
ادامه از صفحه اول
ــت خارجي جمهوري اسالمي ايران و    رئيس جمهور،  ،سياس
بويژه دولت جديد را روابط نزديك تر با دنياي اسالم و همسايگان 
ــروع  ــش ماه و اندي كه اين دولت ش ــت و گفت: در طول ش  دانس
ــت هاي مهم آن تعامل سازنده با جهان  به كار كرده، يكي از سياس
ــترك و براساس  ــت بر مبناي منافع مش ــت و اين سياس بوده اس

دستيابي به ثبات و امنيت بيشتر با كشورهاي منطقه خواهد بود.
ــرايط مناسب  ــاره به تالش دولت در  جهت ايجاد ش وى با اش
ــرايط منطقه و  ــور اظهار كرد: ش منطقه اي و بين المللي براي كش
ــت كه ايران محيط امني  بين المللي كه ما دنبال مي كنيم، اين اس
ــد. روحاني اضافه كرد:  ــرمايه گذاران داخلي و خارجي باش براي س
امروز به همان نسبت كه در دنيا جهاني شدن در حال حركت روبه 

جلوست، منطقه گرايي نيز بيشتر مورد توجه است.
رئيس جمهور با بيان اين  كه بايد كشورها را به هم نزديك كرده 
و منافع آنها را به هم متصل كنيم، گفت: براي اين  كه منطقه امن، 
سالم و در حال رشد باشد  بايد اقتصادهايمان مكمل يكديگر باشند و 
بايد اختالفات موجود را قدم به قدم، اما به صورت پايدار حل كنيم.

روحاني افزود: اتصال ملت ها به يكديگر امنيت مي آورد و بايد 
ــاد كنيم، به جاي تانك،  ــه جاي جنگيدن، ريل و راه آهن ها را زي ب
ــليحاتي،  اتوبان را اضافه كنيم و به جاي اضافه كردن انبارهاي تس
رفت و آمدها و كشتيراني ها را بيشتر كنيم تا به آن نقطه امت واحده 
برسيم و اين كار براي ما شدني است. وي دروازه هاي ايران را روي 
ــرمايه گذاران كل منطقه و بويژه عمان بازدانست و  بازرگانان و س
اضافه كرد: ظرفيت هاي زيادي براي همكاري وجود دارد كه بايد 

آنها را براي توسعه مناسبات دوجانبه به كار گرفت.
ــران در  ــي اي ــواحل جنوب ــكوفايي س ــور ش رئيس جمه
ــت هاي دولت  ــاي عمان را يكي از سياس ــارس و دري خليج ف

ــت بزرگراه،  ــت و گفت: براي اين كار دولت مصمم اس دانس
نفت و لوله گاز را در سراسر اين سواحل بگستراند.

 بيانيه مشترك ايران و عمان
همزمان با پايان سفر دو روزه رئيس جمهوري اسالمي ايران به 

كشور عمان، بيانيه مشتركي از سوي دو كشور صادر شد.
ــل آمده در  ــرف از توافق هاي به عم ــه، دو ط ــن بياني در اي
ــترك اقتصادي و كميته هاي راهبردي، دوستي  كميسيون مش

ــتي پارلماني ابراز  ــاحلي، علمي و دوس ــي، فني، گارد س و نظام
ــات يادشده را  ــندي كرده و ضرورت برگزاري منظم جلس خرس
ــور در زمينه هاي  ــد و تقويت همكاري هاي دو كش ــب رش موج

سياسي، اقتصادي، امنيتي، بازرگاني و فرهنگي دانستند.
همچنين دو طرف با اشاره به خطر رشد افراط گرايي، خشونت 
و برخوردهاي طايفه اي در منطقه، تقويت روح اعتدال و عقالنيت 
ــازمان ملل در  را مورد تاكيد قرار دادند و التزام جهاني قطعنامه س

برپايي جهاني بدون خشونت و افراط گرايي را خواستار شدند.
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انتقاد ايران از گزارش احمد شهيد
در پي انتشار گزارش جديد احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان 
ــالمي ايران ضمن انتقاد به نحوه جمع آوري  ملل، جمهوري اس
اطالعات، اين گزارش را گزينشي دانسته و تاكيد كرده است: افراد 
مصاحبه شونده در اين گزارش متهمان به جرايم سنگين هستند.

