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 جعفري: بسيج جهان اسالم، در دنيا
 شكل گرفته است

ــالم با مدل  ــيج جهان اس ــپاه گفت: بس ــده كل س فرمان
انقالب اسالمي در جهان شكل گرفته و اين رؤيايي است كه 

به حقيقت پيوسته است.
به گزارش روابط عمومي سپاه، سردار سرلشكر محمدعلي 
ــيه سراسري شجره طيبه صالحين  جعفري در اولين اجالس
گفت: روحانيت براي ارائه سبك زندگي انقالب اسالمي بايد 
ــان كرد: مجاهدت  ــن به آب و آتش بزند.جعفري خاطرنش ت
ــكيل بسيج جهان اسالم با الگوي انقالب اسالمي  براي تش
ــتقرار و  ــائبه روحانيت براي اس نيازمند حضور و تالش بي ش
ــالمي و بشريت است. تعميق معنويت در بين آحاد جوامع اس
ــپاه در اين زمينه تصريح كرد: سپاه  وي درخصوص نقش س
ــتاوردهاي آن  ــدار انقالب و دس ــوان اصلي ترين پاس به عن
ــوان در اين عرصه  ــالت خطير با تمام ت ــراي تحقق اين رس ب
ــام تربيتي صالحين  ــراي اجراي نظ ــه را ب ــده و زمين  وارد ش

به عنوان اصلي ترين ماموريت فراهم آورده است.
ــاره به تقسيم بندي مقام معظم  ــپاه با اش فرمانده كل س
ــالمي اظهار كرد: شجره طيبه  رهبري از مراحل انقالب اس
صالحين به عنوان محوري ترين فعاليت بسيج، زيرساخت 
ــان ها براي عبور از مرحله سوم انقالب اسالمي  تربيتي انس
ــام و انقالب  ــتگاه هاي نظ ــردن دس ــالمي ك ــي «اس يعن
ــت روحانيت  ــم بدون حماي ــت كه اين مه ــالمي» اس اس

انقالبي ابتر خواهد ماند.
 رضايي: به نيت آمريكا خوش بين نيستيم

ــخيص مصلحت نظام  ــن رضايي، دبير مجمع تش محس
ــي از مواضع خوب  ــفير چين در تهران، با قدردان ــدار س در دي
ــران و 1+5 بيان كرد: ما به نيت  ــن در جريان مذاكرات اي چي
غرب و آمريكايي ها هم در مسأله مذاكرات هسته اي و هم در 
ــائل منطقه خوش بين نيستيم.به گزارش تسنيم، او  مورد مس
ــب چين در مقابل آتش افروزي  گفت: با توجه به موضع مناس
ــالح اتمي  غربي ها در منطقه، چين مي تواند پرچم دار خلع س
ــد و مطمئنا اگر اين  ــرائيل باش در منطقه و بويژه در مورد اس
ــأله  ــوريه و لبنان هم از اين مس اتفاق بيفتد ايران، عراق، س

حمايت خواهند كرد.
پرونده  «تهران امروز» و «نشاط» 

روي ميز دادگاه
ــاط» و  ــده  روزنامه هاي «نش ــيدگي به پرون ــه رس جلس
ــعبه 79 دادگاه كيفري  ــنبه آينده در ش «تهران امروز» يكش
ــأت منصفه مطبوعات  ــتان تهران و با حضور اعضاي هي اس
برگزار مي شود. اين دادگاه  در حالي برگزار مي شود كه انتشار 
ــال متوقف شده و «نشاط» نيز  «تهران امروز» از ابتداي امس

در دوره اصالحات توقيف شده بود.
واكنش صادق به شايعه

 امام  جمعه شدن روحاني
ــانه اي رئيس جمهور در  ــاور رس ــا صادق، مش محمدرض
پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه برخي رسانه ها به دنبال اين 
هستند كه رئيس جمهور خطيب نماز جمعه تهران شود، گفت: 

مهم ترين وظيفه رئيس جمهور مسئوليت اجرايي است.
ــه گزارش فارس، او افزود: من خيلي ضرورتي نمي بينم  ب

كه بخواهم در اين زمينه پاسخي داشته باشم.
ادعايي تازه درباره توافق روي فردو

ــد ايران در  ــي، مذاكره كننده ارش ــه عراقچ ــي ك در حال
ــته اي گفته بود هنوز هيچ توافقي سر فردو بين  مذاكرات هس
ــده است. رابرت آينهورن، كارشناس  ايران و 1+5 حاصل نش
ــد مؤسسه بروكينگز و مشاور پيشين وزير خارجه آمريكا  ارش
ــاعه در اظهاراتي مدعي شد كه ظاهرا توافقي  در امور منع اش
ــات فردو تغيير داده  ــت كه اهداف تأسيس ــت آمده اس به دس
ــازي در آن معلق شود.به  ــده و تمامي فعاليت هاي غني س ش
ــنيم، او در مصاحبه با جويش ويك گفته كه ايران  گزارش تس
مي خواهد به توافقي برسد كه شامل حداقل محدوديت ها بر 
سر برنامه هسته اي آن باشد. هدف آمريكا دستيابي به توافقي 
ــت كه حداكثر محدوديت ها را بر برنامه هسته اي ايران و  اس

