
روحانى: 

دو طرف متعهد به اجراى توافق هستند
 توافق را زيرپا بگذارند به مسيرى شديدتر از آنچه در مخيله آنهاست، برمى گرديم

رئيس جمهورى با تاكيد بر اينكه در صورت محقق 
ــته اى، دو طرف متعهد به اجراى آن  ــدن توافق هس ش
هستند، تصريح كرد: «دولت آمادگى كامل خواهد داشت 
ــه اگر روزى آنها توافق را زيرپا بگذارند ما نيز بتوانيم  ك
ــير را شديدتر از آنچه در مخيله آنهاست،  بالفاصله مس

برگردانيم».
ــالم حسن روحانى در  به گزارش ايرنا، حجت االس
مراسم افطارى با اصحاب رسانه در سالن اجالس سران 
افزود: اگر توافق هسته اى محقق شد، ما متعهد به اجراى 
آن هستيم؛ البته روشن است كه طرف مقابل نيز بايد به 

تعهدات خود پايبند باشد.
وى ادامه داد: اگر آنها متعهد بمانند ما نيز به آنچه كه 
ــت پايبند خواهيم بود، اما در عين حال  توافق شده اس
دولت آمادگى كامل خواهد داشت كه اگر روزى توافق 
را زيرپا بگذارند ما نيز بالفاصله بتوانيم شديدتر از آنچه 

در مخيله آنهاست، به مسير قبلى بازگرديم.
ــته اى در  ــتيابى به توافق جامع هس ــت: دس وى گف
ــوب مذاكرات ژنو و لوزان در صورتى كه طرف  چارچ
مقابل ايران به دنبال زياده خواهى نباشد، شدنى و امكان 
پذير است. وى با بيان اينكه دولت يازدهم از روز اول به 
دنبال مقابله با تبليغات منفى عليه مردم و نظام جمهورى 
ــالمى  ايران در زمينه ساخت سالح كشتار جمعى و  اس
عدم تعامل با جهانيان بوده است، گفت: دولت و ملت 
ــتار  ــالح كش ايران هيچگاه به دنبال تهديد ديگران و س

جمعى نبوده و نيست.
روحانى تصريح كرد: ايران در مذاكرات هسته اى به 
دنبال تأمين اين هدف بود كه به دنيا بگويد آماده شفاف 
ــازى برنامه صلح آميز هسته اى خود است، تا همگان  س
بدانند اين جمله كه «نظام ايران مخفيانه به دنبال سالح 

كشتار جمعى است»، تهمتى بيش نيست.
رئيس جمهورى، هدف ديگر از مذاكرات را نمايش 
اين واقعيت دانست كه جمهورى اسالمى ايران اهل منطق 
و گفت وگو با ديگران براى حل مشكالت در پاى ميز 
مذاكره است. وى افزود: آنها اينگونه در تبليغاتشان ايران 

را متهم مى كردند كه اهل تعامل با جهانيان نيست و به 
دنبال ستيز و مداخله و برخورد است و حل مشكل ايران 
يك راه حل بيشتر ندارد و آن جنگ و اعمال فشارهاى 
ــران از تصميماتش  ــت تا اي ــى و اقتصادى اس اجتماع
منصرف شود. رييس شوراى عالى امنيت ملى با بيان اينكه 
ــير تعامل و گفت وگو در 22 ماه مذاكرات به شكل  مس
جدى تر دنبال شد، گفت: معتقدم اين مذاكرات مى تواند 
نتيجه برد - برد براى طرفين داشته باشد زيرا اگر طرف 
مقابل مدعى است كه مى خواهد مانع از ساخت سالح 
ــته اى در ايران شود - هر چند ايران از ابتدا به دنبال  هس
آن نبوده و نيست- اين هدف براى آنها حاصل مى شود؛ 
ــير نظام در موضوع هسته اى را  زيرا ما قادريم راه و مس
ــريح كنيم. روحانى ادامه داد: هدف ايران  به خوبى تش
ــير و راه فناورى صلح آميز  ــت كه بتواند مس نيز اين اس
ــته اى را ادامه دهد و تحريم هاى ظالمانه را بردارد؛  هس
ــد، مذاكرات مى تواند  به نظر من اگر زياده خواهى نباش
پايانى برد _ برد داشته باشد. رئيس جمهورى در همين 

خصوص ادعاى طرف مقابل مبنى بر اينكه مى خواهند 
ــته اى را به تعويق  ــى ايران به سالح هس زمان دسترس
بيندازند، نادرست، واهى و بى اساس خواند و گفت: در 
كشور ما كه رهبر معظم انقالب در خصوص منع توليد 
و ساخت سالح هاى كشتار جمعى فتوا دارد، برنامه اى 

براى ساخت چنين تسليحاتى وجود ندارد.
روحانى با اشاره به اينكه در توافق ژنو طرفين نشان 
دادند كه به آنچه متعهد شدند، عمل كردند، گفت: ما به 
صددرصد توافق عمل كرديم و طرف مقابل نيز به طور 
نسبى به تعهداتش عمل كرد؛ در مواردى از نظر ما آنها 
دقيق عمل نكردند، اما تجربه پايبندى نسبى به توافقات 
را داريم و اين واقعيت نشان مى دهد كه حل مشكالت 

از طريق گفت وگو ممكن است.
ــخنانش با  ــورى در بخش ديگرى از س رئيس جمه
ــن هفته و يا هفته آينده  ــان اينكه اگر در مذاكرات اي بي
بتوانيم به توافق و تفاهم برسيم، معنايش كنار گذاشتن 
ــت: مسير  ــت، اظهار داش اقتصاد مقاومتى در ايران نيس