ــواي گزارش 74  ــزي خبر، محت ــزارش واحد مرك ــه گ ب
ــا 72 ايراني مقيم هلند،  ــهيد را مصاحبه ب صفحه اي احمد ش
ــكيل  ــه و 61 ايراني مقيم تركيه و ايران تش ــان و فرانس آلم
ــاس گزارش احمد شهيد عمدتا  مي دهد. به عبارت ديگر، اس

مصاحبه با افرادي است كه اصال در ايران حضور ندارند.
تمديد وضع اضطرارى در قبال ايران

رئيس جمهور آمريكا در نامه اى به كنگره، وضع اضطرارى 
در قبال ايران را يك سال ديگر تمديد كرد.

قانون وضع اضطرارى در قبال ايران در ماه مارس 1995 
وضع شد و طبق مفاد آن بعد از يك سال خود به خود منقضى 
مى شود؛ مگر اين كه 90 روز پيش از تاريخ انقضاى يكساله، 
ــه كنگره از تمديد آن خبر  ــور آمريكا در نامه اى ب رئيس جمه
بدهد. در همين حال، جان كرى، وزير خارجه آمريكا با اشاره 
به وضع منافقين در عراق گفته است: اين كه ساكنان اردوگاه 
ــرف بتوانند با اعالم برائت از «مجاهدين خلق» پناهنده  اش

آمريكا شوند در دست بررسى است.
اخضر ابراهيمى فردا به تهران مى آيد

ــى و آفريقاى وزير امور  ــين امير عبداللهيان، معاون عرب حس
خارجه به مهر گفت: اخضر ابراهيمى، نماينده ويژه دبيركل سازمان 

ملل در امور سوريه عصر يكشنبه (فردا) وارد تهران مي شود.
ابراهيمى در اين سفر عالوه بر ديدار با محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه ايران با حسن روحانى رئيس جمهور و برخى ديگر از 

مقامات ايرانى پيرامون تحوالت سوريه رايزنى مى كند.
 ادعاي رويترز ازهمكاري نكردن 
بانك هاى غربى درباره توافق ژنو

ــت: بانك هاى  ــارس به نقل از رويترز نوش ــزاري ف خبرگ
ــران در زمينه مبادالت تجارى  ــى با وجود توافق ژنو با اي غرب
ــكارى نمى كنند. بر  ــانى هم مربوط به كاالها و خدمات انس
ــاس اين گزارش، ترس از تحريم هاي آمريكا دليل اتخاذ  اس
چنين رويكردي از سوي بانك هاي غربي عنوان شده است.

ــوم آذرماه سال  ــترك» كه س به موجب «طرح اقدام مش
ــد كشورهاى  ــورهاى 1+5 منعقد ش جارى بين ايران و كش
ــدند راه هاى مالى الزم براى  طرف مذاكره با ايران متعهد ش
ــهيل در مبادالت مالى مربوط به خريد و فروش كاالهاى  تس

انسانى را فراهم كنند.
بازداشت طلبه سيرجاني

ــاهى معروف به طلبه سيرجانى و  حجت االسالم جهانش
ــت شدند. اين  ــب جمعه در قم بازداش 14 طلبه عدالتخواه، ش

خبر را خبرگزاري فارس اعالم كرده است.

