
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام:

تفرقه افكنى بين مردم برنامه تاريخى استبداد و استعمار است
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تفرقه افكنى 
ــتعمار و  ــتبداد ، اس ــردم را برنامه تاريخى اس ــن م بي

فرعون هاى ستمگر دانست.
ــمى رفسنجانى در  ــنا، آيت اهللا هاش به گزارش ايس
ــتاد بزرگداشت شهداى منصورون كه  ديدار اعضاى س
ــكيالتى سال هاى قبل از انقالب هستند،  از مبارزان تش
ــرمايه اى براى كشور و  پيشتازان انقالب اسالمى را س
يادآور روزهاى پرشكوه دهه فجر خواند و گفت: خوب 
است كه جوانان با سوابق مبارزان و ماهيت انقالبى آشنا 

شوند.
ــنايى  ــخيص مصلحت نظام آش رئيس مجمع تش
ــل از پيروزى انقالب را  ــرايط قب جوانان با اوضاع و ش
ضرورت سياسى و اجتماعى انديشه هاى آنان دانست 
ــه آغاز مبارزه تصويب انجمن هاى ايالتى  و گفت: نقط
و واليتى در دولت رژيم پهلوى بود كه نيروى خفته و 

سركوب شده از رژيم پهلوى اول را بيدار كرد.
هاشمى رفسنجانى آگاهى و رهبرى امام و حضور 
ــه پهلوى را عامل  ــردم براى مبارزه با مصوب بى نظير م
ــت رژيم در آن مقطع خواند و گفت: با حضور  شكس
پر هيمنه مردم و اجماع روحانيون و طلبه ها و هدايت 

امام(ره) اولين شكست را در زمان خفقان تجربه كرد.
ــرايط سياسى آن روزها و  وى با ارائه تحليلى از ش
ــفيد را تالش رژيم براى  ــلطنت، انقالب س اهداف س
جبران شكست در ماجراى انجمن هاى ايالتى و واليتى 
ــعارها هم، برنامه غربى ها  توصيف كرد و گفت: آن ش
ــتى بود كه  ــور هاى كمونيس ــراى اجرا در مقابل كش ب
ــا  امام(ره) اهداف فريبكارانه آنها را درباره هر بند افش
مى كرد. هاشمى رفسنجانى، رفراندوم انقالب سفيد را 
دسيسه رژيم پهلوى براى فريب مردم خواند و با تمجيد 
ــادآورى اتفاقات مهم  ــات امام و مبارزين، به ي از اقدام
تاريخى تا 15 خرداد پرداخت و گفت: يكى از كارهاى 
ــربازى اجبارى طلبه هاى معاف بود كه شايد آن  آنها س
ــردم و مبارزين تلخ بود، اما به قول امام،  روزها براى م
جوانان روشن ضمير رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
ــوه و مؤثر مردم را از  ــام، پانزده خرداد و حضور انب نظ
مقاطع حساس تاريخ انقالب دانست و گفت: حضور 

ــگى امام  مردم در آن روز، مصداق تكيه و تأكيد هميش
ــر و در همه مراحل به آن  ــردم بود كه تا آخر عم بر م

پايبند بودند.
ــوى رژيم پهلوى و  ــس و حصر امام از س وى حب
ــازماندهى  ــان در جامعه را موجب س ــت خفق حاكمي
جوانان در گروه هاى فرهنگى، مذهبى و سياسى دانست 
ــرايط احساسات سياسى و عواطف  و گفت: در آن ش
انسانى، تفكر مبارزات مسلحانه را در بين مبارزين زنده 

كرد، اما امام همچنان بر مردم تأكيد مى كردند.
ــنجانى با ذكر خاطره اى كه يكى از  ــمى رفس هاش
ــران رژيم پهلوى از امام براى ترور شاه در يكى از  افس
ــت و امام اجازه ندادند، گفت:  برنامه ها اجازه مى خواس
ــلحانه مركب از جوانان در سنين  كم كم گروه هاى مس
ــناخته و كشف  ــكل گرفتند كه به مرور ش مختلف ش
مى شدند. وى در ادامه تحليل دوره هاى مختلف، به دهه 
چهل و تشكيل گروه هاى فراوان در نقاط مختلف كشور 
ــاره كرد و گفت: متأسفانه بسيارى از آن گروه ها به  اش
خاطر افكار كمونيستى و تالش هاى التقاطى، به انحراف 

كشيده شدند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
ــخت توصيف كردن شرايط مبارزه در سال هاى اول  س
دهه 50، گفت: امام در تبعيد و بزرگان مبارزه در زندان 
بودند، اما آتش زير خاكستر روحيات انقالبى جوانان، 
ــلحانه را به راه انداخت تا به رژيم پهلوى  تبليغات مس
بگويند مردم ايران در همه اعصار بخار و بخارايى دارند. 
وى با تشريح اوضاع نفس گير زندان ها و شكنجه هاى 
جسمى و روحى مبارزان، به خاطره اى از زندانى  شدن 
آيت اهللا خامنه اى اشاره كرد و گفت: 8 ماه از ايشان خبر 
ــفر مبارزاتى به اروپا و آمريكا، مقابل  ــتيم و در س نداش
ــنيدم و از  ــودم كه خبر آزادى اش را ش ــازمان ملل ب س
ــتالى حاوى نمادى از زندان و آزادى  همانجا كارت پس
ــتادم. رئيس مجمع تشخيص مصلحت  ــان فرس برايش
نظام، فضاى باز سياسى سال هاى آخر مبارزه را فرصتى 
ــوى و برنامه غربى ها  ــتباه رژيم پهل براى مبارزين، اش
دانست و گفت: نتيجه آن، راهپيمايى بزرگ قيطريه در 
روز عيد فطر بود كه نشان داد آتش مبارزه در كوچه پس 

كوچه هاى سراسر كشور زنده است.