ــه توان و تالش ادامه خواهيم  اقتصاد مقاومتى را با هم
داد، زيرا اين مسير به نفع كشور است و راهى است كه 
مى تواند قدرت ملى ما را افزايش دهد؛ اقتصاد مقاومتى، 
فرهنگ استقامتى و تعامل سازنده با جهان اگر در كنار 
ــود تا از مشكالت پيش رو به  هم قرار گيرد باعث مى ش
ــرعت عبور كنيم. روحانى در ادامه افزود: همچنين  س
اگر مذاكرات موفق باشد معناى آن بازگشت و بازتوليد 
شيوه هاى اجرايى سال هاى گذشته نخواهد بود؛ دولت 
هيچگاه دالرها و سرمايه هاى فراوان را در مسير واردات 
قرار نخواهد داد تا در طول هشت سال 720 ميليارد دالر 
صرف واردات كشور شود، اما مسايل كالن نظير معضل 

اشتغال، محيط زيست و آب حل نشود.
رئيس جمهورى تصريح كرد: البته نمى خواهم بگويم 
ــد همه مسايل كشور  كه با آن وفور مالى و ارزى مى ش
ــكالت را  را حل كرد و يا اين دولت مى تواند همه مش
مرتفع كند؛ اما معتقدم مى شد گام هاى بلندى در هشت 
سال گذشته برداشت. رئيس جمهورى با تاكيد بر اينكه 
شيوه عملكرد هشت ساله در صورت موفقيت مذاكرات 
نيز بازتوليد نخواهد شد، گفت: دولت از ماه ها قبل براى 
نحوه استفاده مطلوبتر از امكاناتى كه پس از دوره تحريم 

فراهم خواهد شد، برنامه ريزى كرده است.
ــورت توافق، دولت  ــرد: در ص ــى تصريح ك روحان
يازدهم متعهد به اجراى مفاد آن است و تنها شرط آن نيز 

پايبندى طرف مقابل در عمل به تعهداتش است.
رئيس جمهورى ادامه داد: اگر آنها در انجام تعهداتشان 
در چارچوب توافق متعهد بمانند ما نيز متعهد خواهيم 
ماند. رييس شوراى عالى امنيت ملى همچنين تاكيد كرد 
كه دولت آمادگى كامل دارد كه اگر هر روز آن ها توافق 
را زير پا بگذارند، مسير را شديدتر از آنچه كه در ذهن 

آنها مى گذرد، برگرداند و تغيير دهد.
رئيس جمهورى با تشكر از اصحاب رسانه به دليل 
ــتند،  ــكارى و همراهى كه با دولت تدبير و اميد داش هم
ــال تحت فرمان قرار دادن اصحاب  گفت: دولت به دنب
رسانه نيست زيرا اين امر نه قانونى و نه حرفه اى است.

مديركل امنيتى وزارت كشور گفت: ستادهاى امنيتى 
ــتان هاى كشور تشكيل شده و ما  انتخابات در تمام اس

هم اكنون در حال تدوين شرح وظايف  آن ها هستيم.
ــور در  جواد زرين كاله مديركل امنيتى وزارت كش
گفت وگو با فارس با تاكيد بر اينكه مسائل و بحث هاى 
ــوند،  امنيتى به طور برنامه محور پيگيرى و رصد مى ش
اظهارداشت: در بحث انتخابات و تدابير امنيتى پيرامون 
ــتادهاى امنيت و كميته امنيتى انتخابات  اين موضوع س

تشكيل شده اند.
وى با اشاره به تهيه اطلس انتخابات و طرحى جامع 
براى مقابله با تهديدات انتخاباتى گفت: ما هم اكنون در 

حال تهيه اين طرح جامع هستيم تا راهبردهاى مشخص 
را به منظور مقابله با تهديدات انتخابات تعيين كنيم تا 
ــرايط  ــات را از نظر امنيتى به طور كامل و در ش انتخاب
ــور درباره  امن برگزار كنيم. مديركل امنيتى وزارت كش
ــرح تمام مكان ها و  ــرح تصريح كرد: در اين ط اين ط
ــكالت امنيتى داشتند را در بر  فضاهايى كه سابقه مش
ــس امنيتى انتخابات  ــه و در اطل مى گيرد و روى نقش
مشخص مى شوند تا بتوانيم برنامه ريزى هاى الزم را از 

نظر امنيتى براى اين مناطق انجام دهيم.
ــامل تمام  زرين كاله تاكيد كرد: اطلس انتخاباتى ش
ــود كه از ابتداى انقالب تا االن دچار  مكان هايى مى ش
ــامل فضاهايى  تنش هاى انتخاباتى بودند و همچنين ش
ــوند كه از االن پيش بينى مى شود ما از نظر امنيتى  مى ش
ــكالتى باشيم و براساس اين نظريه ها  دچار برخى مش
ــتگاه هاى  ــاذ و وظايف تك تك دس ــر الزم اتخ تدابي

مربوطه مشخص  مى شود.

وى همچنين اظهار داشت:ستادهاى امنيتى انتخابات 
در تمام استان هاى كشور تشكيل شده و ما هم اكنون در 
ــرح وظايف  آن ها هستيم كه با توجه به  حال تدوين ش

وظايفى كه برعهده آنها قرار دارد انجام وظيفه كنند.
ــتاد  ــور با بيان اينكه س مديركل امنيتى وزارت كش
امنيت انتخابات معموال دو ماه قبل از برگزارى انتخابات 
تشكيل مى شد اظهار داشت: ما هم اكنون و 9 ماه قبل از 
برگزارى انتخابات اين ستاد را تشكيل داديم و در حال 
ــتيم تا براساس اين اقدامات  تهيه اطلس انتخاباتى هس
ــه بحرانى طرح امنيتى تهيه كنيم تا ديگر  براى هر نقط

شاهد اتفاقات خاصى از نظر امنيتى نباشيم.

