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این روزها دور جدیدی از فضاسازی با رنگ و لعاب حقوق بشری علیه نظام 
از سوی رسانه های ضدانقالب و اپوزیسیون خارج نشین به راه افتاده است که 

در واقع در قالب یک پروژه، بازی جدیدی را طرح ریزی کرده اند.
ترفند این رسانه های وابسته به سرویس های اطالعاتی دشمن با سناریوی 
س�ازمان ها و تشکل های به اصطالح حقوق بش�ری گره خورده و در این بازی 
حقوق بش�ری، بیرون از واقعیت ها و در چنبره فریب و دسیسه های چند الیه 
ژست طلبکارانه گرفته و در جایگاه شاکی، اتهاماتی را بر ضد جمهوری اسالمی 

در فضای رسانه ای و مجازی پمپاژ می نمایند!
ترفند و سناریوی حریف این است که در آستانه شکل گیری دولت جدید 
و با این بهانه و ادبیات که آقای دکتر روحانی »حقوقدان« است ادعاهای واهی، 
تکراری و نخ نما شده ای در خصوص حقوق بشر علیه جمهوری اسالمی به پیش 
کش�یده و بعد ب�ه اصطالح از رئیس جمهور مطالبه کرده اند که خواس�ته های 

حقوق بشری آنها را تامین کند.
برای همین اس�ت که طی چند روز اخیر تش�کل هایی موسوم به سازمان 
دید بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر و... در 
بیانیه های جداگانه ای- البته کامال سازماندهی شده و با سیاق عباراتی مشابه- از 
دکتر روحانی خواسته  اند تا به وعده های انتخاباتی در زمینه حقوق بشر عمل کند.
درباره این بازی به اصطالح حقوق بشری و ترفندها و تاکتیک های پیرامونی 

آن نکاتی قابل اعتناست؛
1- بیانیه های سازمان های یاد شده که عنوان »حقوق بشر« را یدک می کشند 
به لحاظ محتوایی با گزارش هایی که احمد شهید گزارشگر حقوق بشر در امور 

ایران بر ضد کشورمان منتشر کرده است تفاوتی ندارد.
احمد شهید تاکنون و طی دو سال گذشته، 4 گزارش علیه ایران منتشر 
کرده که تمامی محورهای آن بر پایه یک س�ری ادعاها و اتهامات بی اساس و 

برگرفته از دشمنان تابلودار ایران اسالمی است.
به اذعان احمد شهید، او گزارش های به اصطالح حقوق بشری علیه جمهوری 
اس�المی را بر اس�اس مصاحبه و گفت و گو با گروه های مخالف و اپوزیس�یون 

خارج نشین تدوین و تنظیم کرده است.
ارتباطات احمد شهید با عناصر گروهک منافقین و مجموعه ای از عناصر 
ضدانقالب در دو سال گذشته موضوعی است که از پرده برون افتاده و تصاویر 

و گزارش های آن در رسانه های مخالف نظام موجود بوده و جای انکار نیست.
آنالیز و تحلیل گزارش های احمد شهید- که پیش از این کیهان در چند 
یادداش�ت جداگانه و مستند بدان پرداخته اس�ت- به وضوح نشان می دهد 
ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه ایران بر اساس دالیل و اسناد نیست و بلکه 
یک رونویسی تمام عیار از دست ضدانقالب است که سالهاست عقده گشایی 
می کند و از س�ر کینه و خصومت، اسرائیلیات و جعلیات خود را با پشتیبانی 

قدرت های غربی مطرح می نماید.
به عنوان نمونه، محور عمده گزارش های احمد شهید درباره آنچه که نقض 
حقوق بشر در ایران نامیده می شود بحث مجازات های سنگین و برخورد قاطع 
با متهمانی است که جرم آنها قاچاق مواد مخدر و افیونی است و یا با ارتکاب 

جرایم خطرناک، سلب کننده امنیت اجتماعی هستند.
خ�ب، آیا دفاع از مجرمان س�ابقه دار و آدمکش، قاچاقچیان مواد مخدر، 

زورگیران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی پاسداری از حقوق بشر است؟!
در این میان حق مردم و مظلومانی که بدون تقصیر، خسارت های مادی و 

معنوی جبران ناپذیری دیده اند چه می شود؟
2- ترفند و دسیس�ه این بازی به اصطالح حقوق بش�ری علیه جمهوری 

