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رئیسجمهوريدرنشستخبريسالگردرویدادتاریخی24خردادودرتحلیلمذاکراتهستهای:

شرایط به قبل از توافق ژنو بر نخواهد گشت
يك سال پس از پيروزي حجت االسالم حسن 
روحاني در سالروز انتخابات 24 خردادماه 1392، 
رئيس جمهوري در سومين نشست خبري خود 
با رس��انه ها حاضر ش��د و ضمن تبيين ديدگاه 
دولتش در مسائل داخلي، منطقه اي و مذاكرات 
هسته اي، به سؤاالت خبرنگاران داخلي و خارجي 
پاس��خ گفت. عالوه بر حضور مقام هايي از دولت 
در اين نشس��ت، حضور چهره هاي رسانه اي، اعم 
از پيشكسوتان، مدرسان روزنامه نگاري و مديران 
مسئول رسانه هاي مطرح كشور، وجه تمايز اين 

نشست خبري به نسبت گذشته بود. 
رئي��س جمهوري در ابتداي اين نشس��ت به 
تبيين پيام ها و پيامده��اي انتخابات 24 خرداد 
سال گذش��ته پرداخت و با تبريك اين انتخابات 
ش��كوهمند و تأثيرگذار به رهبر معظم انقالب و 
مردم، انتخابات س��ال گذشته را به منزله احياي 
اعتماد عمومي و يك س��رمايه بزرگ اجتماعي 
دانس��ت و تأكيد كرد كه مردم در اين س��رمايه 
اجتماعي به رأي، نظر، و عمل خود در انتخابات 

سرنوشت ساز رياست جمهوري اعتماد كردند. 
وي معناي ديگر اين حض��ور را اعتماد مردم 
به نظام تعبير ك��رد و افزود: »اگر ملتي به نظام، 
صندوق آرا و دولت خود اعتماد نداش��ته باشد و 
نداند كه سرنوشت رأي او چيست، از صبح زود در 
صف هاي طوالني نمي ايستد و با لبخند و افتخار 
رأي خود را به صندوق نمي اندازد تا منتظر بماند 
كه از اين صندوق چه كسي به عنوان فرد منتخب 

اعالم مي شود.«
  پيام هاي خارجي انتخابات 24 خرداد

روحاني در تبيين معناي س��وم انتخابات 24 
خرداد، رأي مردم به تدبير و عقالنيت را به معناي 
باورمندي آنان نس��بت به اين راه و شعار خواند و 
گفت: »مردم فهيم ايران خواستند به دنيا اعالم 
كنند فشار، تحريم و تهديد در مسير و آرمان هاي 
آنان تأثيري ن��دارد. اگر باالترين هدف تحريم و 
تهديدكنن��دگان اين بود كه مردم را از نظام جدا 
كنند، مردم اعالم كردند كه از انقالب و نظام خود 

هرگز جدا نمي شوند.«
وي از پيام مهم انتخابات س��ال گذشته براي 

افراطيون داخلي و خارجي سخن گفت و افزود: 
»افراطيون خارج فكر مي كردند مي توانند ملتي 
را با فشار وادار به تسليم كنند و افراطيون داخل 
نيز فكر مي كردند كه طرفداران بس��ياري دارند 
و مي توانن��د راه افراط و خش��ونت را طي كنند، 
اي��ن درحالي اس��ت كه انتخابات، ن��ه بزرگي به 
افراط ه��ا در داخل و خارج ب��ود.« روحاني پيام 
ديگر انتخاب��ات را برگزيدن راه آش��تي، صلح و 
دوستي، تعامل با جهان و توسعه متوازن و پايدار 

از س��وي ملت ايران دانست و با بيان اين كه اين 
مسير، مسير دائمي ملت ايران خواهد بود، از مقام 
معظم رهبري به خاطر رهنمودهاي ايش��ان در 
شكل گيري اين حماس��ه سياسي قدرداني كرد. 
به باور رئيس جمه��وري، اگر رهنمودهاي رهبر 
معظم انقالب نبود و اگر ايشان اعالم نمي كردند 
كه »رأي مردم حق الناس است« يا اين كه »اگر 
كسي با نظام مشكل دارد، به خاطر كشورش در 
انتخابات شركت كند«، يا اگر نبود تصريح ايشان 

كه »رهبري يك رأي دارد و كس��ي نمي داند كه 
اين يك رأي به چه كس��ي تعل��ق دارد« چنين 

انتخابات شكوهمندي را تجربه نمي كرديم. 
   نهادهاي عموم�ي و مل�ي نمي توانند کار 

حزبی کنند
پس از پايان سخنان رئيس جمهوري، نوبت 
به طرح سؤاالت خبرنگاران رسيد. نخستين سؤال 
از روحاني مربوط به حاشيه سازي ها و برنامه هاي 
دولت براي مواجهه با اين حاشيه ها و دورنشدن 
از اه��داف و برنامه هاي اصلي خ��ود بود. رئيس 
جمهوري با تأكيد دوباره مبني براينكه دولت از 
نقد سازنده استقبال مي كند و  انتظار دارد همه با 
شناسنامه حرف بزنند، تصريح كرد: »برخي نهادها 
ملي هستند و نمي توانند كار حزبي انجام دهند يا 
اپوزيسيون دولت باشند، زيرا كار اين نهادها اعم از 
دولت، قوه قضائيه، قوه مقننه، حوزه ها، شهرداري، 
نيروهاي مسلح و صدا و سيما تالش و خدمت به 
جامعه است.« روحاني در مقابل نهادهاي عمومي 
و مل��ي، از احزاب و گروه هاي سياس��ي به عنوان 
نهاده��اي خصوصي ياد ك��رد و با بيان اين كه به 
وزارت ارش��اد توصيه مي كنم ب��ه هر حزبي كه 
خواهان داشتن رسانه است، به سرعت مجوزهاي 
الزم داده ش��ود، تصري��ح ك��رد: »در اين صورت 

مشخص مي شود كه هر رسانه براي كجاست.«
رئي��س دولت اعت��دال، با تأكيد ب��ر اين كه 
نهاده��اي ملي نباي��د كار حزبي انج��ام بدهند، 
كار حرفه اي رس��انه اي را با جنگ رواني متفاوت 
دانست و گفت: »از موافقان، مخالفان و منتقدان 
مي خواه��م كه با روزنامه يا هر رس��انه اي كه در 
اختيار دارند، به نام گروه و حزب خود نقد كنند و 
از پول بيت المال در مسير ديگري استفاده نكنند. 
من به عنوان رئيس جمهوري درباره اين وضعيت 
تاكنون سخني نگفتم، اما براساس وظايف قانوني 

خود از اين پس در اين باره خواهم گفت.«
وي به چالش كش��يدن دولت براي روش��ن 
شدن ابهام ها و معرفي راه بهتر را پذيرفتني خواند، 
اما تأكيد كرد: »شايس��ته نيست كسي به دنبال 
سنگ اندازي و توقف حركت ماشين دولت باشد، 
البته دولت هم خود را مش��غول حواشي نخواهد 