ــانه رژيم  ــاى ددمنش ــنجانى جنايت ه هاشمى رفس
ــتار  پهلوى در حمله هاى نظامى به صفوف مردم و كش
آنان را تقبيح كرد و گفت: خون شهيدان، اراده مردم را 
در رگ غيرت به جوش آورد و به صحنه هاى ميليونى 

در راهپيمايى ها رسيديم.
وى با يادآورى جمله از سر پشيمانى شاه خطاب به 
مردم كه «صداى انقالب شما را شنيدم»، آن را دير هنگام 
دانست و گفت: زمانى بود كه مردم و مبارزين خود را 

براى استقبال از امام عزيز آماده مى كردند.
ــام به مقطع  ــخيص مصلحت نظ رئيس مجمع تش
ــاره  ــت اش 12 بهمن و نگرانى مبارزين براى سرنوش

ــل امام در فرودگاه  ــرد و گفت: وقتى هواپيماى حام ك
ــت، فرياد شوق، شكر و اشتياق مبارزين  مهر آباد نشس
و مردم برخاست. هاشمى رفسنجانى با ذكر خاطراتى 
ــتقبال امام در 12 بهمن گفت: تلخ ترين لحظه آن  از اس
روز شيرين، پرواز هلى كوپتر حامل امام از بهشت زهرا 
ــيدن خبر حضور ايشان در منزل برادرشان  بود و تا رس
نبض انقالبيون و مردم كند مى زد. وى حضور مردم در 
حمايت از انقالب را «كوهكن» توصيف كرد و گفت: 
رهبرى بى نظير امام و زبرالحديدهاى مقاوم، انقالبى را 
ــيع و اسالم ثبت كرده اند كه پس از  در تاريخ ايران، تش

حكومت كوتاه امام على(ع)، بى نظير است.
هاشمى رفسنجانى با تجليل از زحمات گروه هاى 
ــورون، گفت: در مقابل آنها  متعدد انقالبى، مانند منص
گروه واليتيون بودند كه مبارزه را بر افراشته  كردن پرچم 
ــگفتا كه االن خود را وارث  ــتند و ش ضاللت مى دانس

انقالب مى دانند و از مردم طلبكارند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد موكد 
ــل انقالب، گفت: نبايد با  ــر نقش مردم در همه مراح ب
تشكيل گروه هاى جعلى و شعارهاى انحرافى و توخالى 
ــود كه مهمترين سرمايه  صف اتحاد مردم تضعيف ش
نظام است. وى تفرقه افكنى بين مردم را برنامه تاريخى 
استبداد و استعمار و فرعون هاى ستمگر دانست و گفت: 
بايد با اتحاد به استقبال دهه فجر برويم و راهپيمايى 22 
بهمن امسال را به عنوان تابلوى وحدت مردم به جهانيان 

نشان بدهيم.

كوتاه از بهارستان

جوابيه

 2   سياسىاخبار كوتاه
انسجام ملى براى مبارزه با داعش 

رئيس مجلس شوراى اسالمى در ديدار با وزير كشور 
عراق تنها راه مبارزه با گروه تروريستى داعش در عراق را 
تقويت و تحكيم انسجام ملى و تشكيل نيروهاى مردمى در 
كنار ارتش عراق دانست و افزود: اقدامات موفق ارتش و 
نيروهاى مردمى عراق با حمايت مرجعيت توانسته سدى 
محكم در برابر نيروهاى افراطى ايجاد كند.  به  گزارش 
باشگاه خبرنگاران، محمدسالم الغبان وزير كشور عراق 
ــوراى اسالمى ديدار  با على الريجانى رئيس مجلس ش
ــدار با تاكيد بر  ــرد. الريجانى در اين دي و گفت وگو ك
ضرورت حفظ تماميت ارضى عراق به تحركات برخى 
كشورها براى تجزيه اين كشور اشاره كرد و گفت: حفظ 
ــت ارضى عراق به عنوان  و تقويت يكپارچگى و تمامي
ــالم يك امر راهبردى  ــور مهم اسالمى در جهان اس كش
براى جمهورى اسالمى ايران است.  رئيس مجلس، ايجاد 
اشتغال و احياى زيرساخت هاى صنعتى عراق را بسيار 
ــيس  مهم خواند و تصريح كرد:  عمران و آبادانى و تاس
ــرفت و  كارخانجات صنعتى در عراق مى تواند به پيش
ــور منجر گردد و به تثبيت امنيت و  توسعه در اين كش
آرامش در عراق كمك نمايد. وى با تقدير از برنامه ريزى 
خوب و مناسب مقامات عراقى در برقرارى امنيت زائران 
ــينى خاطرنشان كرد: برقرارى ثبات  در ايام اربعين حس
ــان داد دولت و نيروهاى نظامى عراق  در ايام اربعين نش
ــى و كارايى بااليى در جهت برقرارى امنيت در  از تواناي
اين كشور برخوردارند. در اين ديدار محمدسالم الغبان 
ــر از حمايت هاى جمهورى  ــور عراق با تقدي وزير كش
اسالمى ايران از دولت و ملت عراق در سال هاى دشوار 
اخير گفت: دولت و مردم عراق هيچگاه كمك هاى مادى 
ــوى دولت و ملت ايران را فراموش نخواهند كرد  و معن
و استمرار اين كمك ها يك امر مهم براى دولت و ملت 
عراق مى باشد.  وى افزود: ايستادگى مرجعيت و اتحاد 
ــت عراق در برابر نيروهاى  مردم عراق رمز پيروزى مل
ــور عراق با اشاره  ــد. وزير كش افراطى و مهاجم مى باش
به ناامنى ايجاد شده در كشورش تصريح كرد: برقرارى 
ــراق مى تواند به تثبيت صالح و  ــش و امنيت در ع آرام
ــت در منطقه منجر گردد. وى اقدامات ائتالف عليه  امني

داعش در عراق را غيرموثر و ناكافى خواند. 
 