گزينه هاي هسته اي آينده آن تحميل كند.
حبيبي: برخي بي جهت چوب الي چرخ 

دولت مي گذارند
ــه ديروز در  ــركل حزب موتلف ــي  حبيبي، دبي محمدنب
ــان اين كه برخي  ــبت روز خبرنگار با بي ــتي به مناس نشس
ــت مدح دولت مي كنند و برخي ديگر نيز چوب الي  بي جه
ــم بايد دولتي را كه  ــت مي گذارند، گفت: معتقدي چرخ دول
ــتيباني كرد.به گزارش ايلنا،  ــت پش داراي تنفيذ رهبري اس
ــق انتقاد را از خود  ــكل ح ــا اين حال گفت كه اين تش وي ب

سلب نمي كند.
رسالت خطير آگاهي بخشي

ــركل روابط  عمومي قوه قضاييه در پيامي با تبريك  مدي
ــك امروز  ــت: بي ش ــم مرداد) نوش ــگار (هفده روز خبرن
ــر در عرصه آگاهي  ــالتي بس خطي ــانه هاي متعهد رس رس
ــي و نهادينه كردن فرهنگ جامعه در سطوح مختلف  بخش
ــعه و پيشرفت و آباداني هر جامعه دارند و خبرنگاران  و توس
ــئوالن به عنوان حامالن و مرسالن  كه در كنار مردم و مس
ــع مي پردازند، با  ــي وقاي ــل صحيح و منطق ــر به تحلي خب
ــكالت و تنگناهاي موجود و درك  ــناخت صحيح از مش ش
ــي در جهت رفع آن تالش مي كنند  ــه از منافع مل واقع بينان
ــانه اي به چهره نظام مقدس  ــيب رس و مانع از هر گونه آس
ــوند.در پيام حسن رحيمي آمده  ــالمي مي ش جمهوري اس
ــت: خبرنگاران، طاليه داران جبهه آگاهي و چشم بينا و  اس
زبان گوياي مردم هستند و وجدان بيدار جامعه و تصويرگر 
زمان خويشند و سالمت فكري و فرهنگي جامعه، مرهون 

تالش هاي خستگي ناپذير آنهاست.
توضيح و تصحيح

ــنبه 14 مرداد خبري با عنوان «انتقاد از  در روزنامه سه ش
ــور» به نقل از فرماندار تهران منتشر  بي ثباتي در وزارت كش
ــان به اطالع مي رساند جمالت  ــد كه ضمن پوزش از ايش ش
ــهرري بوده است كه به نقل  ــده مربوط به فرماندار ش نقل ش
ــت.روابط عمومي  ــر گرديده اس ــزاري فارس منتش از خبرگ
فرمانداري تهران نيز در توضيحاتي تاكيد كرده است وزارت 
ــور امروز جزو باثبات ترين وزارتخانه هاي دولت تدبير و  كش

اميد مي باشد.

ادامه از صفحه اول
روحاني افزود: طي كردن مسير خروج از ركود تا رونق، جز 
با حضور فعال بخش خصوصي امكان پذير نيست و اگر بخش 
خصوصي در اين زمينه كنار دولت نباشد يا حتي پيشران نباشد 

و جلو دولت باشد ما مي توانيم موفق باشيم.
ــال هاي  وي اظهاركرد: البته گفتند بخش خصوصي درس
اخير مشكالتي پيدا كرده است كه اين مشكالت يك بخشي 
ــرمايه در  ــك بخش بزرگي از آن س ــود و ي ــد حل ش از آن باي
ــاءاهللا اقداماتي را انجام خواهيم داد  ــت كه ما ان ش گردش اس
ــكالت تقديم  ــزودي براي حل برخي از مش ــه اي را ب و اليح

مجلس مي كنيم.
رئيس جمهور گفت: همچنين تصميماتي در دولت در حال 
ــت البته قصد ما اين بود كه اين تصميمات تا ابتداي  اتخاذ اس
ــرعت در حال انجام است و  ــود اما كار بس مردادماه نهايي ش

اليحه اي كه دولت بايد تقديم مجلس كند آماده است.
ــم ظرف يكي دو هفته  ــي افزود: مصوبات دولت ه روحان
نهايي و ابالغ خواهد شد و ان شاءاهللا در روز سه شنبه جلسه اي 
درتهران خواهيم داشت كه بخشي از اين تصميمات را اعالم 

خواهيم كرد.
ــويم و بخش  ــه داد: ما بايد در اين زمينه فعال ش وي ادام

خصوصي بايد به آينده اقتصاد كشور مطمئن باشد.
ــتم كه حرفي  ــور گفت: بنده از آن افرادي نيس رئيس جمه
ــما اعالم مي كنم به  ــد و اگر به ش بزنم كه پاي آن عمل نباش
ــيد بدانيد طبق برنامه، با اطالعات دقيق و  آينده مطمئن باش

نگاه دقيق به سياست داخلي و خارجي حرف مي زنم.
روحاني اظهاركرد: شما ديديد در سياست داخلي و خارجي 
ــال برمي داشتيم را  ــت ظرف يك س ما قدم هايي كه مي بايس
برداشته ايم ، البته ممكن است كسي خوشبين تر بوده و بگويد 
ــر بوده و بگويد  ــش كند بوده و يكي نيز بدبين ت ــت حركت دول