كوتاه از بهارستان  2   سياسىاخبار كوتاه
ايجاد نارضايتى مهره هاى دولت قبل 
نماينده رشت گفت : افرادى كه در دولت قبل بدون 
ضابطه استخدام شده اند در انتخابات بعدى نمايان شده و 
دست و پاى دولت را مى بندند. غالمعلى جعفرزاده ايمن 
آبادى در گفت وگو با خانه ملت، در ارتباط با سرانجام 
استخدام هاى بى ضابطه در دولت قبل گفت: در دولت 
فعلى نه تنها برخوردى با استخدام ها صورت نگرفته و 
بركنار نشدند بلكه در حال ساماندهى نيز هستند. نماينده 
ــاره به اينكه دولت گذشته با برنامه ريزى  ــت با اش رش
ــت جمهورى اضافه كرد افزود:  تركيبى را به بدنه رياس
ــت جمهورى  در دولت قبل بيش از 1000  نفر به رياس
وارد شدند به دليل اينكه بدنه رياست جمهورى را براى 
ــته باشد. به گفته وى دولت سابق  انتخابات بعد ى داش
ــام داد و در زمينه  ــات عمده اى در اين زمينه انج تخلف
ــتخدام ها به دنبال اشتغال زايى نبود بلكه دنبال كادر  اس
سازى بود تا بتواند در انتخابت هاى بعدى از آنها استفاده 
ــد. جعفرزاده تصريح كرد:   كرده و با برنامه حركت كن
ــتخدام ها را  از دولت فعلى انتظار برخورد با اينگونه اس
ــتخدام ها موجب تضييع حقوق بخش  ــتيم،اين اس داش
ــردگان و افرادى كه به جايى  قابل توجهى از تحصيلك
وابسته نبودند شد. نماينده مردم رشت در مجلس معتقد 
ــت افرادى كه در دولت قبل بدون ضابطه استخدام  اس
ــده اند در انتخابات بعدى نمايان شده و دست و پاى  ش
دولت را مى بنندند. وى حضور اين عده را موجب ايجاد 
نارضايتى در دستگاه ها دانست و گفت: مهره هاى دولت 
ــازمان ها نا رضايتى ايجاد كرده اند. جعفرزاده  قبل در س
گفت: دولت قبل خود را به قانون پايبند نمى دانست و 
به صورت علنى اعالم مى كرد قانون را قبول ندارد. وى 
درباره علت عدم برخورد دولت فعلى با اين استخدام ها 
ــت كه در صورت  ــت: تصور دولت اين اس اظهار داش

بركنارى و برخورد مشكل بزرگترى ايجاد مى شود.

ديدار با بابك زنجانى در اوين
ــوراى اسالمى براى  جمعى از نمايندگان مجلس ش
ديدار با بابك زنجانى قرار است عازم زندان اوين شوند. 
ــلطانى عضو كميته پيگيرى پرونده بابك  اميرعباس س
ــنيم، با اشاره به درخواست  زنجانى در گفت وگو با تس
ــوراى اسالمى از رئيس  جمعى از نمايندگان مجلس ش
قوه قضائيه براى ديدار با بابك  زنجانى در زندان، گفت: 
ــت مورد موافقت قرار گرفته و انشاءاهللا در  اين درخواس
ــد. وى با بيان اينكه نمايندگان  مردادماه انجام خواهد ش
مجلس براى ديدار با بابك زنجانى به زندان اوين خواهند 
رفت، در پاسخ به اين سؤال كه ديدار چه ضرورتى داشت، 
تصريح كرد: اين ديدار در راستاى بررسى پرونده آقاى 
بابك زنجانى است. سلطانى درباره تركيب نمايندگانى كه 
قرار است براى ديدار با زنجانى عازم زندان شوند، گفت: 
تعداد و تركيب نمايندگان مشخص نيست، اما بعيد است 

مانعى براى ديگر نمايندگان باشد.

شفاف سازى در عملكرد سهام عدالت
ــيون صنايع و معادن بااشاره به بررسى  عضو كميس
ــهام عدالت در مجلس،از  طرح تحقيق و تفحص ازس
ــص خبر داد.  ــه اين تفح ــن اعضاى هيات رئيس تعيي
ــى پور درگفت وگو با خانه ملت با بيان اينكه  نادرقاض
پيگير شفاف سازى عملكرد سهام عدالت براى كمك به 
ــتيم، افزود: در شركت هاى مشمول واگذارى  مردم هس
به سهام عدالت،به دليل اينكه كسى از آنها بازخواست 
ــوده  و در اين ميان  ــخگو نب ــى پاس نكرده به هيچ كس
ــت. وى با اشاره به  ــوء استفاده هاى بسيارى شده اس س
ــهام عدالت، تصريح  محورهاى تحقيق و تفحص از س
ــازى در واگذارى، توزيع، پرداخت  كرد: عدم شفاف س
سهام و سود سهام عدالت كه از جمله طرح هاى وعده 
ــده و مفيد دولت هاى نهم و دهم بوده است، در  داده ش
طى چند سالى كه از اجراى اين طرح مى گذرد، همواره 
ــهام، ميزان  ــركت ها، تعداد س ــوه واگذارى، نوع ش نح
ــيارى ديگر از سئواالت مردم بوده است كه  سود و بس
تاكنون جواب مشخصى دريافت نكرده اند. اين نماينده 
مجلس نهم، ادامه داد: عالوه براين چگونگى واگذارى 
ــركت هاى دولتى به سهام عدالت و درصد  برخى از ش
مالكيت و نحوه تاثير سهام مردم بر آن، باعث مشكالت 
ــده كه ارزش شركت ها را با مشكل روبرو  عديده اى ش

كرده است.

