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2 باغبان نهاد رياست جمهوري، مهمان آخرين 
سفر خارجي احمدي نژاد

ــفرهاي خارجي رئيس جمهور هميشه  بحث همراهان س
ــائل مورد عالقه رسانه ها و محافل سياسي بوده است.  از مس
برهمين اساس سايت مرصاد در مورد دو نفر از همراهان آخرين 
سفر خارجي احمدي نژاد در مقام رياست جمهوري نوشت: آقاي 
ــفر دو روزه خود به كربال و عتبات عاليات،   احمدي نژاد در س
دو نفر از باغبانان كهنسال نهاد رياست جمهوري را كه آرزوي 

سفر به كربال داشتند با خود به اين سفر برد.
فاضل الريجاني اين روزها چه مي كند؟

ــور احمدي نژاد در مجلس  ــد از ماجراي جنجالي حض بع
ــته، خبري  ــال گذش و پخش فيلمي از فاضل الريجاني در س
ــده بود.  ــر نش ــانه ها منتش از پنجمين برادر الريجاني در رس
ــالمي واحد  ــگاه آزاد اس ــته روابط عمومي دانش اما روز گذش
ــر كرد.فاضل الريجاني كه   آيت اهللا آملي خبري از وي منتش
مدير سومين همايش ملي گياهان دارويي  است، گفته است: 
ــالمي واحد علوم و تحقيقات آيت اهللا آملي،  دانشگاه آزاد اس
ــاندن نقش  به منظور اهميت جايگاه گياهان دارويي و شناس
ــي و منطقه اي با همكاري  ــبرد اهداف مل ــي آن در پيش حيات
ــازمان ها و  ــران و تعدادي از س ــان دارويي اي ــن گياه انجم

مؤسسات،  همايش گياهان دارويي را برگزار مي كند.
رنگ بنفش انتخاب خود روحاني بود

ــلطاني فر، استاد دانشگاه و متخصص ارتباطات  محمد س
ــتاد انتخاباتي حسن روحاني درباره انتخاب  و از مسئوالن س
ــتاد انتخاباتي رئيس جمهور منتخب  رنگ بنفش از سوي س
ــتن  به اعتماد گفت: از ابتدا خيلي ها آمدند درباره رنگ و داش
ــخص در تبليغات صحبت كردند. ما اعتقاد داشتيم  رنگ مش
بايد رنگي را به عنوان رنگ ستاد انتخاب كنيم. شخص آقاي 
دكتر روحاني نظرداد بنفش باشد. من مخالف بودم و مي گفتم 

اين رنگ جيغ است، ولي الحق رنگ بنفش گرفت.
حاشيه جديد درباره دفتر رئيس جمهور سابق

سرپرست دبيرخانه شوراي عالي امور ايرانيان در واكنش 
ــراي گرفتن  ــت جمهوري ب ــت نهاد رياس ــه اقدام سرپرس ب
ــوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور براي  ــاختمان ش س
ــتقرار نيروهاي مورد نظر خود گفت: تحت هيچ شرايطي  اس
حاضر به اجراي سياست هاي بقايي نيستيم.به گزارش مهر، 
به نقل از پايگاه اطالع رساني شوراي عالي امور ايرانيان خارج 
ــور ، بقايي به دنبال گرفتن ساختمان شوراي عالي امور  از كش
ــور براي استقرار نيروهاي موردنظر خود  ايرانيان خارج از كش

براي تشكيل دفتر رئيس جمهور سابق  است.
سيدمحمد خامنه اي: كورش و فرزندش

 توحيد را گسترش دادند 
ــي در  ــيدمحمد خامنه اي، رئيس بنياد ايرانشناس آيت اهللا س
ــي با ايرنا با بيان اين كه در ايران قديم، چه دولت هاي  گفت وگوي
آريايي و چه دولت هاي بومي ايراني، همه پايه  گذار فرهنگ هاي 
غني و توليد علم و هنر و نوعًا مروج توحيد و اخالق بوده اند گفت: 
كورش و فرزندش با جهاد فرهنگي به ظاهر نظامي خود، توحيد 

را در بين النهرين و سومر و مصر و آتن گسترش دادند.

