
شهروند| محمدرضا باهنر گفته است، اصولگرایان 
هيچگاه نمی توانند با اصالح طلبان، حتی معتدلين 
آنها ائتالف کنن��د. او همچنين تأکيد کرده اس��ت: 
اصولگرایان تنها باید با خودشان وحدت داشته باشند. 
دبيرکل جامعه اسالمی مهندسان و دبيرکل جبهه 
پيروان خط امام و رهبری هنگام بيان این س��خنان 
در کنار همتای خود در جبهه پایداری نشسته بود. 
مرتضی آقاتهرانی که نخس��تين بار نامش به عنوان 
معلم اخالق کابينه محمود احمدی نژاد رسانه ای شد 
و این روزها عالوه بر نمایندگی مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی، دبيرکلی جبهه پایداری را نيز برعهده 
دارد. طيف سياس��ی ای که مدت هاس��ت در قالب 
جلسات همگرایی ميان اصولگرایان درحال چانه زنی 
با طيف اصولگرایان سنتی برای انتخابات پيش روی 

مجلس شورای اسالمی است. 
انتخاب��ات  ناکام��ی در  از  اصولگرای��ان پ��س 
ریاس��ت جمهوری  س��ال 92 این��ک چش��م به دو 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
رهبری دوخته اند. دو انتخاباتی ک��ه همزمان برای 
اصالح طلبان نيز حایز اهميت بسياری است. همایش 
سراسری هفته های گذشته اصالح طلبان نيز درواقع 

مطلعی برای ورود به این انتخابات بود. 
اصولگرایان ام��ا برخالف اصالح طلب��ان بيش از 
آن که به برگزاری همایش نياز داشته باشند محتاج 
وحدت هستند. شاید به همين دليل است که بنا به 
گفته محمدرضا باهنر، حزب موتلفه اسالمی از سوی 
جمعيت پيروان خط امام و رهبری ماموریت یافته تا با 
جبهه پایداری، جمعيت رهپویان و جمعيت ایثارگران 
انقالب اسالمی یعنی سه تش��کل اصلی نواصولگرا 

مذاکره و راه های رسيدن به وحدت را بررسی کند.

در جلسه یکشنبه شب ش��ورای مرکزی جامعه 
اسالمی مهندسين، مرتضی آقا تهرانی که به عنوان 
ميهمان س��خن می گف��ت ضمن تأکيد ب��ر این که 
اصولگرای��ان باید والیتم��دار باش��ند و اعتبار نظام 
جمهوری اسالمی ایران به نعمت والیت فقيه است، 
گفته اس��ت: باید روی والیت به عنوان ستون خيمه 
انقالب تمرکز کرد چراک��ه هرکس از آنجایی راه کج 
رفت و خراب شد که با ولی امر زاویه پيدا کرد و نقطه 
وحدت اصولگرایان باید تمرک��ز روی پيروی از مقام 

والیت باشد.
آقا تهران��ی در عين حال احتم��ال به وجود آمدن 
اختالفات جدید ميان اصولگرایان را بعيد ندانس��ته 
و گفته اس��ت: ممکن اس��ت اختالف سليقه بين ما 
اصولگرایان پي��ش بياید اما باید بي��ان رهبر معظم 
انقالب برای همه ما فصل الخطاب باشد و همه باید 

پشت سرمقام والیت حرکت کنيم.
اصالح طلبان تنها به دلیل منافع ملی با 

اصولگرایان معتدل همراهی کرده اند
عبداهلل ناصری فعال سياسی اصالح طلب و عضو 
بنياد باران در واکنش به اظهارات باهنر به »شهروند« 
می گوید: اصالح طلبان نيز هيچ گاه به دنبال ائتالف با 
اصولگرایان نبوده اند و تنها به این دليل که منافع ملی 
را به منافع جناحی ترجي��ح می دهند در مواردی به 
سود اصولگرایان معتدل عمل کرده و با آنها همراهی 
کرده اند که این وضع در انتخابات مجلس آینده نيز 

به طور طبيعی پيش می آید.
ناصری درباره اصطالح »اصولگرایان معتدل« نيز 
می گوید: منظور ما از اصولگرایان معتدل آن دس��ته 
از سياس��تمداران اصولگرایی اس��ت که تجربه تلخ 
حاکميت یک دست و سوء تدبير آقای احمدی نژاد در 