فقر و بيكارى باعث افزايش زندانيان
ــيون قضايى و حقوقى با بيان اينكه در  عضو كميس
ــث وقوع جرم  ــكالت اقتصادى باع برخى مواقع مش
ــود، تاكيد كرد: اغلب جرايم در كشور  در كشور مى ش
ــتر به دليل فقر مالى و معضالت  عقبه مادى دارد و بيش
ــكل مى گيرد و اگر جامعه از نظر اقتصادى  بيكارى ش
پيشرفت چشمگيرى داشته باشد بسيارى از جرايم نيز 
كاهش مى يابد.موسى غضنفرآبادى در گفت وگو با خانه 
ملت،  با يادآورى فرمايشات رهبر معظم انقالب اسالمى 
ــان از افزايش تعداد زندانيان، افزود:  و ابراز تاسف ايش
ــرد به زندان عالوه بر  ــت كه ورود هر ف واقعيت آن اس
ــن خانواده ها، منجر به تحميل  تاثيرگذارى منفى آن بي
ــود. نماينده بم  هزينه هاى اضافى بر دوش دولت مى ش
ــد:  دليل  درباره علت افزايش تعداد زندانيان، يادآور ش
عمده افزايش زندانيان به معضل مواد مخدر و جرايم اين 
حوزه برمى گردد به گونه اى كه مى توان گفت نزديك به 
نيمى از زندانيان به جهت ارتباط آنها با موادمخدر وارد 
زندان شده اند كه البته بايد براى حل اين مشكل تدبيرى 

انديشيده شود.

ساخت مسكن براى 48 ميليون نفر 
رييس كميته عمران شهرى مجلس گفت: در طرح 
جامع مسكن بايد به اقليم، شرايط اقتصادى، مشاعيات، 
ــوانح طبيعى، كيفيت مصالح و چگونگى ساخت و  س
ــاز، الگوى مصرف و تورم بالقوه خريد و فروش ها  س
ــت. به گزارش ايسنا: حامد قادرمرزى  توجه ويژه داش
گفت: در طرح جامع مسكن براى حداقل 48 ميليون نفر 
واحد مسكونى ساخته خواهد شد بنابراين بايد نيازهاى 
اساسى اين جمعيت عظيم در اين طرح پيش بينى شود. 
نماينده قروه با اشاره به استاندارد شهرسازى گفت: در 
طرح هاى شهرى 50 درصد زمين ها به بخش مسكونى، 
ــبكه معابر، 15 درصد فضاى سبز و 10  25 درصد به ش

ــاير خدمات اختصاص مى يابد. به  درصد به احداث س
ــده به پهنه  بيان ديگر به ازاى هر هكتار زمين افزوده ش
ــكونى بايد يك هكتار نيز براى  ــهرى با كاربرى مس ش
ساير كاربرى ها درنظر گرفته شود. وى طرح هاى جامع 
را فاقد استانداردهاى فوق دانست و افزود: در بسيارى 
ــور نياز به الحاق زمين به طرح جامع  ــهرهاى كش از ش
ــكن بايد از هم اكنون  ــت. متوليان بخش مس شهرهاس
ــاخت 12 ميليون نفر واحد  به فكر تامين زمين براى س
ــكونى در پهنه شهرى باشند تا با افزايش تقاضا در  مس

بخش زمين، قيمت ها نجومى نشود.

پرداخت اينترنتى وجوهات شرعى 
به دفتر رهبر انقالب 

سيستم پرداخت اينترنتى وجوهات شرعى بر روى 
پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى با حضور 
ــولى محالتى مسئول  ــالم و المسلمين رس حجت االس
ــر معظم انقالب  ــرعيه رهب ــر وجوهات و امور ش دفت
ــانى دفتر مقام  ــد. به گزارش پايگاه اطالع رس افتتاح ش
ــت اينترنتى كه  ــتم پرداخ معظم رهبرى، در اين سيس
ــده است،  ــت هاى مردمى راه اندازى ش بنا به درخواس
ــرعى بابت  امكان پرداخت غير حضورى وجوهات ش
خمس، زكات، فطريه، صدقه، رد مظالم، كفارات، نماز 
و روزه، تبرعات و امور خيريه و ختم قرآن فراهم شده 
ــت. در صفحه راهنماى پرداخت وجوهات شرعى  اس
ــبه و  ــدول و توضيحات تكميلى درباره محاس ــز ج ني
پرداخت وجوه درج شده است. آدرس صفحه راهنما:  
http://www.leader.ir/langs/fa/index.

(php?p=monies&mode=h
در صفحه راهنما خاطرنشان شده است كه كاربران 
ــكل با شماره  ــوال و يا مش در صورت بروز هرگونه س

تلفن 64412424-021 تماس حاصل كنند.