حركت دولت سريع بوده اما ما طبق برنامه حركت كرديم.
ــي طبق برنامه عمل  ــت خارج وي ادامه داد: ما در سياس
كرده ايم و شرايط  امروز ما طوري است كه ما از تحريم به حول 
قوه الهي همان طور كه از ركود در حال خروج هستيم يا خارج 

شديم، در حال خروج هستيم و اين كار را خواهيم كرد.
رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت تعامل اقتصادي با جهان 
گفت: درشرايط كنوني نمي شود كشوري فعاليت اقتصادي را 

در داخل خود محصور كند، بلكه بايد با دنيا تعامل كند.
ــكوفايي اقتصادي  ــه در زمينه ش ــا بيان اين ك روحاني ب
ــري نيز درهفته هاي  ــته ايم و گام هاي ديگ قدم هايي برداش
ــروع به كار  ــت، ادامه داد: ما در آغاز ش ــده برخواهيم داش آين
دولت با معضالت فراواني روبه رو بوديم و بي ثباتي به گونه اي 
ــت تصميم اقتصادي حتي درسطح  ــي نمي توانس بود كه كس

كوچك بگيرد.
ــادي نه تنها براي  ــا بيان اين كه اين بي ثباتي اقتص وي ب
ــكل  ــراي مردم عادي هم مش ــه حتي ب ــرمايه گذاران ك س
ــت  ــان كرد: اولين تالش دولت بازگش ــن بود، خاطرنش آفري
ــاير  ــادي بود، البته به دنبال ثبات در س ــات در بخش اقتص ثب
ــا هم بوديم.رئيس جمهور اضافه كرد: در دولت تدبير  بخش ه

ــود و حتي  ــد اين گونه نبود كه هر روز تصميمي اتخاذ ش و امي
ــد كه هر روز تصميم  ــور هم خود را مجاز نمي دان رئيس جمه
شخصي بگيرد،  بلكه تصميمات با مشورت بخش خصوصي 

و دولتي گرفته مي شود.

بين سنت و مدرنيته آشتي برقرار كنيم
ــرايط دنيا تغيير يافته است  رئيس جمهور با بيان اين كه ش
ــنت ديروز و مدرنيته امروز يك تلفيق و آشتي  و ما بايد بين س
ــتفاده و هم  برقرار كنيم، گفت: بايد هم از دانش و علم روز اس
ــنت هاي بسيار خوب گذشته بدرستي پاسداري كنيم كه  از س

اين كار امكان پذير است.
ــتاييان و عشاير استان چهارمحال  روحاني در ديدار روس
ــروز كم كم صحنه تغيير يافته و در حال  ــاري افزود: ام و بختي
ــف دارد ، البته  ــت و اين براي همه ما جاي تاس دگرگوني اس
ــتاييان و عشاير ما افتخاراتي از ديرباز داشته اند كه امروز  روس

نيز دارا هستند و فردا هم خواهند داشت.
روحاني اظهار كرد: دل پاك، روح باصفا، ايثار و فداكاري، 
ــتي، استحكام خانواده، احترام به بزرگ تر، اخالق،  وطن دوس
ــتا  ــته امروز در روس ايمان و همه اين ويژگي هاي خوب گذش
ــا از اين بابت ــردا هم خواهد بود و م ــود دارد و ف ــاير وج  و عش

 خوشحال هستيم.
ــاله را حل كنيم، به هر  ــكال مس وي ادامه داد: اما بايد اش
ــش و فرهنگ جديد دارند و در  ــتاييان ما نياز به دان حال روس
ــار دانش و فناوري تمام  ــاي امروز دانش و اطالعات و آث دني

ــر را تحت تاثير قرار داده و ما نمي توانيم در دنياي  زندگي بش
ــور همانند  صد سال پيش باشد، همان  ــاورزي كش امروز كش
ــالني كه اكنون ما در آن قرار گرفته ايم نيز با محل  طور كه س
ــت.رئيس جمهور خطاب  ــال پيش متفاوت اس اجتماع صد س
ــتاييان و عشاير گفت: همه بايد دست به دست دهيم  به روس
ــته كنيم و به قله و  ــعه يافته تر از گذش و  ايران را آبادتر و توس
ــانيم و اين كار با وحدت، تالش و ايثار محقق  اوج اعتال برس
مي شود.وي اضافه كرد: حركت دولت به اين سمت است كه 
كشاورزي توسعه يابد، نوسازي شود و آبياري نو شود تا از آب 

كم، محصول كافي و بيشتر به دست آيد.
ــاز كار تقويت  ــان اين كه برنامه دولت از آغ ــي با بي روحان
ــه داد: دولت  ــع و خدمات بود، ادام ــاورزي در كنار صناي كش
ــته كار خود را آغاز كرد،  ــال گذش  تدبير و اميد اواخر مرداد س
بيست و چهارم مرداد دولت از مجلس راي اعتماد گرفت، روز 
ــد و روز شنبه  ــت و پنجم مرداد احكام وزرا صادر ش جمعه  بيس
ــت و ششم مرداد دولت كار خود را آغاز كرد كه نخستين  بيس

تصميمات كشاورزي ما در شهريورماه اتخاذ شد.
ــته ــي با بيان اين كه گام هايي كه اين دولت برداش  روحان

ــت، گفت: ما  ــال بي نظير بوده اس  بي ترديد در مدت يك س
ــاه براي تحول در آب، مهار  ــا ده ميليارد دالر طي 11 م تقريب
آب يا نوسازي آبياري اعتبار كنار گذاشته و برنامه ريزي كرده 
ــال بتدريج اجرا مي شود.وي در  ــه تا پنج س ايم كه در طول س
ــم در زمينه آب اتخاذ و  ــان كردكه تصمي عين حال خاطر نش
ــت به معضل آب  ــت.به گفته وي، دول ــده اس كار نيز آغاز ش

ــاورزي توجه ويژه دارد تا اقدامات الزم در اين  ــاله كش و مس
زمينه انجام شود.