8 سال ریاست جمهوری اش را چشيده باشند و به این 
نتيجه رسيده اند که این اقدامات در چارچوب منافع 

ملی نيست.
این عضو بنياد باران همچنين درباره شخص باهنر 
و جامعه اسالمی مهندسين و این که آیا می توان این 
طيف را در برگيرنده اصولگرایان معتدل دانست گفت:  
جامعه اسالمی مهندسين طيف گسترده ای است و 
در این تشکل نمی توان تعریف مشخصی پيدا کرد زیرا 
هم افراد تندرو در آن وجود دارند و هم سياستمداران 

معتدلی که برای منافع ملی ارجحيت قایلند. 
ناص��ری محک ب��ارز پایبندی به مناف��ع ملی در 
جریان اصولگرایی را موضع گيری اصولگرایان درباره 
مذاکرات هس��ته ای می دان��د و می گوی��د: هدایت 
این مذاکرات در سطح کالن توس��ط رهبری انجام 
می شود اما هنوز هم مش��اهده می کنيم که جریان 
تندروی اصولگرا چه موضعی نسبت به این مذاکرات 

دارد.
عبداهلل ناص��ری جریان اصولگرای��ی را دچار یک 
تش��تت بزرگ تاریخی می داند که خصوصاً پس از 
انتخابات سال 92 این شکاف عميق تر شده است. به 
اعتقاد این عضو بنياد ب��اران با وجود قضایایی مانند 
پرونده محمدرضا رحيمی این اختالف شدیدتر هم 
خواهد شد و همنش��ينی محمدرضا باهنر با افرادی 
نظير آق��ا تهرانی ک��ه از حاميان سرس��خت آقای 
احمدی نژاد و دولت او بوده اس��ت ني��ز می تواند در 
جهت فراهم کردن فضای روانی مثبت برای بخشی 
از هواداران اصولگرایی باشد. هرچند تفرقه و تشتت 
آرا در ميان اصولگرایان تا اندازه ای است که بعيد است 
این جریان حتی در آینده و آستانه انتخابات هم بتواند 

به وحدت موردنظر خود دست پيدا کند. 

شهروند| جمعی از مسئوالن س��ازمان دانشجویی 
ح��زب اس��المی کار در سراس��ر کش��ور ب��ا امض��ای 
اس��تعفانامه ای به نمایندگی از این تش��کل سياس��ی 
جدایی خود را از حزب اسالمی کار اعالم کردند.  حزب 
اسالمی کار منصوب به حس��ين کمالی، وزیر کار دولت  
هاشمی اس��ت. این حزب اگرچه پيشينه قدیمی دارد 
اما اغلب حضور کمرنگی در عرصه فعاليت های سياسی 
داشت اما طی چند سال اخير به واسطه فعال شدن بدنه 
دانشجویی اش و فعاليت های بخش سازمان دانشجویی 
حزب اس��المی کار، بيش از قبل بر س��ر زبان ها افتاد. از 
این رو دليل اس��تعفای این بدنه دانشجویی که به نوعی 
همچون خونی در رگ های این حزب بودند، کمی قابل 
تأمل اس��ت. براساس استعفانامه منتش��ر شده توسط 
سازمان دانشجویی، مسئوالن فعلی و پيشين این تشکل 
تاثيرگ��ذار، به دليل آنچ��ه »پاره ای از مس��ائل« عنوان 
کرده اند، از این حزب اعالم جدایی کرده و مس��ئوليت 