كرد و در متن وظيفه اي كه قانون اساس��ي براي 
دولت مشخص كرده،  حركت خواهيم كرد.«

  تعهد مديران اجرايي به دولت
تغيير 45 درصد فرمانداران شهرها و دوربودن 
برخي از اين مديران اجرايي نسبت به سياست هاي 
دولت تدبير و اميد، موضوع سؤال ديگر خبرنگاران 
بود. رئيس جمهوري با بيان اين كه دولت يازدهم 
كمترين تغييرات در سمت هاي اجرايي را ميان 
دولت هاي اول در تاريخ انقالب اس��المي داشته 
اس��ت، ادامه داد: »دولت در پي آن اس��ت همه 
كس��اني كه مس��ئوليت اجرايي دارن��د، خود را 
مجري استراتژي هاي اجرايي و به چارچوب هاي 
دولت متعهد بدانند.« روحاني با تأكيد بر اين كه 
»در دولت مبنا شايسته ساالري است و كسي كه 
مسئوليتي را بر عهده مي گيرد، بايد كار را بداند«، 
ميانه رو بودن و دوري از افراط را مالك انتصاب در 
دولت دانس��ت و افزود: »انتساب افراد به جناح ها 
چندان اهمي��ت ندارد، همان طور كه اكنون زير 
س��قف دولت تقريب��ًا از هر جن��اح و گروهي در 
تركي��ب دولت حضور دارن��د.« رئيس جمهوري 
ب��ا بيان اي��ن كه م��ن از اين تركيب پش��يمان 
نيس��تم، به اس��تانداران توصيه كرد اگر مواردي 
از فرمانداران يا بخش��داران معتقد به راه دولت و 
مجري چارچوب ها و برنامه هاي دولت نيستند يا 
شايستگي الزم را ندارند براي تغيير آن ها اقدامات 

الزم را انجام دهند. 
  به نتيجه رسيدن مذاكرات، يكي از راه هاي 

اشتغال 
خبرنگار لس آنجلس تايمز از ديدارهاي خود 
با برخي از دلواپسان گفت و اين كه آنان معتقدند 
اگر مذاكرات به نتيجه اي برس��د، اين امر سودي 
براي لشكر بيكاران نخواهد داشت و شكاف هاي 
طبقاتي هم بيشتر خواهد شد. روحاني در پاسخ، 
تنها يكي از راه هاي اشتغال را به نتيجه رسيدن 
اي��ن مذاك��رات عنوان كرد و با بي��ان اين كه اگر 
تحريم ها برداشته شود، س��رمايه گذاري روان تر 
خواهد شد، تأكيد كرد كه بيكاري با وام دادن حل 

نمي شود، بلكه با رشد اقتصادي حل مي شود.
   ادامه در صفحه 24

معاون پارلماني رئيس جمهوري گفت: »گام هاي دولت تدبير واميد با فكر و انديشه 
برداشته مي شود وگام اول دولت درعرصه سياست خارجي وداخلي با موفقيت همراه 
بوده اس��ت.« به گزارش ايرنا، حجت االس��الم مجيد انصاري درهمايش اميد وانتظار 
نكوداش��ت حماس��ه 24 خرداد در كرمان افزود: »هن��وز از كار دولت تدبير واميد 8 
ماه نگذش��ته وبا وجود آن كه گام هاي بلندي برداشته است برخی به انواع شيوه ها و 
بداخالقي هاي سياسي تالش مي كنند ذهن مردم را مشوش كنند و نقاط قوت دولت 

را ناديده گيرند.« وي اضافه كرد: »خوش انصاف ها نمي گويند براي ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت از روز اول دكتر روحاني با وجود سختي و دشواري كار و مشغله زياد سرزدن 
به خانواده شهيدان و سركشي از جانبازان را در برنامه كاري ثابت گذاشته اند.« انصاري 
گفت: »در زمينه ارتباط دولت با علما و مراجع كه در دولت گذشته قهر بودند اكنون 
تمامي وزيران و مسئوالن خدمت علما و مراجع مي روند و از راهنمايي مراجع استفاده 

مي كنند و ارتباط خوبي بين دولت، علما و ائمه جمعه برقرار است.«

انصاري: دولت تدبير 
 واميد با فكر و انديشه 

گام برمي دارد

 پيام تسليت رهبر معظم انقالب 
به مناسبت درگذشت حجت االسالم فشارکی

حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی با صدور پيامی، 
درگذشت حجت االسالم والمسلمين 
فشارکی را تسليت گفتند. به گزارش 
پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، متن پيام رهبر معظم انقالب 

به اين شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

درگذش��ت عالم پارسا مرحوم حجت االسالم والمس��لمين آقای حاج شيخ 
رحمت اهلل فش��ارکی رحمه اهلل عليه را که اينجانب بخش��ی از ادبيات عرب را در 
حوزه  علميه مشهد مقدس از ايشان استفاده کرده ام، به خانواده محترم و عموم 
شاگردان و عالقه مندان به ايشان تسليت عرض می کنم و علو درجات آن مرحوم 

را از خداوند متعال مسألت می نمايم.
سيدعلی خامنه ای
24/خرداد/1393
دولت مشكلي با هيچ جريان سياسي داخلي ندارد

سخنگوي دولت گفت: »دولت يازدهم با هيچ كدام از جريانات سياسي داخلي 
مشكلي ندارد و از نظرات آن ها در موضوعات مختلف استفاده خواهد كرد.« 

به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت در حاشيه نشست خبري روز گذشته رئيس 
جمهوري در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و با بيان اين كه تمامي وعده هايي كه 
از سوي رئيس جمهوري در زمان تبليغات انتخاباتي مطرح شده بود در مقاطع 
مختلف زماني در حال تحقق است، افزود: »اين وعده ها مردم را به سمت وفاق 
و وحدت ملي س��وق مي داد، چرا كه رئيس جمهوري معتقد اس��ت براي حل 
معضالت نظام و كش��ور بايد از عناصر داخلي كمك گرفت به همين جهت در 
گزينش هاي مديريتي نيز بايد از همه ساليق سياسي استفاده كرد.« نوبخت در 
پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه »آيا تقابلي بين اصولگرايان و رئيس جمهوري در 
حل مشكالت اقتصادي وجود دارد؟«، اظهار داشت: »فرصت اظهار نظر مخالف به 
همه جريانات سياسي از سوي دولت داده شده است، اما شماري تالش مي كنند 
همواره نشان دهند كه اصولگرايان با دولت اعتدال اختالف جدي دارند، اما دولت 