ــري به  ــت خب ــروز در نشس ــه دي ــوه قضايي ــخنگوي ق س
ــش هاي خبرنگاران درباره مهم ترين پرونده هاي قضايي  پرس

پاسخ داد. 
پرونده هاي مربوط به اخالل در بازار ارز، فوت ستار بهشتي، 
پلمب خانه سينما و كار گذاشتن ابزار شنود در دفتر علي مطهري 
ــني اژه اي در  ــين محس از جمله پرونده هايي بود كه از غالمحس

مورد آنها پرسش شد. 
ــخ به  ــتگاه قضا در پاس ــخنگوي دس ــنا، س به گزارش ايس
پرسشي در باره اخبار تكميلي پرونده بزرگ اخالل ارزي، گفت: 
ــتند  ــدند كه 50 تا 60 نفر هس ــتگير ش چند نفر در اين زمينه دس
ــه نفر هنوز در حال  ــدند. س ــب آزاد ش و تعدادي نيز با قرار مناس
ــه نفر همان هايي هستند كه به دليل  ــتند و اين س محاكمه هس

اخالل در نظام پولي و ارزي كشور دستگير شده اند. 
ــني اژه اي افزود: درخصوص همين پرونده، عده اي در  محس
داخل و خارج از تهران بازداشت شدند و پرونده  در حال رسيدگي 
ــتان تهران  ــه دادگاه نرفته و از طرف دادس ــا پرونده ب ــت؛ ام اس
درخواست شده، بخشي از پرونده كه در استان هاي مرزي است 

به تهران احاله شود تا يكجا به آن رسيدگي شود.
وي خاطرنشان كرد: متهم اصلي در تهران است كه بخشي 
از اتهامات وي در تهران و بخشي در خارج از تهران واقع شده و 
ــت. عوامل اصلي اين پرونده  ــيده اس هنوز پرونده به دادگاه نرس
ــر  ــت به س ــدند و االن نيز در بازداش ــت ش از همان ابتدا بازداش
ــته  ــال گذش ــد. مجموع پرونده هاي ارزي كه از اواخر س مي برن
داشتيم پرونده هاي سنگيني است كه هم متهمان زيادي دارد و 

هم مبالغ سنگين است.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين كه اميدواريم پرونده ارزي 
ــدن حكم پرونده ارزي،  ــود، گفت: با صادر ش حكمش صادر ش
ــتمان از لحاظ قانوني باز مي شود و مي توانيم توضيحاتي را  دس

ارائه كنيم كه يك نفر چه كارهايي انجام داده است. 
ــياري دارند؛ زيرا  وي افزود: اين تيپ از آدم ها حامي هاي بس
متاسفانه پول خرج كرده اند و برخورد با اين آدم ها راحت نيست؛ 
با كمال تاسف بعضي از اوقات در دستگاه حكومتي، دست دارند 
ــد، اما نظر قوه  ــده روي كار مي آيد تهديد مي كنن ــي پرون و وقت

قضاييه بر اين بوده است كه با فساد مبارزه كند.
دست اندركاران سايت مثقال 

تحت تعقيب هستند
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به پرسش ديگري در مورد 
ــايت مثقال  ــايت مثقال اظهار كرد: س آخرين جزئيات پرونده س
سايتي بود كه اخبار را در باره قيمت طال و ارز مطرح مي كرد و در 
ــوي سازمان هاي  آن زمان يكي از عوامل افزايش قيمت ها از س
ذي ربط همين سايت تشخيص داده شد، بنابراين از ادامه فعاليت 
ــت اندركاران آن تحت تعقيب  ــد، دس ــايت جلوگيري ش اين س

هستند، اما هنوز به دادگاه نرفتند.
پرونده ستار بهشتي  هنوز به دادگاه نرفته است

خبرنگار ديگري پرسش خود را اين گونه مطرح كرد؛ با توجه 

ــكي قانوني نظرش را درباره پرونده ستار بهشتي  به اين كه پزش
اعالم كرده، پرونده وي به كجا رسيده است؟دادستان كل كشور 
يادآور شد: پزشكي قانوني با بيان اين كه نمي تواند تائيد كند كه 
ــتي بر اثر ضربه بوده اعالم كرده است، عوامل  ــتار بهش مرگ س

رواني به فوت ستار بهشتي منجر شده است.
ــرد: در نهايت آنچه كه  ــه تصريح ك ــخنگوي قوه قضايي س
ــن پرونده تخلف صورت  ــت، در اي مي توانم مطرح كنم اين اس
ــه دادگاه مي رود، ولي هنوز به  ــه و به هر حال اين پرونده ب گرفت