ضميمه شدن اخالق و فناوري
ــي با تاكيد بر اين كه  ــوراي عالي انقالب فرهنگ رئيس ش
بايد بتوانيم اخالق و فناوري را بدون آثار سوء در كنار يكديگر 
ضميمه كنيم اظهار كرد: هدف ما زندگي راحت تر و بهتر توام 
ــد  ــت كه اگر اين دو ضميمه ش ــا اخالق و فضايل باالتر اس ب

زندگي ما در دنيا و آخرت با سعادت خواهد شد.
روحاني همچنين با اشاره به محدوديت هاي ايران از نظر 
بارش ها و منابع آبي، بر لزوم صرفه جويي ملي در مصرف آب 
ــكالت كمبود آب در چند استان  تاكيد كرد.وي كه درباره مش
ــخن مي گفت، در جمع مردم شهر كرد اظهار  ــور س غرب كش
ــاله آب نگراني  ــبت به مس ــما خواهش مي كنم نس كرد: از ش
نداشته باشيد و بدانيد شوراي عالي آب و دولت تدبير و اميد بر 

مبناي عدل و حق كارها را پيش خواهد برد.
ــران بايد بدانند  ــه داد: اما همه مرم اي ــور ادام رئيس جمه
ــي كنيم و هم به طريق  ــاله آب هم صرفه جوي ــا بايد در مس م
ــتفاده كنيم؛ به هر حال كشور ما روي كمربند  علمي از آب اس
خشكي قرار گرفته است.بارش كم در چند سال گذشته همراه 
ــتفاده بي رويه از  ــود برنامه هاي الزم براي آبخيز داري، اس نب
ــفره هاي آب زيرزميني و افزايش مصرف سبب شده زنگ  س
خطر آبي در بسياري از استان هاي كشور بويژه استان كرمان 

و اصفهان نواخته شود.

رئيس قوه قضاييه دفاع از ارزش هاي الهي در حكومت ديني 
ــاني كه تحت حاكميت حكومت ديني زندگي  را براي همه كس
ــرح تكريم بانوان  ــاره به ط ــت و با اش مي كنند يك وظيفه دانس
ــهرداري تهران گفت: دفاع از جداسازي محيط كار نمونه اي  ش
ــتادگي بر ارزش هاي الهي است و تصريح كرد كه نبايد با  از ايس
چنين موضوعاتي كه جزو مسلمات ديني است، برخورد سياسي 

صورت بگيرد. 
 به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهللا آملي الريجاني 
ــان اين كه قانون  ــئوالن عالي قضايي با بي ــه ديروز مس در جلس
ــور بر اساس ارزش ها و اصول اسالمي تدوين شده  اساسي كش
ــته ايم بايد پاي  ــي دل در گرو يك دين گذاش ــت، گفت: وقت اس
ــته باشيم كه ديگران چه  ــتيم و كاري نداش ارزش هاي آن بايس
ــيم كه گاهي  ــتي از كار ما مي كنند و همچنين نبايد بترس برداش

يك عده به ما اتهام ارتجاع و عقب ماندگي بزنند. 
ــهردار تهران مبني بر  آيت اهللا آملي الريجاني از اقدام اخير ش
جداسازي محيط كاري كاركنان مرد و زن قدرداني كرد و گفت: 

ــت اختالط غيرضروري زن و مرد را  ــوص ديني ما به صراح نص
نهي كرده است؛ حال بايد پرسيد چرا برخي خجالت مي كشند از 

ارزش هاي مبتني بر نصوص ديني دفاع كنند؟
رئيس قوه قضاييه با يادآوري اين كه در برهه اي از تاريخ اين 
ــور فضايي ايجاد شد كه برخي از كساني كه مي خواستند از  كش
ــيدند، تاكيد كرد: وقتي  واليت فقيه دفاع كنند، خجالت مي كش
توحيد و ارزش هاي الهي را پذيرفتيم نبايد در دفاع از آنها خجالت 

بكشيم يا اين كه بترسيم ديگران چه مي گويند.
ــازي ــه برخي طرح جداس ــا بيان اين ك ــي ب  آملي الريجان

 محيط كار را تفكيك جنسيتي خوانده اند، گفت: ما بر سر عنوان 
ــا معتقديم پرهيز از اختالط زن و  ــي بحث نداريم، ام و نام با كس
ــت و نبايد فريب  ــرد به معني برتري دادن مردان به زنان نيس م

گرايش هاي فمينيستي را خورد.
ــانه هاي  رئيس قوه قضاييه با بيان اين كه نبايد بگذاريم رس
بيگانه و ماهواره ها «ارزش هاي اصيل» ما را پايمال كنند، تاكيد 
ــي انبياي الهي  ــبت به مومنان و حت ــرد: مذمت كنندگان نس ك