مدير دو تابعيتى صحت ندارد
معاون حقوقى رئيس جمهور گفت: با توجه به اسناد 
ــود در دولت يازدهم بحث وجود افراد  و مدارك موج
ــدارد و از پايه غلط  ــن قوه صحت ن ــى در اي دو تابعيت
است. الهام امين زاده در گفت وگو با ميزان، درباره اخبار 
منتشرشده در برخى از رسانه هاى خبرى مبنى بر وجود 
ــفانه  افراد دو تابعيتى در دولت يازدهم اظهاركرد: متاس
طرح مباحثى از اين قبيل در محافل خبرى به هيچ وجه 
قابل قبول نيست  و ادله و مدارك قابل استنادى درباره 
اين موضوع وجود ندارد. وى افزود: با توجه به اسناد و 
مدارك موجود در دولت يازدهم بحث وجود افراد دو 
ــت.  تابعيتى در اين قوه صحت ندارد و از پايه غلط اس
معاون حقوقى رئيس جمهور تاكيد كرد: كسانى كه نسبت 
به وجود افراد دوتابعيتى در دولت ترديد دارند بهتر است 
با ارائه ادله و مدارك اقدامات الزم را انجام دهند و تنها با 
سخن گفتن نسبت به اين موضوع فضاى افكار عمومى 
ــويش قرار ندهند. امين زاده  جامعه را تحت تاثير و تش
خاطرنشان كرد: معاونت حقوقى رياست جمهورى به 
ــخص موضوع وجود افراد دوتابعيتى  طور دقيق و مش
در نهاد رياست جمهورى و در بين افراد شاغل در دولت 
بررسى كرده لذا وجود چنين افرادى در دولت صحت 
ــدارد. وى تصريح كرد: ادامه بحث وجود افراد داراى  ن
دو تابعيت در دولت يازدهم از سوى برخى از رسانه ها 
ــه دارد از اين رو  ــراد به طورحتم مصداق مجرمان و اف
ــت جمهورى به طورجدى اين  معاونت حقوقى رياس

موضوع را پيگيرى مى كند.

پرواز شبانه بالگردها در سيستان 
و بلوچستان

ــبانه بالگردها براى حفظ امنيت در  سامانه پرواز ش
شب ها و رصد هر گونه حركت در مرزها راه اندازى شد. 
به گزارش ايسنا ، به نقل از روابط عمومى قرارگاه قدس 
جنوب شرق، اين چرخبال ها به سامانه پرواز در شب و 
تجهيزات براى عمليات هاى تاكتيكى مجهز شده اند. اين 
ــامانه جهت حفظ امنيت در شب ها و رصد هر گونه  س
ــده است و هيچ حركتى  حركت در مرزها راه اندازى ش
از چشم تيزبين نيروهاى سپاه دور نخواهد ماند. پرواز 
شبانه چرخ بال هاى هوا فضاى سپاه قدس جنوب شرق 
كشور مستقر در سيستان و بلوچستان با توجه به شرايط 
ــيه مرزهاى استان برابر  موجود و تأمين امنيت در حاش

تدابير ابالغى به صورت شبانه آغاز شده است. 

رزمنده مسلمان، گالدياتور نيست 
ــى ارتش، درخصوص اهميت  فرمانده نيروى زمين
هوانيروز اظهار داشت: نيروى زمينى ارتش و هوانيروز 
ــد و اولين و آخرين  ــا دفاع مى كنن ــه خوبى از مرزه ب
ــيلى در جنگ را همين هوانيروز به صداميان زد. به  س
ــرتيپ احمدرضا پوردستان، در  گزارش ميزان؛ امير س
ــا مردم گفت:  ــى و همزبانى هوانيروز ب ــم همدل مراس
ــلمان، گالدياتور نيست كه هركس را ديد  رزمنده مس
ــد و هرچه را ديد نابود كند. ما در جنگ تحميلى  بُكش
براى رسيدن به اهداف، از هر وسيله اى استفاده نكرديم. 
ــتيم،  مردم را هدف قرار نداديم و در حاليكه مى توانس
اما از تسليحات شيميايى استفاده نكرديم كه اينها همه 
ــئت گرفته از همان روحيه خداجو بودن نيروهاى  نش
ــتان محور دوم را واليتمدارى  ــرتيپ پوردس ما بود. س
ــلح، خود را  عنوان كرد و گفت: ارتش و نيروهاى مس
موظف به انجام دستورات ولى فقيه مى دانند. وى محور 
ــوم را دشمن شناسى و دشمن ستيزى عنوان كرد و  س
افزود: اين امر از طريق تبعيت محض از واليت ممكن 
ــلح هيچگاه نبايد خود را درگير  است و نيروهاى مس
ــى ارتش، مردمى  ــى كنند. فرمانده نيروى زمين حواش
بودن را از ديگر خصوصيات ارتش و نيروهاى مسلح 
ــورمان دانست و گفت: نيروهاى مسلح ما به هيچ  كش
ــرقى و غربى متكى نيستند. تحريم ها و قطع  قدرت ش
ــمان نكرد بلكه موجب تالش  ارتباطات نه تنها مأيوس

بيشتر نيروها شد.