دادگاه نرفته است.
موضوع ابزار شنود در دفتر مطهري 

در حال پيگيري است
ــتگاه قضايي در پاسخ به پرسش خبرنگاري  سخنگوي دس
ــري در باره ابزار  ــكايت علي مطه ــت جزئيات ش كه از او خواس
شنودي را كه در محل كارش پيدا كرده، بيان كند، گفت: ايشان 
ــد. آقاي مطهري  ــكايت نكرده ان ــتگاه قضايي ش ــما به دس رس
ــتي از  ــته اند و رونوش ــه اي خطاب به وزارت اطالعات نوش نام
ــد و در اين خصوص قوه  ــتگاه قضايي داده ان ــن نامه را به دس اي
ــت را به دادستاني تهران ارسال كرد. اكنون اين  قضاييه رونوش
ــت.وي ادامه داد: شنود طبق قانون  موضوع در مقام پيگيري اس
ــي خالف است و نيازمند دستور قضايي است كه با شرايط  اساس
ــي خاص، قاضي مي تواند چنين اجازه اي را صادر كند.  و ضوابط
اكنون اين موضوع در دست بررسي قرار دارد و بايد منتظر پاسخ 
ــيم كه چه جوابي مي دهد و االن مشخص  وزارت اطالعات باش

نيست موضوع چه بوده است.
سخنگوي دستگاه قضا گفت: آقاي مطهري هنوز به عنوان 
شاكي خصوصي طرح شكايت نكرده اند و در اصل موضوع شنود 

در دفتر ايشان داراي ابهاماتي است.

كسي را ممنوع الورود نمي كنيم
محسني اژه اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه 
ــدند و االن با توجه به  ــور خارج ش بعد از فتنه 88 افرادي از كش
ــور  ــر دولت گمانه زني هايي وجود دارد كه اين افراد به كش تغيي
ــت، اظهار  بازمي گردند، آيا از نظر قانوني چنين چيزي ممكن اس
كرد: اگر فردي در داخل ايران مرتكب جرم شد يا ايراني كه خارج 
از ايران مرتكب جرم شود، در دستگاه قضايي قابل تعقيب است. 
ــده است،  ــتگاه قضايي هيچ ايراني كه مرتكب جرم ش ما در دس
ممنوع الورود نمي كنيم. ممكن است فردي ممنوع الخروج شود، 
ولي اگر مرتكب جرمي شد، ما او را ممنوع الورود نمي كنيم، اما به 
محض اين كه وارد كشور شد، به اتهامات او رسيدگي مي شود.

ــل بودند، ظلم  ــه در فتنه 88 دخي ــه داد: افرادي ك وي ادام
ــور وارد كردند. در مورد كساني كه عضو حزبي  عظيمي را به كش
ــا مراجع ذي ربط منحل  ــوي دادگاه ي بودند، اگر اين حزب از س
ــد، حق فعاليت حزبي ندارند و اگر با عنوان حزبي كه  ــده باش ش
ــب قرار مي گيرند؛  ــت كنند، حتما تحت تعقي ــده فعالي  منحل ش

چرا كه كار آنها خالف قانون است.
خاوري باالخره يك روز گرفتار مي شود

محسني اژه اي در پاسخ به اين پرسش كه در پرونده اختالس 
ــع مديرعامل بانك ملي كه به كانادا فرار  3000 ميلياردي، وض
ــيد، گفت: متاسفانه دولت كانادا و اينترپل اين  كرده، به كجا رس
ــق اينترپل و از  ــا تالش خود را از طري ــل ندادند. م ــرد را تحوي ف
طريق سازمان هاي مدعي حقوق بشر انجام مي دهيم. اميدوارم 
ــه اين فرد خودش به اين فكر بيفتد كه برگردد، گرچه باالخره  ك
ــفانه همچنان اين فرد  ــد، ولي متاس ــك روز گرفتار خواهد ش ي
فراري است.خبرنگار ديگري درباره پخش فايل صوتي از سوي 
رئيس جمهور در مجلس و اين كه پرونده آقاي «ف. ل» به كجا 