ــتان تاريخي  ــته اند و اين يك داس ــه در تاريخ وجود داش هميش
است كه مومنان پاي ارزش هاي ديني  ايستادند و مورد تمسخر 
ــت قرار مي گرفتند.رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از  و مذم
سخنان خود، حوادث غزه را «بزرگ ترين مساله جهان اسالم» 
ــت ها ــت و گفت: جنايات صهيونيس ــه اخير دانس ــد هفت  در چن

 فوق تصور و مصداق واقعي جنايات جنگي است.
ــفانه حكومت هاي  آيت اهللا آملي الريجاني تاكيد كرد: متاس
كشورهاي اسالمي آن طور كه انتظار بود پاسخ روشن و صريحي 

به اين جنايت ندادند و در قبال اين جنايات سكوت كردند.
آملي الريجاني افزود: مقاومت، امروز پيروزتر از سابق است، 
ــرفرازتر از سابق ايستاده اند و رژيم صهيونيستي كه  مردم غزه س
گمان مي برد در چند روز مي تواند مقاومت را در هم بشكند، امروز 
با خفت و خواري از غزه بيرون رفت. رئيس قوه قضاييه پايداري 
مردم غزه را «الگويي براي جهان اسالم» و نوعي امتحان براي 
ــالمي دانست و گفت: اسباب تاسف است  سران كشورهاي اس
ــالم گرفتار حكمراناني است كه نمي توانند وظايف  كه جهان اس

خودشان را انجام بدهند و به داد كساني برسند كه در يك محيط 
كوچك اين چنين مورد حمله و هجمه و جنايات صهيونيست ها 

و حاميانشان قرارگرفتند.
ــوادث را «امتحان بزرگي»  ــت اهللا آملي الريجاني اين ح آي
ــري حاميان رژيم  ــاي حقوق بش ــتي آزمايي ادعاه ــراي راس ب
ــا ارزيابي كرد و گفت: آنان  ــتي از جمله آمريكا و اروپ صهيونيس
ــت  ــان عليه ايران همواره بلند اس كه نعره هاي حقوق بشري ش
ــند،  ــوند فرياد مي كش ــي زنداني ش و اگر دو نفر به اتهام جاسوس
ــر از مردم بي دفاع در يك محيط كوچك  ــي كه 2000 نف هنگام
ــهادت مي رسند، نه تنها صداي  ــيانه ترين روش ها به ش با وحش
حقوق بشر خواهي آنان بلند نمي شود، بلكه حمايت هم مي كنند 

و به رژيم كودك كش جايزه مي دهند.
رئيس دستگاه قضا با ابراز تاسف از «ابزار شدن» حقوق بشر 
ــدن اعالميه جهاني  ــت كشورهاي سلطه گر و تبديل ش در دس
ــر به يك «كاغذ پاره»، از مردم ايران به دليل حمايت  حقوق بش

معنوي سي و چند ساله خود از ملت فلسطين قدرداني كرد.

آملي الريجاني:  نبايد با مسلمات ديني، برخورد سياسي كرد 

 افخم: ايران حامي هر طرح
 مورد رضايت مردم فلسطين است

ــت خبري  ــور خارجه ديروز در نشس ــخنگوي وزارت ام س
ــي درباره حمايت ايران از طرح  ــخ به پرسش هفتگي خود در پاس
آتش بس مصر براي غزه نيز گفت: از طرحي كه ملت فلسطين به 
آن رضايت بدهد و تامين كننده خواست آنها و گروه هاي حماس 

و مقاومت باشد، حمايت مي كنيم.
ــه گزارش مهر، مرضيه افخم همچنين درباره تحوالت در  ب
ــال لبنان و درخواست لبنان از فرانسه براي كمك و اين كه  عرس
ــا ايران به لبنان كمك خواهد كرد، گفت: روابط ايران و لبنان  آي
ــطه  ــت. در همين چارچوب بواس ــك روابط خوب و فراگير اس ي
ــت ها در منطقه گفت وگوهايي با مسئوالن  فعال شدن تروريس
ــتيم و در صورتي كه مقامات لبناني نياز داشته باشند،  لبنان داش
ايران براي كمك اعالم آمادگي كرده است. وي افزود: آمادگي 
ايران همواره براي حمايت از صلح و ثبات در لبنان وجود داشته 
ــوي ما اين آمادگي  ــي كنند و بپذيرند، از س و چنانچه آنها بررس

وجود داشته است.
ــم گفت: اين  ــفارت ايران در تركيه ه ــنود از س ــاره ش او درب
ــرار داده ايم،  ــتر مورد توجه ق ــيت هاي بيش موضوع را با حساس
ــورها اين موضوع  ــز نه تنها در ايران بلكه در بقيه كش ــون ني اكن
ــه كار بردن  ــي محدوديت ها و ب ــت و به اعمال برخ ــرح اس مط

روش هاي فني براي مقابله تاكيد مي شود.
وي درباره برپايي پرچم ايران در ابوموسي كه باعث اعتراض 
امارات و نامه نگاري به بان كي مون شده است هم گفت: چنين 
ــت و در عين حال  ــري دخالت در امور داخلي ايران اس اظهارنظ
ــايگان اعالم  ــراي همكاري با همس ــل خود را ب ــواره تماي هم
ــته بوده است  ــي برافراش ــه در ابوموس كرده ايم. پرچم ما هميش