اسالمی تنها به حربه حقوق بشر محدود نمی شود.
پمپاژ روزانه سایت ها و رسانه های ضد انقالب و اپوزیسیون در خلق دروغ ها، 
تهمت ها و شایعات که در قالب ادعاهای حقوق بشری بر ضد نظام مطرح می شود 

به موازات موضوع هسته ای است.
این واقعیتی است که سه سال پیش صدای آمریکا- VOA- به بیرون درز 
داد و اعالم کرد فاز حقوق بشری علیه ایران به موازات مسئله هسته ای باید 
پیگیری شود و در واقع پرونده سازی برای موضوع حقوق بشر کشورمان را در 
امتداد موضوع هسته ای کلید زد. و البته در سال های اخیر موضوع »تحریم«ها 

نیز به مسئله »حقوق بشر« و »هسته ای« اضافه شده است.
اتهام س�اخت تسلیحات هس�ته ای به عالوه نقض حقوق بشر باعث شده 
تا تحریم های ضد ایرانی از سوی قدرت های غربی علیه جمهوری اسالمی به 

پیش کشیده شود.
چرخه این توجیه یک منطق مضحک است؛ از یکسو ایران به ناروا و بدون 
دلیل به فعالیت هس�ته ای غیر صلح آمیز متهم می شود و از سوی دیگر برای 
ملکوک کردن س�یمای نظام جمهوری اس�المی اتهام نقض حقوق بشر را در 
گستره ای وسیع پمپاژ می کنند و در نهایت سر و کله، اهرمی به نام »تحریم« پیدا 
می شود تا ایران را بخاطر جرم انجام نداده و اتهامات ثابت نشده مجازات نمایند!
مثلث هس�ته ای، حقوق بش�ر و تحریم نش�ان می دهد اغراض سیاسی و 
خصمانه علیه جمهوری اسالمی غیرقابل انکار است و به قول فارین پالیسی، 
مسئله هس�ته ای ایران، بهانه است و مشکل اینجاست که جمهوری اسالمی 

باج نمی دهد.
روزنامه صهیونیس�تی جروزالم پست نیز این واقعیت را با ادبیات دیگری 
تحلیل می کند و می نویسد؛ نزاع آنجاست که ایران، هژمونی آمریکا را در منطقه 

به چالش کشانده است.
3- اکنون س�ؤالی که به میان می آید این اس�ت که پشت پرده تحرکات 
حقوق بش�ری علیه نظام به بهانه شکل گیری دولت یازدهم و حقوقدان بودن 

رئیس جمهور کشورمان چیست؟
اینکه قدرت های غربی و دشمنان نشان دار ایران اسالمی در شرایط کنونی 
در آس�تین رسانه های ضد انقالب و اپوزیس�یون، هجمه حقوق بشری به راه 

انداخته اند چه هدفی را دنبال می کنند؟
مأموریت سازمان ها و تش�کل های به اصطالح حقوق بشری در این میان 
چیست که بیانیه می دهند و از رئیس جمهور جدید ایران می خواهند وعده های 

حقوق بشری را منحرف کند.
پاسخ روشن است و با معمای پیچیده ای روبرو نیستیم.

هدف تحرکات و تکاپوی حریف با ژس�ت حقوق بشری علیه ایران، رونق 
گرفتن حاشیه س�ازی ها و دور کردن دولت یازدهم از جهت گیری های اصلی و 

اولویت های مهم اداره کشور است.
این در حالی است که جهت گیری اصلی و اولویت دقیق و عمیق در خصوص 

مسائل حقوق بشر می تواند در دولت یازدهم جایگاه ویژه ای داشته باشد.
حقوقدان بودن رئیس جمهور و اشراف به مسائل حقوق بشری را باید به 

فال نیک گرفت.
در نگاه دکتر روحانی مقوله حقوق بشر، هسته ای و تحریم که دشمن تالش 
می کند به وس�یله آنها رفتار ایران را تغیی�ر بدهد و به اصطالح امتیاز بگیرد 

مقوله ای است که از آن آبی برای حریف گرم نمی شود.
آقای روحانی از زمان مبارزات انتخاباتی تاکنون بارها بر تضمین حقوق ملت 

ایران تاکید کرده و در افق ملی بدان پرداخته اند.
از همین روی ایش�ان در خصوص موضوع هسته ای معتقد است: »پرونده 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران ظالمانه به شورای امنیت رفت« و یا هشدار 

می دهد؛ »با ملت ایران با زبان تکریم سخن بگویند نه تحریم.«
بنابراین در مقابل ادعاهای واهی و نامشروع دشمنان جمهوری اسالمی در 
خصوص حقوق بشر، باید حقوق ملت ایران را که از سوی مدعیان حقوق بشر 

نقض شده است باز ستاند و بر این مسیر پافشاری کرد.
اشاره به اقدامات آمریکایی ها و صهیونیست ها در نقض حقوق ملت ایران که 

نماد واقعی نقض حقوق بشر است به لیستی بلند و مطول می انجامد.
اما از باب نمونه و یادآوری مواردی را بدین شرح می توان فهرست کرد؛

الف- ترور دانشمندان هسته ای کشورمان که اعترافات جان ساورز رئیس 
وقت ام آی6 رد پای عامالن و آمران را به وضوح نشان می دهد.

ب- صدور قطعنامه های حقوق بشری بر ضد ایران براساس اتهامات ناروا و 
اثبات نشده که از جمله می توان به ادعای مضحک ترور کذایی سفیر عربستان 

در نیویورک اشاره کرد که به ایران نسبت داده شد.
پ- طرح ش�ایعاتی چون دس�ت داش�تن ایران در حادثه 11 سپتامبر نیز 

مصداق نقض حقوق بشر ملت ایران است.
ت- نقض حریم هوایی ایران که در سال های اخیر چند بار پهپاد جاسوسی 
آمریکا توسط نیروهای مسلح کشورمان شکار شد و سندی است بر تجاوزگری 

آمریکا و مدعیان حقوق بشر.
ث- تهدید حمله به تاسیسات هسته ای ایران.

ج- تهدید به ترور فرماندهان ارشد نظامی کشورمان که حتی به صورت 
آشکار در کنگره آمریکا مطرح می شود.

چ- تحریم های وحش�یانه غربی که نقض فاحش حقوق آحاد مردم ایران 
است.

و ده ها موارد دیگر که از حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران پاک نمی شود.
سابقه جنایات و تجاوزات دشمنان ملت ایران از یکسو و نقض حقوق مردم 
کشورمان از سوی مدعیان حقوق بشر طی بیش از سه دهه گذشته شرایطی را 
به وجود آورده که آحاد مردم  در برابر رویکرد خصمانه حریف به حقوقدانانی 
خبره تبدیل شده اند که فریب بازی های حقوق بشری و ژست های توخالی حریف 

را نمی خورند و تابلوی دروغین حقوق بشر را به زیر کشیده اند.

پوست بزما همه حقوقدانیم

حسام الدین برومند

دعای روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان

��ِني ِفي��ِه ِبالرَّْحَمِة َو اْرزُْقِني ِفي��ِه التَّْوِفيَق َو  اللَُّهمَّ َغشِّ

ْر َقلِْبي ِمْن َغَياِهِب التَُّهَمِة يَا َرِحيام ِبِعَباِدِه  الِْعْصَمَة َو طَهِّ

الُْمْؤِمِننَي

»خدایا! در این روز مرا با رحمتت بپوشان و یاری ات و دوری 

از گناه��ان را روزی ام فرما و دمل را از تاریکی اوهام باطل، پاک 

کن. ای مهربان به بندگان مؤمن خویش!«

مرکز تحقیقات ابریش�م کش�ور درنظر دارد جهت انجام عملیات 
نوغان�داری ب�ه ص�ورت ق�رارداد حجم�ی در قال�ب بکارگیری 
نیروهای فصلی از طریق مناقصه یک مرحله ای با شرکت های خدماتی 
مجاز به منظور پرورش کرم ابریش��م، تولید تخم نوغان، کاشت، داشت 
و برداش��ت توتس��تان در حجم مورد قرارداد تا پایان س��ال و با سپرده 
ش��رکت در مناقصه به مبلغ 10٪ قیمت پیش��نهادی اقدام نماید. لذا از 
کلی��ه عالقمندان به ش��رکت در مناقصه دعوت می گردد جهت دریافت 
فرم ش��رایط و سایر مش��خصات و نمونه قرارداد حداکثر تا 10 روز پس 
از انتش��ار این آگهی به آدرس رشت- کیلومتر 7 جاده رشت به فومن- 
پس��یخان- جاده راس��ته کنار- مرکز تحقیقات ابریشم کشور مراجعه و 
نس��بت به تکمیل و تحویل مدارک اقدام نمایند. ضمنا زمان بازگشایی 

پاکات روز سه شنبه مورخ 1392/5/29 در محل این مرکز می باشد. 
تلفن: 01823843446

آگهی مناقصه عمومی

مرکز تحقیقات ابریشم کشور

* از نمایندگان مجلس تقاضا داریم در تایید یا رد صالحیت کابینه پیشنهادی 
آق��ای روحانی کمال دقت و س��المت و صداقت را رعایت کنند تا مبادا خدایی 
ناک��رده ب��ا یک انتخاب غلط مردم را به دردس��ر بیاندازند. مجلس باید از تکرار 
گذشته های تلخ در کشور جلوگیری کند. مبادا دقت و تیزبینی را فدای سرعت 

کنند. اهلل اهلل در انتخاب اصحاب دولت!
3712---0910 و 1431---0937
* مهم ترین موضوعی که در رای اعتماد نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به 
تک ت��ک اعضای کابینه دولت یازده��م باید مورد توجه قرار بگیرد موضع گیری 
ش��فاف وزرای پیش��نهادی در مورد فتنه 88 و سران فتنه است. اعتدالی بودن 

کابینه و دولت جدید در همین مسئله محقق خواهد شد. 
8531---0913، ولیان- جانباز و افخمی

 * نام و نش��ان برخی وزرای معرفی ش��ده کابینه دکتر روحانی خارج از ش��عار 
دولت تدبیر و امید اس��ت چرا که برخی افراد صالحیت این پس��ت های مهم را 
ندارن��د و ظاهرا به جای تدبیر در معرفی آنها فش��ار تعیین کننده بوده اس��ت. 
بدین لحاظ و برای کم ش��دن فش��ار از دوش رئیس جمهور منتخب الزم است 
نماین��دگان محترم مجلس صراحت و صداق��ت و امانتداری الزم را به کار برده 
و بدون هیچ گونه رودربایس��تی عذر این افراد را بخواهند. حداقل به اس��تعالم و 
بررسی عملکرد آنها در گذشته پرداخته و با سندهای محکم و متقن موجوداز 

ورود اینگونه افراد جلوگیری شود.
طالعی
* نقدی به معرفی وزیر پیشنهادی نفت دارم که با منش اعتدال گرایی که به مردم 
ق��ول دادن��د مغایرت دارد،  چرا که وی در زمان تصدی وزارت نفت به ویژه عقد 
قراردادهای خارجی حاشیه های زیادی ایجاد کرد که توسط خود آقای روحانی 
تذکر دریافت کرد. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی درخواست می شود 
در دف��اع از ح��ق ملت مظلوم در رای اعتم��اد خدا را در نظر گرفته و به تکلیف 
الهی عمل کنند و هم نمایندگان و هم دولت باید بدانند که این مس��ئولیت ها 
مثل برق سپری می شوند پس برای دنیای دیگران عاقبت خود را ارزان نفروشند.
گل محمد نورانی از مهدیشهر

* خبر معرفی آقای زنگنه توسط آقای رئیس جمهور به عنوان وزیر نفت، مردم 
از جمله  بنده را شوکه کرد. ایشان از حامیان اصحاب فتنه بوده و قرارداد ننگین 

کرسنت را در پرونده خود دارد.
اسالمی
* با مشخص شدن اعضای کابینه پیشنهادی دولت آقای روحانی ریاست محترم 
جمهوری باید گفت معلوم نیست این افراد که آزمون خودشان را در 8 سال ریاست 

جمهوری آقای هاشمی پس داده اند چه تحولی می خواهند به وجود بیاورند.
مهربان
*کیهان درخصوص گذشته بعضی از افراد کابینه دولت جدید که برای رای اعتماد 
به مجلس معرفی شده حرف دل ما مردم را که زخم خورده سیاست های این افراد 
هستیم زده است. امیدواریم مجلس پای کار بیاید و از حقوق ملت دفاع بکند.
هاشمی
* آقای ش��ریعتمداری مدیر مسئول محترم روزنامه در یادداشت چند روز قبل 
اشاره کرده بودند چنانچه نماینده یا نمایندگانی در رای اعتماد دادن به وزرای 
معرفی شده برای کابینه دولت جدید روی موضوع حمایت بعضی از آنان از فتنه 
و فتنه گران سال 88 حساسیت نشان ندهند مسئول خواهند بود و باید نزد ملت 
و خداوند پاسخگو باشند. بنده عرض می کنم غیر از نمایندگان مجلس خود آقای 
رئیس جمهور هم که چنین افراد مسئله داری را به عنوان وزیر معرفی کرده نزد 
ملت و خداوند مسئول می باشد. مخصوصا اینکه کشور ما با توجه به رویش های 

به وجود آمده با پدیده قحط الرجال مواجه نیست.
بیگ زاده

* کیهان در این ش��رایط که او را متهم به تندروی می  کنند باید مدعیان را به 
چالش بکشد و نظر مردم را در این خصوص جویا شود. آیا مگر غیر از این است 
که این روزنامه ارزش��ی از حقوق ملت دفاع می کند و فس��اد و خیانت را افش��ا 

می کند. کیهان باید از این موقعیت استفاده کند.
0912---5431

* آق��ای زیب��اکالم با مخاطب ق��رار دادن آقای روحان��ی رئیس جمهور محترم 
درخواس��ت داش��ته که موضوع رابطه ایران با آمریکا به رفراندوم گذاشته شود! 
عرض بنده این است که ایشان ابتدا فکری به حال دشمنی آمریکا با ایران بکند 

سپس در مورد نظر مردم کشورمان درباره رابطه پیشنهاد بدهد.
0914---5013

شماره بعدی روزنامه
بعد از تعطیالت عید سعید فطر منتشر خواهد شد

عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری گفت: پیش بینی کارشناسان 
رؤیت هالل این است که احتمال ضعیفی وجود دارد که روز چهارشنبه هالل 

ماه شوال دیده شود، بنابراین ما انتظار داریم که عید فطر روز جمعه باشد.
به گزارش فارس، حجت االسالم علیرضا موحدنژاد عضو ستاد استهالل دفتر مقام 
معظم رهبری دیروز اعالم کرد: روز چهارش��نبه 29 ماه مبارک رمضان، حدود 150 
گروه در سراسر کشور کار استهالل ماه شوال را انجام می دهند و گزارش های خود را 

به سرعت برای ستاد استهالل ارسال خواهند کرد.
وی اظهار داشت: پیش بینی کارشناسان رؤیت هالل این است که احتمال ضعیفی 
وجود دارد که روز چهارشنبه هالل ماه شوال دیده شود، بنابراین ما انتظار داریم که 

عید فطر روز جمعه باشد.
این کارشناس نجوم یادآور شد: در هالل ماه شوال، احتمال بسیار ضعیفی وجود 
دارد که ماه در روز چهارشنبه 29 مبارک رمضان دیده شود اما به هر حال رصد انجام 

می شود و رصد، حرف آخر را خواهد زد.
وی گفت: محاسبات نجومی در بسیاری از موارد می تواند مشخص کند که هالل 
قابل رؤیت اس��ت یا نه، اما در برخی موارد این طور نیس��ت چرا که پیش بینی های 
کارشناسان هالل متفاوت است از این رو وقتی میان خود کارشناسان نجومی تشخیص 

اول ماه مشکل است، باید رؤیت هالل صورت گیرد.
حجت االس��الم موحدنژاد افزود: بحث رؤیت هالل جنب��ه ریاضی و تجربی دارد 
و در کل دنیا یک مبحث علمی، محاس��باتی و تجربی اس��ت، بنابراین در مسائلی که 
جهت ه��ای تجربی دارند هر چه تجربه ها تکرار ش��ود نتایج بهت��ر و دقیق تری برای 

محاسبات خواهد شد.

عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری: 
انتظار داریم »روز جمعه« عید فطر باشد

گفت: دیروز در کنفرانس خبری رئیس جمهور، خبرنگار یکی از روزنامه های 
زنجیره ای پرسید؛ شما که خودتان یک حقوقدان هستید برای آزادی زندانیان 

چه برنامه ای دارید؟
گفت�م: ایش�ان مخصوصا ب�ه عنوان ی�ک حقوق�دان بارها اعالم 
کرده اند که تابع قانون هس�تند. زندانی اگر سرقت کرده باید مجازات 
شود، اگر دست به قتل و آدم کشی زده باید قصاص شود، اگر در فتنه 
آمریکایی- اسرائیلی 88 وطن فروشی کرده که همه مجازات های دنیا 

هم برایش کم است و...
گفت: یعنی این روزنامه زنجیره ای نمی داند »حقوق« و »قانون« یعنی چی؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو زنگ زد به مطب یک پزشک متخصص 
و پرس�ید؛ شما متخصص پوست هس�تید؟ دکتر گفت؛ بله، بفرمائید! 
یارو گفت؛ چند تا پوست بز دارم می خواستم ببینم مظنه اش توی بازار 

چنده؟!

نشست خبری روز گذشته رئیس جمهور با خبرنگاران داخلی و خارجی 
بازتابها وحاشیه هایی درپی داشت.

*در انته��ای این نشس��ت، وقتی مجری برنامه زم��ان پایانی را اعالم کرد، برخی 
خبرنگاران از این که نتوانس��ته بودند سوال های خود را بپرسند، اعتراض کردند و 
روحانی در پاسخ به این اعتراضات گفت: باید در این رابطه سازوکاری با اصحاب 

رسانه که مورد قبول همه باشد، مشخص شود. 
*مجری برنامه این نکته را یادآور ش��د که بنابر اعالم محمد رضا صادق کس��انی 
که در این نشست سواالتشان را نپرسیدند، در نشست بعدی رئیس جمهور برای 

پرسیدن سواالتشان در اولویت قرار خواهند گرفت. 
*در دقایق پایانی این نشست یکی از خبرنگاران نابینا که خود را یک احمدی نژادی 
می خواند، از این که نتوانس��ته بود سوال خود را بپرسد گالیه داشت، از جای خود 
بلند ش��د و با لحنی اعتراضی به رئیس جمهور گفت: نباید به اسم اعتدال، برسر 

اعتدال بزنیم و اعتدال به معنی حذف گروه های غیرهمفکر نیست.
*گفتنی اس��ت ؛ چینش س��واالت خبرنگاران به گونه ای بود که سهم رسانه های 
اصالح طلب در پرسیدن سوال از رئیس جمهور غلبه چشم گیری به سایر رسانه ها 
داش��ت .طبق چینش انجام شده در این نشس��ت خبری ، 10 رسانه خارجی، 6 
رسانه اصالح طلب و دو رسانه نزدیک به هاشمی از رئیس جمهور سؤال پرسیدند.

*این در حالی بود که تنها دو رسانه اصولگرا موفق به طرح سؤال از روحانی شدند 
و خبرنگار کیهان از سوی مسئوالن نشست ،در لیست سوال کنندگان قرار نگرفت.

* نشست خبری دیروز رئیس جمهور بصورت زنده از شبکه های تلویزیونی چهارم 
سیما، خبر، پرس  تی وی و العالم پخش شد.همچنین شبکه های رادیویی ایران و 

جوان هم  این نشست خبری را پوشش دادند.
*این نشست  با استقبال گسترده رسانه ها مواجه شد و بیش از 100 خبرنگار و 

تصویربردار آن را مورد پوشش قرار دادند. 
*سخنان روحانی بالفاصله در رسانه های خارجی مورد انعکاس قرار گرفت.

اولی�ن نشس�ت خب�ری رئی�س جمه�ور 
کشورمان بعد از مراسم تحلیف دیروز با حضور 
خبرن�گاران داخلی و خارجی در نهاد ریاس�ت 

جمهوری برگزار شد .
ب��ه گ��زارش خبرن��گار کیهان، حجت االس��الم 
والمس��لمین حسن روحانی در اولین نشست خبری 
خ��ود به عنوان رئیس جمهور با بی��ان اینکه "بعد از 
پی��روزی  ملت در انتخابات 24 خردادماه دو وظیفه 
اساسی بر دوش من قرار گرفت"، گفت: وظیفه اول، 
تهیه خط مشی و برنامه کلی دولت تدبیر و امید بوده 
اس��ت و به همین دلیل کمیته ها و کارگروه هایی را 
برای بررس��ی شرایط کشور، شرایط منطقه و جهان 
در حدی که به مس��ائل داخلی مرب��وط بود تعیین 
کردم که در نهایت منجر به تدوین برنامه دولت شد؛ 
همان برنامه ای که در روز تحلیف به مجلس شورای 

اسالمی تقدیم کردم. 
وی در ادامه نشس��ت خبری خود افزود: وظیفه 
دوم م��ن تعیین تیم ه��ای اجرایی برای شناس��ایی 
و معرف��ی افراد ذی صالح ب��رای عضویت در کابینه 
دولت بود. برای این کار تمام افراد ش��ناخته ش��ده 
را که می توانس��تند در کابینه قرار بگیرند، با کمک 
صاحبنظ��ران، نماین��دگان مجل��س، متخصص��ان، 
انجمن ها و دانشگاه ها و تمام نظراتی را که از طریق 
ایمیل، فکس، نامه یا پیام های مختلف به این کمیته 

می رسید مورد بررسی قرار می دادند. 
اولین دستور دولت موضوع یارانه است 
رئیس جمهور در ادامه این جلس��ه در پاس��خ به 
پرس��ش خبرنگار شبکه خبر مبنی بر این که اولویت 
دولت درعرصه اقتصاد چیست و آیا پرداخت مستقیم 
یارانه ها به ش��یوه فعلی ادام��ه می یابد؟ توضیح داد: 
مس��لما موضوعات اقتصادی جزو اولویت های دولت 
خواهد بود و به دلیل مشکالت مردم و خواست مردم 

تیم اقتصادی هماهنگی تعیین شده است. 
وی با اش��اره به این که دولت در اولین دس��تور 
جلس��ه خود یعنی روز چهارش��نبه موضوع یارانه  را 
در دستور کار قرار خواهد داد، افزود: یارانه به همان 
مقدار که تا کنون پرداخت شده است، ادامه می یابد 
و باتوجه به ش��رایط اقتصادی اقدامات مقتضی دیگر 

انجام می شود. 
رفتار دوگانه آمریکا 

در ادامه نشس��ت خبری رئیس جمهور، خبرنگار 
NBC  این پرسش را مطرح کرد که کاخ سفید اعالم 
کرده آمادگی دارد به صورت جدی وارد گفت وگو با 
ایران شود، شما چقدر به گفت وگو و مذاکره با آمریکا 

اهمیت می دهید؟ 
روحانی در پاس��خ به این پرسش، با بیان اینکه 
"رای م��ردم ایران در حماس��ه 24 خرداد یک اقدام 
بس��یار جدی و معنادار بود که هنوز پاس��خ عملی و 
مناس��ب با این حماسه از سوی مقامات آمریکا داده 
نشده است"، اظهار کرد:  بیانیه اخیر کاخ سفید نشانگر 
این اس��ت که برخی مسئوالن آمریکایی هنوز درک 
صحیح و کاملی از واقعیت های کشور و از این انتخابات 
و پیام ملت بزرگ ایران ندارند. رفتارهای متناقض و 
پیام های ناهمس��و در گفتار و عمل مسئوالن آمریکا 

دیده می شود. 

ازحقوق هسته ای کوتاه نمی آییم
روحانی در پاسخ به سؤالی که "وجه ممیزه دولت 
شما با دولت های پیشین در زمینه پرونده هسته ای 
چیست؟"،  گفت: برنامه صلح آمیز هسته یی ایران یک 
موضوع ملی و فراجناحی است. در این زمینه اصولی 
که وجود دارد حفظ خواهد شد به این معنا که حقوق 
هسته ای ایران بر اساس مقررات بین المللی مورد تاکید 
این دولت است و ما از حق مردم کوتاه نمی آییم اما 
اهل تعامل و گفت وگو هستیم و این آمادگی را داریم 
که با جدیت و بدون اتالف وقت با طرف هایمان وارد 

مذاکرات جدی و محتوایی شویم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه "اگر طرف مقابل هم 
این آمادگی را داش��ته باش��د، نگرانی های دو طرف 
از طری��ق گفت وگ��و در زمانی نه چن��دان بلند رفع 
می ش��ود"، تصریح کرد: درخواست های فراقانونی یا 
غیرمعقول و تاریخ مصرف گذشته راه به جایی نمی برد. 
باید با واقع بینی با مساله برخورد کنیم، باید سرلوحه 
کار، گفت وگو و نه تهدید باشد. اگر کسی تصور کند 
از طریق تهدید می تواند خواسته های خود را به ملت 
ایران تحمیل کند دچار خطای عمیقی شده است. 

رئیس جمهور در ادامه نشس��ت خبری خود در 
پاس��خ به س��وال خبرنگار CNN مبنی بر این که با 
توج��ه به تحریم ه��ای جدید ای��االت متحده تا چه 
ان��دازه به مذاکرات با غ��رب در رابطه با برنامه های 
هسته ای امیدوار هستید؟ گفت: بیانیه های کاخ سفید 
با رفتارهایی که مش��اهده می کنیم، همسویی ندارد. 
البته من در کل به آینده مذاکرات بدبین نیس��تم و 

فکر نمی کنم که غرب پیام ایران را نشنیده باشد. 
روحان��ی افزود:نمی گوی��م بین کنگ��ره و دولت 
آمری��کا، تقس��یم کار پنهانی صورت گرفته اس��ت 
یا ن��ه، اما آنچه که برای ما مالک اس��ت سیاس��ت 
عمل��ی آمریکاس��ت، چون در صورتی ک��ه آمریکا با 
حسن نیت براس��اس احترام متقابل از موضع برابر و 
بدون دستورکار پنهانی برخورد کند، راه برای تعامل 