ــتار توضيح شد كه وي پاسخ داد:  ــيد از محسني اژه اي خواس رس
ــم مي بريد بنده جواب نمي دهم. از جلسه بعد هر  ــما اس وقتي ش
كسي نام فردي را ببرد از حضور او در جلسه معذورم. در اين زمينه 
ــتان گفتند، تائيد مي كنم و مطلب  همان چيزي را كه آقاي دادس
ــخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به  جديدي در اين زمينه ندارم.س
ــكايت نماينده دولت از  ــگاري مبني بر اين كه ش ــش خبرن  پرس
ــيد، گفت: پرونده شكايت نماينده  دو نماينده مجلس به كجا رس
ــت.وي  ــت عليه دو نماينده مجلس هنوز به دادگاه نرفته اس دول
ــركت صدرا گفت: در اين پرونده  ــاره آخرين وضع پرونده ش درب
ــت شده است، ولي هنوز پرونده به دادگاه نرفته،  يك نفر بازداش
ــتند و  ــت هس ــاكي زيادي دارد و افرادي نيز در بازداش چرا كه ش

افرادي هم آزاد شدند.
براساس شكايتي كه شده به ماجراي پلمب خانه 

سينما ورود مي كنيم
ــينما و اين كه آيا  ــور درباره پلمب خانه س ــتان كل كش دادس
ــينما را دارد، گفت: اين موضوع  ــاد اجازه پلمب. خانه س وزير ارش
در حال بررسي است. اقدامي صورت گرفته و شكايتي شده، ولي 
ــت. با توجه به شكايتي  ــيدگي اس همچنان موضوع در حال رس
كه صورت گرفته و در اين خصوص طبيعي است، قوه قضاييه به 

چنين بخشي ورود پيدا مي كند.
دادستان  مي تواند براي آزادي مشروط محكوم 

درخواست كند
ــال عفو و آزادي  ــوه قضاييه همچنين از احتم ــخنگوي ق س
ــاد بزرگ مالي  ــوم به فس ــروط برخي متهمان پرونده موس مش

خبر داد.
به گزارش واحد مركزي خبر، محسني اژه اي گفت: اتهامات 
ــان نيست و ممكن است  متهمان پرونده 3000 ميلياردي يكس
ــروط را داشته  ــرايط الزم براي عفو و آزادي مش بعضي از آنان ش
باشند.محسني اژه اي افزود: برخي از افراد در اين پرونده ممكن 
ــت اتهام سنگيني نداشته باشند، به عنوان مثال ممكن است  اس

رشوه اي گرفته و بخشي از حبس خود را گذرانده باشند.
وي گفت: دادستان يا داديار ناظر زندان در چنين مواردي اگر 
ــته  يا جريمه مالي خود را پرداخت  ــاكي خصوصي نداش متهم ش
ــروط محكوم  ــو يا آزادي مش ــد، مي تواند براي عف ــرده باش ك
ــني اژه اي گفت: به اعتقاد كارشناسان و  ــت كند.محس درخواس
صاحب نظران، قوه قضاييه طي دو سه سال اخير عملكرد خوبي 
ــاد داشته كه رسيدگي به فساد معروف  در خصوص مقابله با فس
ــا تاكيد بر اين كه  ــاردي يك نمونه آن بود.وي ب ــه 3000 ميلي ب
ــود بعد از برخورد قوه قضاييه چه اصالحاتي در  ــي ش بايد بررس
ــنبه يكي از بانك ها  ــن زمينه صورت گرفت، گفت: روز يكش اي
ــندي كه امضاي آن جعلي  ــتاده بود كه فردي با س نامه اي فرس
ــت 300 ميليارد تومان وام گرفته و آن را بازنمي گرداند؛ بايد  اس
ــاد اقتصادي مورد آسيب شناسي قرار بگيرد كه اين  موضوع فس
ــاد 3000 ميلياردي باعث شد بسياري از  ــي در فس آسيب شناس

بانك ها رويه خود را عوض كنند.