با هيچ يك از جريانات سياسي داخل نظام مشكلي ندارد.« 
لزوم همكاري كشورهاي اسالمي براي مقابله با خشونت 
مع��اون اول رئيس جمهوري با تأكيد بر لزوم اس��تقرار كامل صلح و ثبات در 
منطقه گفت: »اين مهم امكان پذير نيس��ت جز با همكاري نزديك كش��ورهاي 
اسالمي و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد كه نيروهاي افراطي را از منطقه خارج 
كرده و صلح و آرامش را برقرار نمايند.« به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري كه براي 
شركت در اجالس سران گروه 77 و چين راهي سانتاكروز بوليوي است، در توقفي 
كوتاه در موريتاني و در ديدار با نخست وزير اين كشور با اشاره به موضع ايران در 
قبال سوريه مبني بر اين كه مشكل اين كشور بايد با مشاركت مردمي برطرف شود، 
ادامه داد: »برخي كشورها كه اين موضوع را قبول نداشتند امروز به اين جمع  بندي 
رس��يده اند كه مسائل س��وريه بايد از راه حل سياسي و مسالمت آميز حل شود.« 
همچنين معاون اول رئيس جمهوري اسالمي ايران در ديدار با »اوخينو روخاس 
آپازا« رئيس مجلس سناي بوليوي با تأكيد بر لزوم توسعه همكاري هاي مجالس 
اي��ران و بوليوي گفت: »جمهوري اس��المي ايران از همكاري مجالس دو كش��ور 
استقبال مي كند و معتقديم همكاري هاي پارلماني ايران و بوليوي مي تواند كمك 
سازنده اي به روابط دو كشور باشد.« جهانگيري به ظرفيت ها و پتانسيل هاي فراوان 
دو كشور اشاره كرد و ادامه داد: »زمينه هاي فراواني در همكاري هاي اقتصادي دو 
كشور وجود دارد كه بايد با شناسايي و فعال كردن اين ظرفيت ها نسبت به افزايش 

حجم مبادالت تجاري دو كشور اقدام كنيم.«

اخـــبار
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– اعطای یارانه تولید- کاهش نرخ تورم- تکمیل پارس جنوبی- افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت- 
فراهم آوری زمینه سرمایه گذاری خارجی- رونق اقتصادی- پرهیز از تصمیمات یک شبه- برنامه ریزی 

برای هزار هکتار زمین زراعی

رفع نگرانی های بخش سالمت- همگانی کردن بیمه- تالش برای رفع مشکالت محیط زیست بویژه دریاچه جامعه
ارومیه- ایجاد پارک های علمی

لزوم صدور مجوز برای ارگان همه احزاب و گروه ها- ایجاد نشاط در فضاهای آموزشی بویژه دانشگاه ها و فرهنگ
مدارس- تقدیر از وزرای فرهنگ و علوم

توسعه ورزش همگانی و حرفه ای- درخواست بازی دالورانه و خوب از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانیورزش



وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، تغيير عناوين 
بيگانه مورد استفاده به فارسي و الزام مردم به 
استفاده از واژه هاي فارسي در عناوين و اسامي 
را بس��يار دشوار دانست و افزود: »براي اجراي 

آن بايد به اجماع جدي قانوني رسيد.«
»علي جنتي« صبح روز گذشته در جلسه 
»بررسي آسيب شناسي زبان فارسي و مقابله 
ب��ا به كارگيري واژه ه��اي بيگانه« ضمن بيان 
اي��ن مطلب گف��ت: »قوانين ، آيي��ن نامه ها و 
دستورالعمل هاي مربوط به قانون ممنوعيت به 
كارگيري اسامي و عناوين بيگانه كاماًل شفاف 

و روشن است.«
وی که در دفتر وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی سخن می گفت، با تأكيد بر اجراي 
قان��ون ممنوعيت ب��ه كارگيري اس��امي و 
عناوي��ن بيگانه ادامه داد: »براي اجراي اين 
قانون باي��د تمامي دس��تگاه ها و نهادهاي 
ذيربط به وظاي��ف قانوني خود عمل كنند. 
بر اس��اس آيين نامه و دس��تورالعمل هاي 
اي��ن قانون؛  افراد نبايد از اس��امي و عناوين 
بيگانه در مكاتبات، گفتارها، سخنراني ها و 
حتي عناوين مغازه ها و فروشگاه هاي خود 

استفاده كنند.«
وي همچنين استفاده از برخي نشانه هاي 
بيگانه و تبليغات روي برخي كاالها با استفاده 

از اين عالئم را خالف قانون اعالم كرد.
جنتي گف��ت: »عالوه ب��ر وزارت فرهنگ 

و ارش��اد اس��المي، ساير دس��تگاه ها از جمله 
وزارتخانه ه��اي عل��وم، تحقيق��ات و فناوري، 
آموزش و پرورش، بهداش��ت درمان و آموزش 
عالي و س��ازمان هاي صدا و سيماي جمهوري 
اسالمي ايران، ش��هرداري ها، نيروي انتظامي 
و س��اير نهاد هاي ذيربط بايد در جلوگيري از 
رخنه عناوين و اس��امي بيگانه به جاي برخي 

واژه هاي فارسي اهتمام ورزند.«
وي ادام��ه داد: »الزم اس��ت اقدام��ات و 
فعاليت هاي حوزه زبان و ادب فارسي در سطح 
حاكميتي تدوين و تمامي سازمان ها و نهادها 
را موظف و مكلف به اجراي قوانين آن كرد.«

در ادامه جلسه، حس��ين انتظامي، معاون 
ام��ور مطبوعات��ي وزارت فرهن��گ و ارش��اد 
اس��المي با اش��اره به برخي اقدام��ات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي در زمينه گسترش 
زبان و ادبيات فارسي، گفت: »يكي از اقدامات 
اين معاونت در راستاي صيانت از زبان فارسي 
اضاف��ه ك��ردن ش��اخص جديدي ب��ا عنوان 
پاكيزه نويس��ي در مطبوعات اس��ت كه در آن 
تمامي دس��ت اندركاران رس��انه اي را ملزم به 

درست نويسي كرده است.«
رئي��س  حدادع��ادل  نشس��ت،  اي��ن  در 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ي، خجسته 

معاون س��ازمان ص��دا و س��يماي جمهوري 
اس��المي ايران  و داوودآبادي معاون فرهنگي 

وزير بهداشت نيز حضور داشتند.
رونمايي از دانشنامه مطبوعات ايران

به گزارش��ي ديگر علي جنتي از جلد اول 
دانش��نامه مطبوعات ايران كه به سرپرس��تي 
محمدجعفر محمدزاده معاون تدوين و منتشر 

شده است، رونمايي مي كند. 
مراس��م رونمايي از »دانش��نامه مطبوعات 
ايران« تألي��ف محمدجعفر محمدزاده معاون 
س��ابق امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و مشاور فعلي وزير در حوزه مطبوعات، 
فردا در دفتر علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد 

اسالمي برگزار مي شود. 
به گفته سرپرس��ت دانش��نامه مطبوعات 
اي��ران، در جلد نخس��ت آن ك��ه دربردارنده 
مدخ��ل »آ« و »ال��ف« اس��ت، 250 مقاله از 
حدود 100 نفر از صاحبنظران و كارشناسان 
درباره تاريخ مطبوعات ايران گردآوري ش��ده 
است. دانشنامه مطبوعات ايران، يك دانشنامه 
مصور اس��ت و با توجه به حجم گسترده اين 
كار، پيش بيني مي شود در هشت تا 10 مجلد 

منتشر شود. 
مراس��م رونمايي از »دانش��نامه مطبوعات 
ايران« ساعت 9:30 روز دوشنبه هفته جاري 
26 خ��رداد در دفت��ر وزير فرهنگ و ارش��اد 

اسالمي در بهارستان برگزار مي شود.
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حوالی فرهنگ

شعـــر
گاه در آرشه ويولونی می نشيند

و در نغمه غمگين آن هق هق می کند
و گاه زمانی که حتی نمی خواهی باورش کنی

در لبخند يک نفر جا خوش می کند

ë 00/11 نيم��ه ش��ب ش��رعی ë 20/43 اذان مغ��رب ë 13/05  اذان ظه��ر ë
ë 5/48 طلوع آفتاب فردا ë 4/01 اذان صبح فردا ë

آنا اخماتوا

شهردار تهران: تقابلي وجود 
ندارد!

باالخره ش��هرداري پايتخ��ت و وزارت 
ارشاد هم وارد حوزه عقد تفاهمنامه شدند 
ك��ه اتفاق مهمي اس��ت در اين روزها. يك 
موقعي بود وقتي بحث فرهنگسراها پيش 
آم��د يعني تأس��يس و راه ان��دازي آن ها و 
هنوز بحث اختصاص يك سازمان مستقل 
براي شان مطرح نبود، براساس همان چيزي 
كه مردم كوچ��ه و بازار ب��ه آن مي گويند 
رويكردها و عملكردهاي سياسي يا به طور 
مختصر همان سياسي كاري خودمان، هر 
كس از راه رس��يد، سنگي برداشت و حواله 
سر شهردار وقت و مجموعه فرهنگي اش كرد 
و چه در مطبوعات و چه در محافل، لطيفه 
ساختند براي اين كار شهرداري و تلويزيون 
هم عروسك شهردار وقت را ساخت و آورد 
در يك نماي��ش تلويزيوني تا جواب بدهد 
كه كار ش��هرداري گرفت��ن موش هايي قد 
يك گربه است يا كار فرهنگي؟! اما همين 
فرهنگس��راها، االن اگر نباشند واقعًا خيلي 
از حركت هاي فرهنگي چه براي مخاطبان 
خاص و چه مخاطبان عام شكل نمي گيرد و 
در خيلي از حركت هاي فرهنگي هم پيشگام 
بودند مثاًل قبل از اين كه تلويزيون ايران، از 
آن قرارداده��اي خ��ودش و تلويزيون هاي 
چين و ژاپن و اس��تراليا، براي نشان دادن 
توليدات ش��ان انصراف بده��د و مخاطبان 
خ��ود را به ديدار آثار روز س��ينماي جهان 
ببرد، اين فرهنگسراها بودند كه اقدام به اين 
كار كردند و البته توسط برنامه هاي خبري 

تلويزيون هم نواخته شدند!
شايد همين پيش زمينه ها باعث شده كه 
خبرنگاران از شهردار پايتخت درباره تقابل هاي 
احتمالي نيازهاي وزارت ارش��اد و شهرداري 
س��ؤال كنند و او هم بگويد كه تقابلي وجود 
ندارد! ظاهراً عق��د اين تفاهمنامه، يك خبر 
خوش جنبي هم براي اهل تئاتر دارد. محمد 
باقر قاليباف گفته: »سالن هاي تئاتر هم مانند 
سالن هاي سينما، به تعداد زياد و مورد استفاده 
هستند. مجموعه خاوران حداقل در مقياس 
كش��ورهاي اسالمي و خاورميانه، حرف براي 
گفتن دارد. البته خاوران يك س��الن نيست، 
بلكه مجموعه اي براي آموزش و توليد است. 
اميدوارم امسال تا پيش از دهه فجر، مجموعه 

خاوران و صبا را افتتاح كنيم.«

 يزدان سلحشور

كنسرت سيمين غانم براي بانوان 
س��يمين غانم بار ديگر 
براي بانوان در تاالر وحدت، 
روي صحن��ه خواهد رفت. 
وي در اين كنسرت قطعات 
خاطره انگيزش را همچون 
»گل گل��دون من«، »مرد 

من«، »آس��مون آبي« و... مي خواند. س��يمين غانم در سال 
1323 از پدري تهراني و مادري س��اروي در ش��هر تنكابن 
زاده ش��د. او فعاليت رسمي خود را از 25 سالگي و در سال 
1348 آغاز كرد. او دوره موسيقي سنتي و رديف را زير نظر 
»محمود كريمي« گذراند. مدتي نيز نزد استاد مرتضي حنانه 
قواعد موسيقي و سلفژ را آموخت و با استاد علي تجويدي نيز 
 در زمينه موس��يقي كار كرد. گفتني است زمان اجراي غانم 

4 تا 6 تيرماه اعالم شده است. 

ايل بيگي دبير جشنواره فيلم كوتاه تهران شد
با حكم دكتر »حجت اهلل 
س��ازمان  رئي��س  ايوب��ي« 
سينمايي، »حبيب ايل بيگي« 
به عنوان دبير سي و يكمين 
جشنواره بين المللي فيلم كوتاه 
تهران منصوب شد. در بخشي 

از حكم وی آمده است: »ضرورت بهره گيري از جشنواره ها عالوه بر 
رسالت في نفسه خود، كمك شاياني به راهيابي و عرضه فيلم در 
بازارهاي متنوع داخلي و خارجي از جمله شبكه هاي تلويزيوني و 
ساير شبكه هاي مجازي و سالن هاي نمايش خواهد داشت و اثرات 
اقتصادي مفيدي براي فيلمس��ازان به همراه دارد.« گفتني است 
ايل بيگي كه از سال گذشته به عنوان مديرعامل انجمن سينماي 
جوانان ايران معرفي شده، سال ها در بنياد سينمايي فارابي، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي، حوزه هنري و... فعاليت كرده است. 

خاطرات مرتضي احمدي
احم��دي  مرتض��ي 
هنرمند پيشكسوت سينما 
و تلويزي��ون از خاطراتش 
درب��اره ترور ش��اه، نقش 
اصغ��ر فره��ادي و عباس 
كيارستمي در سينما گفت 

و تأكيد كرد علي جنتي از وزيرهاي قبلي ارشاد بهتر است. 
اين بازيگر گفته وقتي ش��اه ترور شد، با ناصر فخرايي 
به دانش��گاه رفته بود، يا ج��اي ديگري تأكيد كرده كه به 
خاطر نداشتن نسخه ديالوگ هاي پينوكيو اين سريال را با 
»كنعان كياني« و »ناهيد اميريان« به صورت بداهه دوبله 
كرده اند كه همچنان به همان صورت پخش مي ش��ود. او 
همچنين گفته سريال »كاله پهلوي« به تهراني ها توهين 

كرده است.

اردشير رستمینــگاره

نهادهاي ملي كاركرد حزبي نداشته باشند

 رئيس جمهوري در نشس��ت خبري خود به مناس��بت س��الروز 
انتخاب��ات 24 خرداد 92 تصري��ح كردند كه »نهادهاي ملي همچون 
قواي قضائيه و مقننه، نهادهاي نظامي، حوزه ها، صدا و سيما و... نبايد 
اپوزيس��يون دولت باشند«. اين س��خن برگرفته از نگاه عميق آقاي 
روحاني به تعامل و همكاري بين دس��تگاه هاي مختلف كشور است. 
 در حقيق��ت ن��گاه روحاني مبتني بر صميميت و همكاري اس��ت تا 
اخت��الف انگيزي و ايجاد تنش. در چنين فضايي منتقدان و موافقان 

مي توانن��د در قالب هاي موجود ديدگاه هاي خود را بيان كنند. در اين چارچوب اگر قرار اس��ت بيان 
ديدگاه ها از شيوه هاي مرسوم نقادي خارج و رنگ و بوي اپوزيسيون به خود بگيرد نبايد در قالبهاي 
دولتي و ملي باشد. نهادهاي دولتي و ملي نمي توانند همزمان با اعالم حمايت و همكاري با دولت، رفتار 

و مواضعشان اپوزيسيون وار باشد. چرا كه در رويكرد اپوزيسيون بنا بر مخالفت و عدم همكاري است. 
بنابراين نگاه رئيس جمهوري و بخصوص اظهارات روز گذشته ايشان مي تواند آغازي باشد براي 
حركت به سمت نهادينه شدن تحزب. به تعبير ديگر سخن رئيس جمهوري مبني بر اين كه نهادهاي 
ملي نبايد اپوزيسيون دولت باشند دو وجه ايجابي و سلبي دارد. وجه ايجابي آن ناظر بر اين است 
كه ديدگاه هاي مختلف موجود در كشور و طيف هاي منتقد دولت به سمت نهادينه كردن تحزب 
حركت و در اين قالب كاركردهاي تعريف شده حزبي را عملياتي كنند. يعني برجسته كردن ضرورت 
كاناليزه كردن نقدها در چارچوب هاي حزبي و تش��كيالتي مشخص. وجه سلبي آن هم تأكيد بر 
كاستن از اختالفات نهادهاي نظام با يكديگر، بخصوص با دولت است. اين به معناي بي توجهي يا 
ناديده گرفتن اختالف ساليق نيست اما برجسته كردن اختالفات فضاي نقادي را به سمت تخريب 
هدايت مي كند. به رسميت شناختن تفاوت ديدگاه ها به مفهوم رويارويي جبهه هاي مختلف در مقابل 
هم و در برابر دولت نيست. در نگاه منصفانه نقادي، نقاط مثبت در كنار نقاط ضعف ديده مي شود 
ولي وقتي از منظر اپوزيسيون قرار است با جبهه اي يا نهادي روبه رو شويم، نگاه تخريبي جايگزين 
نقد مي شود.  سخنان رئيس جمهوري مي تواند ناظر بر برخي موضعگيري هاي اخير عليه دولت هم 
باشد. موضعگيري هايي كه گاه از سوي برخي نهادها، چهره ها و رسانه هايي عليه دولت مطرح شد 
كه جايگاه ملي دارند ولي به نظر مي رسيد در قامت يك جريان سياسي صرف وارد ميدان سياسي 
شده اند. برخي از اين نهادها يا شخصيت ها از درون در مواجهه با دولت كاركرد حزبي پيدا كرده اند 
كه اين شايسته و قانوني نيست. بعضي نهادها در كشور ما در قبال هر مسأله سياسي موضعگيري 
مي كنند. حتي برخي نهادها كه ماهيت سياسي ندارند و مأموريتشان فرهنگي و اقتصادي است نيز به 

اين حوزه ورود مي كنند كه قابل دفاع نيست. بايد نگاه كارشناسي را سرلوحه قرار دهيم.  

نقد رفتار اپوزيسيوني نهادهاي ملي 
ادامه از صفحه يک

اين روند، پارادوكسي عجيب را خلق نموده و همچون يك بيماري به جان اين دولت و نظام 
سياسي افتاده است. گويا در درون اين ارگانيسم كه بايد همه اجزاي آن با هم هماهنگ، متحد و 
به عنوان مجموعه مكمل در كنار هم باشند، بخشي، بخش ديگر را مورد هدف قرار داده و تا جايي 
كه در توان دارد، حتي به تخريب و مقابله تا پاي جان از هيچ قاعده اي فروگذار نمي كند. متأسفانه 
چنين نمونه اي را فقط در جمهوري اسالمي مي توان يافت و جاي ديگر را براي بيان نمونه دوم 
سراغ نداريم. حسن روحاني در مصاحبه با خبرنگاران در سالگرد انتخابات 24 خرداد به درستي 
دست روي اين سندرم گذاشت و در آنجا به روشني بيان كرد كه نمي  توان از بودجه عمومي كشور 
و بيت المال پول گرفت و آنگاه در قامت اپوزيسيون و منتقد ظاهر شد، جايگاه ملي داشت و حزبي 
عمل نمود و باندي رفتار كرد و اين با واقعيات عقل، منطق و قانون به هيچ وجه همخواني ندارد. 
وي در اين س��خنان، صدا و سيما، قواي ديگر، شهرداري ها، نيروهاي مسلح، برخي از نهادهاي 
وابس��ته به حوزه علميه كه از بودجه بيت المال استفاده مي كنند و برخي از تريبون هايي را كه 
محل ارتزاق ش��ان از همين منابع است، مخاطب قرار داد و گفت انتظاري كه مي رود، اين است 
كه اين نهادها همان گونه كه از لحاظ قانوني در جايگاه ملي هستند، در عملكرد هم در راستاي 
منافع ملي عمل كنند. دكتر روحاني براي حل مشكل نيز راهكار مشخصي بيان كرد و وزير ارشاد 
را مأمور نمود كه براي تمام احزاب و گروه هاي شناسنامه دار مجوز رسانه و نشريه صادر كند تا 
آنها بتوانند نقد يا مخالفت خودشان را با تريبون مشخص بيان نمايند و اين مسأله را به عهده 
نهادهايي كه منطقًا و قانونًا بخشي از حاكميت هستند و در قامت اپوزيسيون ظاهر مي شوند، 
خاتمه دهند و به قول حسن روحاني، اين روند بدين شكل غيرقابل تحمل است. انتظار مي رود در 
اين خصوص وزارت ارشاد به اين خواسته سريعًا جامه عمل بپوشاند و در يك بيانيه براي تمامي 
احزاب و گروه هاي شناسنامه دار اعالم نمايد كه مي توانند داراي ارگان رسانه اي رسمي باشند. از 
طرفي س��ازمان هايي كه تا امروز محل ارتزاقشان از بودجه بيت المال بوده، به خود اين قاعده را 
تحميل نمايند كه دست از فعاليت حزبي، گروهي يا باندي بردارند و آرام آرام به سمت جايگاه 

حقيقي شان در چارچوب حركت در جهت منافع ملي عمل نمايند.

یادداشت

یادداشت

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي: 

همه نهادها به رخنه واژه های بیگانه حساس باشند

بعضی از پله ها نردبان می خواهند

 ادامه از صفحه 2
روحاني با بيان اين كه اگر مي خواهيم بيكاري حل 
شود و اقتصاد رونق پيدا كند، راهش سرمايه گذاري 
و تكنولوژي است، گفت: »البته اين را نمي گويم كه 
اگر تحريم ها برطرف نشود بيكاري را حل نمي كنيم، 
نمي گويم راه ايجاد اشتغال پايان تحريم هاست، اما 

پايان تحريم ها مي تواند به اشتغال كمك كند.«
وي گفت: »اين كه گفته شود با به نتيجه رسيدن 
مذاكرات، عده ای پولدار مي ش��وند، از آن غصه هاي 
بي جايي است كه كشور ما را عقب نگه داشته است. 
به ب��اور رئيس جمهوري، ما بايد به س��رمايه گذار 
اعتماد كنيم. همين حرف كه يكي پولدار مي شود 
و ديگري نه، اختالف را بيشتر مي كند و اين يعني 
امني��ت كافي به س��رمايه دار نمي دهي��م، اين در 
حالي اس��ت كه در نظام ما س��رمايه گذار از امنيت 
برخوردار است و ما در اين زمينه چيزي جز قانون 

را نمي پذيريم.«
مسأله هس�ته اي تنها از طريق مذاكره قابل 

حل است
خبرنگار س��ي بي اس نيز از رئي��س جمهوري 
پرس��يد در صورت عدم توافق نهايي، موضع دولت 
شما همان اعتدال و نرمش خواهد بود؟ روحاني اين 
طور پاس��خ داد: »از آغاز كار اين دولت در مذاكرات 
1+5 نش��ان دادي��م كه ما به ص��ورت جدي براي 
مذاكره آمادگي داريم و دولت معتقد است كه اين 

مسأله تنها از طريق مذاكره قابل حل است.« 
وي با اش��اره به اهميت دس��تيابي به توافق در 
100 روز نخس��ت بع��د از تش��كيل دولت، گفت: 
»برخي پيش بيني نمي كردن��د، تندروها عصباني 
ش��دند و واكنش صهيونيس��ت ها را هم ديديد. اما 
تواف��ق جهاني به نفع همه اس��ت. ممكن اس��ت 
تندروهاي داخل امريكا يا رژيم تندرويي در منطقه 
يا تندروهايي داخل ايران خوش��حال نباش��ند كه 
مهم نيست. مهم اين اس��ت كه ايران نشان داد به 
ج��د دنبال مذاكره اس��ت.« روحاني با بيان اين كه 
اگر مذاكرات در پايان تيرماه به نتيجه نرس��د و به 
توافق دست پيدا نكنيم، هيچ وقت شرايط به قبل بر 
نخواهد گشت، افزود: »امريكا و كشورهاي 1+5 هم 
كه جمع شوند، شرايط قبل تكرار نخواهد شد، زيرا 

امروز نظاِم تحريم ها شكسته شده است.«
رئيس جمهوري ب��ا تأكيد بر اين كه تمام روابط 
خارجي ما مسأله هسته اي نيست، اظهار كرد: »ما 
روابط تجاري گس��ترده اي با دنيا داريم، اما تأكيد 
مي كنم، اگر در مذاكرات شكس��تي باشد، قضاوت 
افكار عمومي اين خواهد بود كه تندروهاي امريكا 
و صهيونيست ها باعث اين شكست شدند و اتهامات 

گذشته عليه ايران قابل تكرار نيست.«
رئي��س دولت تدبير و اميد ب��ا بيان اين كه اين 
دولت ضمن اين كه براي مذاكره جدي اس��ت، اما 
براي هر ش��رايطي پيش بيني الزم را كرده اس��ت، 
اف��زود: »اين كه قرار اس��ت تورم را ب��ه 25 درصد 
برسانيم، با وجود شرايط تحريم اين اتفاق بايد رخ 

دهد، چه توافق بشود يا نشود.«
در غني سازي اختالف نداريم

وي با اش��اره به مذاكرات اي��ران و 1+5، گفت: 
»معتقدي��م تا پايان تيرماه اين موضوع قابل حل و 
فصل است، در مواردي با هم اختالف داريم، اما در دو 

مسأله اختالف نداريم؛ يكي اين كه ايران غني سازي 
را ادامه خواهد داد و اين بحث تمام ش��ده است.« 
رئيس جمهوري با اش��اره به اين ك��ه نكته دوم اين 
است كه اگر توافقي انجام شود، حتماً تحريم ها بايد 
برداشته شود، بهترين راه حل را توافق خواند و گفت: 
»حل مشكل در پنج هفته باقيمانده بهترين فرصت 
است و غرب بايد از اين فرصت بخوبي استفاده كند. 
استراتژي ما اين است كه دنيا بداند ايران مصمم به 
تعامل سازنده با جهان است و بحث هسته اي تنها 

گوشه كوچكي از اين مسأله مهم است.«
مي توانيم به توافق نهايي برسيم

وي با بيان اين كه م��ا نمي خواهيم در موضوع 
هسته اي متوقف شويم، مذاكرات هسته اي را جزء 
كوچكي از برنامه بزرگ دولت عنوان و اضافه كرد: 
»اگر اين مس��أله در پنج هفته باقيمانده حل شود، 
ب��ه نفع همه خواهد بود وگرنه ي��ك ماه تا 10 روز 
مذاك��رات را ادامه مي دهيم. مذاكرات ما برد - برد 
خواهد بود و اگر اين توافق به نتيجه نرسد به معناي 
باخت - باخت است. البته من فكر مي كنم نياز آن ها 
براي به توافق رسيدن بيش از ما باشد و ما راه خود 

را به هر حال ادامه مي دهيم.«
احتمال تدوين توافقنامه در همين هفته

وي با بيان اين كه توافق 1+5 به معناي پايان كار 
تعامل با دنيا نيست، بلكه به معناي آغاز است، افزود: 
»ما پشت سر اين آغاز هم مي توانيم قدم هاي فراواني 
برداريم كه اين قدم ها هم برد - برد خواهد بود. ما در 
اين مرحله مي خواستيم به تدوين توافقنامه برسيم 
كه در برخي موارد اختالف نظر وجود دارد، اما طي 
مذاكراتي كه اين هفته شروع مي شود، احتمال دارد 

كه دو طرف به مرحله تدوين برسند.«
رئيس جمه��وري تواف��ق ب��ا 1+5 را يك��ي از 
بزرگ ترين توافقات تاريخ سياسي، نه فقط در سطح 
منطقه بلكه در جهان دانست و با اشاره به دشمنان 
جدي اين توافق، افزود: »صهيونيست ها و تندروهاي 
امريكا به وضوح فرياد مي زنند و برخي كشورها هم 
فكر مي كنند اين توافق به ضرر آنهاس��ت كه البته 
اشتباه مي كنند. توافق با 1+5 به نفع منطقه و ايران 

و جهان و توسعه، ثبات، امنيت و همه چيز است.«
نامه نگاري با اوباما

رئيس جمه��وري درباره بحث ارس��ال پيامي از 
سوي رئيس جمهوري امريكا براي روحاني از طريق 
يك كشيش كه اخيراً در رسانه ها مطرح شده است، 
تصريح كرد: »اگر قرار باش��د بين من و  آقاي اوباما 
پيامي رد و بدل شود، ايشان نامه مي نويسند و من 

هم در جوابش نامه مي نويسم.« 
وي با بيان اين كه در مواردي ايشان نامه نوشتند 
و من پاس��خ دادم و من نامه نوشتم و ايشان پاسخ 
دادند، افزود: »ما مش��كلي در اي��ن زمينه نداريم. 
راه ه��اي زيادي، به صورت رس��مي و غيررس��مي 
وج��ود دارد، اكنون ني��ز مذاكره كنندگان ما با تيم 
مذاكره كننده امريكا در جري��ان مذاكرات 1+5 در 
ارتباطند، اما من از طريق هيچ كاهن يا كشيشي، نه 

پيامي دريافت كردم و نه فرستادم.«
تخصيص يارانه  به بخش توليد 

روحاني در پاس��خ به اين كه دولت تاكنون چه 
مي��زان اعتبار از درآمده��اي حاصل از هدفمندي 
يارانه ه��ا را به بخش توليد اختصاص داده اس��ت، 

يكي از اه��داف دولت را تقويت تولي��د اعالم كرد 
و با بيان اين كه ما براي رش��د اقتصادي و اشتغال 
به توليد نيازمنديم، از اختصاص بخش��ي از درآمد 
حاصل از هدفمندي  يارانه ها به بخش توليد بويژه 
بخش برق خبرداد و افزود: »البته موضوع سالمت 
براي ما مهم است و بخش بزرگي از درآمد يارانه ها 
به بخش س��المت اختصاص يافته تا نگراني مردم 
در اين بخش كمتر شود.« رئيس جمهوري درباره 
سرنوشت منشور حقوق شهروندي و ضمانت هاي 
اجرايي آن كه يكي از وعده هاي انتخاباتي وي بود، 
مبناي آن را فصل سوم قانون اساسي و حقوق ملت 
و نكات��ي مانند فرمان 10 م��اده اي امام يا فرمان 8 
ماده اي ايشان يا فرامين مقام معظم رهبري عنوان 
كرد و افزود: »وقتي اين منش��ور نهايي شود داراي 
دو قسمت مي شود كه يك بخش به مصوبه هيأت 
وزيران تبديل مي ش��ود و بخش ديگر هم به ساير 
دستگاه ها مربوط مي شود. اگر در اين زمينه قانون 
وجود داش��ته باش��د مي توان به آن استناد كرد و 
اگر قانوني وجود نداشته باشد، به صورت اليحه به 

مجلس ارسال مي شود.«
از تروريسم در هر كجا كه باشد، نگرانيم

برخي از خبرنگاران خارجي سؤال خود از رئيس 
جمهوري را به موضوع تروريسم در منطقه، حمالت 
گروه داعش در عراق و نيز احتمال همكاري ايران و 

امريكا براي برخورد با اين گروه اختصاص دادند. 
روحاني در پاس��خ تحمل نكردن دموكراسي از 
سوي تروريسم را مسأله مهم بحران عراق دانست و 
با بيان اين كه دموكراسي مي گويد »صندوق رأي« و 
تروريسم مي گويد »جعبه مهمات« و دعواي اصلي 
بين اين دو جبهه اس��ت، ادام��ه داد: »در عراق به 
تازگي انتخابات به پايان رس��يده است و نمي شود 

شكست در انتخابات را با تروريسم جبران كرد.«
روحاني با اشاره به نگراني از تروريسم در منطقه 
يا هركجاي جهان، به تصويب پيشنهاد خود مبني بر 
مقابله با تروريسم در سازمان ملل اشاره كرد و افزود: 
»در سازمان ملل متحد به همين دليل افراطي گري 
و خشونت را به عنوان يكي از مسائل اصلي مطرح 

كرده ام و بر اين موضوع تأكيد داشته ام كه دنيا بايد 
دست به دس��ت هم دهد و در برابر افراطي گري ها 
ايستادگي كند.« رئيس جمهوري مقابله با تروريسم 
را گريزناپذير دانس��ت و تصريح ك��رد: »اگر دولت 
عراق كمك��ي از ما بخواهد آن را مورد رس��يدگي 
قرار خواهيم داد، البته تا امروز از س��وي عراق از ما 
درخواست كمك خاصي نشده است، اما ما آمادگي 

كمك در چارچوب قواعد بين المللي را داريم.«
وي درباره احتمال همكاري با امريكا در برخورد 
ب��ا اين گروهك نيز اف��زود: »من از اق��دام و طرح 
امريكايي ها بي خبرم، ام��ا آنچه امروز براي ما مهم 
است، خواست ملت و دولت عراق است و اگر كمكي 

از ما بخواهند به آن ها كمك مي كنيم.«
روحاني با اش��اره به فتواي آيت اهلل سيس��تاني، 
مرجع تقليد ش��يعيان عراق مبني بر مسلح شدن 
مردم، اين اطمين��ان را به مردم ايران داد كه ملت 

عراق قادر است خودش تروريسم را دفع كند.  
حمايت از تروريسم به نفع هيچ كس نيست

اينكه احتمال دارد ايران با داعش درگير ش��ود 
و اين ك��ه ايران با پش��تيبانان مال��ي اين گروهك 
تروريس��تي از جمله كش��ورهاي عربستان و قطر 
چ��ه برخورده��اي خواهد داش��ت، محور س��ؤال 
خبرنگار ديگ��ري از رئيس دولت تدبير و اميد بود. 
روحان��ي در اين باره نيز با تأكيد بر اين كه حمايت 
از گروهك هاي تروريستي به نفع هيچ كس نيست، 
خاطرنش��ان كرد: »حتي كش��ورهايي كه امروز به 
گروهك هاي تروريستي كمك مي كنند، در  آينده 
اين گروهك ها بالي جانشان خواهند شد.« رئيس 
جمهوري با تأكيد بر اين كه گروهك هاي تروريستي 
دردسر و مشكل براي همه خواهند بود، تأكيد كرد 
كه اگر يك گروه تروريستي به مرزهاي ما نزديك 
شود حتماً برخورد خواهيم كرد، چون اگر احساس 
كنيم گروه تروريستي براي ما تهديد است، با همه 
وسايل الزم برخورد مي كنيم و آنجا وظيفه دفاع از 
تماميت ارضي و امنيت ملي خودمان است. روحاني 
برخورد با گروه هاي تروريستي در كشورهاي ديگر و 

كمك كردن را دو مقوله متفاوت خواند. 
مي توان به همكاري با امريكا در اقدام عليه 

داعش فكر كرد
رئيس جمهوري در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
اگر از ايران خواس��ته ش��ود با امريكا عليه داعش 
همكاري كن��د، آيا اين كار را انجام مي دهد، گفت: 
»همه كشورها بايد كمك كنند تا با داعش مقابله 
ش��ود. در حال حاضر جز دولت و ملت عراق كسي 
عليه داعش وارد عمل نش��ده است، امريكا هم در 
اين زمينه هنوز اقدامي نكرده اس��ت. هرگاه امريكا 
عليه داعش اقدامي كرد، مي ش��ود درباره همكاري 
با اين كشور فكر كرد.« وي درباره دستگيري برخي 
تروريس��ت هاي خارجي از س��وي وزارت اطالعات 
خاطرنش��ان كرد: »بيشتر گروه هايي كه به القاعده 
وابستگي دارند، گاهي در مسير ترددشان در مناطق 
مرزي ايران دستگير مي شوند. نيروهاي اطالعاتي و 

مسلح ما كاماًل حواس شان جمع است.« 
رشد تورم را كنترل كرديم

رئي��س دولت اعتدال به خبرن��گاري كه گفت 
»گراني مردم را رنج مي دهد، اما مسئوالن از كاهش 
نرخ تورم مي گويند«، اين طور پاس��خ داد: »مردم 

همين امروز مي توانند كاهش تورم را لمس كنند، 
زيرا ما رش��د فزاينده تورم را كنت��رل كرده ايم. در 
سال گذشته در طول دو روز قيمت اجناس تغيير 
مي يافت، اما اكنون اين تغيير به يك ماه رس��يده 

است.«
روحاني با بيان اين كه عنان اسب سركش تورم 
را كش��يده ايم و اين اس��ب اكنون آرام راه مي رود، 
اظهار كرد: »نرخ تورم به هر حال قابل قبول نيست 
و اين نرخ بايد يك رقمي شود، مشكل ما اين است 
ك��ه ما مي خواهيم رونقي ايج��اد كنيم كه تورمي 
نباشد و همچنين نمي خواهيم دستمان در جيب 
بانك مركزي برود، قباًل در مس��أله مسكن مهر در 
جيب بانك مركزي دست كردند و پايه پولي را 40 
درصد باال بردند. رشد بي حساب تورم به مسكن مهر 

مربوط مي شود.«
وي با بيان اين كه ما مراقبيم كه پايه پولي كشور 
باال نرود و همچنين تصميمات يك شبه نمي گيريم، 
تصريح كرد: »مراقب هستيم تصميماتي نگيريم كه 
در اقتصاد كشور تنش ايجاد كند، براي ما آرامش و 
ثبات بازار اهميت دارد. مردم از 24 خرداد تا امروز 
ثبات و آرامش را ديده اند، البته قيمت اجناس باال و 

پايين رفته، ولي جهش يكباره نداشته است.«
بعضي ها فقط به گذشته نگاه مي كنند

روحاني با اش��اره به اين كه ما در روابط خارجي 
دشمن تراشي نمي كنيم و مردم ديده اند كه امروز 
روابط ما با دنيا نس��بت به قبل بهبود يافته است، 
گفت: »ما قول هايي داده ايم كه هنوز وقت نكرده ايم 
آن ها را برآورده كنيم و بايد در ادامه با كمك مردم 

و ساير قوا آن ها را برآورده كنيم.« 
وي با بيان اين كه بعضي ها آنقدر به پشت نگاه 
مي كنند كه من مي ترسم آن ها زمين بخورند، اظهار 
كرد: »زماني اتفاقي افتاده است كه بايد از آن بگذريم، 
نبايد آنقدر گذشته را به ياد آوريم و بايد به جلو نگاه 
كنيم، بعضي ها فقط به پشت نگاه مي كنند، هركس 
جرمي مرتكب شده قوه قضائيه بايد او را محاكمه 
كند، اگر قوه قضائيه وي را محاكمه نكرد، يعني وي 

پاك است، آنقدر سايرين را متهم نكنيم.«
بازگشت نشاط به دانشگاه ها

وي با بيان اين كه امروز دانشگاهي آرام و بانشاط 
داريم، در تشريح بخش��ي از دستاوردهاي دولتش 
گفت: »در بخش فناوري هم اقدام خوبي انجام شده 
اس��ت و من در بخش فرهنگ و هنر شور و نشاط 

را مي بينم.« 
پيام به تيم فوتبال

وي در پايان اين نشس��ت خبري در پاسخ به 
اين پرسش كه برنامه دولت براي حمايت از تيم 
ملي فوتبال در جام جهاني 2014 برزيل چيست؟، 
گفت: »پيام من به تيم فوتبال اين است كه ما از 
شما بازي خوب، حرفه اي و دالورانه مي خواهيم. 
البته ما مي خواهيم كه در بازي ها هم موفق شده 
و به مرحله بعد صع��ود كنيم. تيم بايد با روحيه 
ب��ازي كند و از همه تكنيك ها اس��تفاده كرده و 
هماهنگ باشد.« روحاني در پايان با بيان اين كه 
دولت همه توان خود را براي موفقيت تيم فوتبال 
در ج��ام جهاني به كار برده، اظهار كرد: »اگر تيم 
فوتبال در برزيل موفق شود، براي آن ها خبرهاي 

خوبي داريم.«

شرايط به قبل از توافق ژنو  بر نخواهد گشت
 جواد هروي

استاد دانشگاه و نماينده مجلس

اگ�ر دولت عراق كمكي 
از ما بخواهد آن را مورد 
رسيدگي قرار خواهيم داد، البته 
تا امروز از س�وي ع�راق از ما 
درخواست كمك خاصي نشده 
اس�ت، اما ما آمادگي كمك در 
چارچوب قواع�د بين المللي را 

داريم