و اين اتفاق جديدي نيست.
ــت خبري  ــه در ادامه نشس ــور خارج ــخنگوي وزارت ام س
ــخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا مبني بر  درباره اظهارات س
ــر است،  ــته اي ايران و نقض حقوق بش اين كه نگران برنامه هس
ــتر مايه نگراني  ــت. آنچه بيش ــن اظهارات جديد نيس گفت: اي
ــتي است.  ــت، حمايت همه جانبه آمريكا از رژيم صهيونيس اس
ــم خود را به  ــه آمريكا با اين حمايت چش ــاره به اين ك ــا اش وي ب
ــت، بيان  ــته اس واقعيت منطقه و افكار عمومي بيدار جهان بس
ــاس آمريكا نيز دچار سوء محاسبه شده است.  كرد: بر همين اس
ــطينيان  ــتي كه زنداني بزرگ براي فلس امروز رژيم صهيونيس
ــده و آمريكايي ها از اين  ــاد كرده، خود به زندانبان تبديل ش ايج
ــخنگوي وزارت خارجه تصريح  ــان حمايت مي كنند. س زندانب
ــئوالن آمريكايي را دعوت مي كنيم تصاوير منتشره در  كرد: مس
شبكه هاي اجتماعي و رسانه اي را كه خشم افكار عمومي جهان 

را برانگيخته يك بار ديگر مرور كنند.
ــاق بازرگاني  ــايي ات ــي در مورد بازگش ــاره خبرهاي وي درب
ــت كه چنين  ــران و آمريكا گفت: خبري وجود داش ــترك اي مش
ــتند  ــكل مي گيرد و برخي عالقه مند بودند و هس كميته هايي ش
ــيم. اظهارنظرها در همان زمان  ــته باش كه چنين فضايي را داش
ــي زمينه هاي موجود بود. وزارت امور خارجه در  نيز بدون بررس
ــي را انجام دهد، اين اقدام  ــگاه دولت نمي تواند چنين اقدام جاي

مربوط به بخش هاي غيردولتي و خصوصي است.
ــاي ايران و 1+5 گفت: جدول  ــاره ادامه گفت وگوه وي درب
زماني دقيق به مفهوم تعيين زمان و مكان براي ادامه گفت وگوها 

درنظر گرفته نشده و بزودي گفت وگوها انجام مي شود.
افخم در پاسخ به پرسشي درباره تاثير جنگ غزه بر مذاكرات 
ــته اي ما صرفا هسته اي است،  ــته اي گفت: مذاكرات هس هس
ــد موضوعات  ــي مايلن ــخصيت هاي سياس برخي محافل و ش
ــد، ولي مذاكرات ما  ــته اي گره بزنن ــف را به مذاكرات هس مختل
ــت و تالش ما  ــته اي اس صرفا برمبناي حل و فصل موضوع هس
بر اين است كه از تاثيرگذاري هر رويداد غيرمرتبط بر مذاكرات 

جلوگيري كنيم و فضاي سالم مذاكراتي حفظ شود.

رئيس جمهور  ديروز د ر اجتماع مردم شهر كرد تاكيد كرد: همان طور كه رهبر معظم انقالب بيان كردند، ما نرمش قهرمانانه خواهيم داشت و نرمش ذليالنه و تسليم در برابر قدرت هاي بزرگ ممنوع است/ عكس: سايت رياست جمهوري 

ــورمان كه ــر امورخارجه كش ــف، وزي ــواد ظري  محمدج
ــه همكاري هاي  ــت چهارجانب ــركت در نشس  به منظور ش
ــران، عمان،  ــورهاي اي ــران امور خارجه كش ــي وزي ترانزيت
تركمنستان و ازبكستان به مسقط سفر كرده است، در حاشيه 
ــالمي ايران در  ــر اولويت دولت جمهوري اس ــت ب اين نشس

گسترش روابط با كشورهاي همسايه تاكيد كرد.
ــف بن علوي، وزير مشاور در امور  ظريف در ديدار با يوس
ــوي  ــت چهارجانبه از س خارجه عمان از برگزاري اين نشس
ــاره به نقش استثنايي و قرار  دولت عمان قدرداني كرد و با اش
گرفتن كشورمان در قلب كريدورهاي تجاري ابراز اميدواري 
كرد، اين بزرگراه ترانزيتي بتواند در ارائه خدمات انتقال كاال 

از كشورهاي خليج فارس و آسياي ميانه نقش مهم خود 
ــران خارجه ايران و  ــعه منطقه ايفا كند. وزي را در توس
ــان همچنين در اين ديدار با تاكيد بر وجود روحيه  عم
تعامل و همكاري بين دو كشور، ابراز اميدواري كردند 
همكاري هاي دو كشور در جهت ارتقا و گسترش همه 