سخنگوي قوه قضاييه: اخالل گران بازار ارز، حاميان زيادي دارند
محسني اژه اي از احتمال عفو و آزادي مشروط برخي متهمان غير اصلي پرونده فساد بزرگ مالي خبر داد

القاعده؛ مظنون به ربودن ديپلمات ايراني در يمن
خبرگزاري فرانسه به نقل از يك منبع يمني از احتمال دست داشتن القاعده در ربايش ديپلمات 

ايراني در يمن خبر داد.
ــت كه پليس يمن اعالم كرده هويت ربايندگان مشخص  ــنا، اين در حالي اس به گزارش ايس
نيست.همچنين سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در گفت و گو با مهر درباره خبر ربايش 

ديپلمات ايراني از سوي القاعده گفت: خبر تائيدشده اي در اين باره نداريم.
ــلح نوراحمد نيكبخت، يكي از كارمندان بخش اداري  ــنبه اعالم شد كه مردان مس روز يكش

سفارت ايران را در صنعا- پايتخت يمن - ربوده اند.
سيدعباس عراقچي، سخنگوي وزارت امور خارجه در اين زمينه گفت: اعالم كرده ايم دولت 
ــيم و انتظار داريم براي  ــده در يمن مي شناس ــئول حفظ جان ديپلمات ايراني ربوده ش يمن را مس

آزادي وي تالش كند.
وزير خارجه كشورمان هم روز يكشنبه در گفت وگو با همتاي يمني خود خواستار تالش دولت 

يمن براي آزادي ديپلمات ايراني شد. كاردار يمن نيز از سوي وزارت خارجه ايران احضار شد.
ــتان نيز گفت:  ــده در پاكس ــاره كوهنوردان ايراني گمش ــو با مهر درب ــي در گفت وگ عراقچ

سفارتخانه هاي ايران در چين و پاكستان بشدت پيگير اين موضوع هستند.
وي افزود: با هماهنگي هايي كه انجام داده ايم، دولت پاكستان يك بالگرد و واحد تجسس را 

اعزام كرده كه تاكنون نتيجه اي نداشته است و از افراد محلي استفاده مي شود.

ــم دريافت  ــروز در مراس ــورمان دي ــر امور خارجه كش وزي
ــرد ، با آغاز به  ــفير جديد آلمان ابراز اميدواري ك ــتوارنامه س اس
ــاهد تغيير رويكرد غرب از تقابل به همكاري  كار دولت جديد ش
ــنا، علي اكبر صالحي در  ــيم.به گزارش ايس و تعامل با ايران باش
ــي  ــور در زمينه سياس ــاره به روابط خوب دو كش اين ديدار با اش
ــركاي طبيعي يكديگر  ــور بزرگ ايران و آلمان، ش گفت: دو كش
ــتند و از زمينه ها و ظرفيت هاي بسيار زيادي براي توسعه و  هس

گسترش بيش از پيش روابط در عرصه هاي اقتصادي و تجاري 
ــورمان، آلمان را كشوري مهم  برخوردارند.وزير امورخارجه كش
و تأثيرگذار در جامعه جهاني و اروپا ذكر كرد و با اشاره به جايگاه 
ــور در منطقه افزود:  ــران به عنوان باثبات ترين كش و اهميت اي
ــراي همكاري در  ــترده اي ب ــيار گس ــران از ظرفيت هاي بس اي
ــادي، تجاري و  ــي و امنيتي و نيز اقتص ــائل مختلف سياس مس

انرژي با اروپا بويژه آلمان برخوردار است.

نام هاي قديمي در كابينه جديد
ادامه از صفحه اول

ــالمى كه بعد  ــات بعد از انقالب اس ــن وزير اطالع چهارمي
ــادى درباره  ــالم درى نجف آب ــتعفاى اجبارى حجت االس از اس
ــد. يونسى  قتل هاى زنجيره اى، وزير اطالعات كابينه خاتمى ش
ــش ماه قبل از انتخابات در همه مجامع و ديدارها در كنار  كه ش
ــور يا اطالعات  ــت، به عنوان وزير كش دكتر روحانى حضور داش

دولت حسن روحانى نام برده مى شود.
ــى اين دو چهره، شايد از  ــخصيتى و سياس ــباهت هاى ش ش
ــى در كابينه آينده باشد. شباهت مهم  داليل حضور قطعى يونس
ــت كه هر دو خاستگاهى اصولگرا  ــى و روحانى در اين اس يونس
داشتند، اما در جريان تحوالت بعد از دوم خرداد، ترجيح دادند كه 