ــتون در  ــاره به ديدار جنجالي اش امام جمعه موقت تهران با اش
ــوع هم براي ما و هم براي دنيا درس بود،  ــران گفت: اين موض ته
ــر به نفع خود  ــاني را به نام حقوق بش ــرب همه ارزش هاي انس غ
مصادره كرده است و با همين نام به هر جنايتي مبادرت و ديگران 

را به نقض حقوق بشر متهم مي كند.
ــاني در  ــر، آيت اهللا امامي كاش ــزارش واحد مركزي خب ــه گ ب
ــده 1+5 در ايران با آن  ــاي نمازجمعه تهران افزود: نماين خطبه ه

اقدام،  خود را در چشم مردم دنيا و مسلمانان سبك كرد.
ــت:  ــاني گف امــامــي كـاش
ــه بهانه  ــه غرب ب ــي ك روش هاي
ــر در پيش گرفته، مانند  حقوق بش
ــه به نام  ــت ك اقدام تكفيري هاس
ــند در  ــلمان مي كش ــالم مس اس
ــالن غرب  ــود عام ــي كه خ حال
ــتند. امام جمعه موقت تهران  هس
ــرد:  غربي ها  ــه تصريح ك در ادام

ــطين، سوريه،  ــر ناظر جنايات در بحرين، فلس با بهانه حقوق بش
ــيعيان  ــتند و گزارش هايي كه از جنايت عليه ش عراق و لبنان هس
ــت. وي افزود:  ملت ايران با  ــد تكان دهنده اس در بحرين مي رس
ــجام خود و توجه به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب، در برابر  انس

زياده خواهي هاي دشمنان ايستادگي خواهد كرد.
خطيب جمعه تهران با اشاره به ابالغ سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي گفت: توصيه هاي رهبر معظم انقالب در اين زمينه بايد 
ــت صاحب نظران و مجريان بخوبي و درستي اجرايي شود.  به دس
ــا بيان اين كه دولت و مجلس  وي ب
شوراي اسالمي مصمم هستند كه 
به توصيه هاي رهبر معظم انقالب 
ــاد مقاومتي عمل  ــه اقتص در زمين
ــردم بايد در  ــزود: همه م ــد، اف كنن
ــه صورت يكپارچه  اين خصوص ب
ــمنان را در مطامعشان  كمك و دش

مأيوس كنند.

ادامه از صفحه اول
بنابر اين مى شود نتيجه گرفت چون آمريكا براى حل مسائل بين 

دوطرف صداقت ندارد، مشكل ايران و آمريكا حل نخواهد شد.
ــال و پس از فراز و فرودهاى گوناگون كه عمدتا  در گذر ايام س
طبيعت انتخابات بود و وقوع برخى رويدادهاى پرسر و صدا، سرانجام 
ــيد و انتخاباتى باشكوه با مشاركت ــت و چهارم خرداد فرا رس  بيس

 73 درصدى مردم انجام و حماسه سياسى مورد نظر رهبرى بوقوع 
پيوست. دكتر روحانى در ناباورى خود و رقبايش و با حدود 51 درصد 
آرا به پاستور رفت و پس از مدتى دولت يازدهم  با عنوان دولت «تدبير 

و اميد» و با شعار «اعتدال» فعاليت خود را آغاز كرد.
واقعيت اين است كه با روى كار آمدن دولت روحانى، اميدوارى 
قابل توجهى در جامعه ايجاد شد كه بايد آن را مغتنم شمرد و در حفظ 
ــت آن تالش كرد. اتفاقات مثبتى هم در اين مدت رخ نمود؛  و تقوي
مانند مهار و كاهش تورم، ارائه بموقع بودجه، كاهش ايران هراسى 
و ...  . واقعيت ديگر هم اين است كه اين اميد هنوز، كه البته دير هم 
نشده است، پاسخ درخورى دريافت نكرده و بيشتر اقدامات دولت با 
ــى  حرف و حديث ها و بگومگوهاى زيادى همراه بوده كه اگر بخش
از آنها را طبيعى يا ناوارد بدانيم، برخى اقدامات واقعا تأمل برانگيز و 