جانبه مناسبات توسعه يابد.
وزراي خارجه ايران و ازبكستان نيز در حاشيه نشست 

ــترش روابط دو  ــقط با يكديگر ديدار و زمينه هاي گس مس
كشور با توجه به مشتركات فرهنگي و همچنين ظرفيت هاي 
ــث و تبادل نظر قرار  ــعه روابط را مورد بح ــود براي توس موج
دادند. آنها با تاكيد بر ديدگاه رؤساي جمهوري اسالمي ايران 
ــتان در جريان ديدار سال گذشته خود در  و جمهوري ازبكس
حاشيه اجالس شانگهاي بر ضرورت ارتقاي همكاري ها در 
ــاي مختلف تأكيد كرده و ديدار مقامات عالي رتبه دو  حوزه ه
ــاز فعال سازي هر  ــور در فرصت هاي مختلف را زمينه س كش
ــتر روابط دانستند. ظريف در اين ديدار اولويت دولت  چه بيش
ــورهاي همسايه را  ــترش همكاري ها با كش روحاني در گس

مورد تأكيد قرار داد.
وزير امور خارجه كشورمان و محمد بردي اف وزيرخارجه 

ــتركات  ــتان نيز در ديدار جداگانه اي با تاكيد بر مش تركمنس
فرهنگي، تاريخي و همسايگي دو كشور بر ضرورت گسترش 
ــا در حوزه هاي مختلف تاكيد كردند. همكاري در  همكاري ه
زمينه موضوعات انساني از جمله تبادل زندانيان، همكاري ها 
ــعه و  در حوزه ترانزيت، حمل ونقل و راه آهن و همچنين توس

ــور به منظور  ــود امكانات مواصالتي، مرزي بين دو كش بهب
ــعه مناطق مرزي دو  ــهيل در انتقال كاال و همچنين توس تس
كشور از مهم ترين موضوعات مطرح شده در اين ديدار بود.

 جايگاه ويژه ايران در ترانزيت كاال 
از آسياي ميانه به خليج فارس

ــخنراني خود در  ــنبه شب در س محمدجواد ظريف سه ش
ــقط نيز  ــت چهارجانبه همكاري هاي ترانزيتي در مس نشس
ــطح  ــارت جهاني و مبادله كاال در س ــرد: تج ــان ك خاطرنش
ــت  ــي روز به روز در حال افزايش اس ــه اي و بين الملل منطق
ــاد به منظور  ــك داالن ترانزيتي قابل اعتم ــاد ي  و ايج
حمل و نقل منظم كاال و مسافر بين بنادر خليج فارس 
ــياي ميانه امري  ــورهاي آس ــاي عمان و كش و دري
ــبختانه با اجرايي شدن  ــت. خوش الزم و ضروري اس
ــوم به عشق آباد، آغازي  موافقت نامه ترانزيت موس
ــش همكاري هاي عملياتي بين  مبارك براي افزاي

كشورهاي عضو موافقت نامه خواهد بود.
ــبكه  ــتن ش او يادآوري كرد: ايران به دليل داش
ــب  ــاوگان كارآمد و مناس ــترده حمل ونقل و ن گس
ــا 15  ــي ب ــكي و درياي ــاي خش ــودن مرزه داراب
ــم زيرزميني ــود منابع عظي ــه و وج ــور منطق  كش
ــت كاال در منطقه جايگاه  ــل ترانزي ــل و نق  در حم
ــالمي ايران با عنايت  ويژه اي دارد و جمهوري اس
ــاي تجاري  ــب كريدوره ــرار گرفتن در قل ــه ق ب
ــه خدمات جريان  ــد نقش ويژه اي در ارائ مي توان
كاالي ترانزيت از كشورهاي حاشيه خليج فارس 
ــن فرصت مي تواند  ــياي ميانه ايفا كند. اي به آس
ــي درآمدهاي  ــوان مبنايي براي جايگزين به عن
ــورهاي عضو نيز ــد از ذخاير نفتي براي كش  عاي

 نگريسته شود.

ظريف: اولويت ايران، گسترش روابط با كشورهاي همسايه است

تمجيد مطهري از اقدام قاليباف
ــس در نامه اي به  ــران در مجل ــري، نماينده ته ــي مطه عل
ــرح تكريم  ــران، اجراي ط ــهردار ته ــاف، ش ــر قاليب محمدباق
ــت  ــتود و از وي خواس ــهرداري س بانوان را در ادارات مختلف ش
ــده، قرار نگيرد و ــنگيني كه به اين طرح ش  تحت تاثير هجمه س

 ثابت قدم بماند.
ــت: اجراي اين طرح،  ــه گزارش ايرنا، در اين نامه آمده اس ب
ــالم است كه بايد از  ــنديده و ملهم از دين مقدس اس اقدامي پس

سال ها پيش در سراسر كشور اجرا مي شد.
مطهري نوشته: اين يك مساله اجماعي ميان همه فقهاست 
كه جدايي محيط كار آقايان و بانوان بر اختالط آنها ترجيح دارد 
ــدور و در مواردي كه امكان آن وجود دارد محيط كار  و حتي المق

آنها بايد جدا باشد.
ــاخته شد، پس از مدتي جمعيتي  ــجد مدينه س زماني كه مس
ــجد مي شد افزايش يافت. پيغمبر اكرم دستور دادند  كه وارد مس
در ديگري براي مسجد ساخته شود تا بانوان از آن در رفت و آمد 