به جناح اصالح طلب هم نزديك شوند.
ــمى و وزير نفت  بيژن نامدار زنگنه، وزير نيرو در دولت هاش
دولت خاتمى نام بعدى تكرارى در دولت آينده است. از زنگنه به 

عنوان وزير نفت دولت روحانى نام برده مى شود.
نام تكرارى بعدى در فهرست هاى مربوط به كابينه بى شك 
ــت به محمدعلى نجفى. او كه وزير آموزش و پرورش  متعلق اس
دولت هاشمى و رئيس سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمى 
ــاي احتمالي  دولت  ــت ه ــى از نام هاي ثابت در فهرس ــود يك ب
ــا آموزش و پرورش يا  ــت كه به عنوان وزير علوم ي ــى اس روحان
ــده از وى نام برده  ــازمان برنامه و بودجه در دولت آين ــس س رئي

مى شود.
ــت هاى  ــان نام بعدى پرتكرار در فهرس ــا محمد نهاوندي ام
مربوط به كابينه آينده است. او در ايام انتخابات رياست جمهورى 
در ستاد واليتى به عنوان رئيس بخش اقتصادى مشغول بود، اما 
با ستاد روحانى نيز روابطى داشت. نهاونديان به عنوان چهره اى 
مقبول در ميان همه اقتصاددانان كشور و حتى بازاريان به عنوان 
ــرايط كنونى بين سياست خارجى  ــخصيتى كه مى تواند در ش ش
ــد نهاونديان  ــود. نام محم ــناخته مى ش و اقتصاد پيوند دهد، ش
ــت هاى  ــاون اول دولت روحانى تا مهم ترين پس ــه عنوان مع ب

اقتصادى دولت در همه فهرست ها به چشم مى خورد.
ــت هاى مربوط به كابينه آينده  ديگر اسامى تكرارى فهرس
ــن مهرعليزاده، حسين عاليى، مجيد انصارى،  عبارتند از: محس
محمدباقر نوبخت، محمد شريعتمدارى، كمال خرازى، على اكبر 

صالحى و حسين فريدون.
ــخص مي شود در صورت تحقق  با نگاهي به اين نام ها مش
ــال از «وزراي اجرايى و  ــى عم ــن روحان ــت ها  حس اين فهرس
ــازندگى و اصالحات كه وارد دهه  ــى» كابينه هاى س غيرسياس
ــده اند يا نزديك به بازنشستگى  ــم يا هفتم زندگى شان ش شش

هستند براى تركيب اصلى دولت آينده استفاده كرده است.
ــت ها  ــاس اين فهرس ــت كه بر اس نكته قابل توجه اين اس
ــت كه حتى از رقباى  ــن روحانى ظاهرا ترجيح داده اس دكتر حس
ــتفاده  ــن رضايى هم اس ــى مثل آقايان قاليباف و محس انتخابات
نكند، هرچند نام على اكبر واليتى و مصطفى پورمحمدى دو نفر 
ــنتى به عنوان گزينه سوم يا چهارم  از چهره هاى اصولگرايان س
ــم مى خورد و اين در حالى  بعضى از مناصب دولت آينده به چش
ــزد اصالح طلب و انصرافى  ــت كه نام محمدرضا عارف، نام اس
انتخابات يازدهم هم در بيشتر فهرست هاى كابينه وجود ندارد. 
ــت كه او به استفاده از  ــاور روحاني گفته اس البته اكبر تركان، مش

عارف در كابينه آينده عالقه مند است.
ــى را مى توان چنين  ــد در كابينه روحان ــاى جدي ــود نام ه نب
ــت  ــته اس ــل كرد كه رئيس جمهور منتخب عمال نتوانس تحلي
ــدال را بيش از اين  ــه محورى خويش يعنى اعت ــان انديش حامي
نام هاى قديمى در ميان جناح هاى سياسى كشور بيابد، از سوى 
ديگر حضور نام هاى تكرارى و قديمى در كابينه آينده را مى توان 
ــن روحانى نمى خواهد ريسك  ــانه اى از آن دانست كه حس نش
ــيه هاى خاص آن  را در  ــد يا جوان با حاش ــاى جدي ورود چهره ه
دولت اعتدال بپذيرد و مايل است با تشكيل يك دولت منسجم، 

پرتجربه و البته محافظه كار به جنگ چالش ها برود.

صالحي: اميدواريم شاهد تغيير رويكرد غرب باشيم
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