ها و نهادها بايد پشتيبان 
و مقدمه اين باشند كه وزارت آموزش و پرورش بتواند وظايف 

خود را بخوبي انجام دهد.
احمدي نژاد اظهار كرد: اين نوع نگاه كه آموزش و پرورش 
تامين كننده نيروي انساني ديگر نهادهاست، شايد در نگاه اول 
ــت باشد، اما همه ماموريت آموزش و پرورش تنها تربيت  درس

نيروي انساني براي ديگر دستگاه ها نيست.
وي خاطرنشان كرد: اگر اين چنين بود بايد نام اين وزارتخانه 
را آموزش نيروي انساني يا آموزش مهارتي مي گذاشتند، ولي 

نام آن آموزش و پرورش است و پرورش و تربيت نيروي انساني 
سالم مهم ترين وظيفه اين وزارتخانه است.

رئيس جمهور در نخستين جشنواره تجليل از آثار و فعاالن 
ــور  ــدن و نخبگان علمي و فرهنگي كش برتر حوزه جهاني ش
گفت: اميدواريم با تالش دانشمندان اين سرزمين، انجمن هاي 
علمي و همه كساني كه دل در گرو سعادت و كمال انسان دارند، 

بتوانيم پرچم حقيقت انسان را بر بام جهان نصب كنيم.
ــوم در تبع دريافت و  ــان اين كه تمام عل ــژاد با بي احمدي ن
تعريف ما از انسان است، اظهار كرد: اگر تعريف درست و كاملي 
ــان ارائه كنيم، اقتصاد، جامعه شناسي، ادبيات، صنعت،  از انس

رياضيات و تمامي علوم، معنا و مفهوم خود را مي يابند.
ــه برتر و ده نفر  ــنواره از 24 نخب ــور در اين جش رئيس جمه

شايسته قدرداني در حوزه جهاني شدن تجليل كرد.

نگراني از ادامه روند اخراج اتباع ايراني از امارات

احمدي نژاد: مردم به دنبال تصميم هاي انقالبي هستند
برخى تصور مى كنند تصميم هاى بزرگ، منجر به تنش مى شود

در چند ماه گذشته اقامت ده ها ايراني  در امارات كه بيش از 25 سال سابقه اقامت داشته اند لغو شده  است
نقد شهردار  اسبق  بر عملكرد اصالح طلبان

غالمحسين كرباسچي، شهردار اسبق تهران و از چهره هاي 
اصلي جريان اصالحات در گفت وگو با يكي از نشريات، به نقد 

صريح عملكرد سياسي اصالح طلبان پرداخت.
كرباسچي گفته است: اشكال اساسي كه به اصالح طلب ها 
ــه كاري درازمدت  ــتراتژي و برنام ــت كه يك اس دارم اين اس
ندارند، معلوم نيست كه حركتشان از كجا بايد شروع شود و به 
كجا ختم شود. اگر به چيزي برسيم فكر مي كنيم پيروز شده ايم 
ــت خورده ايم. االن ما  ــيم فكر مي كنيم شكس و به چيزي نرس
شرايطي داريم كه وقتي راي مي آوريم، مي گوييم پيروز شديم 
و وقتي هم كه مي بازيم مي گوييم ما باز هم پيروز هستيم؛ چون 

مثال طرف مقابل از امكانات وسيع برخوردار بوده است.
4 نگراني غرب از سياست هسته اي روحاني

ــت داخلي و حتي موضوعات اقتصادي، نگاه  بيش از سياس
ــته اي حسن روحاني در  ــت هس تحليلگران معطوف به سياس
ــت هايي كه مي تواند تغييرات بسيار  دولت آينده است؛ سياس
عميقي را بر شرايط كنوني موضوع هسته ايـ  كه با  اقتصاد هم 

گره خورده استـ  بر جا بگذارد.
ــي اتاق فكر و  ــه چهار نگران ــوز در مطلبي ب ــايت رجاني س
انديشكده هاي غربي از سياست هسته اي روحاني اشاره كرده 

