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پرطرفدارترین رشته های کنکور 92
مش�اور عالی سازمان سنجش آموزش کش�ور با اعالم فهرست 
رشته های پرطرفدار کنکور 92، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های 

پررقابت کنکور را تشریح کرد.
دکتر حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 146 هزار و 485 
داوطلب در رشته های پرطرفدار کنکور پذیرفته می شوند، گفت: با توجه به 
ظرفیت کل کنکور یعنی بیش از 900 هزار داوطلب، بیش از 15درصد ظرفیت 

کل کنکور به رشته های پرطرفدار اختصاص یافته است.
وی ب��ا بیان اینکه 13رش��ته در دوره روزانه پرطرفدارترین رش��ته های 
کنکور محس��وب می ش��وند، اظهار داش��ت: در گروه آزمایشی علوم ریاضی 
و فنی، رش��ته های »مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، 
مهندس��ی عمران، مهندسی معماری و مهندس��ی صنایع« پرطرفدارترین 

رشته ها به شمار می آیند.
توکلی با اشاره به رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی علوم تجربی، گفت: 
رشته  های »دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی« 

نیز پرطرفدارترین رشته های این گروه هستند.
مش��اور عالی سازمان س��نجش افزود: همچنین در گروه آزمایشی علوم 
انس��انی، رشته های »حقوق، روانشناس��ی و حسابداری« از جمله رشته های 
پرطرفدار این گروه آزمایش محس��وب می ش��وند. توکلی با اشاره به ظرفیت 
پذیرش دانش��جو در رش��ته های پرطرفدار کنکور در کلیه گرایش ها، گفت: 

امسال در رشته مهندسی برق 14 هزار و 15داوطلب پذیرفته می شوند.
وی با اشاره به پذیرش 7569 داوطلب در رشته مهندسی مکانیک، اظهار 
داشت: 22 هزار و 94 داوطلب در رشته مهندسی کامپیوتر، 10 هزار و 515 
نفر در رشته مهندسی عمران، 6051 نفر در رشته مهندسی معماری و 11 

هزار و 159 نفر در رشته مهندسی صنایع پذیرفته خواهند شد.
توکلی با اش��اره به ظرفیت پذیرش رشته های پرطرفدار کنکور در گروه 
آزمایش��ی علوم تجربی، تصریح کرد: در رش��ته پزشکی 4595 داوطلب، در 
رشته دندانپزشکی 1504 داوطلب، در رشته داروسازی 1255 داوطلب و در 

رشته دامپزشکی 725 داوطلب پذیرش می شوند.
مش��اور عالی سازمان سنجش در خصوص ظرفیت سه رشته پرطرفدار 
گروه آزمایشی علوم انسانی نیز، تصریح کرد: حدود 21هزار و 863 داوطلب 
در رشته حقوق، 16 هزار و 815 داوطلب در رشته روانشناسی و 28 هزار و 

325 داوطلب در رشته حسابداری پذیرفته می شوند.
به گزارش ایس��نا، انتخاب رش��ته داوطلبان کنکور 92 از پنجشنبه، 17 

مردادماه آغاز می شود.
توزیع کارت آزمون کاردانی 

به کارشناسی ناپیوسته از 21 مرداد
مشاور ارشد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارت 
ش�رکت در آزمون کاردانی به کارشناس�ی ناپیوس�ته از 21 مرداد تا 
چهارشنبه 23 مرداد برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان 

سنجش قرار خواهد گرفت.
حس��ین توکلی مشاور ارشد رئیس س��ازمان سنجش آموزش کشور در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: در آزمون دوره کاردانی به کارشناس��ی 
ناپیوسته سال 92 تعداد 281 هزار و 515 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 
118 هزار و 69  نفر زن و 163 هزار و 446 نفر مرد هس��تند. وی افزود: به 

عبارت دیگر 41/94 درصد داوطلبان زن و 58/6 درصد مرد هستند.
توکلی در ادامه خاطرنش��ان کرد: این آزمون در هفت گروه آموزش��ی و 
74 کد رشته امتحانی در صبح و بعدازظهر پنج شنبه 24 مرداد ماه در 143 

شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.
به گفته وی، داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون برای پرینت کارت باید به 
 WWW.SANJESH.ORG سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
مراجعه و با وارد کردن اطالعات مندرج بر روی کارت اعتباری و شناسنامه یا 
شماره پرونده و کد رهگیری و شماره صنفی یا شماره شناسنامه و تاریخ تولد 

یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون خود تهیه کند.

درمکتب امام

علمای اسالم موظفند با:
- انحصارطلبی

- و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند.
و نگذارن��د عده کثیری گرس��نه و محروم باش��ند و در کنار آنها 

ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت بسر ببرند.
آئین انقالب اسالمی - ص 460

علمای اسالم با انحصارطلبی مبارزه کنند!

در خطبه نوراني 221 نهج البالغه وجود مبارك حضرت امیر بعد از تالوت اَلهاُکُم التَّکاثُر. 
َحّتي ُزْرتُُم الَمقابِر)1(،  یک بحثي را ایراد فرمودند که هم می تواند تفسیر آن آیه باشد،  هم 
می توان��د تبیی��ن آن آیه. أبي الحدید در ذیل همین خطبه در جلد 11 می گوید: من از 50 
س��ال قبل تا اآلن بیش از هزار بار این خطبه را خواندم و هر بار این خطبه را می خواندم، 
براي من تازگي داشت؛  چون هیچ کس مثل علي بن أبیطالب توان آن را ندارد که جریان 
قبر و برزخ و آن عالم را اینطور شفاف بیان کند؛ گویا حضرت همه این مراحل را طي کرده! 
بعد در بخش دیگري راجع به همین خطبه می گوید: همانطوري که قرآن ُسَوري دارد 
که در بعضي از آن ُس��َور،  آیاتي اس��ت که اگر آن آیه را کسي بخواند،  سجده واجب دارد، 
ش��نونده ها باید س��جده کنند؛  علي بن أبیطالب )ع( هم خطبه هائي دارد که برخي از آن 
خطبه ها جمالتي دارند که اگر آن جمالت را براي اُدباء و کس��اني که خطبه ش��ناس اند، 

بخوانند؛  آنها باید سجده کنند.
بیان عالمه طباطبائي)ره( درباره سخن اخیر ابن أبي الحدید

مطل��ب دّوم اینکه ای��ن خطبه را اگر براي کارشناس��ان بخوانند،  در جمع یک عّده ای 
بخوانند؛ آنها باید سجده واجب به جا بیاورند.ما وقتي به این نکته دّوم رسیدیم، به مرحوم 
عالمه عرض کردیم که این اِغراق نیست؟ چون سجده فقط براي آیات قرآني است؛ آن وقت 
ما بگوئیم خطبه علي بن أبیطالب هم سجده دارد، این اِغراق نیست؟! فرمودند: نه،  این اِغراق 
نیس��ت؛  زیرا این همان مطالب قرآن اس��ت که به این صورت در آمده. در حقیقت بازگشت 
س��جده براي این خطبه،  س��جده براي آیات قرآني است؛  چون همان آیات قرآني را وجود 

مبارك حضرت امیر که قرآن ناطق است به یک صورتي بیان می کند. 
تأثیر آگاهي از وقایع برزخ در کردار انسان

مس��أله برزخ که مهمترین عامل تربیتي و اخالقي ماس��ت،  در کلمات نوراني حضرت 
خیلي شفاف شده. تمام غفلت هاي ما واینکه اگر خداي ناکرده کجراهه می رویم یا راه کسي 
را می بندیم یا خودمان بیراهه می رویم؛ بخاطر فراموش کردن مس��أله برزخ و مرگ اس��ت! 
اگر کس��ي واقعاً مس��أله مرگ و برزخ براي او حل شده باشد و بداند که انسان که می میرد 
نمی پوس��د،  از پوس��ت به در می آید؛ یک. با یک بدن دیگري که مناس��ب با برزخ هست، 
محشور می شود؛ دو. در قیامت با بدن دنیائي زنده می شود؛ سه. در برزخ یک انسان عاقِل 
عالِم آگاهِ بیدار،  می بیند بدنش افتاده، این مار و عقرب دارند می خورند، این بدني که  این 

همه برایش زحمت کشیده؛ کدام عاقلي حاضر است این کار را بکند؟! 
اینطور نیست که آدم وقتي ُمرد،  غافل از بدن باشد! می فهمد کي کنار قبرش آمده،  کي 
فاتحه خوانده،  کي رفته،  کي با او کار داشت، کي بد گفته، کي خوب گفته؛ همه را می بیند.

ُطرق سه گانه تحصیل معرفت
انس��ان دو تا راه معرفتي دارد؛ یا قلب دارد یا عقل دارد. البّته راه س��ّوم را اینجا ذکر 
نکرده؛ انس��ان یا باید با گوش حرف ها را بش��نود، مثل خیلي ها که اهل تحلیل و تحقیق 
و پژوهش و اینها نیس��تند، مثل اکثرما؛ براي ما حل آن مس��ائل عمیق دشوار است. وقتي 
بزرگان ما، معصومین یک چیزي را فرمودند، ما باور می کنیم. برخي ها حکیمانه یا فقیهانه 
بحث می کنند، قدرت تحلیل و تجزیه دارند؛ اینها گذشته از اینکه از گوش کمک می گیرند، 
از عق��ل ه��م کمک می گیرند. بعضي ها نظیر حارثه بن زید اند، ی��ا اُویس َقَرن اند، از 3 راه 
استفاده می کنند؛ هم از راه نقل استفاده می کنند، هم از راه تحلیل عقلي، هم عین الَیقین اند، 

خیلي چیزها را می بینند.
این مس��أله عین الَیقین که در قرآن وعده داده ش��د، فرمود: اگر شما آدم هاي وارسته 
باش��ید، صالح باشید، با حالل زندگي کنید و عالم بشوید؛ خیلي از چیزها را می بینید: َکاّل 
لُو تَعلَُموَن ِعلَم الَیقیِن. لَتَرُونَّ الَجحیم)2(. این بیان نوراني حضرت امیر در خطبه مّتقیان که 
فرمود: ُهْم َو الَجنَّه َکَمْن َقْد َرآها، ُهْم َو الّناْر َکَمْن َقْد َرآها )3( همین است. این بخش سّوم 
خیلي مهم است که دو راه را حضرت اینجا ذکر می کند؛ یا راه عقل و فهم و علم حصولي 

یا راه عرفان و شهود. 
اینک��ه م��ا از آنها خبر نداریم، آیا براي این اس��ت که فاصله زمان��ي داریم یا زمیني، 
فرم��ود: هیچ کدام! نه فاصله زماني دارید، براي اینکه خیلي ها دیروز مردند، یا 1 س��اعت 
قبل مردند؛ نه فاصله زمیني دارید، براي اینکه زیر پایتان هس��تند. َو َما َعْن ُطوِل َعهِدِهْم، 
یک؛ َو ال بُعِد َمَحلِِهْم، دو؛ اینکه می بینید ما از آنها بي خبریم، نه اینکه اینها رفتند در تاریخ؛ 
نخیر، خیلي ها هس��تند یک لحظه قبل مردند، همین 1 س��اعت قبل مردند. یا اآلن ما در 

قبرستانیم، اینها زیر پایمانند. 
تشبیه حالت مردگان به خواب رفتگان

لَْتُهْم بِالنُّطِق  ْت ِدیاُرُهم نیس��ت، َو لِکنَُّهْم ُسُقوا َکأساً بَدَّ مردگان َعِمَیْت اَخباُرُهْم َو َصمَّ
مِع َصَمماً َو بِالَحَرکاِت ُسُکوناً؛ اینها یک جامی نوشیدند که حرف زدن و حرکت  َخَرساًَ َو بِالسَّ
را از اینها گرفت، قیام و قعود را از اینها گرفت. فرمود: اگر کسي اِرتجاالً بخواهد درباره اینها 
َُّهْم فِي اْرتِجاِل الِصَفِه َصرَعي ُس��باٍت. یک وقت انسان فکر  س��خن بگوید، چه می گوید؟ َفَکاَن
می کند که درباره اینها سخن بگوید، اینها را معرفي می کند؛ شاید جور دیگر بگوید. اّما اگر 
اِرتجاالً اینها را دید، خواست وصف بکند می گوید: یک افرادي خوابیده اند؛ اما اینجور نیست!  
خواب نرفتند، کاماًل بیدارند، با خبرند ومی دانند کي به سراغشان می رود، کي بد می گوید، 

کي به آنها خوب می گوید، کي لعن می فرستد، کي درود می فرستد؛ همه را می بینند. 
اّما یک کس��ي بخواهد اِرتجاالً اینها را معرفي کند، می گوید: خوابیدند!  نخیر، خواب 
َُّهْم فِي اْرتِجاِل الِصَفِه صرَعي ُسباٍت؛ »ُسبات«  نیستند. اگر خواب بودند که راحت بود. َفَکاَن
یعني خواب.در بیانات نوراني حضرت امیر در نهج البالغه آمده: نَُعوُذ بِاهللِ ِمْن ُسباِت الَعقل)4(،  

ما به خدا پناه می بریم از اینکه عقل یک ملّت بخوابد. 
َُّسون؛ اینها همسایه اند، جمعند، اّما انس ندارند. در سوره مبارکه  فرمود: ِجیراٌن ال یََتاَن
واقعه فرمود:اِنَّ االَوَّلیَن َو اآلِخریْن. لََمْجُموُعوَن إلَي ِمیقاِت یُوٍم َمعُلوم)5(،  اینها همه جمعند؛ 
اّما هر کس گرفتار کار خودش است. َو اَِحّبآُء ال یََتزاَوُرون؛ دوستاني اند که در دنیا دوست 
بودن��د، اّم��ا اآلن به زیارت یکدیگر نمی روند. بَلَِیْت بِیَنُهْم ع��َراً التَّعاُرف. »ُعري« جمع ُعروه 
است، )ُعروه( یعنی دستگیره. این دستگیره شناسائي و شناخت یکدیگر و رفت و آمد قطع 
ش��د؛ یکدیگر را نمی شناس��ند. َو انَْقَطَعْت ِمنُهْم اَسباُب االِخاء، اسباب اُخّوت و دوستي بین 
اینها گس��یخته ش��د. َفُکلُُّهْم َوحیٌد َو ُهْم َجمیع؛ همه شان با همند، اّما همه شان تنهایند؛ 
هیچ کس دیگري را نمی شناسد، مشکل دیگري را هم نمی تواند حل بکند. َو بِجانِِب الَهجِر 

َو ُهْم اَِخاّلُء؛ اینها خلیل هم بودند، اّما از هم مهجورند. 
خروج برزخیان از محدوده زمان و مکان

ال یََتعاَرُفوَن لِلَیٍل َصباحاً َو ال لَِنهاٍر َمساًء. اینها از جمالتي است که نه خود ما توانستیم 
خوب براي آن یک تفسیر روشني پیدا کنیم، نه این ُشّراح؛ چه ابن میثم، چه ابن أبي الحدید 
و مانند آن!  فرمود: اینها چه ش��ب حرکت بکنند، بمیرند، س��رمدي می شوند؛ روز بمیرند، 
س��رمدي می شوند. اینها روزي در برابر شب نمی شناسند، شبي در برابر روز نمی شناسند. 
ب��راي اینکه از نبش زم��ان و زمین به در آمدند؛ اگر یک چیزي نه ُمتزّمن بود، نه متمّکن، 

زماني نبود،  شب و روز نمی شناسد.
شاَهُدوا ِمْن اَخطارِ دارِِهْم اَفَظَع ِمّما خاُفوا َو َرأوا ِمْن آیاتَِنا اَعَظِم ِمّما َقَدُروا؛ خیلي ها از 
مرگ چیزهائي شنیده اند، خیلي ها درباره مرگ یک پیش فرضي داشتند؛ از سختي مردن، 
از سختي قبر، از تنگي قبر، از وحشت قبر خیلي چیزها شنیده اند، خیلي از چیزها را تصویر 
کرده اند؛ اّما آنچه را که دیدند، خیلي بیشتر از آن بود که شنیده اند؛ آنچه را که دیدند، خیلي 
سنگین تر از چیزي است که تصویر می کردند. براي اینکه آن جریان همانطوري که درباره 
بهشتي ها هست که: َفال تَعلَُم نَفٌس َما اُخِفَي لَُهم)6(،  درباره دوزخي ها هم همین طور است. 
اگر ش��بیه این عالم بود، انسان می توانست بگوید که آنجا مثاًل عذابش این است یا رفاهش 
آن. اّما اگر از سنخ این عالم نیست، آدم هر چه بگوید آنچه را که از این سنخ نیست، با این 
س��نخ فهمیده می ش��ود؛ نه خود آن سنخ. لذا آدم وقتي آنجا برود، می بیند کار مشکل تر از 
این است!  چه اینکه درباره متنّعمین و بهشتي ها هم می گویند: آنچه را که آنجا می بیند 

مهمتر از آن است که قباًل به او وعده داده بودند. 
ْت لَُهْم اِلَي َمباَء هٍ؛ هر کدام از این دو آیت و هدف، حاال یا بهش��ت  َفِکلَْتا الَغایََتیِن ُمدَّ
یا جهّنم براي یک مّدت طوالني در انتظار اینهاس��ت. َفاَتَْت َمبالَِغ الُخوِف َو الرِّجاء؛ بعضي 
هراسناکند، بعضي امیدوارند تا برسند به آن پایان نهائي خودشان. َفُلو کانُوا یَنِطُقوَن بَِها لََعیُّوا 
بِِصَفِه َما شاَهُدوا؛ اگر اینها بخواهند به زبان ما و براي دنیائي ها اوصاف خودشان را بگویند، 
با اینکه دیدند و چشیدند، َعّي و ماندگي و درماندگي دارند. اََفَعِیْیَنا بِالَخلِق االَوَّل)7(؛ یعني 
ماندیم، درمانده شدیم. اینها درمانده اند، نمی توانند بیان کنند؛ براي اینکه ادبیات ما براي 
تبیین اوضاع این عالم اس��ت. اگر آن عالم یک سلس��له چیزهائي دارد که نمودارش در این 

عالم نیست، ما کدام ادبیات آنها را منتقل کنیم؟! 
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دامت برکاته( در جلسه درس تفسیر نهج البالغه 
در دیدار با جمعي از طالب، دانشجویان و اقشار مختلف مردم � قم ؛  بهمن 1388

����������������������������������������������������������
)1( تکاثر / 1 و 2                              )2( تکاثر / 5 و 6

)3( نهج البالغه / خ 193                     )4( نهج البالغه / خ 224  
)5( واقعه / 49 و 50                          )6( سجده / 17

)7( ق / 15
خوان حکمت در ماه مبارک رمضان روزهای زوج منتشر می شود.

شرح خطبه 221 نهج البالغه  �  )2(

احوال برزخیان

 رئیس جمه�ور س�ابق کش�ورمان در میان 
استقبال صمیمانه جمعی از مردم تهران به منزل 

خود در نارمک بازگشت.
محم��ود احمدی نژاد رئیس جمهور س��ابق پس از 
مراسم تنفیذ و تحویل کلید پاستور به حجت االسالم 
روحانی در حلقه صمیمی جمعی از مردم تهران، وارد 

محله نارمک شد و به منزل خود بازگشت.
همسایگان احمدی نژاد با ذکر صلوات، دود کردن 

اسپند و قربانی کردن از رئیس جمهور سابق کشورمان 
استقبال کردند.

به گ��زارش فارس، احمدی نژاد نیز طی س��خنان 
کوتاهی در میان همسایگان منزل خود ضمن تشکر از 
آنها اظهار داشت: شما بزرگواری کردید و برادر کوچک 
خود را مورد لطف قرار دادید همانطور که طی 8 ساله 

گذشته همراه و پشتیبان ما بودید.
رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه راضی 

نب��ودم در عصر ماه مبارك رمضان برای اس��تقبال از 
بن��ده به زحمت بیفتید، افزود: من افتخار می کنم که 
در خدمت ش��ما هستم و خوشحالم که از این به بعد 

بیشتر یکدیگر را می بینیم.
وی خاطر نش��ان کرد: از خداون��د می خواهم که 
خیر و لطف و زیبایی را بر شما و ملت ایران نازل کند 
و امیدوارم دل های ش��ما ش��اد، خانواده هایتان گرم و 

تن تان سالم باشد.

ساده آمد ساده رفت

رئیس جمهور سابق در حلقه صمیمی همسایگان نارمک

رئی�س مجلس ش�ورای اس�المی ب�ا رئیس 
دومای روس�یه درباره مسائل فی مابین دیدار و 

گفت وگو کرد.
علی الریجانی، جمهوری اسالمی ایران و روسیه را 
دارای منافع مشترکی در منطقه دانست و گفت: روابط 

دو کشور روابطی ممتاز و پیشرو است.
وی بر اهمیت توس��عه و گس��ترش همکاری های 
فیمابین در عرصه های مختلف سیاس��ی، اقتصادی و 
امنیت��ی تاکید کرد و گفت: جمهوری اس��المی ایران 
و روس��یه دارای منافع مشترکی در منطقه می باشند 
که الزم اس��ت با ارتقای مراودات دوستانه فیمابین در 
چارچوب منافع ملی به تقویت و تحکیم امنیت منطقه 
و جهان کمک نمایند. وی در همین راستا افزود، توسعه 
ارتباطات پارلمانی می تواند تقویت و همکاری های دو 

کشور را در عرصه های مختلف تسهیل نماید.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه گسترش 
تروریس��م را از مشکالت مهم منطقه دانست و افزود: 
برخی کشورهای قدرتمند با مسئله تروریسم به صورت 
تاکتیک��ی برخورد می کنند که این می تواند در آینده 
مش��کالت فراوانی برای امنی��ت و آرامش در منطقه 

ایجاد نماید.
الریجانی همچنین با اشاره به بحران سوریه، اظهار 
کرد: نقش آفرینی روس��یه در مس��ائل مهم منطقه ای 
به ویژه در سوریه مهم است و جمهوری اسالمی ایران 
از ای��ن نقش آفرینی برای برق��راری ثبات در منطقه 

استقبال می کند.
در ادامه این دیدار سرگئی ناریشکین رئیس دومای 
دولتی فدراسیون روس��یه روابط دو کشور را روابطی 
ب��ا اهمیت در منطقه خواند و گفت: روابط روس��یه و 
جمهوری اسالمی ایران نه تنها با منافع دو ملت انطباق 
دارد بلکه می تواند به برقراری ثبات و امنیت در منطقه 

آسیای میانه و خاورمیانه کمک کند.
وی در پای��ان با اب��راز امیدواری نس��بت به روند 

الریجانی در دیدار با رئیس دومای روسیه:

نقش مسکو در مسئله سوریه مهم است

روزنام�ه گاردین با توصیه به واش�نگتن برای 
تعامل با ایران، تصریح کرد علت اصلی بی اعتمادی 
ایران به غرب، هجمه های مداوم کشورهای غربی 

به این کشور است.
روزنامه انگلیس��ی گاردین در سرمقاله خود با اشاره 
به روی کارآمدن دولت جدید در ایران، نوشت: »مراسم 
تنفیذ حکم ریاس��ت جمهوری »حسن روحانی« رئیس 
جمهور منتخب جمهوری اس��المی ایران انجام شد. وی 
از تغییر س��خن گفته است و به نظر می رسد که با آغاز 
دوران ریاست جمهوری اش امکان ایجاد گشایش در روابط 
ایران و غرب حاصل خواهد شد. روحانی در سخنرانی اخیر 
خود اظهار داشت که دولتش در زمینه برنامه هسته ای 
قائل به اعمال شفافیت بیشتر و ادامه مذاکرات هسته ای 

با کشورهای غربی است.«

روزنام��ه گاردی��ن در ادام��ه ب��ا توصیه ب��ه دولت 
آمریکا می افزاید که دو کش��ور می بایستی در بخشی از 
سیاست های منطقه ای با یکدیگر نقاط اشتراکی بیابند 
تا بهبود روابط حاصل ش��ود و در این باره خاطرنش��ان 
می س��ازد »برای آب شدن یخ روابط میان دو کشور که 
مدتی طوالنی قطع بوده اس��ت بایستی در زمینه منافع 
استراتژیک منطقه ای از جمله در مورد عراق و افغانستان 
و برای مثال مبارزه علیه شبه نظامیان القاعده و طالبان 

نقاط اشتراکی میان دو کشور حاصل شود.«
»همچنین ایران و آمریکا می توانند در مورد مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر در افغانستان نیز با یکدیگر همکاری 
داش��ته باش��ند. کش��ورهای غربی برای ادامه مذاکرات 
هسته ای با ایران باید راهی پیدا کنند که به ایران تضمین 
دهند که باز هم همانند گذشته مذاکرات بی نتیجه و یا 

مضر برای نسل های آینده آن کشور نخواهد بود.«
ای��ن روزنامه انگلیس��ی در ادامه ب��ا اذعان به اینکه 
هجمه های مداوم کشورهای غربی علیه ایران علت اصلی 
بی اعتمادی ایرانیان به غرب در روند مذاکرات هسته ای 
است می افزاید »روحانی در اولین سخنرانی خود پس از 
پیروزی در انتخابات خاطرنشان ساخت که امکان تعامل 
با آمریکا تنها در صورتی وجود خواهد داش��ت که آنان 
تضمین دهند که در امور داخلی ایران دخالت نمی کنند 
و حقوق غیر قابل انکار ایرانیان را به رسمیت بشناسند.«

»ایرانی��ان باره��ا در طول تاریخ تج��اوزات خارجی 
کش��ورهای غربی را تجربه کرده ان��د و به همین خاطر 
نس��بت به غرب بی اعتمادند. آنان احساس می کنند که 
غ��رب در ص��دد اعمال کنترل بر ای��ران و جلوگیری از 
پیشرفت ایران اس��ت. این موضوع ریشه در رویدادهای 

تاریخی آن کشور دارد. در قرن نوزدهم میالدی ایرانیان 
بخش های وس��یعی از اراضی خود را بدلیل بی کفایتی و 
فساد پادشاهان زمانه آن کشور از دست دادند و بخشی 
از خاك ایران را در اختیار غربی ها قرار دادند. پس از آن 
نیز روسیه و انگلیس با امضای تفاهم نامه در سال 1907 
میالدی تصمیم به تقس��یم ایران بین خود گرفتند. یک 
دهه پس از آن انگلیسی ها و آمریکایی ها با انجام کودتایی 

دولت ملی محمد مصدق را سرنگون کردند.«
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران، روزنامه گاردین در 
پای��ان می افزاید »اوباما باید از فرصت ایجاد ش��ده برای 
تعامل با ایران اس��تفاده کند این امری قابل تصور است. 
با این اقدام امنیت و صلح در خلیج فارس تضمین شده 
و امید به افزایش سطح مشارکت ایران در اقتصاد جهانی 

در چشم انداز روابط ایران و غرب قرار خواهد گرفت.«

گاردین: ایران سال ها هدف هجمه غرب بوده
 و حق دارد به آنها بی اعتماد باشد

نخس�ت وزیر رژیم صهیونیس�تی ب�ا تکرار 
ادعاهای خ�ود درباره ایران مدعی ش�د؛ هدف 
برنامه هسته ای ایران با وجود تغییر رئیس جمهور، 

همچنان ساخت تسلیحات هسته ای است.
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در نشست کابینه این رژیم بار دیگر ادعاهای خود در 
مورد برنامه هسته ای ایران را تکرار کرد و گفت با وجود 
تغییر در رئیس جمهور ایران، اما هدف برنامه هسته ای 

این کشور تغییری نکرده است.
وی در این صحبت ها گفت هدف ایران از توس��عه 
توان هسته ای، دس��تیابی به تسلیحاتی برای نابودی 

اسرائیل است.
نتانیاهو این تس��لیحات را نه فقط تهدیدی برای 
اس��رائیل و خاورمیانه بلکه تهدیدی برای تمام جهان 
دانس��ت. وی نهایتا گفت مصمم است که از دستیابی 

ایران به تسلیحات هسته ای جلوگیری کند.
نتانیاهو س��ه روز قبل هم در واکنشی شتابزده به 
اظهارات منسوب به »حس��ن روحانی« گفته بود که 
وی خیلی زود چهره واقعی خود را نشان داده و جهان 
باید به دنبال جلوگیری از دس��تیابی ایران به س��الح 

هسته ای باشد.
این در حالی است که اندکی بعد مشخص شد که 
این اظهارات به اشتباه از قول رئیس جمهور نقل شده، 
ب��ا این حال واکنش نتانیاهو به این اظهارات همچنان 
در صفحه توئیتر سخنگوی نتانیاهو موجود بوده و وی 

اقدامی برای حذف آن نکرده است.
گفتنی اس��ت بی بی سی با اش��اره به ماجرای نقل 
ق��ول اش��تباه از روحان��ی در راهپیمای��ی روز قدس 
در خبرگزاری ه��ای خارج��ی از ق��ول »مارك رگف« 
س��خنگوی نتانیاهو نوش��ت: »ما پ��ای آنچه گفته ایم 
می ایس��تیم. ما فکر می کنیم، م��ا اطمینان داریم که 
اظهارات منتس��ب به او، نگ��رش واقعی او را منعکس 

می کند.«

نتانیاهو:
تغییر رئیس جمهور ایران 
تغییری در برنامه هسته ای 

جمهوری اسالمی بوجود نمی آورد

در پ�ی انتش�ار اخباری در رس�انه های یمن 
مبنی بر مشخص شدن محل نگهداری دیپلمات 
ایرانی ربوده شده در یمن سفارت کشورمان در 
صنعا تاکید کرد که این اخبار صرفا گمانه زنی های 
رسانه ای است و هیچ موضوع دقیقی تاکنون در 

این باره مطرح نشده است.
سفارت کشورمان در یمن اعالم کرد: »با توجه به 
این که پانزده روز از ربوده ش��دن این دیپلمات ایرانی 
می گذرد و هنوز هیچ خبری درباره ایشان منتشر نشده 
هم��ه احتماالت را وارد می دانیم اما این خبر صرفا در 

حد اخباری است که در رسانه ها منتشر شده است.
اس��تان مآرب که در این اخبار به آن اش��اره شده 
محل معروفی اس��ت که از بیش از بیست سال پیش 
هرگاه کسی ربوده می شد او را به این استان می بردند 
و از قدیم محل اختفای القاعده بوده است و این استان 

همجوار صنعا است.
همه احتماالت را درباره ربوده شدن آقای نیکبخت 
در نظر می گیریم و القاعده هنوز هیچ مطلبی درباره این 
ربایش اعالم نکرده است و ما نیز در این باره اظهارنظری 
نمی کنیم تا شرایط روشن تر شود. طرح این گمانه زنی ها 

هیچ کمکی به حل مسئله نمی کند.«
به گزارش ایسنا، سایت خبری صنعا تایمز به نقل 
از یک منبع خبری از کشف محل نگهداری دیپلمات 
ایرانی ربوده ش��ده در صنعا خبر داد اما اعالم کرد که 
این اطالعات از سوی منابع رسمی تایید نشده است.

این س��ایت اعالم کرد که یکی از خبرنگارانش در 
استان مآرب یمن به نقل از یک منبع که خواست نامش 
فاش نشود و تنها اعالم کرده است که از منابع نزدیک 
به ربایندگان است، گفت که نور احمد نیکبخت، وابسته 
اداری سفارت ایران در یمن در منطقه ای در نزدیکی 
شهر مآرب نزد یک گروه مسلح که به نظر می رسد به 
شبکه القاعده گرایش داشته باشند، نگهداری می شود.

سفارت ایران در یمن:
اخبار محل نگهداری 

دیپلمات ربوده شده ایران 
در حد گمانه زنی رسانه ای است

دبیر ستاد حقوق بش�ر تاکید کرد: انتخابات 
یازدهمین دوره ریاس�ت جمهوری دموکراس�ی 
حقیق�ی را نه تنها در عرصه ملی بلکه در عرصه 

بین المللی نیز نشان داد.
محمدجواد الریجان��ی در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری س��یما، در پاس��خ به س��ؤال اول مجری برنامه 
مبنی بر این که علت توجه رسانه های دوست و دشمن 
بر روند انتقال قدرت در ایران چیس��ت، گفت: حماسه 
سیاسی 24 خرداد میوه شیرین خود را به بهترین نحو 

ممکن به ثمر رساند.
وی با اش��اره به این که حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی رئیس جمهور فرهیخته با سابقه و پرورش 
یافته در مکتب اهل بیت)ع( اس��ت، افزود: تنفیذ، مهر 
تشریفاتی نیست بلکه حکایت از مسئله مهمی دارد و 
آن این است که مسئله مشروعیت سیطره در نظام ما 

یک پایه تئوریک قوی دارد.

این تحلیلگر و نظریه پرداز سیاسی با اشاره به تجربه 
ملت ش��ریف ایران در طول 34 س��ال گذشته، اظهار 
داشت: بنای نظام مدنی سیاسی ما بر اساس اسالم است.

الریجانی با اشاره به تجربه جدید کشور در عرصه 
انتخابات افزود: ما در مقابل جهان گشایی غرب و الگوی 
سکوالر آنها، الگویی که دموکراسی را در درون عقالنیت 

بزرگ اسالمی قرار داده است معرفی کرده ایم.
وی با اشاره به این که توطئه سال 88 می خواست 
این الگ��و را مخدوش کند، اظهار داش��ت: تنها روش 
زندگی در جهان گشایی غرب، لیبرالیزم سکوالر است 

که ما آن را قبول نداریم.
الریجانی با بیان این که در انتخابات سال 92 یکی از 
بهترین و زیباترین مظاهر دموکراسی را تجربه کرده ایم، 
گف��ت: انتخاب��ات یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری 
دموکراس��ی حقیقی را نه تنها در عرصه ملی بلکه در 

عرصه بین المللی نیز نشان داد.

ای��ن تحلیلگر و نظریه پرداز سیاس��ی با اش��اره به 
ویژگی ه��ای انتخابات جاری همچون نظم و ش��رکت 
وس��یع مردم در صحنه و نقش رسانه ملی اضافه کرد: 
ای��ن انتخابات ب��رای اولین بار در دنیا نش��ان داد که 
نامزده��ای انتخابات نیازی به پول برای تبلیغ ندارند، 
زیرا نظام به اندازه کافی برای کسانی که نامزد قانونی 

انتخابات هستند وقت می گذارد.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به این که باید اسالم 
را در همه استکبارهای زندگی پیاده سازی کنیم اظهار 
داشت: مقام معظم رهبری یکی از پشتوانه های خوب 
کش��ور محسوب می ش��وند به گونه ای که ایشان اهل 

تحمیل نیستند بلکه بسیار پرتحمل عمل می کنند.
الریجانی با اش��اره به بیان��ات مقام معظم رهبری 
مبنی بر اقتصاد و علم دو اولویت اصلی کشور به شمار 
می آیند، گفت: ایشان بالغ بر دو دهه است که پرچمدار 

پیشرفت علمی کشور هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر:

انتخابات ریاست جمهوری دموكراسی حقیقی در عرصه ملی و بین المللی را نشان داد

حجت االسالم والمسلمین روحانی طی احکامی، 
اولین انتصابات دولت یازدهم را انجام داد.

رئی��س جمه��ور در اولین انتصاب خ��ود، محمد 
نهاوندیان را به س��مت رئی��س دفتر رئیس جمهور و 

سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.
نهاوندیان نیز طی حکم��ی علیرضا خان کرمی را 
به عنوان مش��اور نهاد و رئیس مرکز حراست ریاست 

جمهوری منصوب کرد.
در همین ح��ال خبرگزاری تس��نیم گزارش داد  
تیمورعلی عسگری به عنوان معاون پارلمانی و حسین 
فریدون به عنوان رئیس دفتر بازرسی از سوی روحانی 

منصوب شدند.

مذاکرات ایران و1+5 خاطرنش��ان کرد: روسیه از حق 
جمهوری اسالمی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی 
هسته ای در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی 

اتمی حمایت می کند.
همچنین الریجانی با خاویر سوالنا، مسئول سابق 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد.
در ای��ن دیدار، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
با اش��اره به اینکه در مس��ئله هس��ته ای ایران شرایط 
نسبت به سال های گذشته تغییر کرده و باید با توجه 
به واقعیت ه��ای جدید برای حل س��وءتفاهمات گام 
برداشت، گفت: تعلیق متعلق به گذشته است نباید با 
مدل های گذش��ته به حل این مسئله پرداخت باید با 
توجه به ش��رایط جدید در قالب های نو برای حل این 

موضوع تالش کرد.
س��والنا نیز در این دیدار ضمن ابراز خرس��ندی از 
سفر به کشورمان گفت: باید با بهره گیری از فرصت های 
پیش رو و مکانیزم جدید با ادامه گفت وگوها و مذاکرات 
برای حل سوءتفاهمات پیرامون موضوع هسته ای ایران 

گام برداشت.
سوالنا در ادامه با اشاره به اوضاع سوریه و منطقه، 
مذاکرات ژنو 2 را مهم و ضروری خواند و افزود: خطر 
گسترش ناآرامی و بی ثباتی به کل منطقه وجود دارد.
گفتنی اس��ت عل��ی الریجانی ب��ا رئیس مجلس 
جمه��وری آذربایجان نیز دیدار و گفت وگو کرد. دیدار 
ب��ا علی اکبر والیتی نیز از دیگر برنامه های س��والنا در 

سفر به تهران بود.

کیم یونگ نام، رئیس جمهور کره شمالی و خاویر 
سوالنا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
دیروز به صورت جداگانه با  هاشمی رفسنجانی دیدار 

کردند. 
هاش��می رفسنجانی در دیدار خاویر سوالنا نیز با مثبت 
ارزیاب��ی کردن دوره کاری وی در اتحادیه اروپا، گفت: نباید 
بگذاریم فضای 8 سال گذشته بین ایران و بعضی از کشورها، 
بر ادامه فعالیت ها نیز س��ایه ان��دازد، چون دوره جدیدی از 
سیاس��ت خارجی و تعامل با دنیا براس��اس احترام و اعتماد 
متقابل آغاز ش��ده است.  رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام، ش��فافیت در بیان مواضع را در عالم سیاس��ت مهم 
خواند و گفت: حضور میهمانان خارجی در مراس��م تحلیف 
دکتر روحانی نقطه آغازی برای حرکت در مسیر جدید است 

و باید برای تعمیق اعتماد تالش کرد. 
وی ب��ا انتقاد از دوگانگی برخوردهای سیاس��ی آمریکا 
نس��بت به ایران، گفت: درست اس��ت که روابط با مذاکرات 
آغاز می ش��ود، اما دوگانگی برخورد دولت و پارلمان آمریکا 

شبهه ناك است و نشانه های خوبی در بین مردم ایران ندارد. 
هاشمی رفسنجانی برخورد عقالنی با همه مسائل سیاسی 
را راهکار انسانی برای برون رفت از مشکالت دانست و تأکید 
کرد: س��ایه تهدید و تحریم همیش��ه بر مذاکرات سنگینی 
می کند و باید در محیط آرام و احس��اس آرامش کامل، به 

سوی رفع کدورت ها حرکت کرد. 
س��والنا نیز با تأکید بر آش��نایی خویش ب��ا روحانی و 
هاشمی رفسنجانی، اظهار امیدواری کرد که غرب و آمریکا 
با م��ردم ایران در جهت بهتر کردن روابط خویش با جهان 

هماهنگ باشند. 
به گ��زارش خبرگ��زاری ها، رئیس مجمع تش��خیص 
مصلح��ت همچنین در دیدار رئیس جمهور کره، با اش��اره 
ب��ه س��وابق همکاری دو کش��ور در س��ال های اول پس از 
پیروزی انقالب اس��المی گفت: همیشه مسئوالن دو کشور 
براس��اس خواس��ت قلبی دو ملت بر توس��عه روابط تأکید 
داش��تند و امیدوارم در دوره جدید این همکاری ها بیش��تر 

و عمیق تر شود. 

 هاشمی در دیدار سوالنا: 
دوگانگی برخورد دولت و پارلمان آمریکا شبهه ناک است

دبیر ش�ورای عالی امنیت ملی کش�ورمان  در گفت وگو با 
کفیل ریاس�ت جمهوری عراق بر آمادگی جمهوری اس�المی 
ای�ران برای همکاری در راس�تای تقویت ثب�ات و امنیت این 

کشور تاکید کرد..
»خضی��ر الخزاع��ی« در رأس هیئت عالیرتب��ه عراقی صبح روز 
یکش��نبه با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و در 
خصوص مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه ای و بین المللی گفت وگو 
کرد. جلیلی در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد سیاسی 
و اقتصادی در عراق روابط عمیق جمهوری اس��المی ایران و عراق را 
الگوی خوبی از مناس��بات منطقه ای دانس��ت و اظهار داشت: تهران 
آمادگی دارد با اس��تفاده از تجربی��ات خود به تقویت ثبات و امنیت 

عراق کمک کند.
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: 
پیشرفت های روزافزون و اقتدار جمهوری اسالمی ایران در عرصه های 
مختلف سیاسی و اقتصادی در سایه اتکاء به اسالم و اعتماد به توان 
نیروهای مردمی و مقاومت برابر استکبار حاصل شده است که می تواند 

الگوی ارزشمندی برای ملت های منطقه باشد.
خضیر الخزاعی کفیل ریاست جمهوری عراق نیز با ابراز خوشحالی 
از روند رو به رش��د مناس��بات جمهوری اسالمی ایران و عراق اظهار 
داشت ما پیشرفت روزافزون جمهوری اسالمی ایران را باعث افتخار 

برای منطقه و جهان اسالم می دانیم.
هیئت اعزامی دادستان کل کشور 

تحقیقات از حادثه سد کارون را آغاز کرد 
هیئتی برای بررس�ی حادثه دریاچه س�د کارون از سوی 
دادس�تان کل کشور عازم اهواز شدند و تحقیقات خود را در 

این زمینه آغاز کردند. 
ب��ه گزارش خبرگزاری ها، پی��رو ابالغیه اخیر رئیس قوه قضائیه 
به حجت االس��الم والمسلمین محسنی اژه ای  مبنی بر بررسی دقیق 
حادثه دریاچه سد کارون، بالفاصله هیئتی از سوی دادستان کل کشور 
تشکیل و در اولین پرواز روز یکشنبه عازم اهواز شدند و کار بررسی 

و تحقیق پیرامون موضوع مذکور را آغاز کردند. 
در نامه الریجانی به احمدی نژاد

مصوبه  پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان 
برخی دستگاه ها مغایر قانون اعالم شد

رئیس مجلس ط�ی نامه ای به احمدی ن�ژاد رئیس جمهور 
سابق مصوبه هیئت دولت مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه به 
کارکنان برخی از دستگاه های اجرایی را مغایر قانون اعالم کرد.

عل��ی الریجان��ی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در نامه های 
جداگانه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور س��ابق کش��ورمان، 

پنج مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعالم کرد.
ع��الوه ب��ر مصوبه پرداخ��ت فوق العاده ویژه ب��ه کارکنان برخی 
دستگاه ها، چهار مصوبه دیگر هیئت دولت از جمله مصوبه »بخشی 
از وظایف دستگاه های اجرایی در استان اصفهان، مجوز انعقاد قرارداد 
س��اخت آزادراه تهران - چالوس، نحوه تعیین رئیس س��ازمان نظام 
دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و دو فقره تصویب نامه های استانی 

هیئت وزیران مغایر قانون تشخیص داده شد.«
گفتنی اس��ت این نامه ها پیش از پایان دوره ریاس��ت جمهوری 
احمدی نژاد ارس��ال ش��ده، به همی��ن دلیل احمدی ن��ژاد با عنوان 

»رئیس جمهور« در این نامه ها مورد خطاب قرار گرفته است.

جلیلی: ایران آماده همکاری برای 
تقویت ثبات و امنیت در عراق است


