
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

به خاطر تهمت ها و انگ زدن ها نبايد ترديد يا سكوت كرد
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى معتقد است عمل به مصلحت 
هميشه مشكل است، گاهى خالف جريان عادى سخن 
ــان خيلى ها را هم  ــت و بديهى كه در آن زم گفتن اس
ناراحت مى كند ولى بايد دانست كه امام فرمودند غفلت 
ــالم  از مصلحت موجب لطمات جبران ناپذيرى به اس
ــود، پس در تشخيص مصلحت و عمل به  عزيز مى ش

آن هرگز نبايد ترديد كرد.
ــخيص مصلحت  ــنا، رئيس مجمع تش به گزارش ايس
ــايت شخصى خود درباره ابعاد  نظام در گفت وگو با س
بزرگترين پيروزى سياسى تاريخ نظام جمهورى اسالمى 
ــال دفاع مقدس، در بيان جايگاه و  ــت س در پايان هش
ــف مصلحت» و عمل به آن تاكيد  نقش بى بديل «كش
كرد: مساله مصلحت هميشه اينگونه است؛ يعنى وقتى 
ــير  ــان به خاطر مصلحت يك كار خالف مس كه انس
ــخنى مخالف نظرات غالب  عادى انجام مى دهد يا س
ــكالتى دارد؛ خيلى ها  مى گويد، در آن لحظه حتما مش
را هم ناراحت مى كند، ولى اين دليل نمى شود كه انسان 
ــور را تشخيص داد  وقتى مصلحت مردم و نظام و كش
در گفتنش ترديد كند. وى با تاكيد بر اينكه هرگز براى 
بيان مصلحت، ترديد جايز نيست، تصريح كرد: غفلت 
ــخت و جبران ناپذيرى  از مصلحت بسيار عوارض س
ــن موضوع ببينيد. چقدر  ــه امام(ره) را به اي دارد. توج
به جايگاه رفيع مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد 
دارند و مى فرمايند غفلت از مصلحت موجب خسارت 

جبران ناپذيرى به اسالم عزيز مى شود.
هاشمى رفسنجانى در ادامه با اشاره به اينكه «به صرف 
ــا و انگ زدن ها و  ــال مخالفت ها و حتى تهمت ه احتم
ــل به مصلحت نبايد  ــب ها هرگز در بيان و عم برچس
ــر وقايع احتمالى ماند»،  ــكوت كرد و منتظ ترديد يا س
ــام راحل(ره) به ما در  ــد: اين آموزه بزرگ ام يادآور ش
زمان پذيرش قطعنامه 598 بود كه چگونه حتى لحظه اى 
در تامين مصلحت مردم و نظام اسالمى ترديد نكردند 
ــعار جنگ جنگ تا  ــه تا 20 روز قبل ش ــى ك و در حال
رفع فتنه مى فرمودند وقتى به «كشف مصلحت مردم» 
رسيدند بدون آنكه حتى يك لحظه هم به حفظ آبروى 
خويش فكر كنند، بدان عمل كردند و با آن هوشى كه 
ــتند جمله «جام زهر را مى نوشيم» را درست بكار  داش

بردند، يعنى انتخاب كرديم كه بنوشيم، يعنى بر ايشان 
تحميل نشد كه بنوشند. حالتى بود كه به خاطر مصلحت 
ــان با تفكر و پيش بينى شرايط آن  انتخاب كردند. ايش
ــه را بكار بردند. هم مصلحت را رعايت كردند و  جمل
هم ناراحتى خودشان را به مردم نشان دادند كه دلشان 
ــت اينگونه شود و هم آينده را در آن جمله  نمى خواس
ــد ديد كه چه فتحى  ــه مردم در آينده خواهي نهادند ك

كرديم؟
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه «فتح 
ــل به مصلحت بود»، بر  ــف و عم واقعى جنگ در كش
روشن شدن حقانيت مواضع مبتنى بر مصلحت نظام با 
گذشت زمان اشاره كرد و گفت: آنهايى كه تحليل هاى 
غلط از عمل به مصلحت ارائه مى كنند، هميشه در طول 
تاريخ بوده و هستند و با عدم درك خود و طرح نظرات 
بى پايه فتنه مى كنند. نمونه هاى تاريخى بسيارى هم در 
ــه داد: همين تفكر عارى از  ــن زمينه داريم. وى ادام اي
ــف و عمل  ــت بود كه در صلح حديبيه بر كش مصلح
ــوى پيامبر خدا(ص) متعرض شدند  به مصلحت از س
ــردى! ولى خداى  ــوار و ذليل ك ــد كه ما را خ و گفتن

ــوره فتح دادند. درباره  ــخ آنان را با نزول س متعال پاس
امام حسن(ع) هم اينها تا جايى پيش رفتند كه به ايشان 
ــب مّذل المومنين دادند! درباره پايان جنگ تحميلى  لق
ــت و عمل به آن از  ــف مصلح هم همه ديدند كه كش
سوى امام راحل(ره) چگونه بر عزت و اقتدار جمهورى 
ــقوط دشمنان ما را هموار كرد.  اسالمى افزود و راه س
ــه اگر آن را  ــت ك ــن درس هايى بزرگ از تاريخ اس اي
ــه مصلحت نظام كوتاهى  ــوش كنيم يا در عمل ب فرام

كنيم، ضررهاى جبران ناپذيرى خواهيم ديد.
تكذيب نقل قول  در مورد سوريه

آيت اهللا هاشمي رفسنجاني همچنين در ديدار اعضاي 
ــاهد و ايثارگران، با تأكيد بر جايگاه  كميته فرزندان ش
ــازان در نظام جمهوري  ــهدا و جانب رفيع و بي بديل ش
ــاي آنان و  ــهدا و خانواده ه ــت: ش ــالمي ايران گف اس
ايثارگران، گل سر سبد نيروهاي ارزشي كشورند چون 
از باالترين و ارزشمندترين سرمايه، يعني جان و هستي 
ــان براي حفظ و تداوم انقالب گذشته   خود و عزيزانش
ــرمايه گذاري كرده اند و در واقع از جمله صاحبان  و س

اصلي انقالب به شمار مي روند.