هرگون��ه اظهارنظر ی��ا فعاليت تحت عنوان »س��ازمان 
دانشجویی حزب اسالمی کار« را پس از استعفا از خود 
سلب کرده اند. همچنين اس��تعفادهندگان در بخشی 
از متن اس��تعفای خود آورده اند که در ش��رایط کنونی 
به ذکر علنی دالیل این اس��تعفا که ممکن است مورد 
سوءاستفاده سودجویان و بدخواهان جریان اصالحات 
قرار گيرد نمی پردازیم. ما از هر کس که حتی یک کالم 
به ما آموخته باشد سپاس��گزاریم و برای حزب اسالمی 
کار و اعضایش آرزوی موفقيت داریم. اگرچه، بررس��ی 
اس��تعفانامه منتشر ش��ده توسط مس��ئوالن سازمان 
دانشجویی حزب اس��المی کار، دليل روشن و واضحی 
از علت این جدای��ی ارایه نمی کند، اما می ت��وان در آن 
رگه هایی از اختالفات تش��کيالتی را دید چراکه در پی 
انتشار این اس��تعفانامه علی حسينی، سخنگوی حزب 
اسالمی کار دليل این اس��تعفا را، نه پاره ای مسائل بلکه 
ش��رکت نکردن اس��تعفادهندگان در جلس��ات حزب 

اس��المی کار عنوان کرد و گفت:  در رس��انه ها موضوع 
استعفا از سازمان دانشجویی حزب اسالمی کار را مطرح 
کرده اند در حالی  که این افراد از زمان شکل گيری حزب 
ندای ایرانيان به عضویت این حزب درآمده  بودند و ما نيز 
به این موضوع حساسيتی نشان ندادیم. وی با بيان این که 
این افراد حتی در جلسات حزب شرکت نمی کردند، به 
مصوبه حزب کار اشاره کرد و افزود:  به دليل موازی کاری 
در ش��ورای مرکزی حزب مصوب کردیم که س��ازمان 
دانش��جویی حزب اس��المی کار در حزب اسالمی کار 
ادغام شود. از س��وی دیگر برخی شنيده ها حاکی از آن 
است که اعضای مستعفی، مقصد بعدی خود را بنياد اميد 
ایرانيان قرار داده اند. محمدرضا عارف، کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری  س��ال 92، پس از آن که به درخواست 
س��يدمحمد خاتم��ی، از انتخابات ریاس��ت جمهوری 
کناره گيری کرد، بيشتر روی جامعه مدنی و نسل جوان 
معطوف شد و در همين راس��تا اقدام به راه اندازی بنياد 

اميد ایرانيان کرد. بنيادی که اگرچه سابقه طوالنی مدت 
فعاليت های حزبی ندارد اما بدنه دانش��جویی فعال در 
این بنياد، طی مدت کوتاهی توانس��ت، جای خوبی در 
افکارعمومی پيدا کند. شاید این بنياد یکی از مقصدهای 
بعدی دانشجویان اصالح طلب سازمان دانشجویی است 
چراکه در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم سازمان 
دانشجویی حزب اسالمی کار از محمدرضا عارف بارها 
حمایت کرد. از س��وی دیگر به واسطه نزدیکی ابراهيم 
اصغرزاده با دانشجویان این حزب احتمال حضور اعضای 
مستعفی سازمان دانشجویی حزب اسالمی کار در حزب 
همبستگی هم کم نيست. همچنين پيشتر نيز برخی 
اعضای این سازمان به عضویت حزب ندای ایرانيان هم 
درآمده بودند و از این رو می توان احتمال پيوس��تن این 
بدنه را به ندای ایرانيان محتمل تر از سایر گزینه ها داست. 
با این وجود باید منتظر ماند و دید که مقصد بعدی اعضای 

سازمان دانشجویی کجاست؟ 
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ریزش بدنه دانشجویی حزب اسالمی کار
  برخی اعضای سازمان دانشجویی از حزب اسالمی کار استعفا دادند

بیم و امید وحدت در میان اصولگرایان
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حسین کنعانی مقدم: 

درخصوصاتهاماترحیمی
بهاحمدینژاداطالعرسانیشدهبود

اخي��ر  اطالعي��ه 
محم��ود  احمدی نژاد 
رئيس جمهوری سابق 
حک��م  درخص��وص 
رحيمی  محمد رض��ا 
حاوی توضيحاتی بود 
و در آن تأکيد شده بود 

که اتهامات رحيمی مربوط ب��ه دوران تصدی اش 
در دیوان محاس��بات است نه تصدی اش به عنوان 
معاون اول رئيس جمهوری. نکته اما این است که 
آیا احمدی نژاد وقتی رحيمی را به س��مت معاون 
اول خود منصوب می ک��رد از اتهامات با خبر بوده 
یا خير. حسين کنعانی مقدم، فعال سياسی اصولگرا 
در گفت وگویی با »شهروند« به این سواالت پاسخ 

داد که مشروح این پرسش و پاسخ در زیر می آید. 
آقای کنعانی مقدم! حضور محمدرضا رحیمی 
را در جای�گاه معاون اول رئی�س دولت دهم با 
توجه به حکمی که اکنون از سوی قوه قضائیه 
ب�رای او در نظ�ر گرفته ش�ده اس�ت، چطور 
می بینی�د. باالخره االن فردی محکوم ش�ده 
اس�ت که چهار س�ال در جایگاه مع�اون اول 

رئیس دولت بوده است. 
واقعيت این است که متاسفانه افرادی به واسطه 
ارتباط با ق��وه مجریه بدون گذران��دن کانال های 
خاص گزینشی انتخاب می شوند و آقای رحيمی 
هم از همين طریق وارد دس��تگاه قوه مجریه شد. 
باالخره رابطه او با محم��ود احمدی نژاد می تواند 
این مس��أله را ثابت کن��د. بنابراین اگ��ر از کانال 
گزینشی رد و به سابقه او توجهی می شد قطعا این 
مسئوليت به او داده نمی شد. اما آنچه بيشتر جای 
تأسف دارد این اس��ت که در دولت احمدی نژاد تا 
آنجایی که من مطلعم به آقای احمدی نژاد درباره 
پرونده رحيمی اطالع رس��انی ش��ده ب��ود. یعنی 
احمدی نژاد ب��ه این موارد علم داش��ت اما دیدیم 
که او با ای��ن وجود، اعالم کرد که کابينه خط قرمز 
است. اما االن برای روشن شدن افکارعمومی و برای 
این که اظهارنظر های فعاالن سياسی و اقتصادی 
دقيق تر، باید مشخص شود که این افراد به لحاظ 
مسئوليت هایی که در دولت داشتند مرتکب چنين 
جرایمی ش��دند یا جرم های آنها ش��خصی بوده 
است. چراکه اگر به لحاظ سوءاستفاده از موقعيت 
مرتکب شدند دولت وقت باید پاسخگو باشد. اگر 
که مسأله ش��خصی بوده اس��ت باز هم نمی توان 
توجيه کرد چراکه ما قحط الرجال نداشته و نداریم. 
احمدی نژاد کسی را انتخاب می کرد که سالم باشد.

آقای رحیمی عالوه بر این که در کلیدی ترین 
پس�ت، یعن�ی مع�اون اول رئیس جمهوری 
مش�غول به کار بود در کنار آن رئیس س�تاد 

مبارزه با مفاسد اقتصادی هم بود. 
در پيام 8 ماده ای رهبر معظم انقالب آمده است 
کسانی که مفاس��د اقتصادی دارند نمی توانند با 
فساد مبارزه کنند. حداقل این که در آن زمان اگر 
احمدی نژاد مطلع ش��د از پرونده معاونش و حتی 
اگر حکمی هم صادر نشده بود باید فرد دیگری را 
انتخاب می کرد. اما متاسفانه برخی اقدامات آقای 
احمدی نژاد موجب از دست رفتن اعتماد عمومی 
شد. شما فکر کنيد که رئيس ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی خودش، محکوم به فس��اد است. با این 
ش��رایط واقعا چه انتظاری از افکارعمومی و مردم 

می توان داشت؟
آقای احمدی نژاد اخی�را در اطالعیه ای اعالم 
کرد که اتهامات آقای رحیمی مربوط به س�ال 

86 بوده است؟
درست است که وقوع جرم در س��ال 86 بود اما 
احمدی نژاد که از سابقه آقای رحيمی خبر داشت، 
بنابراین چرا او را در این س��مت گذاش��ت؟ اگر او 
بگوید که نمی دانستم که به نظر من توجيه است 
اگر هم می دانست که وا مصيبتا. احمدی نژاد باید 
مسئوليت اتفاقی که افتاده را بپذیرد. از طرفی هم 
می بينيم که برخی در اظهارنظرهایشان می گویند 
که رحيمی، کارگزارانی بوده است. این چه حرفی 
است؟ باید اتفاقی که افتاده را پذیرفت. اما متاسفانه 
احمدی نژاد در حلقه وصل خود همچنان س��عی 
می کند که با مخفی نگه داش��تن برخی اتفاقاتی 
که در هش��ت ساله ریاس��ت جمهوری اش افتاده 
حاشيه امنی ایجاد کند چون اگر بپذیرد که معاون 
اولش چنين اقدامی کرده است، راه بازگشت خود 
به سياست را بسته است. چون مردم به کسی که 
در دولتش و نزدیک ترین فرد به او مفسد اقتصادی 

بوده، اعتماد نخواهند کرد. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دبیرکل 
»جبهه مردمی برای آزادی فلسطین«:

جوانانقطعًابهثمرنشستن
آرمانفلسطینراخواهنددید

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اسالمی در دیدار آقای احمد جبرئيل دبيرکل »جبهه 
مردمی ب��رای آزادی فلس��طين )فرماندهی کل(«، 
مسئله فلس��طين را در رأس مس��ائل دنيای اسالم 
خواندند و تأکيد کردند: جمهوری اس��المی ایران تا 
روزی که آرمان فلسطين به ثمر برسد، مصمم خواهد 
ایستاد و آن روز را جوانان قطعاً خواهند دید. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تجلي��ل از خدمات و تالش های 
آقای احمد جبرئيل در مسير تحقق آرمان فلسطين، 
گفتن��د: امروز یقيناً یک��ی از پایه ه��ا و ارکان قضيه  
فلسطين شما هستيد و اميدواریم که با حفظ همين 
روحيه، مقاومت را تا پيروزی نهایی ادامه دهيد. در این 
دیدار، آقای احمد جبرئيل نيز با اظهار خرسندی از 
مالقات با رهبر معظم انقالب، گفت: انقالب اسالمی، 
ایران را به یک کشور مؤثر در صحنه بين الملل تبدیل 
کرد و پيش��رفت های کنونی جمهوری اسالمی در 
سایه حکمت و درایت جنابعالی است. وی همچنين 
از مواضع اصولی و ثابت جمهوری اسالمی در زمينه 

احقاق حقوق ملت فلسطين تشکر کرد.

مطهری:  

انتقادهابهظریفازرویجموداست
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی 
انتقادات اخير از وزیر امورخارجه را »ناشی از جمود 
و سطحی نگری« دانس��ته و گفته است:  به نظر من 
این حرف ها بيشتر بهانه گيری است وگرنه، پيامبر 
اکرم)ص( هم با ابوس��فيان قبل از فتح مکه مذاکره 
کردند. به گزارش ایرنا، علی مطهری درباره انتقاداتی 
که به پياده روی ظریف در جریان مذاکرات هسته ای 
اخير با وزیر امورخارجه آمریکا در ژنو شد، گفت:  این 
سخنان و انتقادات بيش��تر از روی سطحی نگری و 
جمود فکری است. در دیپلماسی و سياست خارجی 
مهم این اس��ت که ما امتيازی به ضرر ملت به طرف 
مقابل ندهيم ولی این که کس��ی با طرف مقابل قدم 

بزند و بخندد و صحبت کند، مالک نيست.

داعشپسازبغداد
بهفکرتسخیرتهرانبود

جانش��ين قرارگاه مرکزی امام حسين)ع( گفت:  
مطمئن بودیم که اگر داع��ش امروز بغداد را تصرف 
کند، فردای همان روز در فکر حمله به ایران و تسخير 
تهران خواهد افتاد، اما به ح��ول و قوه الهی در عراق 
متوقف شدند. به گزارش ایلنا، سردار حسين همدانی 
در همایش نخبگان و فع��االن فرهنگی و اجتماعی 
کانون بازنشستگان سپاه اس��تان تهران با اشاره به 
برخی تحوالت منطقه ای طی چند سال اخير، این 
تحوالت را ناشی از گسترش انقالب اسالمی دانست 
و اظهار داش��ت:  روزگاری صدام از طرف دشمنان با 
ما درگير شد و امروز هم امثال ابوبکر بغدادی؛ اما ما 
نباید از دشمن اصلی که استکبار و رژیم صهيونيستی 
است، غافل شویم. وی افزود:  شهادت شهيد تقوی 
در س��امرای عراق و شهادت »ش��هيد اهلل دادی« در 
جوالن سوریه به ما نش��ان می دهد امروز هم هنوز 
باب شهادت باز است، اما عرضش کم شده، ولی مرز 

درگيری ما تا شاخ آفریقا رسيده است.

وقتیهمهچیزدستمانیست
 چه بسا تيم هایی که قربانی فساد اداری موجود در 
کشور می شوند و در برابر چشم متحير هوادارانشان 
)اعضای خانواده و دوستانش��ان( از عرصه رقابت ها 
حذف می شوند. برخی قربانی پيشداوری های موجود 
درباره جنسيت و تخصص و تعهد می شوند و برخی 
دیگر باور نمی کنند که تالش هایشان بی نتيجه مانده 
است. واقعيت این جاس��ت که نتيجه صددرصد در 
دست هيچ یک از بازیکنان این تيم ها و مدیریت این 
تيم ها  نيست. قطعا عملکرد این تيم ها مهم ترین نقش 
را دارد ولی سایر عوامل هم مهم هستند. این جاست 
که ما می توانيم به خودمان یادآور شویم داشتن یک 
فضای سالم نه تنها به نفع همه است بلکه برای آن که 
خود شخص از زحماتش نتيجه بگيرد الزم و ضروری 
اس��ت. متعهد بودن به فضای سالم برای رقابت های 
اقتصادی مانند تعهد به فضای س��الم در مسابقات 
فوتبال تنها یک تعهد اخالقی نيس��ت بلکه تالشی 
است برای تضمين این واقعيت که عملکرد خود ما 
بتواند نتيجه را تضمين کند و س��وت یک داور فاسد 
اميد ما را نااميد نکند. قبول این که نتيجه در دس��ت 
ما نيس��ت و برای تضمين آن باید بس��اط فس��اد را 
برچيد؛ اولين گام در مبارزه با فس��اد اداری حاکم بر 
اقتصاد کشور و در مورد فوتبال حاکم بر کنفدراسيون 
آسياس��ت. درباره تي��م، راس��تش را بخواهيد من 
هيچ وقت در زندگيم به تيمی که برده است این قدر 
افتخار نکرده ام که ب��ه این تيم می کنم. این یک تيم 
فوتبال است نه گروهی بازیکن که دنبال توپ می دوند 
تا مشهور بشوند. اگر درباره لزوم تغيير فرهنگ حاکم 
بر فوتبال کشورمان جدی هستيم باید بهبود عملکرد 

تيم را جدی بگيریم و ادامه آن را تضمين کنيم. 

خبر

سعید جلیلی:  

تذکرینگرفتهام
عضو ارشد س��ابق تيم مذاکره کننده هسته ای 
گفت که از رهبر انقالب برای مذاکرات هسته ای 
تذکر نگرفته است.  به گزارش فرارو، سعيد جليلی 
پيش از ظهر دیروز در حاش��يه مراسم رونمایی از 
سند جامع نقض حقوق بشر در انگليس، در پاسخ 
به سوال خبرنگاری که پرسيد آقای صادق خرازی 
در یکی از برنامه های تلویزیونی اعالم داش��ته که 
شما بابت مذاکرات هسته ای از رهبر انقالب تذکر 
گرفته اید، گفت: »من این مصاحبه را ندیده ام، اما 
این که از رهبر انقالب بابت مذاکرات هسته ای تذکر 
گرفته ام، کذب محض است، چون این مسائل مبنا 
و اساسی ندارد و این حرف یک دروغ سازی است«.  

رئيس جمهوری روز گذشته هنگام دریافت استوارنامه سفير جدید 
کنيا با اشاره به گسترش تروریسم در منطقه خاورميانه و آفریقا گفت:  
فجایع شرم آوری که توسط گروه های تروریستی نظير »بوکوحرام« 

انجام می شود، وجدان بشری را در سراسر جهان متاثر کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری، حسن روحانی 
روز دوشنبه هنگام دریافت استوارنامه سفير جدید کنيا با تأکيد بر 
این که مبارزه با تروریسم نيازمند همکاری جدی کشورهاست، گفت:  
متاسفانه بسياری از گروه های تروریستی به نام دین و اسالم فعاليت 

می کنند، اما افکار و رفتار آنها هيچ سنخيتی با مبانی اسالم ندارد.
رئيس جمهوری به ناامنی های ایجاد ش��ده توسط دزدان دریایی 
س��وماليایی اش��اره کرد و گفت:  باید از لحاظ فرهنگی، سياسی و 
اطالعاتی به یکدیگر کمک کنيم تا زمينه ه��ای فعاليت گروه های 

تروریستی را از بين ببریم.
روحان��ی همچنين کنيا را کش��وری مهم و تاثيرگذار در ش��رق 
قاره آفریقا دانس��ت و گفت: روابط با نایروبی همواره برای جمهوری 
اسالمی ایران اهميت داشته است و باید تالش کنيم در همه زمينه ها 

مناسبات فيمابين گسترش پيدا  کند.
رئيس جمهوری با اش��اره به موقعيت جغرافيایی و ظرفيت های 
اقتصادی کنيا، اظه��ار اميدواری کرد تا حضور س��فير جدید کنيا 
منجر به تعميق همکاری ها به ویژه در عرصه های اقتصادی، علمی 

و فرهنگی شود.
در رویدادی دیگر نيز رئيس جمهوری هنگام دریافت استوارنامه 

سفير جدید اردن، گفت: سرنوشت ملت فلسطين و مسجداالقصی 
به عنوان قبله گاه اول مس��لمانان، برای همه دنيای اس��الم اهميت 
دارد و اش��غال تدریجی بيت المقدس و بيرون راندن فلسطينيان از 
کشورشان وجدان همه مسلمانان را آزرده کرده و قابل قبول نيست 

که این شهر در اشغال غاصبين باقی بماند.
حسن روحانی با اشاره به وضع جغرافيایی اردن و همجواری آن با 
سرزمين های فلسطين، سوریه و عراق و همچنين معضل تروریسم 
و بی ثباتی موجود در برخی کشورهای منطقه اظهار داشت:  هدف 
جمهوری اس��المی ایران ثبات و امنيت در خاورميانه و حل وفصل 
مسأله فلسطين برای بازگشت آوارگان فلسطينی به وطن خودشان 

است.
رئيس  جمهوری گفت:  ما خواه��ان روابط دوس��تانه و برادرانه با 

دولت اردن هاش��می در بخش های اقتصادی، فرهنگی و سياس��ی 
هس��تيم و می توانيم درباره مس��ائل منطقه ای و جهانی مشورت و 
همفکری کنيم. دو کش��ور تعلق به منطقه مهم خاورميانه دارند و 
ثبات این منطقه برای همه ما اهميت دارد. سفير جدید کره شمالی 
نيز روز گذش��ته اس��توارنامه خود را تقدیم رئيس جمهوری کرد و 
رئيس جمهوری نيز در این دیدار با اعالم حمایت ایران از سياس��ت 
صلح و امنيت در شبه جزیره کره، گفت:  اراده دو کره باید در مسيری 
باش��د که به وحدت منجر شود. زیرا با جنگ، تش��دید اختالفات و 
تنش، مشکالت کشورها حل نمی شود بلکه باید از طریق گفت وگو 

و مفاهمه به نتيجه رسيد. 
حسن روحانی با اش��اره به این که تحریم ها عليه کره شمالی تنها 
موجب صدمه دیدن مردم این کشور شده اس��ت، اظهار داشت:  ما 
تحریم و فش��ارهای غيرقانونی را همواره محکوم می کنيم و باید با 

همکاری عليه قدرت طلبی های نابجا ایستادگی کنيم.
رئيس جمهوری گفت: اراده تهران ادامه و گس��ترش روابط خوب 
فيمابين در زمينه های سياسی و بين المللی، اقتصادی و فناوری است 

و حضور سفير جدید می تواند موجب تسریع در همکاری ها شود.
سفير جدید کره ش��مالی نيز با ابالغ س��الم رهبر کره شمالی به 
رئيس جمهوری کشورمان، گفت:  دولت و ملت جمهوری اسالمی 
ایران در خنثی س��ازی توطئه ه��ای آمریکا و دفاع از حق اس��تفاده 
صلح آميز از انرژی هسته ای موفقيت های بسياری به دست آورده اند 

که مورد تجليل دولت و ملت کره شمالی است.

رئیس جمهوری در دیدار با سفیر جدید کنیا در تهران: 
فجایعشرمآورگروهتروریستی»بوکوحرام«وجدانبشریرامتاثرکردهاست

قائ��م مقام موسس��ه نش��ر و تنظي��م آث��ار امام 
خمينی)س( در واکنش به زیر افتادن تابلوی نوفل 
لوشاتو در یکی از تجمعات اخير گفت:  این کار، کار 
پسندیده ای نبود؛ چرا که اس��م نوفل لوشاتو یادآور 

بخش مهمی از خاطرات انقالب و امام راحل است. 
به گزارش ایسنا، حميد انصاری در حاشيه نشست 
خبری که به مناس��بت همایش بزرگداشت بانوی 
انقالب همسر امام خمينی )س( برگزار شد، گفت:  
اسم نوفل لوش��اتو یادآور بخش مهمی از خاطرات 

انقالب و امام راحل است و این اقدام مایه تاسف بود. 
وی اف��زود:  البته تعم��دی در کار نبوده اس��ت و 
جوانان ما احساس��ات پاکی دارن��د و از این عصبانی 

هس��تند که در یک برخورد قاطع و متضاد غربی ها 
جریان اسالم هراسی را ترویج می کنند با سوءاستفاده 
از فضایی که دستاویز سرویس های جاسوسی غرب 
است.  انصاری افزود:  وقتی جوانان ما می بينند یک 
جریان ضدبش��ری و ضددینی چني��ن اقداماتی را 
انجام می دهند عصبانی می ش��وند و فکر می کنند 
هرچيزی مظهر نام آنها باشد محکوم است که البته 

این پسندیده   نيست. 
انصاری گفت:   باید نهایت دقت را نسبت به رفتارها 
داش��ت چرا که امروز هر رفتاری در منظر دوربين ها 
و خبرها قرار می گيرد و از آن برعليه ما سوءاستفاده 

می کنند. 

حمید انصاری در واکنش به تخریب تابلوی خیابان نوفل لوشاتو: 

ایننامیادآوربخشمهمیازخاطراتانقالبوامامراحلاست
دادس��تان کل کش��ور گفت: اگر فعال اقتصادی 
یا افرادی خ��الف کنند و مرتک��ب هرگونه تخلفی 
شوند حتماً رس��يدگی خواهد ش��د اما در کنار این 
موضوع باید دولت ساز و کاری فراهم کند که بستر 
روابط ناسالم اقتصادی از ميان برود. به گزارش ایلنا، 
رئيسی در حاش��يه صبحانه کاری در اتاق بازرگانی 
ایران با حضور در جمع خبرن��گاران، گفت:  با توجه 
به پيش بينی قانون، تمام پرونده های فساد اقتصادی 
پس از صدور حکم قطع��ی در مرحله تجدیدنظر یا 
دیوان عالی کشور به اطالع عموم مردم خواهد رسيد. 
قوه قضائيه سایتی دارد که تمامی احکام قطعی شده 

را  منتشر می کند.

دادس��تان کل کش��ور گف��ت:  ما در ای��ن زمينه 
ب��ه هيچ وجه ب��رای ف��رد یا اف��رادی حاش��يه امن 
نمی شناسيم، همه افراد باید نسبت به اجرای قانون 
مقيد باش��ند، تخلف از قانون از سوی همه ناپسند 
است اما از سوی کسی که دست اندرکار قانون، بسيار 
ناپسندتر اس��ت و وجهه بدی دارد. مضاف بر این که 

تاثيرات منفی بيشتری  دارد.
دادس��تان کل کش��ور تصری��ح کرد: اگ��ر فعال 
اقتصادی یا افرادی خ��الف کنند و مرتکب هرگونه 
تخلفی شوند حتماً رسيدگی خواهد شد اما در کنار 
این موضوع باید دولت س��از و کاری فراهم کند که 

بستر روابط ناسالم اقتصادی از ميان برود. 

دادستان کل کشور: 

هیچحاشیهامنیبرایمفسداناقتصادیوجودندارد