همراه با ابهامات و پرسش هاي مهمى بود.
«معرفى برخى وزراى نامتناسب با شعار اعتدال»، «محورهايى 
ــا»، «نفي و  ــزل و نصب ه ــى ع ــد روزه»، «برخ ــزارش ص  از گ
ــت سال گذشته انجام شده»،  ــؤال بردن همه آنچه در هش زير س
«برخى اقدامات نابجا در سفر به نيويورك مثل گفت و گوى تلفنى 
ــرى»، «نحوه برخورد با  ــا يا مالقات طوالنى ظريف با ك ــا اوبام ب
منتقدان دولت و اهانت به آنها»، «مواردى از حاشيه و متن مذاكرات 
ــته اى»، «مشكالت پيش آمده در جريان توزيع سبد كاال» و  هس
«موارد متعددى از تصميمات و مواضع در حوزه فرهنگ» از جمله 
مباحث بحث برانگيز در هفت ماهى  است كه از عمر دولت يازدهم 
سپرى شده است؛  مواردى كه صرف نظر از افراط و تفريط هايى كه 

درباره هركدام شده است نشان مي دهد تحقق شعارها و وعده هاي 
دولت نيازمند تدبير بيشتر و پرهيز از حاشيه هايي است كه مي تواند 
ــداف اصلي آن دور كند. اگر از آنچه در اين هفت ماه  ــت را از اه دول
ــته است، براى دولتمردان اين نتيجه حاصل شده باشد كه با  گذش
احتياط و تدبير بيشتر عمل كنند، شعار كمتر بدهند و ادعاى كمترى 
داشته باشند، همه گذشته را زير سؤال نبرند، قدري در رفتار حاميان 
ــود  خود تأمل كنند و اندكى هم به نظر منتقدان توجه كنند، مي ش
اين مدت را براى دولت يازدهم پرثمر دانست و انتظار داشته باشيم 

در سال جديد، اين دولت را در احسن حال ببينيم!
ــت. حضور باشكوه  ــال 92 رويدادهاى مهم ديگرى هم داش س
ــور براى بزرگداشت سى و پنجمين  ــاط مردم در سراسر كش و بانش
ــالمى، جلوه ديگرى از حماسه سياسى  ــالگرد پيروزى انقالب اس س
ــارات اهانت آميز مقامات  ــوص با توجه با اظه ــال بود كه بخص امس
ــبد كاال، بسيار  ــته اى و توزيع س آمريكايى در رابطه با مذاكرات هس
معنادار بود. حماسه اقتصادى در سال 92 نمود خاصى نداشت تا اين كه 
سياست هاى كلى «اقتصاد مقاومتى» از سوى رهبر انقالب ابالغ شد 

تا سرآغازى براى تحقق اين حماسه در سال هاى بعد باشد.
ــت خارجى نيز روند تحوالت منطقه بخصوص  در حوزه سياس
بحران سوريه به نفع جبهه مقاومت كه جمهورى اسالمى ايران در 
طراحى و تحقق آن نقش غيرقابل انكارى داشت را نبايد از نظر دور 
ــاءاهللا در سال آينده  بداريم. تحوالتى كه همچنان ادامه دارد و ان ش

توفيقات بيشتر در آن آشكار خواهد شد.
بهار نزديك است و طبيعت، حيات دوباره خود را تجربه مى كند؛ 
ــيرازى بدانيم تا  ــعدى ش ما هم خود را مخاطب اين بهاريه جناب س

خفته در خواب جهالت نمانيم.
ــت كه مرغان سحر مى گويند/  آخر اى خفته سر از  خبرت هس
خواب جهالت بردار /  هر كه امروز نبيند اثر قدرت او /  غالب آنست 

كه فرداش نبيند ديدار
سال نو كه معطر به عطر فاطمى است، پيشاپيش مبارك.

رايزني هاي مهم روحاني و پوتين درباره مسائل جهانيامامي كاشاني:  اقدامات مدعيان حقوق بشر، شبيه تكفيري هاست 
رئيس جمهور در نشست تجار ايراني و عماني بر توسعه راهبرد منطقه گرايي تاكيد كرد

سال 92 متفاوت و پرافت وخيز  

حجت االسالم والمسلمين ناطق نوري گفت: رئيس جمهور 
ــرائيل است، اما جمهوري اسالمي تنها  آمريكا نوكر و ذليل اس
حكومتي است كه آقايي مي كند و هزينه اش را نيز مي پردازد.