استعفاى 63 مدير براى انتخابات
قائم مقام وزير كشور و عضو ستاد انتخابات كشور 
ــه وزارت  ــر از مديران زيرمجموع ــرد: 63 نف اعالم ك
كشور اعم از استاندار، فرماندار و شهردار براى شركت 
ــوراى اسالمى از  در دهمين دوره انتخابات مجلس ش
سمت خود استعفا داده اند. حسينعلى اميرى در گفت و 
ــتعفاى اين سه گروه از مديران كل  گو با ايرنا افزود: اس
وزارت كشور مورد موافقت رحمانى فضلى وزير كشور 
و مقامات مربوطه قرار گرفته است. وى همچنين آمار 
استعفاى اين مديران كل را به تفكيك استان هاى كشور 

به شرح زير اعالم كرد:
در آذربايجان غربى چهار نفر، اردبيل دو نفر، اصفهان 
ــهر پنج نفر، تهران دو نفر،  يك نفر، ايالم يك نفر، بوش
ــان جنوبى دو نفر،  چهارمحال بختيارى يك نفر، خراس
ــان شمالى سه نفر،  ــان رضوى چهار نفر، خراس خراس
ــه نفر،  ــتان هفت نفر، زنجان دو نفر، فارس س خوزس
قزوين يك نفر، قم دو نفر، كردستان يك نفر، كرمانشاه 
سه نفر، كرمان سه نفر، گلستان يك نفر، گيالن يك نفر، 
ــتان سه نفر، استان مركزى دو نفر، هرمزگان چهار  لرس
ــه نفر از مديران كل  نفر، همدان دو نفر و در يزد نيز س
در هر سه گروه (فرماندار، استاندار و شهردار) استعفاى 
خود را براى انتخابات اعالم كردند. وى در ادامه اعالم 
كرد: از استان آذربايجان شرقى، البرز، سمنان، سيستان 
ــتان، كهگيلويه و بوير احمد و مازندران هيچ  و بلوچس

مديرى استعفا نداده است.

معاون سياسى وزير كشور گفت: اگر امنيت برپايى 
جلسات احزاب و نشست هاى سياسى را تامين نكنيم، 

به تكليف مان درست عمل نكرده ايم.
ــين مقيمى در شوراى  به گزارش ايسنا، محمدحس
ــمنان و خطاب به مديران، فرمانداران  ــتان س ادارى اس
ــتگاه هاى اجرايى با انتقاد از برهم زنندگان  و مديران دس
ــازى براى  ــى در كشور، بر بسترس نشست هاى سياس
ــى احزاب و  ــت هاى قانون ــزارى هرچه بهتر نشس برگ
ــى در چارچوب نظام تاكيد و اظهار  جريان هاى سياس
ــى كه داراى  ــات احزاب كرد: بايد زمينه برگزارى جلس
مجوز رسمى بوده و در چارچوب قانون فعاليت مى كنند 

را فراهم كنيم.
ــات وظيفه  وى با بيان اينكه تامين امنيت اين جلس
قانونى ماست، افزود: چنانچه در تامين امنيت برگزارى 
ــخنران هاى شخصيت هاى  ــت هاى احزاب و س نشس

سياسى كوتاهى كنيم به تكليف مان عمل نكرده ايم.
ــى به ايجاد نشاط  مقيمى با بيان اينكه احزاب سياس
ــور كمك مى كنند، خاطرنشان كرد: هر  سياسى در كش
حزبى كه داراى مجوز رسمى است، فارغ از اينكه موافق 
ــد بتواند در چارچوب  ــت يا مخالف آن، باي دولت اس

قوانين جمهورى اسالمى فعاليت سياسى داشته باشد.
قائم مقام وزير كشور ادامه داد: همه احزاب سياسى 
داراى مجوز، از فيلترهاى قانونى گذشته و اجازه فعاليت 
ــى دارند لذا هيچ فرد يا گروهى اجازه ندارد مانع  سياس

از فعاليت هاى قانونى آنها شود. وى با بيان اينكه دولت 
ــات مردم  ــخگوى مطالب ــر روحانى قول داده پاس دكت
باشد،خاطرنشان كرد: در حال حاضر فشار زيادى روى 
دولت است تا به وعده هاى كه به مردم داده، عمل نكند 
ــئوالن موظفند در جهت تحقق وعده هاى  لذا همه مس
ــس جمهورى به مردم، تالش كنند و هر مديرى كه  ريي
نمى تواند دولت تدبير و اميد را كمك كند بايد كنار برود. 
ــى وزير كشور با بيان اينكه دولت يازدهم  معاون سياس
ــور  ــه وعده هاى خود عمل مى كند، تصريح كرد: كش ب
ــيارى از اهداف و برنامه هاى سند چشم انداز و  ما از بس
ــتى عقب مانده و اين دولت فارغ از  ديگر اسناد باالدس
ــكالت موجود، مصر است كه اين  محدوديت ها و مش
عقب ماندگى ها را جبران و سند چشم انداز را به جايى 

برساند كه دولت هاى گذشته مكلف به آن  بودند.
مقيمى از عزم جدى دولت براى جبران كمبودهاى 
ــته و ارتقاى شاخص ها خبر داد و افزود: براساس  گذش
ــم انداز بايد امروز به رشد اقتصادى 8درصد  ــند چش س
مى رسيديم اما متاسفانه در دولت گذشته رشد اقتصادى 
ــدى نكرد بلكه به منفى 6/6 درصد رسيد  ما نه تنها رش
لذا بايد تالش كنيم اين عقب ماندگى از برنامه ها جبران 
ــود. وى با بيان اينكه دولت تدبير و اميد براى تحقق  ش
اين مهم نيازمند مديران كارآمد و پابه ركاب است،اضافه 
ــته رشد اقتصادى را از منفى  كرد: اگر اين دولت توانس
ــى تواند اين  ــاند م ــد 3درصد برس 6/6 درصد به رش

عقب ماندگى ها را نيز جبران كند.
ــكالت مديريتى ما را به رشد  وى با بيان اينكه مش
ــانده است، ادامه داد: اگر  اقتصادى منفى 6/6 درصد رس
ــيم بايد در  ــد اقتصادى 8درصد برس مى خواهيم به رش

مديريت ها تحول ايجاد كنيم.
معاون سياسى وزير كشور،با بيان اينكه براى جبران 
ــتگى و كار بيشتر  عقب ماندگى ها نيازمند از خودگذش
ــا برنامه هاى دولت  ــتيم،اضافه كرد: مديران بايد ب هس
هماهنگ باشند تا اين دوره را پشت سر بگذاريم. قائم 
مقام وزير كشور با اشاره به در پيش رو بودن دو انتخابات 
ــالمى و خبرگان رهبرى، ادامه داد:  مجلس شوراى اس
ــى  هيچ كس حق ندارد امكانات دولتى را له يا عليه كس
ــتفاده كند. به ويژه مديران دستگاه هاى اجرايى نبايد  اس
اجازه دهند آن دسته از افرادى كه مى خواهند وارد كارزار 
انتخابات شوند كمترين بهره را از امكانات دولتى ببرند. 
ــاره به حق الناس بودن راى مردم، يادآورى  مقيمى با اش
كرد: اين حق الناس بودن تنها محدود به روز انتخابات و 
صندوق هاى راى نمى شود فلذا بايد از همين امروز به فكر 
حفاظت از اين حق الناس باشيم چرا كه از همين امروز 
ممكن است برخى كانديداهاى احتمالى به بهانه هايى از 
اين روستا به آن روستا بروند و ما نبايد اجازه دهيم آنها 
از امكانات دولتى كوچكترين استفاده اى كنند. وى با بيان 
ــت كه شرايط برگزارى يك  اينكه وظيفه دولت اين اس
انتخابات سالم را مهيا كند،افزود: دولت يازدهم خود را 

ــرايط يكسانى براى همه افراد و  موظف مى داند كه ش
گروه هاى سياسى فراهم كند فارغ از اينكه همراه دولت يا 
منتقد آن باشند. معاون سياسى وزير كشور، ادامه داد: بايد 
شرايطى فراهم كنيم كه مردم آزادانه و بر اساس طرح ها 
ــان  و برنامه هاى نامزدها به آنها راى دهند. وى خاطرنش
ــه از صندوق بيرون  ــرايط نام هركس ك كرد: در اين ش
بيايد فارغ از اينكه به كدام حزب و جريان سياسى تعلق 
ــت.  ــت چرا كه منتخب مردم اس دارد مورد احترام ماس
مقيمى با تاكيد بر اينكه رسالت ما حفاظت از حق الناس 
ــت، اظهار داشت: نبايد اجازه داده شود  و راى ملت اس
ــه از امكانات فيزيكى و  ــه از امكانات مديريتى و چ چ
ــاختمان ها و فضاهاى ادارى له يا عليه كسى استفاده  س
ــود. معاون سياسى وزير كشور از حضور حماسى و  ش
بانشاط مردم در انتخابات به مثابه پشتوانه اى عظيم براى 
جمهورى اسالمى ايران در عرصه هاى بين المللى ياد كرد 
و اظهار داشت: همه ما وظيفه داريم كمك كنيم كه همه 
ــكوه  مردم پاى صندوق هاى راى بيايند و انتخاباتى باش
برگزار شود. لذا بايد از همين امروز تمهيدات الزم براى 

تحقق چنين امرى را تدارك ببينيم.

معاون سياسى وزير كشور:
هيچ فردى اجازه ندارد مانع فعاليت هاى قانونى احزاب شود 

رييس دفتر رييس جمهور، افق پيش روى مذاكرات 
هسته اى را مثبت و اميدوار كننده توصيف كرد و گفت: 
ــزرگ پيش روى اتاق هاى  ــال حاضر ماموريت ب در ح
ــورها بويژه  ــترك بين ايران و ديگر كش بازرگانى مش
ايران و ايتاليا، براى فصل نوين در مناسبات بين المللى 
ــت.  ــادى ايران در دوران پس از تحريم آماده اس اقتص
ــنا، محمد نهاونديان در جلسه مشترك  به گزارش ايس
ــزود: اگر چه كار  ــاى بازرگانى ايران و ايتاليا اف اتاق ه
ــده اما همين كه به جاى  ــته اى تمام نش مذاكرات هس
ــال نظرهاى يك طرفه و  ــتفاده از زبان تهديد، اعم اس
ــن به منطق و اهداف  ــال مواضع يك جانبه، طرفي اعم
مشترك دست پيدا كردند، دليل كافى است كه نسبت به 
آينده مذاكرات و حصول توافق خوشبين باشيم. رييس 
دفتر رئيس جمهور تاكيد كرد: در حوزه مسائل هسته اى 
طرف مقابل خواسته هاى خود را محدود به اين مسئله 
كرد كه برنامه هسته اى ايران هدف تسليحاتى را دنبال 
ــئله  ــالمى ايران اين مس نكند كه از منظر جمهورى اس
تحصيل ماحصل بود چراكه ايران بارها اعالم كرده كه 
هدف تسليحاتى را در برنامه هسته اى خود دنبال نكرده 

و نمى كند اما در عين حال بايد حقوق پيشرفت هسته اى 
را همانند ديگر حوزه ها دنبال كند و اذعان طرف مقابل 
به اين مسئله زمينه حصول توافق را به طور جدى فراهم 
ــاره به رفت و آمدهاى هيات هاى  كرد. نهاونديان با اش
اقتصادى مختلف از سراسر جهان به ايران در طول 22 
ماه گذشته اظهار داشت: اين مسئله به خوبى نشان داد كه 
در مذاكرات هسته اى نيز طرف هاى مقابل تمايل فراوانى 
ــادى با جمهورى  ــترش همكارى هاى اقتص براى گس
اسالمى ايران دارند. وى اضافه كرد: در حال حاضر زمان 
حركتى جديد براى اتاق هاى بازرگانى ايران و ايتاليا فرا 
ــيده است كه اقتصاد اين دو كشور بيش از پيش با  رس
امكانات و ظرفيت هاى يكديگر آشنا شوند. نهاونديان 
با تاكيد بر اينكه افزايش شفافيت و رقابت اقتصادى در 
كشور، اولين و مهم ترين دستاورد رفع تحريم هاست، 
گفت: ملت ايران اگرچه پايمردانه در مقابل تحريم هاى 
اقتصادى ايستادگى كرد اما هزينه عدم شفافيت و كاهش 
رقابت در بازارها را مصرف كنندگان ايرانى پرداختند. 
رييس دفتر رئيس جمهور تصريح كرد: زمان آن رسيده 
كه توليد كننده، مصرف كننده و ارائه كنندگان خدمات در 
اقتصاد ايران همه گزينه هاى مختلف رقابتى را مدنظر 
قراردهند و بهترين و كارآمدترين راه را انتخاب نمايند. 
ــى  نهاونديان با تاكيد بر اينكه در رقابت براى دسترس
ــه آمادگى براى  ــور در بازار ايران، مالك درج و حض
ــت، افزود: موسسات مالى  مشاركت هرچه بيشتر اس
ــى مى توانند در  ــدگان خدمات مالى ايتالياي و ارائه كنن
كنار صنعتگران اين كشور زمينه هاى حضور سريعتر و 

گسترده تر را براى حضور در اقتصاد ايران فراهم كنند.

ــى دولت گفت: در  معاون تقنينى معاونت پارلمان
ــى را در اولويت  ــى كه همه جريان ها، منافع مل صورت
ــى مى توانند با هم  ــرار دهند، همه جريان هاى سياس ق
گفت و گو كنند. محمد رضا خباز در گفت  وگو با ايلنا، 
با اشاره به اهميت طرح «مذاكره ملى» در پيشبرد اهداف 
دولت، گفت: جمع  كردن جريان هاى سياسى گوناگون 
و افرادى با ساليق متفاوت كه از ابتداى انقالب تاكنون 
ــالش دوچندان و  ــده، نيازمند ت ــز هرگز محقق نش ني
ــت. وى با اشاره  ــعه صدر بيشتر از ناحيه دولت اس س
به پيكر اندام وار دولت و لزوم ايجاد تناسب در تمامى 
بخش  هاى دولتى براى رسيدن به نتيجه مطلوب،  يادآور 
شد: ما دولت «تدبير و اميد» را، دولتى به دور از افراط 
ــد اعتدال را چه در  و تفريط مى  دانيم كه تالش مى  كن
سياست خارجى و چه در سياست داخلى اعمال كند. 
وى افزود: على رغم فشارهاى فراوان از داخل و خارج 
و با وجود بداخالقى  هايى كه عليه دولت انجام مى گيرد، 
خوشبختانه دولت موفق شده با صبر و بردبارى كار را 
پيش ببرد. خباز خاطرنشان كرد: دولت هرگز تمام توجه 
خود را به مسائل سياست خارجى معطوف نساخته و 
ــى اهتمام دارد در پى  ــائل خارج به همان ميزان به مس
موفقيت  هاى سياست خارجى است، در مسائل سياست 
ــى نيز تالش  ــادى، فرهنگى و اجتماع ــى،  اقتص داخل
ــورى كه دولت برپايه  ــد. خباز با تاكيد بر 3 مح مى كن
ــى را حل و فصل  ــائل اساس توجه به آن مى تواند،  مس
كند، تشريح كرد: مهمترين محور، افزايش سعه صدر و 
آستانه تحمل دولت در برابر مشكالت و انتقادهاست. 
ــه هيچ عنوان به معناى  ــعه صدر ب البته اين افزايش س

ــت در برابر توهين ها و  اين نيست كه دولت مى بايس
بداخالقى ها سكوت كند؛ بلكه مجموعه دولت موظف 
به پاسخ گويى صريح و منطقى به انتقادهاست تا ضمن 
ثبت در تاريخ،  از تكرار اهانت  هايى كه بعضاً مخل كار 
ــود. وى در تشريح  ــود، جلوگيرى ش دولت نيز مى  ش
ــو  ــن راهكار پيش روى دولت، افزود: از ديگر س دومي
دولت بايد توجه ويژه خود را بر روى مخاطبان اصلى 
ــتند، معطوف دارد، زيرا مردم  خود كه همان مردم هس
پس از ذات اقدس ربوبى، مهمترين سرمايه دولت است 
ــت با بيان دقيق و صريح گزارش  و دولت موظف اس
عملكردش، خود را در اختيار افكار عمومى قرار دهد. 
ــت هاى مداوم و ارتباط مستمر با  خباز برگزارى نشس
گروه  ها و جريان هاى سياسى مختلف را سومين محور 
ــبرد اهداف دولت دانست و يادآور شد: ابتكار  در پيش
برگزارى ضيافت افطار با حضور نمايندگان جناح  هاى 
سياسى مختلف كشور؛ اعم از اصالح طلب و اصول گرا  
ــاهد بوديم، تاثيرهاى مثبتى با  كه در روزهاى پيش ش
ــى  خود به همراه آورد و موجب تلطيف فضاى سياس

كشور در آستانه آخرين دور مذاكرات هسته  اى شد.

سعه صدر به معناى سكوت دولت در برابر توهين ها نيستمنطق جايگزين زبان تهديد در مذاكرات هسته اى

مديركل امنيتى وزارت كشور خبرداد:
تهيه طرح هاى امنيتى براى نقاط بحرانى در انتخابات
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