است.
ــاله اول اين است كه غربي ها مي دانند روحاني يك بار  مس
بي صداقتي و غيرقابل اعتماد بودن طرف غربي را تجربه كرده 
ــال هاي اخير متهم به عقب نشيني در  ــوي ديگر طي س و از س
ــت كه  ــته اي بوده و مجموع اين دو تجربه اي اس پرونده هس
ــتار تكرار آن نيست، بلكه به دنبال  روحاني نه تنها اصال خواس

اثبات پيروزي خود در مذاكرات خواهد بود.
نگراني دوم غرب اين است كه آمريكايي ها هر نوع تغيير در 
مواضع هسته اي دولت ايران را بازي در راهبردهاي كالن رهبر 
انقالب مي دانند و از آنجايي كه رهبر انقالب اسالمي ايران را 
ــال ها بارها آزموده اند، نگراني شان از موثر نبودن اين  در اين س

راهبردها دوچندان شده است.
ــومين موضوع اين است كه غرب نگران ادامه تحريم ها  س
عليه ايران است، زيرا مي پندارد وقتي مردم ايران نگاه ديگري 
ــنديده اند، ادامه تحريم ها بر عميق تر شدن بي اعتمادي  را پس
ــد.  ــردم ايران بويژه از آمريكايي ها منجر خواهد ش ــرت م و نف
مساله اي كه با اجرايي شدن تحريم هاي جديد در چند روز اخير 

در آينده اي نه چندان دور كامال قابل پيش بيني است.
ــته اي اين است  اما نگراني چهارم غربي ها در موضوع هس
ــتر از  ــه ادامه گفت وگوها با روحاني تنها به خريد زمان بيش ك

سوي ايران منجر شود.
تازه ترين  تمجيد خاص احمدي نژاد از مشايي

ــم تجليل از آثار و  دكتر محمود احمدي نژاد ديروز در مراس
ــدن بعد از سخنان اسفنديار رحيم  فعاالن برتر حوزه جهاني ش
ــياق هميشگي براي حضار  ــايي ترجيح داد به سبك و س مش
سخنراني نكند و در سخناني كوتاه به اين جمالت بسنده كند 
كه «از بيانات خوب دوستان عزيز در اين جشنواره بويژه برادر 
ــايي كه يك دوره فشرده فلسفه خلق انسان  عزيزم آقاي مش
ــيريني  ــتفاده كرديم و نمي خواهم ش و كمال را بيان كرد، اس
ــت، دستكاري  بيان عميق وي را كه برگرفته از معارف ناب اس
كنم.»اين جمله را شايد بتوان اولين سخنان علني رئيس جمهور 

در حمايت از آقاي خاص دولت بعد از انتخابات ناميد.
تصوير قبر فرزند روحاني

ــت جمهوري و  در روزهاي كم خبري بعد از انتخابات رياس
فروكش كردن هيجان و تب و تاب آن، رسانه هاي مجازي براي 
حفظ  مخاطبان خود هرگونه اطالعات و خبر را ـ  حتي آرشيوي و 

قديميـ  در مورد رئيس جمهور منتخب منتشر مي كنند.

ــر مرحوم محمد  ــي از قب ــبكه هاي اجتماعي عكس در ش
ــر شده است. قبر  روحاني، فرزند رئيس جمهور منتخب منتش
ــهدا (حياط  ــي در ايوان جنوبي صحن ش ــن روحان فرزند حس
ــرف به متروي بهشت زهرا) و در كنار مزار برخي جانبازان  مش
شهيد از جمله سردار شهيد محمد صنيع خاني(مسئول ساخت 

مرقد امام) قرار دارد.
محمد روحاني در ارديبهشت 1376 درگذشت.

تحليل عباس عبدي از داليل پيروزي روحاني
ــت جمهوري  بحث و  تحليل پيرامون نتايج انتخابات رياس
ــاس عبدي از  ــت. عب ــوز مورد عالقه برخي از رسانه هاس هن
ــن  ــاي اصالح طلب درخصوص داليل پيروزي حس چهره ه
ــت جمهوري  ــت: «حوزه رياس ــنيم گفته اس ــي به تس روحان
ــت، نه اقتصاددان يا جامعه شناس. كار  نيازمند سياستمدار اس
رياست جمهوري، بسيج، جمع آوري و هدايت نيروهاست؛ حاال 
ممكن است او براي اداره كارها از اقتصاددان، جامعه شناس يا 
فيلسوف و هر كسي كه مي خواهد، استفاده كند. در اين انتخابات 
در مجموعه اين شش نفري كه بودند، شايد تنها روحاني بود كه 
مي شد گفت به  معناي دقيق سياستمدار است. بقيه قادر نبودند 

خود را به  عنوان يك سياستمدار نشان دهند.»

غروي: كسي توانايي ايجاد اختالف در جامعه مدرسين را ندارد انتقاد واليتي از برخي اظهارنظرها درباره عملكرد ائتالف سه گانه
ــيدمحمد غروي با اشاره به جايگاه ويژه جامعه  آيت اهللا س
ــين حوزه علميه قم تأكيد كرد: هيچ كس توانايي ايجاد  مدرس

اختالف در اين تشكل را ندارد.
ــين حوزه علميه قم در گفت وگو با  اين عضو جامعه مدرس
مهر با تأكيد بر اين كه بين اعضاي جامعه مدرسين در ارتباط 
ــته و اختالفي  ــا اصول انقالب و نظام هم افزايي وجود داش ب
ــود، عنوان كرد: اما طبيعتا بايد به اين نكته توجه  ديده نمي ش
ــود كه در يك مجموعه در عين حال كه هدف واحد وجود  ش
ــا و روش ها نيز  ــالف نظرهايي در راهبرده ــي اخت دارد گاه

ديده مي شود.
ــين  ــاره اين گونه اختالف نظرها در جامعه مدرس وي درب
ــاس مي كنم و درك كرده ام  اظهار كرد: آن گونه كه من احس
ــكل، حركاتي براي  ــاني در اين تش ــت كه كس اين گونه نيس

ايجاد دو دستگي و تجزيه انجام دهند.
ــين حوزه علميه قم درباره برخي  اين عضو جامعه مدرس
ــات بين اعضاي اين  ــالف  نظرهايي كه در زمان انتخاب اخت
ــث انتخاباتي  ــرد: در زمينه مباح ــكل پيش آمد، بيان ك تش
اختالف نظرهايي وجود داشت ولي آنچه در اين ميان مطرح 

است برخورد برخي از افراد با اين اختالف نظرها بود.
در  ــرادي  اف ــر  اگ ــت:  گف وي 
انتخاب هاي انجام شده اختالف نظري 
ــتند بايد اختالف نظرها را در خود  داش
ــين مطرح مي كردند يا  جامعه مدرس
ــده يا ديگران را قانع مي كردند  قانع ش
ــانه ها يا  ــا بيان اختالف نظر در رس ام
ــات  ــان مطالبي مانند اين كه جلس بي
تشكيل شده رسمي نبوده است، اقدام 

درستي نبود.
ــت اهللا غروي تصريح كرد: زماني هم كه رئيس محترم  آي
جامعه مدرسين حوزه علميه قم پس از اظهارات صورت گرفته 
اطالعيه اي را صادر كرد، برخي افراد ديگر نبايد به سخنان و 
ــائل دامن مي زدند كه متاسفانه برعكس اين عمل شد و  مس

اين افراد به اقدامات خود ادامه دادند.
وي در عين حال بار ديگر با تاكيد برگفته هاي خود مبني 
بر  نبود افرادي كه خواهان انشقاق در جامعه مدرسين باشند، 
ــته  ادامه داد: اگرهم به فرض محال چنين افرادي وجود داش
ــتند بلكه توانايي ايجاد  ــند نه تنها تعداد چشمگيري نيس باش

اختالف در جامعه را نيز نخواهند داشت.

ــين اين نبود كه  ــكل در جامعه مدرس ــروي افزود: مش غ
ــكل مباحثي بود  افرادي از يك نامزد حمايت كردند بلكه مش
ــات و مصوبات جامعه را  كه برخي افراد مطرح كردند و جلس

زير سوال بردند و آن را رسانه اي كردند.
ــابقه طوالني جامعه مدرسين گفت: با  ــاره به س وي با اش
ــت در مي آيند و افرادي نيز  ــت زمان افرادي به عضوي گذش
ــين خارج مي شوند و افرادي نيز  به علت فوت از جامعه مدرس
ــغله يا بيماري توانايي شركت در تمامي جلسات  به دليل مش
ــت كه اعضا نسبت به جلسات  را ندارند اما اين به آن معنا نيس

يا تصميمات بي تفاوت هستند.
جامعه مدرسين قائم به شخص نيست

ــاليان متمادي  ــين طي س غروي ادامه داد: جامعه مدرس
ــت و چنانچه زماني فرا برسد  همچون جويباري در جريان اس
ــكل كنار  ــران اين تش ــه خداي نكرده نفر اول و دوم از س ك
ــد داد و قائم به  ــود ادامه خواه ــاز هم به حركت خ ــند ب بكش

شخص نيست.
ــاره كرد و گفت: در آن دوره  ــال 84 اش وي به انتخابات س
ــين از آقاي الريجاني حمايت كرد  هم اكثريت جامعه مدرس
ــكل بودند و افراد ديگري  اما يك تعداد افرادي كه در اين تش
ــد از آيت اهللا  ــه نبودن ــه عضو جامع ك
ــت كردند  ــنجاني حماي هاشمي رفس
ــچ گاه موضع اكثريت  ــن افراد، هي و اي
ــوال نبرده و بحثي  جامعه را هم زير س
در اين زمينه در رسانه ها مطرح نكردند 
ــي در انتخابات اخير عكس اتفاقات  ول

سال 84 رخ داد كه كار درستي نبود.
ــي حوزه هاي  ــوراي عال ــو ش عض
ــاره حمايت آيت اهللا مصباح  علميه درب
از يكي از نامزدها عنوان كرد: هر چند ايشان از نامزدي ديگر 
ــان  ــنيدم كه ايش ــت كرد ولي من هيچ گاه نديدم و نش حماي
ــر به جز نامزد مورد  ــين از نامزدي ديگ حمايت جامعه مدرس
ــا آن را غيرقانوني بداند؛  ــوال ببرد ي حمايت خودش را زير س
ــد اظهارات  ــي هم كه در اين زمينه مطرح ش ــار نظرهاي اظه

برخي از نزديكان ايشان بود.
آيت اهللا محمد يزدي، رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم، چند روز قبل در گفت وگويي با اشاره به برخي اختالفات 
ميان اعضاي اين تشكل در ايام انتخابات، جامعه مدرسين را 

تا آستانه تجزيه پيش برد.

ــي اظهارات  ــش به برخ ــي در واكن ــر واليت علي اكب
ــا بيان  اين   ــالف 1+2 در انتخابات ب ــرد ائت ــاره عملك درب
ــه دهم، گفت:  ــكوت خود را ادام ــه ترجيح مي دهم س ك
ــن رفتارهاي  ــان يافت ــوط به پاي ــتنداري من ــن خويش  اي

غيراخالقي است.
ــت جمهوري يازدهم در  ــات رياس ــزد انتخاب اين نام
ــي اظهارات  ــار تعجب از برخ ــنا با اظه ــو با ايس گفت وگ
ــاره اين ائتالف، بعضي اخبار مبني بر توافقات اعضاي  درب
ــي را ادعاهايي  ــوص نامزد نهاي ــه گانه درخص ائتالف س
ــت و در مورد كنار كشيدن غالمعلي  عاري از صحت دانس
ــيدن  ــادل از عرصه انتخابات گفت: دليل كنار كش حدادع
ــت، زيرا در  ــان از ادامه رقابت ها چيز ديگري بوده اس ايش
بيانيه انصراف خود اعالم نكردند كه به نفع ائتالف يا حتي 

شخص خاصي كنار مي روند.
ــر حجم تخريب و  ــرد: در يك ماه اخي ــح ك وي تصري
ــف  ــت عليه بنده چنان بوده كه گاه ديگران را به تاس تهم
ــرايط ائتالف را ناقص و يكسويه بيان  ــته است. ش واداش
ــت  ــد و تصور مي كنند كه تكرار يك حرف نادرس مي كنن

موجب تصديق آن خواهد شد كه يقينا چنين نيست.

ــده  ــد: آنچه را به خودم مربوط مي ش واليتي يادآور ش
است تاكنون پاسخ نگفته ام تا شيريني حماسه حضور ملي 

در انتخابات در كام ملت تلخ نشود. 
اكنون كه در آستانه ماه مبارك رمضان و ماه خودسازي 
ــود را ادامه دهم،  ــكوت خ ــرار داريم، ترجيح مي دهم س ق
ــن رفتارهاي  ــتنداري منوط به پايان يافت ــا اين خويش ام

غيراخالقي است.
ــي، وزانت و صبوري  ــت، پختگ وي گفت: عالم سياس
ــدارا و واقع بيني  ــران را به صبر و م ــد.  خود و ديگ مي طلب

سفارش مي كنم.
ــت امري  ــت كه اخالق مداري در سياس ــح اس  پرواض
نيست كه لقلقه زبان باشد و سابقه رفتارهاي سياسي يك 

فرد بهترين گواه آن است.
ــم، علي اكبر  ــت جمهوري يازده ــات رياس در انتخاب
ــر قاليباف با  ــادل و محمدباق ــي، غالمعلي حدادع واليت
يكديگر ائتالف و اعالم كردند كه از اين ائتالف فقط يك 
نفر در عرصه باقي خواهد ماند، اما  فقط حدادعادل حاضر 
ــد كه او نيز در بيانيه انصراف  به كناره گيري از انتخابات ش

خود اشاره اي به ائتالف سه گانه اصولگرايان نكرد.
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 دبيركل موتلفه: كابينه يازدهم 
بايد هماهنگ باشد

ــالمى با تاكيد بر اين كه تركيب كل  دبيركل حزب موتلفه اس
كابينه آينده بايد در مبانى فكرى از يك هماهنگى برخوردار باشد 
گفت: به كار گرفتن افرادى كه در مسائل مختلف اختالفات قابل 
ــود وقت رئيس جمهور به جاى اين كه  توجهى دارند موجب مى ش

بيشتر صرف مديريت شود، صرف حل اختالفات شود.
ــنا، درباره ويژگى هاى  ــى حبيبى در گفت وگو با ايس محمدنب
ــى براى انتخاب اعضاى  ــه يازدهم اظهار كرد: آقاى روحان كابين
كابينه مورد نظر خود از دو واژه فراجناحى بودن و شايسته ساالرى 
ــخن گفتند و ما معتقديم كه اگر اين دو واژه به نحو كامل عمل  س
شود و افراد معتدل و هماهنگي از جناح هاى مختلف براي كابينه 
ــلما موفقيت هاى قابل توجهى به دست  آينده انتخاب شوند، مس
خواهد آمد.  حبيبى تاكيد كرد: حزب موتلفه اسالمى چه در رابطه 
ــن روحانى و چه كابينه هاى قبلى به هيچ وجه  با كابينه دولت حس
قصد سهم خواهى نداشته و نخواهد داشت اما اعالم آمادگى خود 

را براي همكارى با دولت آينده اعالم مى كند.