ــخيص مصلحت نظام، خون شهدا،  رئيس مجمع تش
ــان و ايثارگران  ــتقامت خانواده هاي معزز آن صبر و اس
ــير صحيح و  ــظ و تداوم انقالب در مس را ضامن حف
ــاره به بحران هايي  ــت خود توصيف كرد و با اش درس
ــت بويژه  ــالم در حال تكوين اس ــراي جهان اس كه ب
ــور سوريه انجام مي شود گفت:  تهديداتي كه عليه كش
استكبار جهاني، درصدد سلطه مسلمانان در كشورهاي 
ــت و در مورد سوريه نيز تهديد به  ــالمي منطقه اس اس
دخالت و حمله مستقيم در اين كشور كرده اند. آيت اهللا 
ــنجاني، با محكوم كردن شديد تهديدات  هاشمي رفس
ــور  ــورهاي غربي عليه كش اخير آمريكا و برخي كش
سوريه گفت: متأسفانه مردم سوريه كه حدود دو سال 
ــت درگير جنگ داخلي و انواع رنج ها وآوارگي كم  اس
سابقه هستند در حال حاضر نيز مورد تهديد خارجي به 
بهانه هاي  هنوز اثبات نشده استفاده از سالح شيميايي 
ــديد از همنوايي برخي  ــرار گرفته اند. وى با انتقاد ش ق
ــانه هاي داخلي با اهداف دشمن كه حاضرند براي  رس
ــي، به خاطر  ــع جناحي و سياس ــظ مصالح و مناف حف
دستمالي، قيصريه را به آتش بكشند گفت: اخيراً نقلي 
از بنده در مورد سوريه، بهانه سوء استفاده و تخريب هاي 
جديد توسط اينگونه رسانه ها را فراهم كرد كه به هيچ 
وجه صحيح نيست. آيت اهللا هاشمي رفسنجاني افزود: 
ــتار جمعي از جمله شيميايي،  ــالح هاي كش كاربرد س
ــط هر فرد، يا گروه، يا حكومتي در همه مكاتب  توس
ــالم، مذموم و محكوم  و مذاهب، به ويژه دين مبين اس
است و اين دول غربي بودند كه در جنگ تحميلي عراق 
عليه ايران، امكانات و مجوز بكارگيري اينگونه سالح ها 
ــخيص مصلحت  ــه عراق دادند. رئيس مجمع تش را ب
نظام تأكيد كرد: ما براساس اعتقاداتمان به رغم توانايي 
استفاده از چنين سالح هايي، هرگز مقابله به مثل نكرديم 
و كاربرد چنين سالح هايي را نيز محكوم و آن را حرام 
مي دانيم. در ابتداي اين ديدار آقاي ميعاد صادقي رئيس 
كميته فرزندان شاهد و ايثارگران و تني چند از حاضران 
بطور جداگانه سخناني درخصوص مسائل و مشكالت 
ــاداري و پايبندي آنان به  ــا و مراتب وف ــن خانواده ه اي
اهداف و ارزش هاي انقالب و نظام اسالمي و انتظارات 

ايثارگران بيان داشتند.

رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: جنگ در سوريه 
كه شيپور آن توسط آمريكا نواخته مى شود، يك جنگ 
ــت بلكه آتش افروزى در كل منطقه است و  عادى نيس
ــيع شود و چه تعداد  ــت دامنه آن چقدر وس معلوم نيس
از انسان ها در اين جنگ كشته شوند. به گزارش ايسنا، 
على الريجانى در پارلمان تركمنستان، افزود: ايران بعد 
ــه دهه اخير كه از  ــالمى و در س از پيروزى انقالب اس
ــاهد  ــتعمارى رهايى پيدا كرده، ش ــارهاى اس يوغ فش
ــوى قدرت هاى زورگو بوده و آنها  شيطنت هايى از س
ــى را بر ما تحميل كرده اند و همواره  تحريم هاى متنوع
ــته اند كه ايران را از راهى كه در پيش گرفته  تالش داش
منصرف كنند، حتى جنگ را به ما تحميل كردند. وى با 
تاكيد بر استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى، گفت: ايران 
با سالح هاى كشتار جمعى مخالف است و در دكترين 
امنيت ملى ايران، سالح هاى كشتار جمعى وجود ندارد.

الريجانى تاكيد كرد: ايران عضو آژانس است و ان پى تى 

ــتن دانش  ــه و از ملزومات ان پى تى حق داش را پذيرفت
صلح آميز هسته اى است اما كشورهاى غربى و آمريكا 
ــند و مى گويند  ــميت بشناس نمى خواهند آن را به رس
ــورها نمى توانند اين انرژى را داشته باشند و  ساير كش
ــا اين طبقه بندى ناصواب و غيرعادالنه را نمى پذيريم  م
ــتيم زير  و حاضريم هزينه آن را بپردازيم اما حاضر نيس
ــدى اى برويم. رئيس نهاد قانونگذارى  بار چنين طبقه بن
گفت: امروز در شرايطى قرار داريم كه يكى از معضالت 
منطقه، افراطى گرى و تروريسم و عدم كنترل مواد مخدر 
است، به طورى كه مسئله افراطى گرى و تروريسم بالى 
جان كشورهاى منطقه شده است؛ در افغانستان، عراق، 
پاكستان، سوريه و... مسئله تروريست يك ناامنى روانى 
ــت. الريجانى ادامه داد: اين  براى ملت ها ايجاد كرده اس