ــت و  ــزارش فارس، علي اكبر ناطق نوري كه در بيس به گ
هفتمين سالگرد شهادت دانشجوي شهيد ناصرالدين باغاني 
صحبت مي كرد، گفت: آمريكايي ها كشورهاي ديگر را استعمار 
ــور براي اين كه چهار تا راي  مي كنند، اما رئيس جمهور آن كش
كم نياورد، ذلت را به جان مي خرد و نوكر صهيونيست هاست اما 
تنها كشوري كه سرنوشت خود را خودش رقم مي زند جمهوري 
ــت. وي افزود: امروز كسي بر جمهوري اسالمي  ــالمي اس اس
آقايي نمي كند، كسي بر ايران ديكته نمي كند و مردم پيرو امام 
ــان كه همان واليت فقيه و رهبري  زمان (عج) و نماينده ايش

هستند، هر چه ايشان بگويند همان مالك و ميزان است.
ــوريه، مصر، ليبي،  ناطق نوري افزود: در منطقه ما عراق، س
ــورهاي اطراف ما حتي تركيه بسيار آسيب پذير  بحرين و كش

ــتند اما جمهوري اسالمي  ــورها با هم درگير هس ــدند. كش ش
همچون كوه ايستاده  و اين به بركت امام و رهبري هوشمندانه 

و حضور مردم است.
وي افزود: ما مذاكره با 1+5 را انجام مي دهيم كه البته مقام 
معظم رهبري اذن دادند و بدون اذن ايشان كسي سراغ مذاكره 
نمي رود اما هوشمندانه است و يك نرمش قهرمانانه در مذاكره 

دنبال مي شود اما در دام توطئه دشمن نمي افتيم.
ناطق نوري گفت: وزارت خارجه هم «سير تا پياز» مذاكرات 
را با مقام معظم رهبري در جريان مي گذارد، البته هشدارهايي 
هم ايشان مي دهند كه مراقب و مواظب و هوشيار باشند. وي 
گفت: امروز با همه گراني ها و تورمي كه وجود دارد مردم در 22 
بهمن با شور وصف ناشدني از تركيب ها و رنگ هاي مختلف 
حاضر مي شوند. روز قدس با دهان روزه و روزهاي ديگر در گرما 
و سرما حاضر مي شوند و مسئوالن بايد قدر مردم را بدانند. اگر 

اين اعتقاد نبود، انقالب اسالمي به اين نقطه نمي رسيد.

ناطق نوري: رئيس جمهور آمريكا نوكر اسرائيل است 

پوتين در گفت وگوي تلفني با روحاني گفت كه براي به نتيجه رسيدن موضوع هسته اي ايران تالش مي كند /  عكس:  سايت رياست جمهوري

ديدار اول

باهنر: مجلس به صورت مشروط 
از دولت حمايت مي كند

محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبرى 
و نايب رئيس مجلس در خصوص تشكيل فراكسيون حامى 
دولت در مجلس، گفت: مجلس با تمام توان از دولت حمايت 
مى كند و ممكن است در بعضى از فراكسيون ها تعديل هايى 

اتفاق بيفتد اما فراكسيون جديدى شكل نمى گيرد.
ــزود: البته  ــتى خبرى اف ــه گزارش مهر، باهنر در نشس ب
ــرط خردگرايى، اعتدال و حل  حمايت مجلس از دولت به ش

مشكالت كشور و عدول نكردن از خط قرمزهاست.
باهنر در پاسخ به پرسشى در خصوص سفر اشتون به ايران 
و ديدارهايش با بعضى از محكومان حوادث سال 88 و واكنش 
مجلس شوراى اسالمى،  با تاكيد بر اين كه جمهورى اسالمى 
ــر آقايان عرضه ندارند از  ــت، گفت: اگ ايران بى در و پيكر نيس
سياست هاى نظام حفاظت كنند بايد فكر ديگرى كرد. مجلس 

اين موضوع را پيگيرى مى كند.
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