نفت 40 دالرى به واقعيت  
نزديك است

يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس معتقد است 
ــال 94 به واقعيت هاى  كه نفت 40 دالرى در بودجه س
موجود نزديك تر است. ابراهيم نكو با اشاره به دو ديدگاه 
مجلس درباره مباحث مربوط به قيمت نفت به باشگاه 
خبرنگاران گفت: ديدگاه اول به حذف درآمدهاى نفتى 
ــال 94 اشاره دارد كه اين ديدگاه مى تواند  در بودجه س
ــى كند. عضو  ــال آت ــه بودجه س ــى را متوج مخاطرات
كميسيون اقتصادى گفت: برخى از جمله بنده معتقديم 
ــال 94 از  كه بايد نرخ قيمت فروش نفت در بودجه س
ــبختانه  72 دالر به 40 دالر تغيير پيدا كند چرا كه خوش

ــناريوهاى مختلف  وزير اقتصاد هم در اين رابطه از س
قيمت نفت از 40 تا 70 دالر خبرداده است. وى با اشاره 
به اجماع يا عدم اجماع نمايندگان براى رساندن قيمت 
ــال 94 به رقم 40 دالر گفت:  فروش نفت در بودجه س
ــنهاد رقم 40 دالر براى فروش نفت در بودجه  اگر پيش
مورد موافقت نمايندگان قرار نگيرد بايد به اين موضوع 
ــا در نظر گرفتن واقعيات  ــك كرد چرا كه ما نبايد ب ش

موجود درباره بودجه سال 94 تصميم گيرى كنيم.
 

فاصله خط فقر يك ميليون و 250 
هزار تومانى با واقعيت هاى جامعه 

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ــاس واقعيت هاى جامعه، زندگى براى يك  گفت: بر اس
خانواده 5 نفره با 2 ميليون تومان درآمد ماهانه هم ممكن 
ــى اعالم مى شود كه خط فقر  نيست، پس بر چه اساس
يك ميليون و 250 هزار تومان است. سيد سعيد زمانيان 
دهكردى در گفت و گو با خانه ملت، در واكنش به اخبار 
ــده، مبنى بر اينكه خط فقر براى يك خانواده  منتشر ش
ــت، گفت: به  5 نفره، يك ميليون و 250 هزار تومان اس
ــرايط  ــده بنده اين آمار واقعى نبوده و با توجه به ش عقي
كنونى، مشخص نيست كه اين آمار بر چه اساسى منتشر 
مى شود. نماينده شهركرد افزود: بر اساس واقعيت هاى 
جامعه، زندگى براى يك خانواده 5 نفره با 2 ميليون تومان 
درآمد ماهانه هم ممكن نيست، پس بر چه اساسى اعالم 
مى شود كه خط فقر يك ميليون و 250 هزار تومان است. 
وى تصريح كرد: عدم كنترل بازار و ركود تورمى حاكم 
بر اقتصاد باعث شده كه خط فقر، رقمى بيش از يك يا 2 
ميليون تومان باشد و بايد ديد كه استدالل محاسبه كنندگان 

براى اعالم اين رقم چه بوده است.

انتقاد از بى برنامگى بنياد شهيد
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با انتقاد 
از وجود بى برنامگى در بخش اقتصادى بنياد شهيد و امور 
ــوى  ايثارگران، گفت:  در صورت ادامه روند كنونى از س
ــهيد جمع آورى امضا براى پاسخگويى رياست  بنياد ش
آن به مجلس و رئيس قوه مقننه صورت خواهد گرفت. 
عبدالوحيد فياضى در گفت وگو با خانه ملت گفت: ورود 
ــهيد به فعاليت هاى اقتصادى از طريق شركت ها  بنياد ش
ــازمان  ــتگاه هاى تابعه خود از جمله بانك دى، س و دس
اقتصادى كوثر كه يكى از هلدينگ هاى آن كشاورزى بوده 
و همچنين شركت زربال  طيور قابل توجيه نيست. نماينده 
نور با بيان اينكه بارها به بنياد شهيد و امور ايثارگران در 
خصوص انجام رسالت اصلى تذكر داده شده است، افزود: 
در صورت ادامه روند كنونى از سوى بنياد و بى توجهى 
به دغدغه هاى جامعه شاهد و ايثارگر به طور حتم شيوه 
برخورد مجلس تغيير خواهد كرد. اين نماينده مجلس 
نهم، ادامه داد: در صورتى كه بنياد شهيد وظايف و رسالت 
ــام ندهد به طور حتم با جمع آورى امضا از  خود را انج
سوى نمايندگان در خصوص پاسخگويى رياست بنياد به 

مجلس و رئيس قوه مقننه تصميم گيرى خواهد شد.

جوابيه روابط عمومى اتوبوسرانى
ــتگاه كارتخوان در  پاســخ مطلب «خرابى دس

ايستگاه كوى نصر»
احتراما، با عنايت به مطلب مندرج در آن روزنامه 
ــتگاه  ــخ 1393/10/10، با عنوان «خرابى دس به تاري
كارتخوان در ايستگاه كوى نصر» به آگاهى مى رساند: 
غيرفعال بودن كارتخوان مقطعى و به علت مشكالت 
نرم افزارى و عمرانى مى باشد. لذا با هماهنگى هاى به 
ــازمان كنترل ترافيك، در حال حاضر  عمل آمده با س
ــتگاه ياد شده  ــكل قطعى دستگاه كارتخوان ايس مش

مرتفع و دستگاه فعال مى باشد.

استيصال فرهنگى غرب 
وزير دادگسترى گفت: اتفاقات اخير و توهين نشريه 
ــان دهنده اوج استيصال  غربى به پيامبر اسالم(ص) نش
ــت و مدعيان غربى كه  ــى فرهنگى غرب اس و خودزن
ــر، زنان، كودكان و غيره را  مى گويند چرا ما حقوق بش
ــم آزادى بيان، با اهانت به  رعايت نمى كنيم، خود به اس
ــالم(ص) به بيش از يك ميليارد انسان توهين  پيامبر اس
ــالم مصطفى  ــنا، حجت االس ــد. به گزارش ايس كرده ان
پورمحمدى در ادامه جلسه تفسير قرآن در جمع كاركنان 
ــترى و سازمان تعزيرات حكومتى دليل  وزارت دادگس
ــى و ايادى آنها  ــورهاى غرب موضع گيرى هاى اخير كش
در منطقه را استيصال عميق آن ها در مواجهه با انقالب 
اسالمى عنوان كرد و گفت: غرب و دست نشاندگان آن در 
منطقه، به اين نكته رسيده اند كه انقالب اسالمى بساط آنها 
را بهم خواهد ريخت و از اين رو در عرصه هاى مختلف 
اقتصادى، سياسى، فرهنگى و غيره دست به انواع خودزنى 
مى زنند. وى افزود: براه انداختن جريان داعش از سوى 
غربى ها نيز نوعى خودزنى است و اينها به ابزارى متوسل 
شده اند كه براى خودشان نيز خطرناك است؛ چراكه اين 
تهديد و ترور، روزى به خودشان باز خواهد گشت كه 
ــه اى از آن را در جريان اخير پاريس شاهد بوديم.  گوش
پورمحمدى با بيان اينكه در حال حاضر همه كشورهاى 
منطقه در معرض تهديد هستند، تصريح كرد: جريانات 
فرهنگى اتفاق افتاده نيز نوعى خودزنى است و مدعيان 
ــر، زنان، كودكان  غربى كه مى گويند؛ چرا ما حقوق بش
ــم آزادى بيان، با  و غيره را رعايت نمى كنيم؛ خود به اس
اهانت به پيامبر اسالم(ص) به بيش از يك ميليارد انسان 

توهين كرده اند. 

شهادت سردار  اهللا دادى در سوريه 
روابط عمومى سپاه در اطالعيه اى از شهادت سردار 
ــى اهللا دادى در جغرافياى  ــدار محمد عل ــرتيپ پاس س
مقاومت اسالمى و در دفاع از حرم و مردم مظلوم سوريه 
ــى از اين اطالعيه  ــنا، در بخش خبر داد. به گزارش ايس
ــت: سردار سرتيپ پاسدار محمد على اهللا دادى  آمده اس
از فرماندهان شجاع، مخلص و خردمند سپاه پاسداران 
ــالمى  بود كه نقش آفرينى هاى مؤثر وى در  انقالب اس
ــپس در فرماندهى سپاه الغدير  دوران دفاع مقدس و س
استان يزد براى هميشه ماندگار و الهام بخش نسل هاى 
ــالمى خواهد بود. اين اطالعيه  امروز و فرداى ميهن اس
افزوده است: اين فرمانده مؤمن و واليت مدار كه در مقام 
مستشارى براى كمك به دولت و ملت سوريه در مقابله 
با تروريست هاى تكفيرى- سلفى به اين كشور عزيمت 
كرده بود، مشورت هاى تعيين كننده اى در راستاى توقف 
و خنثى سازى جنايات و توطئه هاى اين فتنه صهيونيستى 
ــتى در جغرافياى سوريه ارائه و نام و ياد خود  تروريس
ــالمى و ضد  را در زمره مدافعين و حاميان مقاومت اس
صهيونيستى ثبت كرد. در ادامه اين اطالعيه با اشاره به 
ــردار اهللا دادى آمده است: گروهى از  ــهادت س نحوه ش
ــالمى همراه با سردار  رزمندگان و نيروهاى مقاومت اس
رشيد اسالم محمد على اهللا دادى در حين بازديد از منطقه 
«قنيطره» مورد حمله بالگرد نظامى رژيم صهيونيستى قرار 
ــردار دالور همراه با  گرفتند كه بر اثر اين جنايت اين س

تعدادى از اعضاى حزب اهللا به شهادت رسيدند.

بى خبرى رحيمى  از راى ديوان 
وكيل مدافع محمدرضا رحيمى مى گويد هنوز موفق 
نشده از مفاد راى صادره توسط ديوان عالى كشور درباره 
ــود. محمدرضا نادرى در گفت وگو با  موكلش مطلع ش
ايسنا، با بيان اينكه هنوز راى صادر شده از سوى ديوان 
عالى كشور درباره محمدرضا رحيمى به او ابالغ نشده 
است، اظهار كرد: به شعبه 11 ديوان عالى كشور مراجعه 
كردم ولى مدير دفتر اين شعبه صراحتا گفت من راى را 
ندارم كه به شما بدهم. نادرى گفت كه از طريق رسانه ها 
از تصميم گيرى ديوان عالى كشور نسبت به راى صادره 
ــتان تهران درباره  ــوى شعبه 76 دادگاه كيفرى اس از س
محمدرضا رحيمى مطلع شده است. پس از مطرح شدن 
نام محمدرضا رحيمى  در ارتباط با پرونده اختالس از 
ــت خبرى  ــخنگوى قوه قضاييه در نشس بيمه ايران، س
ــووالن دولت  درباره صدور قرار مجرميت يكى از مس
سابق در پرونده هاى بيمه و ارز و وجود 25 يا 29 عنوان 
ــت و  اتهامى براى او گفت كه اصل موضوع صحيح اس

قرار مجرميت براى اين فرد صادر شده است.

استاندار مركزى منصوب نشده است
ــى گمانه زنى ها  ــور با رد برخ ــم مقام وزير كش قائ
ــتان مركزى اعالم كرد:  ــتاندار جديد اس در انتصاب اس
استاندار جديد اين استان هنوز منصوب نشده است و 
اين موضوع در حال بررسى است. حسينعلى اميرى در 
ــووليت  گفت وگو با ايرنا افزود: هيچ گزينه اى براى مس
ــتان مركزى هنوز به تاييد نهايى نرسيده  استاندارى اس
ــين مقيمى استاندار استان مركزى با  است.  محمد حس
ــمت قائم مقام و معاون امور  ــور به س حكم وزير كش

سياسى وزارت كشور منصوب شد.

ارتباط خالصانه بين مردم و رهبرى
رييس دفتر رهبر معظم انقالب گفت: ارتباط صميمى 
 و خالصانه اى بين مردم و رهبر فرزانه انقالب وجود دارد 
و چنين ارتباطى در هيچ جاى دنيا وجود ندارد. به گزارش 
ايرنا، حجت االسالم محمد محمدى گلپايگانى در مراسم 
تكريم و معارفه نماينده ولى فقيه در جمعيت هالل احمر 
ــران را ملت بزرگى توصيف كرد و گفت: مردم  ملت اي
ــد و هر چه به اين  ــتحقاق همه گونه خدمت را دارن اس
ــه حوادث اخير در  ــت. وى ب ملت خدمت كنيم كم اس
منطقه و اعمال تروريستى در كشورهاى مختلف اشاره 
ــى فكر نمى كرد اين  كرد و گفت: در حوادث عراق كس
كشور نجات يابد و اين دشمنان گرگ و خونخوار داعش 
كه روى هيتلر را سفيد كردند بتوان شكست داد. رييس 
دفتر رهبر معظم انقالب ادامه داد: عكسى دارم كه اعضاى 
ــربريده قربانيان خود فوتبال بازى مى كنند.  داعش با س
حجت االسالم محمدى گلپايگانى افزود: اين جنايتكاران، 
عراق را خورده خود مى دانستند و به دنبال اين بودند كه 
ــته و فرو ببرند و مشاهده  ــور را در دهان گذاش اين كش
ــم در حال بلعيدن آن بودند. وى ادامه داد: آنها فكر  كردي
مى كردند كه به زودى نجف و كربال را از بين خواهد برد 
حتى مى گفتند پس از نجف و كربال، شهرمقدس مشهد را 
هم خراب خواهيم كرد اما فكر يك جا را نكرده بودند آن 
هم فتواى آيت اهللا سيستانى بود. رييس دفتر رهبر معظم 
انقالب خاطرنشان كرد: فتواى ايشان باعث شد همه مردم 
عراق از جمله بازاريان ، زنان، جوانان و مردم كوچه و بازار 
براى دفاع از سرزمين خود بسيج شوند. حجت االسالم 
محمدى گلپايگانى، برگزارى راهپيمايى در غرب با عنوان 
مبارزه با تروريست را پررويى تمام دانست و گفت: بلند 
مى شوند و به دنبال مبارزه با تروريست هستند در صورتى 

كه خودشان مظهر تروريست هستند.

رئيس جمهورى با تأكيد بر اين كه دستيابى به هواى 
ــردم دارد، گفت:   ــالم و مطلوب نياز به كمك همه م س
ــت محيطى فراوانى وجود دارد كه در  ــكالت زيس مش
ــته اقدامات فراوانى براى حل آنها  يكسال و نيم گذش
ــيدن به نقطه مطلوب نياز به  ــده، اما براى رس انجام ش
ــنا،  ــك همه مردم داريم. به گزارش ايس حضور و كم
حجت االسالم حسن روحانى كه به مناسبت روز هواى 
ــهرى «مترو» براى رسيدن به محل كار  پاك در قطار ش
ــن و در دوران قبل از  ــت گفت: پيش از اي حضور داش
رياست جمهورى گاهى اوقات از وسيله نقليه عمومى 
استفاده مى كردم و مترو وسيله خوبى است كه در اختيار 
ــيارى براى راه اندازى آن  مردم قرار گرفته و ساليان بس
ــت. رئيس جمهور پيش از شركت در  ــده اس تالش ش
جلسه شوراى عالى محيط زيست افزود: امروز استفاده 
مسئوالن از وسايل حمل و نقل عمومى به مناسبت روز 
ــت، براى اينكه مردم توجه كنند  هواى پاك نمادين اس

ــيم و يكى  ــالم و مطلوب برس كه بايد به يك هواى س
ــيدن به اين نقطه استفاده از وسايل نقليه  از راه هاى رس
عمومى و استفاده كمتر از وسايل نقليه شخصى است. 
ــى ضرورت توجه به زمين، آب و هواى پاك را  روحان
خاطر نشان ساخت و اظهار اميدوارى كرد كه اين روز 
ــوى مردم و مسئوالن براى مبارزه با  آغاز توجهى از س
آلودگى هوا و تالش همگانى و دلسوزانه براى رسيدن 
به نقطه مطلوب باشد. رئيس جمهور در پاسخ به سوالى 
ــور با مردم در  ــوص صحبت هاى رئيس جمه در خص
ــهرى، گفت: اين اتفاق بسيار خوب بود  داخل قطار ش
ــويم كه خواسته هايى  كه ناگهان با جمعيتى روبه رو ش
دارند و از پيش درباره اولويت هايشان نيز فكر نكرده اند. 
ــته ها كه مطرح شد، قابل پيگيرى  برخى از اين خواس
است. روحانى گفت: برخى راجع به سياست خارجى 
نظر داشتند و مى خواستند كه مذاكره ادامه داشته باشد، 
برخى راجع به شرايط مترو و ازدحام و شلوغى بيش از 

ــتند، برخى راجع به  ــاعات گاليه داش حد در برخى س
دانشگاه و كنكور و مشكالت مقاطع كارشناسى ارشد 
و دكترى نظراتشان را مطرح كردند و خانمى راجع به 
اخالق عمومى در جامعه و اقداماتى كه بايد انجام شود، 
سخن گفت. در اين حضور سرزده، رئيس جمهورى به 
همراه خانم معصومه ابتكار رييس سازمان محيط زيست، 
ــتگاه آزادى تا ايستگاه امام على(ع) را با  حد فاصل ايس
ــورى با قرار  ــد و رئيس جمه ــهرى طى كردن قطار ش
ــت و  گرفتن در كنار مردم، پاى صحبت هاى آنها نشس
ــايل روز شنيد. پس از آن  ديدگاه هايشان را درباره مس
روحانى در دومين جلسه شوراى عالى محيط زيست در 

دولت يازدهم حضور يافت. 
ــه با اشاره به اهميت  رئيس جمهورى در اين جلس
ــت محيطى بر پرهيز از بخشى نگرى در  ــايل زيس مس
ــت  ــن آيين نامه ها و قوانين مربوط به محيط زيس تدوي
ــكارى و هماهنگى همه  ــتار هم ــد كرد و خواس تأكي

ــظ و صيانت از  ــا به منظور حف ــا و وزارتخانه ه نهاده
ــور در عين توجه به موضوع توسعه  منابع طبيعى كش
ــد. در اين جلسه موضوع قانون  و مسايل اجتماعى ش
ــال مورد  نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا پس از 10 س
ــد، استاندارد جديد  بازنگرى قرار گرفت و مصوب ش
در خصوص خروجى آالينده هاى وسايل نقليه موتورى 
ــود. همچنين كليات سند مطالبه ضرر و زيان  تعيين ش
قانون صيد و شكار به منظور جلوگيرى از شكار بى رويه 
ــد جزئيات  و قاچاق حيات وحش تصويب و قرار ش
ــتگاه هاى مربوطه مورد بررسى  بيشتر با هماهنگى دس

قرار گرفته و سپس به عنوان مصوبه ابالغ شود.

رئيس جمهور:
بايد به يك هواى سالم و مطلوب برسيم

معاون حقوقى رئيس جمهور به پيشنهاد تغيير ماده 
ــاره كرد و گفت: در اين ماده در  989 قانون مدنى اش

ــى كرده اند و يا  ــه ترك تابعيت ايران ــورد افرادى ك م
ــده است كه اجازه  تابعيت مضاعف دارند صحبت ش
حضور در مشاغل دولتى را ندارند و نمى توانند اموال 
غيرمنقول را تصاحب كنند، اما با توجه به تأثير آن در 
ــت خارجى و منافع ملى مان و چگونگى  حوزه سياس
ــاتيدمان كه در خارج از كشور حضور  استفاده از اس
ــت كه قانون تابعيت كه به طور پراكنده  دارند نياز اس
به آن پرداخته شده است مورد پژوهش قرار گيرد. به 
گزارش ايسنا، الهام امين زاده در اولين نشست بررسى 
ــتگاه هاى اجرايى با  نيازهاى پژوهشى و آموزشى دس
ــاره به اين كه  رويكرد حقوقى در دولت يازدهم با اش
ــى در معاونت  ــى پژوهش هاى حقوق ــوراى علم ش
حقوقى رياست جمهورى تشكيل شده است به موضوع 
ــى مى پردازد،  ــش در حوزه حقوق ــوزش و پژوه آم
ــفرهاى استانى با حضور نمايندگان  اظهار كرد: در س

ــوراى هماهنگى استانى را  وزارتخانه هاى مختلف ش
نيز تشكيل داده ايم و در اين رابطه به جمع بندى هايى 
ــيده ايم، بنابراين مركز آموزش و پژوهش به دنبال  رس
ــگاه هاى حقوقى و  ــتفاده از دانش ــتادى با اس كار س
معاونين حقوقى دستگاه هاى اجرايى است تا در اين 
ــى در درون  ــه جانبه در حوزه پژوهش حقوق كار س
ــى كارآمدى ايجاد  ــام ادارى – حقوق قوه مجريه نظ
شود. امين زاده با تأكيد بر اين كه قانون گرايى و دانش 
محورى در حوزه ستادى حقوقى دولت بسيار اهميت 
دارد، گفت: براى حذف موازى كارى ها با قواى ديگر 
در تماس هستيم و معتقديم بايد ساماندهى بيشترى در 
قوه مجريه اتفاق بيفتد؛ چرا كه تماس بيشترى با مردم 
ــكالت چيست و پژوهش ها را بايد  دارد تا بدانيم مش

از كجا شروع كنيم. 
وى با اشاره به اهميت كاهش اختالف وزراتخانه ها 
و حفظ بيت المال، تصريح كرد: در هر وزارتخانه بايد 
ــنجى الزم انجام شود و ما در نتيجه پژوهش ها  نيازس
ــيد چرا كه ممكن  الزاماً به كتاب يا مقاله نخواهيم رس
است نتيجه پژوهش ها در هر وزارتخانه قانون جامعى 
ــد كه براى ما از اهميت بيشترى برخوردار است.  باش
معاون حقوقى رئيس جمهور خاطرنشان كرد: متأسفانه 
ــگاه هاى تهران  غالباً اطالعات از وزارتخانه ها به دانش
منتقل مى شود در حالى كه در سفرهاى استانى شاهد 
ــيار زياد و غنى بودن دانشجويان و اساتيد  فعاليت بس
ــتانى بوديم كه مى توانند در راستاى  دانشگاه هاى اس

پژوهش هاى حقوقى به ما كمك كنند.

ــوراى اسالمى در  ــين مجلس ش يك نماينده پيش
ــى در  ارزيابى نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى سياس
فضاى سياسى موجود، اظهار كرد: هر جريان و گروه و 
حزبى كه حرف حساب دارد بايد در طول سال نشست 
داشته باشد و نظرات خود را مطرح كند و همچنين با 
ــون و فصل الخطاب قرار دادن بيانات مقام  رعايت قان

معظم رهبرى انتقادات خود را مطرح كند.
ــيدرضا اكرمى در گفت وگو با  ــالم س حجت االس
ايسنا، تاكيد كرد: هر دو جريان اصالح طلب و اصولگرا 
در بيان نقد و انتقادات خود بايد آگاهى كامل به موضوع 
ــته باشند، پيشنهاد مناسب ارائه دهند، در بيان نقد  داش
ــته باشند و خيرخواهى را  خود انصاف و اعتدال داش
مدنظر قرار دهند. اين نماينده پيشين مجلس شوراى 
ــات و گردهمايى هاى  ــالمى اضافه كرد: در جلس اس
جريان هاى مختلف نبايد فقط حرف هاى خودشان زده 
شود، بلكه بايد در بيان نظرات خيرخواهى داشته باشند 
و قصدشان خدمت كردن و سود رساندن باشد چون 

در غير اين صورت بى فايده خواهد بود.
ــاره كرد و  ــى موجود اش ــى به فضاى سياس اكرم
گفت: جريانات سياسى بايد با برگزارى نشست ها و 
همايش ها خواسته هايشان را مطرح كنند و نظرات شان 
ــار آن انتقاد منطقى، عاقالنه و  ــود و در كن منعكس ش

ناصحانه و منصفانه داشته باشند.
اين نماينده پيشين مجلس شوراى اسالمى با تاكيد 
ــى در  ــا ، احزاب و جريانات سياس ــر اين كه گروه ه ب
داخل كشور بايد در چارچوب قانون عمل كنند، اظهار 

كرد: نظرات در صورتى قابل شنيدن و توجه است كه 
ــد و قانون آنها را برتابد. البته  در چارچوب قانون باش
ــد در قالب مقدورات و موجودى هاى ما  همچنين باي
ــد چون در غير اين صورت باعث تنش و تشنج  باش

مى شود و قابل پذيرش و قبول نيست.
اين فعال سياسى با بيان اين كه جريانات و گروه هاى 
سياسى بايد بيانات مقام معظم رهبرى در فيصله دادن به 
برخى اختالفات فصل الخطاب بدانند، افزود: بر اساس 
قانون اين اجازه و اختيار به رهبرى داده شده است تا 
بر اساس مصلحت كشور فصل الخطاب باشد و حرف 
آخر را بزند پس گروه ها و جريانات سياسى بايد توجه 
ــته باشند كه در گردهمايى ها و همايش هايشان و  داش
بيان نظرات شان از سخنانى كه باعث تنش و تشنج در 
جامعه مى شود و دامنه اختالفات را مى افزايد بپرهيزند 
چون دشمنان از فضاى اختالف بين جريانات داخلى 
كشور سوء استفاده خواهند كرد و وقت و انرژى ما نيز 

تلف مى شود.

گردهمايى احزاب نبايد فصلى و مقطعى باشدضرورت تغيير قانون ترك تابعيت ايرانى 
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رييس دفتر رييس جمهور با بيان اين كه رشد نمى تواند 
ــد،  تنها متكى بر مواهب طبيعى و منابع نفت و گاز باش
ــر رانت ديگر در  ــار كرد: درآمدهاى كالن متكى ب اظه
ــته  ــود و اگر در گذش ــتجو ش اقتصاد ايران نبايد جس
ــى از رفتارهاى رانت جويانه اى  ثروت هاى بادآورده ناش
كه از جمله موارد مناسب دولت ساالرانه بود امروز نبايد 
در اقتصاد پيدا شود. به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان 
در اولين همايش ملى فرصت هاى سرمايه گذارى استان 
تهران با بيان اين كه در ماه هاى اخير هفته اى نبوده است 
كه ما درخواست مالقاتى از سوى يك هيات اقتصادى 
ــيم، گفت: همه در دنيا يك فصل  خارجى نداشته باش
ــران آغاز كردند و به اين  ــبات خود را با اي بازبينى مناس

نتيجه رسيده اند كه اقتصاد ايران را دوباره بايد شناخت.
ــاس مى كنند كه از  وى افزود: هم اكنون برخى احس
ــاد ايران عقب مانده اند و برخى متوجه  حضور دراقتص
ــده اند. رييس دفتر  ــان در ايران ش ــاى غيبت ش هزينه ه
ــران در اقتصاد  ــا بيان اين كه حضور اي رييس جمهور ب
جهانى يكى از سه محور اصلى برنامه هاى دولت تدبير 
ــازنده با جهان مورد توجه قرار  و اميد بوده و تعامل س
گرفته است، گفت: فهم اين نكته دشوار نيست كه تعامل 
ــورهاى همسايه چه تاثير  ــويه اقتصاد ايران با كش دوس

عميقى در امنيت منطقه مى تواند داشته باشد و همچنين 
ــت ريشه هاى افراط و خشونت را  چقدر خواهد توانس
از ميان ببرد. رييس دفتر رييس جمهور گفت: در اقتصاد 
ــد كه ما با توجه به  ــى نبايد ترديد داشته باش ايران كس
ــه دهه اى كه در نيروى انسانى  سرمايه گذارى عظيم س
كرده ايم هم اكنون شاهد هستيم كه چنين سرمايه اى با 30 
سال قبل كامال متفاوت است، البته مسائل ما هم متفاوت 
ــال قبل مساله ما اين بود  است. چنانچه سى و چند س
ــت و اين موضوع مى تواند واردات را  كه اسكله كم اس
دچار مشكل كند، اما هم اكنون مساله مورد بحث ايران 
با بزرگ ترين قدرت هاى جهانى، دسترسى به تكنولوژى 

است كه با همت بومى به دست آمده است.
وى با تاكيد بر اين كه هم اكنون سطح بحث متفاوت 
ــده و وقتى با ايران صحبت مى كنند با مجموعه اى از  ش
انسان هاى فرزانه صحبت مى شود، اظهار كرد: سرمايه هاى 
ايران به هر كجا مى رود مولد و كارآفرين خواهد بود و 
هم اكنون نسلى داريم كه مى خواهد ايران جديدى بسازد. 
نهاونديان خاطرنشان كرد: در راستاى صحبت از اقتصاد 

ايران در محافل كارشناسى همچون 40 سال قبل كمتر 
از ريشه هاى تاريخى عقب ماندگى صحبت مى شود و 
هم اكنون همه موانع برطرف شده و ايران آماده يك خيز 

بلند در اقتصاد است.
رييس دفتر رييس جمهور گفت: ما در ايران با استفاده 
ــاله به اين موضوع رسيده ايم كه بخش  از عبرت 35 س
خصوصى بايد مديريت فعاليت و متصدى اقتصادى در 
ــاد ايران را به عهده بگيرد و دولت هم وظيفه دارد  اقتص
تا محيط مناسب كسب و كار را براى بخش خصوصى 
فراهم كند. در واقع ما انباشت تجربه عظيمى نياز داريم 
ــود. وى اصالح  ــته تكرار نش ــا اينكه خطاهاى گذش ت
ساختارى در ساده سازى و سالم سازى مقررات اسالمى 
را يك ضرورت خواند و خاطرنشان كرد: اين موضوع 
جز با همت همگانى و همكارى دولت و ملت نمى تواند 

شكل بگيرد اما عزم آن وجود دارد.
ــت: هم اكنون همگان فهميدند كه اقتصاد و  وى گف
ملت ايران از ميدان مقاومت اقتصادى پيروز آمده است و 
سه دهه تحريم نتوانست اقتصاد ايران را منزوى و ناچار 

به سقوط كند. هم اقتصاد ايران و هم روابط ما با ديگران 
در اين 30 سال رشد كرد اگرچه نوساناتى وجود داشت 

كه ناشى از ضعف تدبيرها بوده است.
ــت: اين امكان وجود  رييس دفتر رييس جمهور گف
داشت كه با يك تصميم سياسى ايران بتوان تورم را از 40 
درصد به 20 درصد برساند و با اصالح برخى امور رشد 
منفى در اقتصاد را به رشد مثبت اقتصادى تبديل كند كه 
همه اينها نشانه بنيه توانايى اقتصاد و همچنين مردم در 
مقاومت اقتصادى است. وى اظهار كرد: علت مذاكرات 
ــتيزانه  ــر با 1+5 برخالف آنچه كه تبليغات ايران س موق
مى گويند فشارهاى اقتصادى نيست و طرف مقابل بايد 
به اين درك برسد كه تحريم ها به نتيجه اى نخواهد رسيد 
و با توجه به فهم متقابلى كه گشوده شده به نفع آنها است 

كه از راه جديد باز شده استفاده كنند.
نهاونديان با تاكيد بر اينكه دوران جست و خيزهاى 
هيجان زا به سر آمده است و رشد پايدار در اين اقتصاد 
جز با فهم مشترك بين دولت و بخش خصوصى قابل 
ــت گفت: هم اكنون هيچ تصميم اقتصادى  حصول نيس
ــورد آن مطالعه  ــود مگر اينكه حتما در م گرفته نمى ش
كارشناسى جدى انجام شده باشد و ساعت ها و جلسات 

متعدد در موردش بحث شده باشد.

نهاونديان:
دوران جست و خيزهاى هيجان زا به سر آمده است