كنند و اختالط ميان زنان و مردان ايجاد نشود.
ــت  ــت: عجيب اس در ادامه نامه اين نماينده مجلس آمده اس
در انتقاداتي كه به اين طرح شده تنها چيزي كه مورد توجه واقع 
نشده، حكم و نظر اسالم است. معلوم نيست مخالفان اين طرح 
از چه چيزي ناراحت اند. گاهي از خدشه دار شدن كرامت انساني 
ــخن مي گويند و گاهي از تنافي اين طرح با  و توهين به زنان س
ــاني زن و  ــيون ها و معاهدات بين المللي. آيا كرامت انس كنوانس
ــود و اگر محيط كار آنها  مرد فقط در صورت اختالط حفظ مي ش
ــت؟ چه منطق و استداللي  ــده اس را جدا كرديم به آنها توهين ش
ــخن قرار دارد و اساسا چه ارتباطي ميان اختالط از  پشت اين س
يك طرف و حفظ كرامت انساني و احترام زنان و مردان از طرف 

ديگر وجود دارد؟!
ــازي،  ــت بگويند با جداس ــه ممكن اس ــان اين ك ــا بي وي ب
ــت، نوشت: خالق  ــده اس ــعور و عقل و اراده آنها توهين ش به ش
ــي خوب توجه دارد و  ــي غريزه جنس ــان ها كه به سركش ما انس
خواهان نيل انسان ها به سعادت خودشان است و ما را از خودمان 
ــت كه حتي المقدور از اختالط  ــد، دستور داده اس بهتر مي شناس
ــاني ما  بپرهيزيد و اگر به زعم مخالفان، با اين حكم كرامت انس
انسان ها مخدوش و به ما توهين شده است، ريشه اين امر را بايد 

در خلقت خود و حكمت خالق جستجو كرد.
ــاله كنوانسيون ها و  ــت: اما در مورد مس مطهري افزوده اس
معاهدات بين المللي، روشن است كه مالك ما اسالم است و بايد 

اين معاهدات را به سوي احكام اسالم هدايت كنيم.
وي در بخش ديگري از اين نامه به كتاب «مساله حجاب»، 
ــت: ايشان  ــاره كرد و نوش ــهيد آيت اهللا مطهري اش ــته ش نوش
مي گويد(نقل به مضمون) وقتي دقت مي كنيم مي بينيم بيشتر، 
ــكارچي هستند كه از آزادي زن به معني اختالط و  اين مردان ش
ــد، چون مي بينند اگر اصول عفاف  ــاري او دفاع مي كنن بي بندوب
ــا هزينه ناچيز  ــر نمي توانند از زنان مختلف ب ــود ديگ رعايت ش

كام برگيرند.

رئيس مجلس: بايد به آداب 
جمهوريت پايبند بود

ــدار نمايندگان  ــالمي در دي ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــك راه و صراط  ــوزي گفت: جمهوريت ي ــس دانش آم مجل

است كه بايد به آداب آن پايبند بود.
به گزارش ايسنا، علي الريجاني در اين ديدار كه در تاالر 
ــالمي برگزار شد، با بيان اين كه  ــوراي اس مدرس مجلس ش
ــكل گرفت، اما نهايتا با  ــروطيت در يكصد سال پيش ش مش
ــان دوره عقيم ماند، تصريح كرد: با ــكالتي در هم  وجود مش

ــت ابعاد  ــر جمهوري ــالمي فك ــا انقالب اس ــن  ب ــود اي  وج
گسترده تري پيدا كرد و سامان يافت.

ــن پايين در  ــه داد: اين موضوع بايد از س ــي ادام الريجان
ــالي در  ــكل بگيرد تا افراد در بزرگس ــت افراد ش نهاد و سرش
ــيار  ــند؛  زيرا  اين آداب بس ــور به آداب آن مقيد باش اداره كش
ــل جديد كمك مي كند و  ــت و به مشاركت نس ــمند اس ارزش
ــت بشناسيم و  ــت كه هدف را درس يكي از اين آداب اين اس

به آن پايبند باشيم.
ــكيل چنين مجالس و  ــان كرد: هدف از تش وي خاطرنش
ــازمان هايي اين است كه ما هدف را دقيق شناخته و آن را  س
دنبال كنيم و هدف اين است كه ما در مشاركت در امور كشور، 
تصميم سازي ها و تصميم گيري ها، تجربه پيدا كنيم و برآيند 

آراي مختلف مي تواند تصميم مشاركتي را حاصل كند.
رئيس مجلس با تاكيد بر اين كه نبايد تقليدي عمل كرد، 
تصريح كرد: ابتكارات نقش مهمي در كشور دارد و زنده بودن 

جامعه را نشان مي دهد.
ــبت به  ــاره به انتقاد دانش آموزان نس ــه با اش وي در ادام
نبود عدالت آموزشي در كشور اظهار كرد: در نظام جمهوري 
ــائلي كه وجود دارد، عدالت آموزشي  ــالمي، يكي از مس اس
است و تالش زيادي مي شود و هزينه هاي زيادي نيز صرف 
ــتراتژي جمهوري اسالمي اين است  آن مي گردد و قطعا اس
ــده و در همين باره، كاستي ها  ــي برقرار ش كه عدالت آموزش

نيز رفع شود. ديدار وزير امور خارجه كشورمان با معاون نخست وزير عمان

مهار بحران آب، با صرفه جويي و بهره برداري علمي
رئيس جمهور تاكيد كرد:


