
اخبار كشور
صفحه  10

 یک شنبه 9 تیر 1392 
21 شعبان 1434 - شماره  20529

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش: 
ناوشکن سهند در راه است

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه ناوشکن 
سهند در کارخانجات نیروی دریایی در حال ساخت است، 
گفت: ناوها، موشک اندازها، کشتی ها و غیره از جمله ناوهای 
موشک انداز کالس پیکان و ناوشکن سهند در دست ساخت 

است.
امی��ر دریادار دوم عباس زمینی فرمان��ده فنی نیروی دریایی 
ارتش با اش��اره به توانمندی این نیرو در آبهای آزاد گفت: نیروی 
دریایی باید تجهیزات و فناوری متناس��ب با در میدان بودن را در 
اختیار داشته باشد تا بتواند در مرزهای دوردست از جمله دریای 
مدیترانه،  کانال سوئز، تنگه باب المندب، اقیانوس آرام، تنگه ماالکا، 

دریای چین و ... حضور پیدا کند.
وی ادامه داد: ناوها، ش��ناورهایی ک��ه به ماموریت هایی از این 
دست اعزام می شوند و بالغ بر 25 هزار کیلومتر در هر ماموریت طی 
می  کنند باید شناورهای به روز مجهز و مقاوم باشند که بتوانند در 
دریاهای توفانی که ارتفاع موج در آن به 10 تا 12 متر می رسد و 
با سرعت باد 120 کیلومتر در ساعت، دوام آورده و آسیب نبینند.

فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش افزود: تاکنون 26 ناوگروه به 
خلیج عدن، شمال اقیانوس هند، دریای سرخ، باب المندب،  دریای 
مدیترانه، اقیانوس آرام، تنگه ماالکا، و .. اعزام شده  اند. هر ناوگروه 
دس��ت کم از دو ناو تش��کیل می شود در این اعزام چند بار از خط 

استوا هم عبور کرده ایم.
وی افزود: ما در رویارویی با اس��تکبار، ناو س��هند را از دس��ت 
دادیم اما از پا ننشس��تیم و ناو جماران را س��اختیم که هم اکنون 
نیز ماموریت هایی را انجام داده و یا در حال انجام دادن ماموریت 
اس��ت. سپس ناوش��کن موج 2 یا همان دماوند را ساختیم که در 
شمال کش��ور به آب انداخته شد و ناوش��کن های دیگری هم در 
ش��رف س��اخت داریم. به عالوه ناوهای موشک انداز کالس پیکان 

نیز در دستور کار است.
فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه ناوشکن سهند 
در کارخانجات نیروی دریایی در حال ساخت است، اظهار داشت: 
همین طور ناوها، موش��ک اندازها، کش��تی ها و غیره نیز در دست 
س��اخت است که به موقع از آنها سخن گفته خواهد شد. بنابراین 
یک بخش عمده که در شرح وظایف فرمانده فنی آمده، دخالت در 
نوسازی است. بخش دیگر هم مربوط به نگهداری تعمیرات اساسی 

و فوق اساسی است.
وی خاطرنش��ان کرد: در شهریور سال گذشته خبر تعمیرات 
فوق اساس��ی زیردریایی طارق را شنیدید حتی متخصصان کشور 
س��ازنده اعالم کرده بودند که تعمیرات فوق اساسی این کالس از 
زیردریایی منحصرا در اختیار کش��ور سازنده و جمهوری اسالمی 

ایران قرار دارد که این افتخار بزرگی است.
زمینی در ادامه س��خنانش تصریح کرد: در حوزه تس��لیح هم 
کارهای بزرگی انجام شده که ناظر بر گذر از تحریم هاست. بسیاری 
از واحدهایی که در گذش��ته در حکم یک منتقل کننده مس��افر 
بودند هم اکنون تجهیز شده و به عنوان یک موشک انداز در اختیار 
یگان های نیروی دریایی قرار گرفتند و این یعنی آنها کامال تغییر 
کاربری داده شده اند. همه اینها متناسب با راهبردی است که برای 

نیروی دریایی در نظر گرفته شده است.
یک مسئول بانک مرکزی تشریح کرد

نقش عوامل اقتصادی و روانی 
در نوسانات بازار ارز

مدی�ر اداره بررس�ی ها و سیاس�ت های اقتصادی بانک 
مرکزی نقش عوامل اقتصادی و روانی را در نوس�انات بازار 

ارز تشریح کرد.
پیم��ان قربانی در گفت وگو با فارس ب��ا بیان اینکه بازار ارز به 
عنوان یکی از بازارهای مهم مالی درکش��ور از دو مقوله تاثیرپذیر 
است، اظهار داشت: نخست مقوله عوامل بنیادی است که در قالب 
مدل های نرخ ارز و متغیرهای ساختاری اقتصاد تعریف می شوند و 
عواملی چون تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم 

و نرخ سود بانکی مهم ترین عوامل موثر بر نوسانات بازار هستند.
وی با اشاره به اینکه در کنار این عوامل بنیادین برخی مسائل 
تکنیکی عمدتا متاثر از انتظارات هم وجود دارد، افزود: واقعیت این 
اس��ت که تحریم بانک مرکزی و کاهش فروش نفت در دو س��ال 
اخیر نقش قابل توجهی در بروز التهاب در نرخ های ارز داشته، لذا 
فاصله گرفتن از رژیم نرخ ارز واحد نه به عنوان یک انتخاب بلکه 

یک اجبار و ضرورت بود.
مدیر اداره بررس��ی ها و سیاس��ت های اقتصادی بانک مرکزی 
تصری��ح کرد: بانک مرکزی باید در جهت تامین نیازهای ضروری 
اقتصاد اولویت بندی را انجام می داد؛ در واقع تس��لط ریس��ک های 
غیراقتصادی در سال های اخیر سبب شد تقاضای ارز غیرخطی شود.
به گفته وی، در شرایط ملتهب هر میزان ارز هم که به اقتصاد 
تزریق بشود، قادر به اعاده ثبات و آرامش به بازار نخواهد بود و این 

وضعیت در دیگر کشورها نیز تجربه شده است.
قربانی با اشاره به پیش شرط های دستیابی به نظام ارز تک نرخی، 
گفت: دستیابی به رژیم تک نرخی ارز نه تنها مستلزم وجود یک تابع 
عرضه ارز با ثبات و منعطف اس��ت، بلکه نیازمند کاهش انتظارات 
فزاینده و حمالت سفته بازانه به بازار ارز است؛ بنابراین اقداماتی که 
تاکنون بانک مرکزی انجام داده متناسب با شرایط ویژه تحمیل شده 
به این بانک بوده است و این بانک ضمن آگاهی الزم از هزینه های 

ر ژیم چند نرخی ارز، اتخاذ تصمیم نموده است.
وی تاکید کرد: ضرورت حفظ و صیانت از ذخایر ارزشمند ارزی 

کشور نیز همواره مد نظر بوده است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی افزود: 
چون ش��رایط اقتصادی ویژه بود باید تصمیماتی اتخاذ می شد که 
قطعا هزینه هایی هم برای اقتصاد کش��ور داش��ت اما ضروری بود 
بانک مرکزی همه تالش خود را برای تامین نیازهای ارزی براساس 
اولویت ها انجام دهد و از تزریق میزان کافی ارز به بازار برای تامین 

نیازهای مذکور اطمینان حاصل می کرد.
وی در مورد نوسانات نرخ ارز،  گفت: از جهش هایی که چه در 
جهت صعود و چه در جهت نزول داشتیم به خوبی مشهود است 
که تحوالت بیرونی و سیاس��ی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بوده 
که در قالب انتظارات خود را نش��ان می دهد؛ البته اثرگذاری این 
تحوالت طی س��ال های اخیر تشدید ش��ده که دلیل آن هم ورود 

افراد غیر حرفه ای به بازار طال و ارز بوده است.
قربان��ی تصریح کرد: س��رمایه گذاران حرف��ه ای قواعد بازی را 
می دانند و در چنین ش��رایطی نوس��ان زیادی در بازار رخ نخواهد 
داد، اما ورود افراد غیرحرفه ای در حجم وس��یع موجب ش��ده که 
وقتی یک خبر منفی منتشر می شود، موج بزرگی برای خرید هجوم 
می برد و در زمانی که خبر مثبتی منتشر شود، موج معکوسی برای 

فروش به بازار می روند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در علم اقتصاد این رفتار ب��ه عنوان رفتار 
دسته جمعی شناخته شده که در این حالت افراد غیرحرفه ای بدون 
توجه به بنیان های تعیین کننده آن متغیر صرفا به تقلید از یکدیگر، 
رفتاری را تکرار می کنند، گفت: آنچه که سیاست گذار باید به آن 
توجه داشته باشد این است که تنظیم متغیرهای اقتصادی از جمله 
نرخ ارز باید براساس عوامل تاثیرگذار بنیادی تعیین کننده آن متغیر 

صورت گیرد و مقوله نرخ ارز هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی با ابراز امیدواری از کاهش نرخ ارز در آینده، گفت: امیدوارم 
با رفع مسائل بیرونی، مهار رشد نقدینگی و تورم و البته تامین سایر 
عوامل زمینه ساز، بتوان ارز را تک نرخی کرد و این دستاوردی که 

یک بار برای کشور به ارمغان آمد، مجددا محقق شود.

دین، ما را به همت واال تشویق می کند؛ نه تنها به ما می گوید خود اهل سعادت 
و بهشت باش، بلکه امامت بهشتي ها را هم به ما واگذار کرده است. به ما فرمود: شما 
می توانید رهبر بهشتي ها بشوید. انسان چون خلیفه خداي سبحان است، این ظرفیت را 
دارد. گاهي علم  را بر اساس مبادي، مباني، موضوع، محمول و مسأله تقسیم می کنند؛ 
می گویند: علوم طبیعي، علوم تجربي، علوم ریاضي، فلس��في، کالمي و مانند آن؛ که 

همه اینها محترم است و مبادي خاص خودش را دارد. 
برخي آثار علم لدنّي

گاهي علوم را به لحاظ آن معلّم تقسیم می کند، که انسان این علم را پیش کي 
بخواند. تقسیم علم به لحاظ معلّم آن است که می گویند فالن علم، علم لدنّي است؛ 
» لَُدن « یعني نزد. اگر کسي یک دانشي را نزد خدا فرا گرفت، علم او لدنّي است. قهراً 
آن مطالب را با علم حضوري یاد می گیرد، نه علم حصولي؛ از راه موضوع و محمول و 
تصّور و تصدیق نیست، اینها ُصَور ذهني است. خود معلوم را می بیند و علم او چون 
علم شهودي است، صورت معلوم پیش او حاضر نمی شود که بشود موضوع و محمول 
و نسبت و تصّور و تصدیق! بلکه خود معلوم را می بیند  و با خود معلوم رابطه عیني بر 
قرار می کند. اّولین اثر علم لدنّي آن است که معلوم پیش اوست، نه صورت ومفهومي 
از معلوم! آثار فراوان دیگري را هم به همراه دارد که س��هو و نِس��یان و جهل و َخطأ 
درآن نیس��ت، همیش��ه ُمصیب واقع است و همیشه هم برابر علمش عمل می کند و 

مانند آن؛ چنین علمي می شود »علم لدنّي«. 
دو راه کسب علم لدنّي 

کسب علم لدنّي دو تا راه دارد و این دو تا راه هم به نحو منفصله مانعُه الُخُلّو است 
که اجتماع را ش��اید. یا انس��ان آن کوشش را بکند که خودش مهمان خداي سبحان 
بشود، برود کالس درس الهي، ِعنَد َملیٍک ُمقَتِدر)1( بشود، اوج بگیرد؛ این همان است 
که می گویند: نماز معراج مؤمن است)2(. اگر کسي اهل اوج و عروج بود، این باال رفت؛ 
��الم( می شود، مرحله ضعیف و  نظیر َدنَا َفَتَدلّي)3( که نصیب انبیاي الهي )علیهم السَّ
نازلش نصیب شاگردان آنها هم خواهد شد؛ چون صاله معراج مؤمن است و اگر آن 
حال نصیب کسي نشد؛ الأقل از غرور، از تکبر، از منّیت پیاده شود، پا برهنه شود. انسان 
پیاده، انس��ان پا برهنه، انسان متواضع و نه فرومایه؛ چنین انساني دل شکسته است 
و اگر دل شکسته شد، گرچه مهمان خدا نمی شود، چون عروجي ندارد؛ ولي میزبان 
خدا می شود. خداي سبحان کنار دلهاي شکسته هست: اَنَا ِعنَد الُمنَکِسَرهِ ُقُلوبُُهم)4(. 
اگر دل بش��کند،  انسان احس��اس اضطرار می کند و هیچ پناهگاهي ندارد؛ آنگاه 
می فهمد یک مبدأ است که تمام مشکالت به دست او حل می شود. اینکه می بینید 
انس��ان وامانده امیدوار است، نش��انه توحید اوست. کسي که در اقیانوس است، غرق 
می شود؛ نه نجات غریقی هست، نه کسي از او خبر دارد تا او را دریابد، او در آن حال 
نا امید نیست؛ یعني به جائي تکیه می کند که این اقیانوس قهار را می تواند مهار کند 
و آن همان خداست. خدا انکار پذیر نیست؛ نه مجهول کسي است، نه مورد انکار کسي 
است! این حدیث نوراني را مرحوم کلیني )ره( از معصوم )ع( نقل می کند که خداوند 
َمعُروٌف ِعنَد ُکلِّ جاِهل)5(؛خدا پیش هر خدا نشناسي شناخته است. منتها او بیچاره 
نمی داند به دنبال چه می گردد! خدا نه قابل نفي اس��ت، نه قابل انکار اس��ت، نه قابل 
شک است؛ چون حقیقت، اشکال پذیر نیست. اگر کسي دلش شکست و پیاده شد و 
مغرور نبود؛ نه غرور جواني، نه غرور مال، نه غرور جمال، نه غرور جاه و جالل، چیزي 
او را نگرفت که او را فرو مایه کند، بلکه او فروتن شد؛ یقیناً مهماندار خداي سبحان 
است.در آن حال هر چه یاد گرفت، آن یاد گرفتنش علم لدنّي است؛ یعني این مطلب 
را نزد خداي سبحان یاد گرفت. یک وقت است می گویند: علم طبیعي، علم تجربي، 
علم فلس��في، علم کالمي، علم عرفاني و مانند آن؛ که اینها تقسیم علوم روي مباني 
و مبادي و مسائل است. اّما وقتي گفتند علم لدنّي، یعني هر کدام از این رشته ها را 
انسان از لَُدن، از نزد خدا یاد بگیرد؛ دیگر می شود علم لدنّي. این راه براي آدم هست؛ 
ولو انس��ان یک مس��أله را هم یاد بگیرد، این یک مسأله حافظ اوست و ارزش این را 
دارد که انسان مدتها تالش کند که یا ) مهمان( خداي سبحان بشود، یا ) مهماندار(. 

دستور دین به تقوا و پیشوائي پرهیزکاران
آنچه در طلیعه این سخن به عرضتان رسید که قرآن به ما پر و بال می دهد، به 
ما همت بلند می دهد، همین است. اگر در تعبیرات دیني آمده است که نماز معراج 
مؤمن است، در قرآن کریم به ما دستور دادند که از خداي سبحان بخواهید که شما 
را رهبر مردان و زنان پرهیزکار کند. مّتقي بودن که خیلي سخت است؛ اوائل راه است، 
نه اواخر راه! تقوا کار آساني نیست. تقوا را گفتند: مثل آن است که انسان در بیابان پر 
تیغ طوري راه برود که تیغي به پایش نرسد. این همه مفاسدي که در جامعه هست؛ 
این چشم وگوشش را پاك کند، دست و پایش را پاك کند، راه کسي را نبندد، بیراهه 
نرود؛ باألخره این چند سال را تحمل بکند، تا ابد راحت باشد. یک مسافري که ابد را 
در پیش دارد، تحمل چند سال خیلي سخت نیست! البّته این سختي مال اوائل امر 
است که دوران آزمایشي اوست؛ وقتي یک چیزي را اندوخته کرد، دیگر نه به شرق 
آویخته می شود، نه به غرب آمیخته! این اندوختگي او را از هر گرایشي نجات می دهد. 
به ما فرمودند: مّتقي باش��ید، بعد کم کم از خداي س��بحان بخواهید: َو اْجَعلَنا 
لِلُْمتَِّقی��َن اِمام��اً)6(. خدایا! آن توفیق را به ما بده که من طوري در جامعه زندگي کنم 
که پرهیزکاران به من اقتداء کنند. ببینند من چه جور کتاب می نویسم، آنها هم همین 
جور بنویسند؛ ببینند من چه جور یک وزارتخانه را یا یک نهاد را یا یک ارگان را اداره 
می کنم،  آنها آنجور اداره کنند؛ من چه جور یک دانشگاه یا دانشکده را اداره می کنم،  
آنها اینجور اداره کنند. هر کسي در هر رشته اي، چه زن، چه مرد؛ فرمود: بخواهید از 
خدا که ما امام مّتقیان باشیم، نه امام هر گروه! اّوالً چرا ما مأموم باشیم، چرا دنباله رو 
باشیم، چرا پیشرو نباشیم؟! چرا به ما اقتداء نکنند، ما به دیگري اقتداء کنیم! چرا ما 
الگو نباشیم، الگو بگیریم! این همت را قرآن به ما داد که شما سعي کنید طوري زندگي 

کنید که دیگران به شما اقتداء کنند. مأموم بودن هنر نیست، امام بودن هنر است.
مراد از پیشوائي پرهیزکاران

منظور امام جماعت نیست، چون روشن نیست که آن روز کي پیاده می آید و کي 
سواره! بَسا امیر که آنجا اسیر خواهد شد، بَسا اسیر که آنجا امیر می آید؛ بَسي پیاده 
که آنجا س��واره خواهد ش��د، بَسا سواره که آنجا پیاده می آید! عمده آنجاست که کي 
آنجا امیر است، کي آنجا اسیر. امام جماعت شدن، اینها کارهاي عادي است؛ می بینید 
خیلي ها می شوند. اّما انسان در محل خودش، در خانواده خودش، در فامیل خودش، 
در روستا یا شهر یا استان یا کشور خودش طوري زندگي کند؛ در هر رشته اي، در 
هر کاري، مخصوصاً حوزویان و دانشگاهي ها که دیگران به آنها اقتداء کنند این هنر 
است. به ما گفتند: دنباله رو بودن بد است. اینهاگفتند: در مسائل سیاست و ریاست، 
ریاس��ت قبول نکن، مبادا س��عي کني رئیس بش��وي! اّما در رهبري اخالقي، رهبري 
علمي، رهبري تهذیب و تزکیه فرمودند: تا می تواني رهبر باش: َو اْجَعلَنا لِلُْمتَِّقیَن اِماماً. 
حاال اگر کس��ي توانس��ت در خانواده اش آنجوري رفتار کند که وقتي دختر یا 
پسر ببیند پدر و مادر هر چه می گوید، عمل می کند؛ آنجور نیست که در جامعه یک 
ج��ور حرف بزن��د، در درون منزل جور دیگر عمل بکند؛ این بهترین راه براي تربیت 
فرزند است. وقتي ببیند که این درست می گوید؛ خوابیدنش، خوردنش، طرز نشستن 
اش در منزل، طرز حرف زدنش در منزل، طرز خنده کردنش در منزل، طرز شوخي 
کردنش در منزل خیلي عاقالنه است؛ این تربیت می شود. بنابراین همتي را که به ما 
دادند، گفتند: تا می تواني امام باش، مأموم شدن هنر نیست! اّما امام مّتقیان باش: َو 
اْجَعلَن��ا لِلُْمتَِّقی��َن اِماماً. خدایا! آن توفیق را بده که همه خوبها ببینند من چه جورم، 

طبق دستور و راه من عمل بکنند؛ این کم کمال نیست!!
در اینجا هم هر کي پیاده تر اس��ت، زودتر به مقصد می رس��د؛ چون در کوي او 
شکس��ته دلي می َخرند و بَس! هر کي آزادتر است، هر کسي وارسته تر است؛ امیرتر 
اس��ت.پس ما باید  طوري باش��یم که دیگران به ما اقتداء بکنند. این همان است که 
فرمود: َو َجَعلَنا لَُه نُوراً یَمِشي بِِه فِي الّناس)7(. فرمود: بعضي ها نوراني اند. شما می بینید 
بعضي از این اوباش در بعضي از محله ها پرهیز می کنند؛ مثل اینکه از کنار امامزاده 
پرهی��ز می کنند، از کنار خانه یک روحاني وارس��ته ه��م پرهیز می کنند، می گویند: 
اینجا جاي عیاشي و عّیاري نیست! وقتي یک روحاني وارسته را می بینند، مثل اینکه 
مس��جد و حس��ینیه را دیدند، مثل اینکه یک امامزاده اي را دیدند؛ می گویند اینجا 
جای عّیاري نیست! فرمود: َو َجَعلَنا لَُه نُوراً یَمِشي بِِه فِي الّناس؛ این راه شدني است، 

پس ما باید اینچنین باشیم. 
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )مدظّله( در جلسه درس اخالق در دیدار با 
جمعي از طالب،  دانشجویان، حافظان قرآن و اقشار مختلف مردم   � قم ؛  آذر 1384     

___________________________
)1( قمر/ 55            )2( ر. ك:  بحار األنوار/ 79/ 303      )3( نجم/ 8        )4( منیه المرید/ 123

)5( الکافي/ 1/ 91     )6( فرقان/ 74                             )7( انعام/ 122

درمکتب امام

با اطمینان می گویم:
اسالم ابرقدرتها را به خاك مذلت می نشاند.

اس��الم موانع بزرگ داخل و خارج مح��دوده خود را یکی پس از 
دیگری برطرف )می سازد(.

و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.
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اسالم جهان را فتح خواهد کرد

ضرورت و اهمیت همت بلند داشتن 

تحلی�ف  مراس�م  برگ�زاری  از  پ�س 
رئیس  جمهور جدی�د در 12 مردادماه، وی 
دو هفته فرصت دارد کابینه اش را برای اخذ 

رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
طبق اصل 113 قانون اساسی، پس  از مقام  
رهبری، رئیس  جمهور عالیترین  مقام  رس��می 
کشور است  و مسئولیت  اجرای قانون  اساسی و 
ریاست  قوه  مجریه  را جز در اموری که  مستقیماً 

به  رهبری مربوط می شود، بر عهده  دارد.
اصل 114 ه��م تأکید می کن��د که رئیس  
جمهور برای مدت  چهار س��ال  با رأی مستقیم  
مردم  انتخاب  می ش��ود و انتخ��اب  مجدد او به 
صورت  متوالی تنها برای یک  دوره  بالمانع است .
طبق قانون، انتخ��اب  رئیس  جمهور جدید 
باید حداقل  یک  ماه  پیش  از پایان  دوره  ریاست  
جمهوری  قبلی  انجام  ش��ده  باش��د و در فاصله  
انتخاب  رئیس  جمهور جدید و پایان  دوره  ریاست  
جمهوری  سابق ، رئیس  جمهور پیشین  وظایف  

رئیس  جمهوری  را انجام  می دهد.

جمه��وری  ریاس��ت  دوره  پای��ان  زم��ان 
احمدی نژاد، 12 مرداد است؛ چرا که حکم وی 
12 مرداد 1388 از س��وی مقام معظم رهبری 
تنفیذ شد و لذا در سالگرد همین روز یعنی 12 
مرداد 92، دوره ریاس��ت جمهوری او به پایان 
می رسد و مراس��م تنفیذ حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس  جمهور منتخب برگزار می شود.

پ��س از برگ��زاری این مراس��م، عماًل دوره 
س��کانداری امور اجرایی کش��ور توسط رئیس  
جمهور جدید آغاز خواهد شد؛ مراسم تحلیف 
رئیس  جمهور جدید هم، طبق قانون اساس��ی 
پ��س از تنفیذ حک��م وی، در مجل��س برگزار 

می شود.
بر اس��اس تصمیم هیئت رئیس��ه مجلس، 
خانه ملت برای برگزاری مراس��م تحلیف از روز 
13 مردادماه به بعد اعالم آمادگی کرده اس��ت؛ 
طبق اصل 121 قانون اساس��ی، رئیس  جمهور 
در جلس��ه ای که  در مجلس ب��ا حضور رئیس  
قوه  قضائیه  و اعضای ش��ورای نگهبان  تشکیل  

می ش��ود، م��اده 204 آیین نامه داخلی تصریح 
می کند: »رئی��س  جمهور، ظرف دو هفته پس 
از انجام مراس��م تحلیف و یا بعد از اس��تعفاء یا 
س��قوط دولت، کتباً اسامی هیئت وزیران را به 
همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت 
تسلیم مجلس می نماید. رئیس مجلس مکلف 
اس��ت در اولین فرصت در جلسه علنی وصول 
معرفی نام��ه وزیران را اعالم و پ��س از قرائت، 

دستور تکثیر آن را صادر نماید.«
جلسات مجلس هم یک هفته پس از معرفی 
دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول 
کل��ی برنامه دول��ت و اخ��ذ رأی اعتماد برای 
هیئت وزیران به طور متوالی تشکیل می گردد؛ 
با پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس، جلسات به 
صورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد ش��د 
و مجلس در این جلسات، نطق نخواهد داشت.

به گزارش فارس، پس از رأی اعتماد مجلس 
به کابینه، عماًل هیئت وزیران تشکیل می شود و 

کار خود را آغاز می کند.

اصل 142 قانون اساس��ی تأکی��د می کند: 
»دارایی  رهبر، رئیس  جمه��ور، معاونان  رئیس  
جمهور، وزیران  و همس��ر و فرزندان  آنان  قبل  و 
بعد از خدمت ، توسط رئیس  قوه  قضائیه  رسیدگی  
می شود که  بر خالف  حق ، افزایش  نیافته  باشد«.
محمدرض��ا باهنر نائب رئیس مجلس پیش 
از ای��ن در گفت وگو با ف��ارس اعالم کرده بود: 
»درست است که آقای روحانی دو هفته پس از 
برگزاری مراسم تحلیف، فرصت معرفی کابینه 
ب��ه مجل��س را دارد اما در ح��ال حاضر آقای 
روحانی یک ماه و نیم فرصت دارد تا کابینه اش 

را انتخاب کند«.
وی تصریح کرد: »خیلی خوب است که آقای 
روحانی نیروهایش را آماده کرده تا بتواند پس 
از مراس��م تحلیف، وزرای پیشنهادی خود را به 
مجلس معرفی کند؛ اگر مقداری کارها سریع تر 
انجام ش��ود، می توانیم امیدوار باشیم که هفته 
اول شهریور که هفته دولت است، رئیس  جمهور 

جدید با اعضای کابینه اش مستقر باشند«.

دبی�ر مجمع تش�خیص مصلح�ت نظام از 
زحم�ات ش�ورای نگهب�ان، وزارت کش�ور و 
صداوس�یمای جمهوری اس�المی در برگزاری 
یازدهمین انتخابات ریاس�ت جمهوری تشکر 

کرد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای 
یازدهمی��ن دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری، در 
جمع اعضای س��تاد مرکزی انتخابات خود از ارسال 
نامه های جداگانه تقدیر و تشکر به شورای نگهبان، 
وزارت کشور و صدا و سیمای جمهوری اسالمی به 

خاطر نقش آفرینی موثر در خلق حماس��ه سیاسی 
مردم در برگزاری باشکوه یازدهمین انتخابات ریاست 

جمهوری، خبر داد. 
درای��ت و تدبیر شایس��ته و فراهم کردن زمینه 
مش��ارکت عظی��م مردمی و لبیک ب��ه دعوت مقام 
معظ��م رهبری، ایجاد نش��اط شایس��ته در جامعه، 
ناامید ساختن بدخواهان انقالب اسالمی و همچنین 
تقدیر از رای دهندگان به نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری، از نکات مطرح در نامه های قدردانی رضایی 
به شورای نگهبان، وزارت کشور و صدا و سیماست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید 
کرد: دولت جدید در استفاده از ظرفیت های 
بس�یج و فعال کردن آن همانند دولت های 

گذشته غفلت نکند.
س��ردار محمدرضا نقدی طی یک نشس��ت 
خب��ری با موضوع »اقتصاد مقاومتی و حماس��ه 
اقتصادی« ضمن تبریک خلق حماسه سیاسی 
انتخابات 24 خرداد گفت: این انتخابات منش��أ 
روی آوردن ملت ه��ای دنی��ا ب��ه الگ��وی نظام 

اسالمی بود.
وی افزود: حماسه سیاسی فقط به انتخابات 
محدود نمی شود و حتما مردم در ادامه نیز باید 
گام های بزرگی را در جهت رس��وایی اس��تکبار 

بردارند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه 
ملت ایران منتظر تحقق حماسه اقتصادی مانند 
حماسه سیاسی هس��تند، گفت: همان گونه که 
حماسه سیاسی با حضور آحاد ملت محقق شد، 

مردم رجوع کنیم و از آنها در خصوص مشکالت 
س��وال کنیم، بیش از 70درص��د مردم گرانی و 
بیکاری را دو مشکل اساسی عنوان خواهند کرد.

وی با تاکید بر قطع وابستگی به فروش نفت 
خام برای رونق تولید ملی اظهار داشت: باید تصور 
فروختن نفت خام با قیمت مناسب را از بین ببریم 
و بر همین اساس برنامه های مدونی در دستور کار 
اس��ت که این برنامه ها در قالب بسیج سازندگی 
که 12سال از عمر آن می گذرد، آغاز شده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش 
دیگری از س��خنانش با بیان اینکه بسیج کمک 
ب��ه دولت را وظیفه خود می داند، بر توجه دولت 
جدید به استفاده از ظرفیت های بسیج و فعالیت 
آن تاکید کرد و افزود: بسیج هیچ نوع تصدی گری 
را در حوزه های اقتصادی نخواهد داشت و صرفا 
استعدادهای مورد غفلت واقع شده را شناسایی 
کرده و آن را به نهادهای مختلف معرفی خواهد 

کرد.

سردار نقدی:

دولت جدید در استفاده از ظرفیت های بسیج غفلت نکند

حماسه اقتصادی هم با حضور همه جانبه مردم 
محقق می ش��ود. هرچند که معتقدیم حماس��ه 
اقتص��ادی فقط رواب��ط اداری و رفت و آمدهای 

دیپلماتیک نیست بلکه حضور پرشور همه مردم 
را می طلبد.

نقدی بر این اساس تصریح کرد: اگر امروز به 

آغاز به كار دولت یازدهم از دوازدهم مرداد

به مناسبت بیست و ششمین سالگرد 
حمل�ه ش�یمیایی به ش�هر سردش�ت در 
س�ال 1366 توس�ط رژیم صدام مراس�م 
ویژه ای ب�ا حضور مدیرکل س�ازمان منع 
س�الح های ش�یمیایی س�فیر و نماینده 
دائم کش�ورمان ن�زد س�ازمان و اعضای 
سازمان های بین المللی و سفرا و هیئت های 
دیپلماتیک مقیم در کشور هلند در محل 
سازمان منع س�الح های شیمیایی برگزار 

شد.
در این مراس��م ویژه که با همکاری سفارت 
ایران و سازمان منع سالح های شیمیایی برگزار 
ش��د، احمد اوزومجو، مدیرکل این سازمان در 
پیامی به همین مناسبت، با اشاره به فاجعه ای 
انس��انی که در تیر 1366 با حمله شیمیایی به 
شهر سردشت اتفاق افتاد، گفت: از طرف سازمان 
منع سالح های شیمیایی پیام همدردی خود را با 
مسئوالن و قربانیان سالح های شیمیایی در شهر 
سردشت ابراز می کنم. همچنین یادی می کنم از 
آنانی که هنوز آثار دردناك این تراژدی غم انگیز 

را تحمل می کنند.
اوزومجو در پایان پیام خود افزود: همچنان 

که به قربانیان سردشت ادای احترام می کنیم، 
ب��ار دیگر بر اراده خود جه��ت رهایی جهان از 

تهدید سالح های شیمیایی تاکید می کنیم.
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده کشورمان 
نزد سازمان منع س��الح های شیمیایی نیز در 

این مراس��م در سخنانی، با تشکر و قدردانی از 
مدیرکل این سازمان در ادای احترام به شهدا و 
جانبازان شیمیایی شهر سردشت و صدور پیام 
ساالنه به این مناسبت از دو سال گذشته، اظهار 
کرد: 26 سال پیش برای نخستین بار سالح های 

شیمیایی در مقیاس وسیع توسط رژیم صدام 
علیه ش��هروندان ایرانی در شهر سردشت مورد 
استفاده قرار گرفت و موجب به شهادت رسیدن 
صدها تن و مصدوم شدن بیش از 5 هزار نفر از 

مردم بی گناه این شهر شد.
وی با اشاره به 13000 شهید و 100/000 
جانباز ش��یمیایی همچنین خاطرنش��ان کرد: 
جانبازان ش��یمیایی ایرانی و خانواده های آنها 
سالهاس��ت که درد و رنج ناش��ی از کاربرد این 
س��الح ها را تحمل می کنن��د و در ایران کمتر 
روزی هست که شاهد به شهادت رسیدن یکی 
از این عزیزان نباشیم. دولت جمهوری اسالمی 
ایران نیز کوش��یده اس��ت ب��ا حمایت و کمک 
سازمان های بین المللی، صدای مظلومیت آنها 

را به گوش جامعه جهانی برساند.
به گزارش ایس��نا، در پایان این مراس��م نیز 
با اهدای تاج گل توس��ط مدیرکل سازمان منع 
سالح های شیمیایی و همچنین سفیر کشورمان 
نزد بنای یادبود قربانیان سالح های شیمیایی در 
محل این س��ازمان که توسط کشورمان اهدا و 
نصب شده است، یاد شهدا و جانبازان شیمیایی 

شهر سردشت گرامی داشته شد.

طی مراسمی در سازمان منع سالح های شیمیایی در الهه انجام شد

ادای احترام مدیركل سازمان منع سالح های شیمیایی به شهدا و جانبازان شیمیایی سردشت

تحلیلگ�ر ش�بکه خبري "الجزی�ره" در 
مقاله جدید خ�ود اذعان مي کند که برنامه 
هس�ته اي ای�ران ماهیت�ي "صل�ح آمی�ز" 
دارد و جنجال آفرین�ي ح�ول آن کار رژیم 
صهیونیس�تي و دس�تگاه تبلیغات�ي اش به 
منظور منحرف نمودن افکار عمومي جهاني 
از جنایات آن رژیم علیه ملت فلسطین است.
 تحلیلگرش��بکه الجزیره؛ با اش��اره به اظهارات 
پیش��ین "حس��ن روحاني" رییس جمهور منتخب 
کشورمان اظهار مي دارد که وي نیز همچون سایر 
مقام��ات جمهوري اس��المي از برنامه "صلح آمیز" 
هس��ته اي دفاع مي کند و ب��ر ماهیت غیر نظامي 
برنامه ایران تکیه دارد و در این باره مي افزاید "حسن 
روحانی" پیش تر با انتقاد از دولت آمریکا بدلیل در 
اختیار داش��تن زرادخانه هاي هسته اي گفته بود 
"دولت آمریکا باید در مورد زرادخانه هاي هسته اي 
خود حساب پس دهد. دولت ایران بدالیل مذهبي 
خواستار توسعه و ساخت سالح هسته اي نیست."

نویس��نده مقاله در ادام��ه اذعان مي کند که 
برنامه هسته اي ایران موضوعي "چالش برانگیز" 
نیس��ت بلکه کش��ورهای غربي به هم��راه رژیم 
صهیونیستي با طرح ادعاهاي "ساختگي" تالش 
م��ي کنند تا این موضوع را این گونه جلوه دهند 
و در این باره مي افزاید "در سال 2008 میالدي، 
گزارشي منتشر شد مبني بر اینکه دولت "جورج 

بوش" رییس جمهور آمریکا درخواس��ت پنهاني 
مطرح ش��ده از سوي مقامات صهیونیست مبني 
ب��ر اس��تفاده از حریم هوایي ع��راق براي حمله 
نظام��ي علیه ای��ران را رد کرده ب��ود. اما پس از 
پایان دوران ریاس��ت جمه��وري وي و آغاز دوره 
زمامداري "باراك اوبام��ا" رییس جمهور آمریکا 
وي در هم��کاري با رژیم صهیونیس��تي حمالت 
س��ایبري را علیه رایانه هاي تاسیسات هسته اي 

"نطنز" برنامه ریزي و اجرا نمود.
 ناکام��ي آمریکای��ي ه��ا در ایج��اد "تعامل 
مس��تقیم" با ایران تا آنجا پیش رفت که "رابرت 
گیتس" وزیر دفاع وقت آمریکا در گزارش��ي سه 
صفحه اي با هش��دار به مقامات ارشد کاخ سفید 
اذعان کرد که دولت آمریکا سیاست و استراتژي 
بلند مدت کارآمدي براي تعامل با ایران بر س��ر 
برنامه هسته اي آن کشور نداشته است. در ادامه 
این روند در تابستان سال 2010، دولت اوباما در 
همراهي با صهیونیس��ت ها حمالت س��ایبري را 
علیه تاسیس��ات هسته اي ایران اجرا نمودند. در 
ژوئن همان سال دولت آمریکا به سیاست تشدید 
تحریم ها علیه ایران روي آورد. در پاییز آن سال، 
دو دانشمند هسته اي ایران هدف حمله مزدوران 

صهیونیست قرار گرفته و ترور شدند.
نویس��نده این مطلب در ادامه به وجود البي 
رژیم صهیونیس��تي و جنگ طلبان آمریکایي به 

عنوان دو مانع عمده بر س��ر راه تعامل مستقیم 
ایران و آمریکا اشاره مي کند و مي افزاید "روحاني 
جنگ طلبي آمریکایي ها و ضعف اروپایي را عامل 
اصلي عدم رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات 
هس��ته اي مي داند. با این حال باید دانس��ت که 
فراتر از تصمیمات دولت هاي آمریکا این ماشین 
تبلیغاتي رژیم صهیونیستي و البي صهیونیستي 
طرفدار جنگ در آمریکا هستند که مانع پیشرفت 

مذاکرات هسته اي شده اند." 
نویسنده مقاله با اذعان به این موضوع که رژیم 
صهیونیستي از ارایه نظرات واهي در مورد برنامه 
هسته اي ایران بعنوان حربه اي براي مخفي کردن 
جنایات خود اس��تفاده مي کن��د مي افزاید "هم 
اکنون نتانیاهو در وضعیت دش��واري قرار گرفته 
و از برگزاري  موفق انتخابات ریاس��ت جمهوري 
در ایران ناراحت اس��ت. وي با اعالم خش��م خود 
در ای��ن باره به رهبران کش��ورهاي غربي توصیه 
کرده که به ایرانیان اعتماد نکنند. ش��کي نیست 
که نتانیاهو با طرح ادعاهاي خود در مورد برنامه 
هس��ته اي ایران سعي دارد تا افکار عمومي را از 
جنایت سیستماتیک و چپاولي که صهیونیست ها 
علیه فلسطینیان اعمال مي کنند منحرف سازد 
و در این راس��تا ب��ه دروغ پردازي مي پردازد. در 
همین جهت، صهیونیست ها همواره آمریکایي ها 
را تشویق کرده اند که حماقت بیشتري را مرتکب 

شده و علیه ایران دست به حمله نظامي بزنند. آنان 
همچنین نمایندگان کنگره آمریکا را نیز تشویق 
مي کنند تا تحریم هاي وضع شده علیه ایران را 

تشدید نمایند." 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران، تحلیلگر 
"الجزی��ره" اذعان م��ي کند ک��ه جنجال هاي 
خب��ري ایجاد ش��ده در مورد برنامه هس��ته اي 
کش��ورمان "س��اختگي" بوده و در این باره مي 
افزاید "مسئله برنامه هسته اي ایران به هیچ وجه 
یک "بحران" نیست. این موضوعي "ساختگي" 
اس��ت که نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تي با 
ترس��یم خط قرمز فرضي خود و با اس��تفاده از 
دس��تگاههاي تبلیغاتي صهیونیستي در آمریکا 
و سرتاس��ر کش��ورهاي اروپایي به آن دامن زده 
و س��عي دارد تا افکار عمومي آن کش��ورها را از 
جنایات سیستماتیکي که صهیونیست ها علیه 
فلسطینیان اعمال مي کنند منحرف سازد. رژیم 
صهیونیس��تي باید بداند که براي خلع س��الح 
هس��ته اي تمام کشورهاي منطقه و از جمله آن 
رژیم مي بایس��تي قدم هاي مثبتي در این باره 
بردارند. در این میان، این رژیم صهیونیستي است 
که کالهک هسته اي در اختیار دارد و نه ایران. 
همچنین تنها کشوري که براي اولین بار از سالح 
هسته اي استفاده کرده دولت آمریکا متحد اصلي 

رژیم صهیونیستي بوده است. 

الجزیره : ایران هسته ای بهانه اسرائیل برای انحراف افکار جهان از جنایاتش است

تقدیر محسن رضایی از شورای نگهبان، وزارت كشور و صداوسیما 
رئی�س کمیس�یون امنیت ملي و سیاس�ت 
خارجي مجلس خبر دس�تگیري چند شهروند 
اس�لواکي در کش�ورمان به اتهام جاسوس�ي را 
تائید کرد و گفت: این افراد تجهیزاتي در اختیار 
داشتند که این تجهیزات معموال در اختیار افراد 

معمولي قرار ندارد.
»عالءالدین بروجردي« نماینده مردم بروجرد در 
مجلس در گفت  و گو با باشگاه خبرنگاران افزود: این 
افراد تجهیزاتي با خود داش��تند که معموال در اختیار 

افراد معمولي قرار ندارد و به همین دلیل نیز توس��ط 
نیروهاي امنیتي بازداشت شدند. 

 روزنامه »اس ام ای« اسلواکی در این باره نوشته 
اس��ت: شماری از ش��هروندان اس��لواکی که در ایران 
چترب��ازی می کردند به اتهام جاسوس��ی بازداش��ت 

شده اند. 
برپای��ه گزارش این روزنام��ه، این افراد 5 یا 6 نفر 
هستند که حدود سه هفته قبل به دنبال عکس برداری 
از آسمان از تاسیسات نظامی در ایران، دستگیر شدند. 

بروجردي خبر داد
در اختیار داشتن تجهیزات نامتعارف؛ دلیل دستگیري جاسوسان اسلواک در ایران