كشورها تصور مى كردند كه مى توانند به صورت موقت 
و تاكتيكى از اين جريان تروريستى استفاده كنند و اشتباه 
ــم وقتى شكل  آنها در همين نكته بود، چرا كه تروريس
گرفت،  كنترل آن به سادگى امكان پذير نيست و اصوال 
ــتباه استراتژيك است كه با پديده تروريسم  اين يك اش
ــود. رئيس مجلس بيان كرد: برخى  برخورد تاكتيكى ش
كشورها معتقدند تروريست ها در سوريه جمع شده اند 
تا هم خودشان كشته شوند و هم سوريه تخريب شود و 
گاهى هم مى گويند بعد از انهدام سوريه، تروريست ها را 
سركوب خواهيم كرد و اين اشتباه ديگرى است، چرا كه 
تروريست ها وقتى رشد كنند با اقدامات كالسيك نظامى 

امكان سركوب آنها ميسر نخواهد بود.
ــران از ابتدا كه اين تحوالت در  الريجانى تاكيد كرد: اي

ــا  ــه رخ داد معتقد بود كه اقدامات نظامى راهگش منطق
نيست و اصالحات در سوريه با سرنيزه ممكن نخواهد 
شد و مذاكرات سياسى طرفين بهتر مى تواند مشكالت را 
حل كند. وى افزود: برخى كشورها بر اين موضوع تاكيد 
دارند كه ايران موازنه قدرت را در منطقه برهم زده است، 

بايد از آنها پرسيد كه چه موازنه اى؟
ــت  نماينده قم  ادامه داد: ايران به دنبال امپراطورى نيس
ــت كه نه تنها با همسايگان بلكه با ساير  بلكه معتقد اس

كشورها روابط مسالمت آميز بايد داشت.
رئيس مجلس گفت: برخى كشورهاى زورگو اشتباهاتى 
در منطقه كرده اند كه ما اين اقدامات جنگ طلبانه را قبول 

نداريم و اين را اعالم كرديم.
نماينده قم افزود: ايران همواره معتقد است مسائل امنيتى 
منطقه با كمك كشورهاى منطقه ساماندهى خواهد شد 
و دخالت ديگر كشورها مشكالت را افزايش مى دهد و 

هزينه آن را كشورهاى منطقه بايد پرداخت كنند.

ــاور مقام معظم رهبرى در امور بين الملل گفت: با  مش
ــتادگى سوريه، روسيه تشويق شد به احياى قدرت  ايس
خود در دنيا و زنده كردن شوروى بپردازد و اين كشور 
ــه را براى  ــان يعنى خاورميان ــاس ترين نقطه جه حس

بازگشت به قدرت انتخاب كرده است.
ــنا، على اكبر واليتى، در نشستى تحليلى  به گزارش ايس
ــرب عليه جهان  ــوى غ افزود: توطئه هاى زيادى از س
ــت ولى از آن جا كه  ــالم صورت گرفته اس عرب و اس
ــائل جهان عرب ندارند،  ــناخت درستى از مس آن ها ش
خوشبختانه اين دسيسه ها بى نتيجه مانده و جهان عرب تا 

امروز در مقابل تهاجم فكرى و فرهنگى آن ها ايستادگى 
ــالمى با  ــت. دبيركل مجمع جهانى بيدارى اس كرده اس
اشاره به تبليغات منفى كه عليه سوريه صورت مى گيرد، 
خاطرنشان كرد: سوريه نشان داد كه همواره از فلسطين 
در مقابل رژيم صهيونيستى حمايت كرده و در اين زمينه 
ايستادگى خواهد كرد و ما از ابتدا مى دانستيم كه سوريه 
موفق خواهد شد تا اين توطئه را از ميان ببرد ولى غرب 
ــت هاى آن ها در  از اين امر مطلع نبود. در نهايت شكس
اين دويست سال نشان مى دهد كه آن ها شناخت درستى 

از جهان عرب نداشتند و همين امر منجر شكست هاى 
ــت. واليتى ادامه داد: سوريه نه  ــده اس پى در پى آن ها ش
ــه بر افراطيون و عوامل خارجى فعال  تنها موفق به غلب
ــد بلكه بيش از پيش حلقه   ــور خواهد ش در داخل كش
ــتحكم تر خواهد كرد و حتى در سطح  مقاومت را مس
ــراييل  بين المللى هم قادر خواهد بود عليه آمريكا و اس
عمل كند. مشاور مقام معظم رهبرى در امور بين الملل 
ــاره به برگزارى اجالس گروه بيست اين اجالس  با اش
ــت و تاكيد كرد: اين كه  ــوريه دانس را موفقيتى براى س

اتحاديه اروپا با حمله آمريكا عليه سوريه مخالفت كرده 
است و اين كه اجالس گروه بيست، آمريكا و متحدانش 
ــت همگى پيروزى بين المللى براى  را منزوى كرده اس

سوريه و متحدان آن محسوب مى شوند.
ــروز بوده و  ــوريه پي ــتيم س ــزود: ما مطمئن هس او اف
پيروزى هايش ادامه خواهد داشت. همچنين قادر خواهد 
بود به عنوان كشورى با ريشه  اسالمى و عربى قدرتمندتر 
از گذشته پابرجا مانده و تماميت ارضى خود را حفظ كند 
و قطعا به عنوان يكى از حلقه هاى مهم ضدصهيونيستى 

باقى خواهد ماند.

کوتاه از ارستان

الو مردم ساالری
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معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخى ويژگى هاى 
ــته دولت تدبير و اميد خاطرنشان كرد: معتقديم  برجس
ــنه و نيكو از سوى دولتمردان مشاهده  بايد اخالق حس
و در جامعه منتشر شود.  به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
رياست جمهورى، اسحاق جهانگيرى در مراسم توديع و 
معارفه صدوقى و حاجى ميرزايى دبيران سابق و فعلى 
هيئت دولت، از اعضاى دولت يازدهم به عنوان پاكترين 
ــفانه برخى  و مجرب ترين افراد ياد كرد و افزود: متاس
ــتى در خصوص دولت مى گويند  افراد سخنان نادرس
ــر رهبر معظم انقالب در هفته دولت در  اما بيانات اخي
خصوص دولت يازدهم، گويا و نشان دهنده ويژگيهاى 
اين دولت است. وى افزود: دولت بايد با نگاه احترام آميز 

به منتقدين و مخالفين خود بنگرد و در مقابل نقدها خود 
را پاسخگو بداند چرا كه نقد يك وديعه الهى است.

ــور بر  جهانگيرى با بيان اينكه اصلى ترين بار اداره كش
ــور هم به لحاظ  ــت گفت: امروز كش دوش دولت اس
وضعيت اقتصادى و هم از نظر مسائل بين المللى تحت 
ــوز نظام و ملت  ــار است و از همه كسانى كه دلس فش
ــبرد  ــار مى رود كه دولت را در پيش ــتند انتظ ايران هس
ــكالت يارى كنند. وى با تأكيد بر  اهداف و عبور از مش
ــخگو بودن دولت در قبال مردم افزود: دولت  لزوم پاس
ــم رهبرى، مردم  ــود را در مقابل خداوند، مقام معظ خ
ــخگو مى داند چرا كه هر دولتى  ــهدا متعهد و پاس و ش
ــود را مكلف به آن  ــد و خ ــخگويى دور باش كه از پاس

ــير انحراف كشيده خواهد شد. معاون اول  نداند به مس
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه منافع ملى كشور بايد بر 
همه مسائل ترجيح داده شود، تصريح كرد: منافع ملى در 
رأس همه تصميمات قرار دارد و نبايد در تصميم گيرى ها 
ــردى و گروهى بر منافع ملى ارجحيت  منافع حزبى، ف
ــور اضافه كرد: امروز  ــدا كند. معاون اول رئيس جمه پي
ديگر فرصت اشتباه نداريم و بايد دقيقترين تصميمات 
ــه دفتر هيئت دولت مى  ــاذ كنيم كه در اين زمين را اتخ
تواند با بهره گيرى از مجربترين كارشناسان كشور نقش 
مهمى را در تصميمات هيئت دولت ايفا كند. جهانگيرى 
با بيان اينكه تصميمات دولت آثار مستقيمى بر وضعيت 
ــان كرد: هر چه توانمندى و دانش  مردم دارد خاطرنش

كارشناسان دفتر هيئت دولت افزايش پيداكند به همان 
ميزان مى تواند در بهبود تصميمات دولت و اثرگذارى 
ــد. وى  ــته باش آن بر جامعه نقش موثر و مفيدترى داش
ــاره به اهميت فراوان كميسيون هاى دولت گفت:  با اش
ــات  ــتور جلس ــود كه دس ــاز و كارى طراحى ش بايد س
كميسيون ها منطبق با مسائل جامعه باشد و آحاد جامعه 
حس كنند كه نظرات و دغدغه هاى آنان در تصميمات 
ــده است. جهانگيرى خاطرنشان  هيئت دولت لحاظ ش
كرد: آثار مثبت سياستهاى اقتصادى دولت بر وضعيت 
معيشت مردم از سال 93 مشاهده خواهد شد و در مدت 
باقيمانده از سال جارى بايد تالش كنيم از روندهاى منفى 

شاخص هاى اصلى اقتصاد جلوگيرى كنيم.

اسحاق جهانگيرى:
آثار مثبت سياست هاى اقتصادى دولت از سال 93 مشاهده مى شود 

تبعات آمارهاى كذب دولت دهم
عضو هيئت رئيسه كميسيون كشاورزى با انتقاد ازاينكه 
دولت دهم درپى تعرفه 50 درصدى صادرات حبوبات 
ــه هم كرده است،  ــور فرانس اقدام به واردات جو ازكش
گفت: متأسفانه به علت نداشتن الگوى كشت مناسب 
ــدن قانون انتزاع وظايف، كشور با كمبود  و نيز اجرا نش
حبوبات مواجه شد و دراين راستا مسووالن اين دولت 
ــور فرانسه نيز  اقدام به واردات 75 هزار تن جو از كش
ــت و گو با  ــت اهللا ميرمرادزهى درگف ــرده اند. هداي ك
ــؤال كه متأسفانه درپى  ــخ به اين س خانه ملت، در پاس
افزايش94/3  درصدى قيمت انواع حبوبات تعرفه 50 
ــده تا با كاهش  درصدى براى صادرات درنظرگرفته ش
صادرات قيمت اين محصوالت در بازار مصرف متعادل 
شود، آيا قطع صادرات حبوبات ازسوى مسووالن دولت 
دهم عملكرد كارشناسانه و منطقى است يا خير؟ گفت: 
متأسفانه اين تعرفه جز از دست دادن بازارهاى جهانى 
و نيز تضعيف روحيه كشاورزان درجهت توليد بيش تر 
وهمچنين ترغيب آنها درتغيير كاربرى زمين هاى زراعى 

چيز ديگرى به دنبال نخواهد داشت.

نتايج تفحص از وزارت صنعت
عضو هيات تحقيق و تفحص از وزارت صنعت،معدن 
و تجارت گفت: درصدى از ارز مرجع تخصيص داده 
ــده به واردات نهاده هاى دامى در بازار آزاد به فروش  ش
ــت، با درصدى از آن هم واردات نهاده هاى  رسيده اس
دامى صورت گرفته كه البته آن محصوالت با نرخ آزاد 
ــت. به  ــاورزان قرار گرفته اس در اختيار دامداران و كش
ــاس تحقيقات  ــزارش مهر؛ ايرج عبدى گفت: بر اس گ
ــت مصرف  ما نهاده هاى دامى با قيمت مصوب به دس
ــيده بلكه بوسيله دالالن خريدارى شده و  كنندگان نرس
آن چه به دست دامداران و كشاورزان رسيده به قيمت 
ارز آزاد بوده به همين دليل توليد كنندگان شير و گوشت 
ضرر كردند و همين امر موجب كاهش توليدات شير و 
گوشت در كشور شد. نماينده خرم آباد با بيان اينكه ارز 
ــراى واردات نهاده هاى دامى اختصاص  قابل توجهى ب
ــده بود اظهار داشت: تحقيقات نشان مى دهدكه  داده ش
ــده به واردات نهاده هاى دامى در  ارز اختصاص داده ش
مسير صحيح به مصرف نرسيده، درصدى از ارز با نرخ 
مرجع كه به واردات نهاده هاى دامى اختصاص يافته با 

قيمت آزاد در بازار به فروش رسيده است.

لغو تحريم،  گامى براى اعتمادسازى 
سخنگوى كميسيون امنيت ملى تاكيد كرد كه هرگونه 
لغو تحريم هاى ايرانى از سوى كشورهاى غربى گامى 
ــت و  ــازى در ملت ايران اس مثبت در جهت اعتمادس
ــك مى كند. به گزارش  ــد روابط ما و غرب كم به رون
ــين نقوى حسينى با اشاره به لغو برخى  ايسنا؛ سيدحس
تحريم هاى ايران از سوى آمريكا و كشورهاى اروپايى، 
ــوى كشورهاى غربى  گفت: هرگونه لغو تحريم از س
گامى مثبت در جهت اعتمادسازى در ملت ايران است 
البته لغو تحريم هاى اخير حركتى بر اساس تصميم گيرى 
ــوده و ما منتظر  ــا و غربى ها نب ــه اروپ ــى اتحادي جمع
ــتيم. وى توضيح داد:  تصميمات جمعى اروپايى ها هس
ــاس شكايات و پرونده هاى قبلى  دادگاه اروپايى بر اس
تحريم هفت شركت بانك و شخصيت ها را لغو كرد و 
نشان داد كه آنها ارتباطى با مساله هسته اى ايران ندارند 
ــو تحريم ها تصميم جمعى تمامى  ــى باز هم اين لغ ول
كشورهاى اروپايى نيست. سخنگوى كميسيون امنيت 
ــن اندازه لغو تحريم ها را گامى  ملى تاكيد كرد: ما همي
مثبت تلقى مى كنيم و اعتقاد داريم به روند روابط ايران 
ــرب كمك مى كند. با اين وجود ما همچنان منتظر  و غ
ــتيم كه طبيعتا با  تصميم كل اتحاديه اروپا و غرب هس
تغيير در سياستگذارى گامى مهم در جهت اعتمادسازى 

در جمهورى اسالمى برداشته مى شود.

اصالح بودجه، اول مهر در مجلس 
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به داليل مخالفت 
مجلس با دوفوريت و يك فوريت اليحه اصالح بودجه 
ــى در خصوص اين  ــور، گفت: نگاه سياس 92 كل كش
مخالفت وجود نداشته و نمايندگان براى داشتن وقت 
بيشتر در خصوص بررسى دقيق اليحه با دو فوريت و 
يك فوريت آن موافقت نكردند. به گزارش مجلس نيوز 
ــى الرضا ثروتى با يادآورى ارائه اليحه اصالحيه  ؛ موس
بودجه 92 كل كشور از سوى دولت به مجلس، افزود: 
نمايندگان مجلس با مواردى كه در اصالحيه بودجه از 
ــوى دولت يازدهم لحاظ شده موافق نبوده و از اين  س
رو رأى به دوفوريت و يك فوريت آن ندادند و به اين 
ترتيب اين اليحه به صورت عادى بررسى خواهد شد. 
نماينده بجنورد با بيان اينكه با يادآورى برداشت 6 هزار 
ــعه ملى در سال گذشته  ميليارد تومان از صندوق توس
ــم به صورت وام  ــراى پرداخت عيدانه به مردم آن ه ب
ــوى دولت دهم به دستور رهبرى، افزود: قرار بود  از س
دولت هر سال 2 هزار ميليارد تومان به صندوق توسعه 
ملى بابت عيدانه اى كه از اين صندوق برداشت كرده بود 
برگرداند كه در اصالحيه بودجه زمان بازگرداندن آن را 

به سال آتى موكول كرده است.

قابل توجه مسووالن مسكن مهر ماهدشت
اكنون كه خانه هاى مسكن مهر ماهدشت كرج ساخته 
شده و در حال واگذارى است مسووالن واگذارى اين 
خانه ها را مشروط به آوردن ضامن اعالم كرده اند. حال 
ــيد چرا در مرحله آخر واگذارى  بايد از مسووالن پرس
خانه ها اين شرط را قرار داده  اند و دليل آن چيست؟ و 
صاحبان خانه ها چگونه ضامن پيدا كنند؟ خواهشمنديم 
مسووالن در اين خصوص تجديدنظر كنند تا مردم به 

راحتى بتوانند از اين خانه ها استفاده كنند.
جمعى از متقاضيان مسكن مهر ماهدشت كرج

ضرورت توجه به احزاب
ــاز رشد و  ــور مى تواند زمينه س توجه به احزاب در كش
شكوفايى سياسى خصوصا در بين جوانان و دانشجويان 
شود. از دولت تدبير و اميد انتظار مى رود بودجه كافى 

در اختيار احزاب قرار دهد.
شهروندى از تهران

تشكر از مسووالن اتوبوسرانى
از مسووالن اتوبوسرانى به دليل تغيير مسير اتوبوس هاى 
صادقيه- استاد مطهرى به ايستگاه مترو صادقيه تقدير و 
تشكر مى كنم. زيرا موجب رضايت مسافران مترو كرج 

شده است.
يك شهروند

راى كدخدايى در مجلس مورد 
ترديد قرار گرفت

ــتقالل راى و  ــوراى نگهبان با تاكيد بر اينكه اس دبيرش
ــاى كدخدايى  ــون از اصلى ترين ويژگى ه تقيد به قان
بود، گفت: عده اى منتظر بودند انتقام گيرى كنند و اين 
ــان آمد. به گزارش مهر، احمد جنتى در  فرصت دستش
مراسم نكوداشت عباسعلى كدخدايى سخنگوى سابق 
ــوراى نگهبان گفت: از وقتى با كدخدايى آشنا شدم  ش
ــان  ــتى و قانون گرايى را در وجود ايش صداقت، درس
ــاس كردم. كل اوضاع مورد قبول است، زحمات  احس
ايشان در ايام انتخابات كه ايام سخت و پركارى است 
ــت. وى گفت: كدخدايى سخنگوى  قابل ستايش اس
ــيار موفقى بود و در مواجهه با خبرنگارانى كه هر  بس
ــتند بسيار موفق عمل كرد.  كدام توقعات مختلفى داش
ــوراى نگهبان ادامه داد:  كدخدايى مقيد بود هر  دبير ش
چه قانون است عمل شود توقعات زيادى در انتخابات 
ــتقالل  بود ولى به هيچكدام از آنها توجهى نكرد و اس
خودش را حفظ كرد. تقيد به قانون موجب نارضايتى 
ــئوالن همه  ــع دارند مس ــد. عده اى توق ــا ش بعضى ه
ــد ولى كدخدايى اين  ــته هاى آنان را  عملى كنن خواس
ــرد و بعضاً در مقامات باال نارضايتى هايى  كار را نمى ك
ــات  ــه وجود مى آمد و گله مند بودند كه چرا سفارش ب
آنها را نپذيرفته است. جنتى تاكيد كرد: عده اى منتظر 
بودند انتقام گيرى كنند. اين فرصت دستشان آمد و در 
ــادت هايى در كار  ــى شد و حس اين دوره كارها سياس
ــكالتى ايجاد شد. وى با اشاره به راى گيرى  بود و مش
در خصوص سخنگويى كدخدايى در مجلس شوراى 
ــالمى افزود: در مجلس وضعيت به گونه اى شد كه  اس
ــى راى نياورد كه اينها همه  ــا يك راى كمتر كدخداي ب
ــده بود و اين طور نبود كه به صورت  مقدمه چينى ش
ــود و راى گيرى آزاد باشد. اينكه  طبيعى راى گيرى ش
ــى راى ندهند  ــى راى بدهند و به چه كس ــه چه كس ب
ــده بود و در مورد سخنگويى ايشان به  مقدمه چينى ش
مشكل برخورديم. دبير شوراى نگهبان گفت: راى در 
ــه تفكيك شد و مورد ترديد قرار گرفت و  هيات رئيس
ــفه نبود و از خارج  به تاخير افتاد كه همه اينها بى فلس
ــد و مشكالتى در اين زمينه  و جاهاى ديگر الهام مى ش
وجود داشت. جنتى با انتقاد از اينكه بعضى از مسئوالن 
ــود قانون و  تقيد به قانون ندارند و آن چه مظلوم مى ش
ــت، اظهار داشت: شوراى نگهبان  حق قانونى افراد اس
ــت كه قانون را رعايت كند كه اين بزرگترين  مقيد اس
ــفارش مقام معظم رهبرى نيز هست. همه به قانون  س
ــدوارم خدا ما را از خطاها حفظ كند و  عمل كنيم. امي

خطاهاى گذشته را بيامرزد.

شهيدى رييس بنياد شهيد شد
حسن روحانى حجت االسالم والمسلمين سيدمحمدعلى 
شهيدى را به سمت «معاون رييس جمهورى و رييس بنياد 
شهيد و امور ايثارگران» منصوب كرد. به گزارش پايگاه 
اطالع رسانى رياست جمهورى، در حكم رييس جمهور 
ــالم والمسلمين سيدمحمدعلى شهيدى  به حجت االس
آمده است: نظر به مراتب تعهد، سوابق علمى و مديريتى 
و شايستگى هاى اخالقى، به موجب اين حكم جنابعالى 
را به عنوان معاون رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و 
امور ايثارگران برمى گزينم. اميد است با عنايات الهى، در 
خدمت به ملت شريف ايران و نظام جمهورى اسالمى 
و با رعايت اصول قانون مدارى، اعتدال گرايى و منشور 

اخالقى دولت تدبير و اميد موفق باشيد.

معرفى سخنگوى شوراى نگهبان 
ــخ به اين كه  ــوراى نگهبان در پاس عضو حقوقدان ش
ــوراى نگهبان چه زمانى معرفى  ــخنگوى جديد ش س
ــن اقدام صورت  ــد، اظهار كرد: به زودى اي خواهد ش
ــورا  ــات دور جديد ش خواهد گرفت و در اولين جلس
در خصوص معرفى سخنگو تصميم گيرى خواهد شد. 
سيامك ره پيك در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين كه 
آيا منع قانونى براى انتخاب سخنگوى شوراى نگهبان 
خارج از تركيب اين شورا وجود دارد يا خير، گفت: منع 
ــخنگو از ميان افرادى كه عضو  قانونى براى انتخاب س
ــتند وجود ندارد. عضو حقوقدان  ــوراى نگهبان نيس ش
شوراى نگهبان تصريح كرد: اين احتمال وجود دارد كه 
كدخدايى يك بار ديگر به عنوان سخنگو انتخاب شود. 
ــان يك بار با رسانه ها خداحافظى  وى افزود: البته ايش
ــوراى نگهبان  ــد ولى بايد منتظر ماند و ديد كه ش كردن

درباره سخنگو چه تصميمى خواهد گرفت.

بختيارى، معاون سياسى دادستان كل 
ــى -  با معرفى مرتضى بختيارى به عنوان معاون سياس
امنيتى دادستان كل كشور، مراسم توديع و معارفه سراج 
ــنا، در اين  ــود. به گزارش ايس و بختيارى برگزار مى ش
ــم كه امروز 17 شهريور برگزار مى شود، عالوه بر  مراس
ــلمين غالمحسين محسنى اژه اى  حجت االسالم والمس
ــت.  ــووالن قضايى نيز حضور خواهند داش ديگر مس
سيدمرتضى بختيارى با ابراز خرسندى از سمت جديد 
ــى امنيتى  خود گفت: حكمم را به عنوان معاون سياس
دادستان كل كشور دريافت مى كنم و بايد كار آغاز شود 

تا درباره آن صحبت كنم.

انگيزه اى براى تخاصم نمى بينيم
ــت در كنار تبادل  ــر اطالعات گفت: مجلس و دول وزي
ــت بهتر به نظام، روابط صميمانه  افكار در جهت خدم
ــد داد و ما نتايج و ثمرات مثبت و  ــود را ادامه خواهن خ
ــور مترتب مى بينيم. به گزارش  ــازنده اى را براى كش س
ــلمين سيدمحمود علوى  فارس؛حجت االسالم والمس
ــتر ميان دولت و مجلس  درباره لزوم تعامل هرچه بيش
ــر يك منطق  ــى كه تعامل مبتنى ب ــت: زمان اظهار داش
ــازنده و  ــد، روابط، يك روابط س صحيح و عقاليى باش
مثبت خواهد بود؛ ما امروز  نه در دولت و نه در مجلس 
انگيزه اى براى تخاصم و روابط مبتنى بر عقده نمى بينيم 
ــر از روابط مخرب در آورد. علوى اضافه كرد: هر  كه س
چه مى بينيم حسن نظر و روابط عقاليى، تفاهم و قصد 
خدمتگزارى چه در مجلس و چه در دولت است و اگر 
صحبتى با همديگر دارند بر سر نحوه خدمتگزارى است 
ــت در اين زمينه اختالف نظر وجود داشته  و طبيعى اس
باشد؛ اختالف نظرى كه قطعاً منجر به خدمتگزارى بهتر 
و تشخيص راه موثرتر در مقام خدمتگزارى خواهد بود. 
وزير اطالعات خاطرنشان كرد: بنابراين، اين عرصه سر 
از يك حالت منفى در نخواهد آورد و مجلس و دولت 
در كنار تبادل افكار در جهت خدمت بهتر به نظام روابط 
ــه خود را ادامه خواهند داد و ما نتايج و ثمرات  صميمان
ــازنده اى را بر اين روابط سازنده براى كشور  مثبت و س

مترتب مى بينيم.

الريجانى در پارلمان تركمنستان:
شيپور جنگ آمريكا در سوريه، آتش افروزى در منطقه است 

توانايى سوريه عليه آمريكا و اسراييل

گروه سياسى- كورش شرفشــاهى: آيت اهللا طاهرى 
ــذار در انقالب  ــى از چهره هاى تاثيرگ ــادى يك خرم آب
ــالمى است كه بعد از تحمل بيمارى دراز مدت، در  اس
بيمارستان شهيد بهشتى قم درگذشت. آيت اهللا طاهرى 
خرم آبادى در روز اول خرداد 1317 هجرى شمسى در 

خرم آباد به دنيا آمد. 
ــيدحيدر طاهرى خرم آبادى از  پدرش مرحوم حاج س
شاگردان برجسته مرحوم آيت اهللا حاج شيخ عبدالكريم 
ــتان نزديك امام خمينى(ره) و  حائرى يزدى و از دوس
آيت اهللا گلپايگانى (ره) بود. آيت اهللا طاهرى در كارنامه 
ــى به  ــود عضويت در مجلس خبرگان قانون اساس خ
نمايندگى از مردم لرستان، عضويت در جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم، نمايندگى امام خمينى (ره) در امور حج 
و زايران بيت اهللا الحرام، امام جمعه موقت تهران با حكم 
ــپاه  آيت اهللا خامنه اى، نمايندگى امام خمينى(ره) در س

پاسداران انقالب اسالمى را دارا بود.
ــيارى از شخصيتهاى نظام درگذشت  در اين رابطه بس
ايشان را تسليت گفتند.  در پيام تسليت آيت اهللا هاشمى 
ــخيص مصلحت نظام  ــنجانى، رئيس مجمع تش رفس
آمده است: درگذشت فقيه وارسته، آيت اهللا سيدحسن 
ــا بركت خود را در قبل  ــري خرم آبادي كه عمر ب طاه
ــالمي، در راه مبارزه با  ــالب اس ــد از پيروزي انق و بع
ــر معارف و احكام  طاغوت و مجاهدت درترويج ونش
اسالم  سپري كرد ودرحوزه علميه قم و مسووليت هاي 
خطير  سياسي و علمي گوناگون، منشاء خدمات مؤثري 

ــالمي بود، موجب تاسف و تاثر گرديد.  براي نظام اس
ــت  را تسليت  رييس جمهور نيز در پيامى اين درگذش
ــت: خبر درگذشت  ــرح اس گفت كه متن آن بدين ش
ــين  ــرى خرم آبادى از مدرس ــن طاه آيت اهللا سيدحس

عالى مقام حوزه علميه قم و نماينده محترم مردم استان 
ــس از تحمل  ــس خبرگان رهبرى، پ ــتان در مجل لرس
سال ها رنج بيمارى مايه تأسف و تألم بسيار شد. ايشان 
كه جزو سابقون در نهضت اسالمى به رهبرى حضرت 
امام خمينى(ره) و از مبارزان فعال بود، عمر شريف خود 
را صرف كسب علم و معارف دينى، تربيت شاگردان، 
ترويج مكتب اهل بيت(ع) و تالش براى تحقق اهداف 

انقالب و تثبيت نظام جمهورى اسالمى كرد.

آيت اهللا آملي الريجاني رئيس قوه قضاييه نيز در پيامى 
ــرم آبادى  ــن طاهرى خ ــت آيت اهللا سيدحس درگذش
نماينده مردم استان لرستان در مجلس خبرگان رهبري 

را تسليت گفت.

 در  متن پيام رئيس قوه قضاييه آمده است: «خبر رحلت 
ــن طاهري خرم آبادي نماينده محترم  آيت اهللا سيدحس
مردم استان لرستان در مجلس خبرگان رهبري، موجب 

تأسف و تأثر اينجانب گرديد.
ــليت فقدان آن مرحوم به محضر مقام معظم  ضمن تس
رهبري(مدظله العالي)، حوزه هاي علميه، مردم شريف 
استان لرستان و به ويژه بيت شريف ايشان، از خداوند 
ــعيد غفران الهي و علودرجات  متعال براي آن فقيد س

ــئلت  و براي بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مس
مي نمايم.»

على الريجانى، رييس مجلس شوراى اسالمى در پيام 
ــت آيت اهللا «سيد  ــليت خود آورده است: درگذش تس
ــاى محترم جامعه  ــن طاهرى خرم آبادى» از اعض حس
ــين حوزه علميه قم و نماينده مجلس خبرگان  مدرس
رهبرى موجب تاسف گرديد. ايشان درمسئوليت هاى 
ــت مجمع مشورتى فقهى شوراى  فراوان به ويژه رياس

نگهبان همواره منشاء بركت و خير بودند.
همچنين آيت اهللا محمد يزدى رئيس دبيرخانه مجلس 
ــليت خود آورده است:  خبرگان رهبرى نيز در پيام تس
ضايعه ارتحال عالم جليل القدر و فقيه بزرگوار حضرت 
ــرى خرم آبادى، نماينده  ــن طاه آيت اهللا حاج سيدحس
گرانقدر مجلس خبرگان رهبرى، موجب تأسف و تأثر 

گرديد. 
ــته حوزوى و  ــخصيت هاى برجس آن عالم ربانى از ش
سياسى و از شاگردان و ياران نزديك و معتمد حضرت 
ــروع نهضت اسالمى در  امام راحل(ره) بودند كه از ش
ــتيبانى از مبارزات امام خمينى(ره) پيش قدم بوده و  پش
ــالمى  همواره در حمايت عملى از نظام جمهورى اس
و مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه اى مدظله 
ــه بزرگوار عمر  ــه اى دريغ نكردند آن فقي العالى لحظ
پربركت و گرانبهاى خويش را در راه اعتالى حوزه هاى 
ــريف و  ــالم و خدمت به مردم ش علميه و معارف اس

نجيب استان لرستان سپرى نمود.

آيت اهللا طاهرى خرم آبادى درگذشت

تجليل رهبر انقالب از تقوا و اخالص آيت اهللا طاهرى خّرم آبادى
ــالمى در پيامى  درگذشت آيت اهللا سيّدحسن طاهرى خّرم آبادى را تسليت گفتند. متن پيام  رهبر معظم انقالب اس
رهبر انقالب بدين شرح است:خبر درگذشت عالم مجاهد آيت اهللا آقاى حاج سيّدحسن طاهرى خّرم آبادى رحمة اهللا 
عليه را كه پس از دوران طوالنى بيمارى رنج بار اتفاق افتاده است، با تأسف و تأثر دريافت كردم.اين عالم بزرگوار كه 
از آغاز نهضت امام بزرگوار در صفوف مبارزه قرار داشت، در دوران پس از پيروزى نيز همواره داراى نقش اثرگذار 
بوده و در عرصه  هاى گوناگون فكرى و سياسى و جهادى، وفادارانه نقش آفرينى مى كرد و تقوا و اخالص همراه با 
هوشمندى و متانت از شاخصه هاى برجسته  اين روحانى مجاهد و مبارز بود.اينجانب تسليت صميمانه  خود را به 
ــان تقديم مى دارم و علّو درجات ايشان را از خداوند  ــتان ايش فرزندان و بازماندگان مكّرم و همه  ارادتمندان و دوس

متعال مسألت مى نمايم.