بازخواهد بود. 
100روز اول

روحانی در پاس��خ به س��وال خبرنگاری درباره 
اقدامات دولت در 100روز اول با اش��اره به اینکه در 
طول 100 روز اول فعالیت دولت قرار است همکاران 
وی گزارشی واقعی از وضعیت کشور بویژه اقتصادی 
تهیه کرده و برای مردم بیان کنند، اظهار کرد: البته 
در ظ��رف این 100 روز فقط بح��ث تهیه گزارش و 
ارائه آن نخواهد بود، بلکه برنامه هایی تدوین می شود 

و اجرا خواهد شد. 
سفر به نیویورک در دست بررسی است

روحانی در ادامه در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار 
سی بی اس مبنی بر این که آیا شما در مجمع عمومی 
سازمان ملل با اوباما مالقات می کنید و آیا دورنمایی 
از مذاکرات مس��تقیم بین دو کش��ور وج��ود دارد، 
خاطرنشان کرد: سفر من به نیویورک در دست بررسی 
اس��ت و من هنوز تصمیمی برای سفر نگرفته ام. این 

سفر ممکن است انجام شود یا نشود. 
وی همچنی��ن افزود: منافع ملی و احقاق حقوق 
مردم برای من مهم است و سایر مسائل، مسائل فرعی 
است. ما باید حسن نیت در مسئوالن آمریکا و احترام 

متقابل را ببینیم و احس��اس کنی��م که نگرانی های 
مشترکی بین دو کشور وجود دارد و دستور کارهای 
چندگانه ای در داخل آمریکا وجود نداش��ته باشد. ما 
باید اصل را درس��ت کنیم، زیرا سایر مسائل، مسائل 

فرعی است. 
هدف تحریم ها 

فشار بر زندگی مردم است
حس��ن روحانی در ادامه نشست خبری خود در 
پاس��خ به پرس��ش خبر پرس تی وی مبنی بر اینکه 
"دول��ت اقدام عمل��ی به جز مذاکره ب��رای مقابله با 
تحریم ها و تحقق ش��عار تغییر دارد؟"، گفت: اینکه 
گفته می ش��ود با تحریم ها جلوی فعالیت هسته ای و 
موشکی ایران گرفته می شود، کامال بی اساس است و 
خودشان هم می دانند چون وقتی ما امروز برای خرید 
مایحت��اج عمومی مردم حت��ی گندم و نقل و انتقال 
مالی با مشکالت فراوان مواجه هستیم و بهتر از همه 
خودش��ان این را می دانند اما به کشورهای مختلف 
برای نقل و انتقال فشار می آورند، معلوم است هدف 
این تحریم نه برنامه  هس��ته ای و نه برنامه موش��کی 
نیس��ت بلکه فشار بر زندگی مردم است؛ البته مردم 
ما ثابت کرده اند که در برابر فشار خارجی می ایستند، 

ایستادگی می کنند و ایستادگی خواهند کرد. 
معیار برای انتخاب کابینه 

در ادامه نشس��ت خبری خبرنگار ی پرس��ید از 
زمانی که شما کابینه  را معرفی کردید از سوی برخی 
از رس��انه ها و جریانات انتقاداتی در ارتباط با کابینه 
مطرح ش��د، از جمله این که برخی از افراد در کابینه 
وج��ود دارند که به اعتق��اد منتقدین با عوامل فتنه 
88 مرزبندی ش��فافی ندارند و آن را مغایر با اعتدال 
می دانن��د، برخی نیز معتقدن��د که در تعیین کابینه 
فشارهایی به شما وارد شده و شما بر اساس فشارها 
و رو در بایس��تی برخی از افراد را انتخاب کردید و از 
طرف دیگر سهم زنان نیز نادیده گرفته شده است که 
حسن روحانی در پاسخ گفت: معیار ما برای انتخاب 
کابینه شایستگی افراد، شرایط کشور، نیاز کشور به 
افراد باتجربه و باسابقه است و ما احساس کردیم که 
زمان نداریم برای این که بار دیگر بخواهیم خطا کنیم 
و باید افرادی در کابینه حضور داشته باشند که دارای 
تجربه و تخصص کافی باشند و در گذشته نیز عملکرد 

خوبی از خود ارائه کرده باشند. 
روحانی با اش��اره به برخی از ش��ایعات در مورد 
کابینه، تصریح ک��رد: به مردم به صراحت می گویم، 
شایعاتی که در بیرون در مورد کابینه مطرح می شود 
درست نیست، واقعیت نیست؛ چرا که دولت شرکت 
سهامی نیست که بگوییم سهم این جناح و آن جناح 

چقدر است. 
رئیس جمهور اظهار کرد:  اتهاماتی که در گوشه 
و کنار نسبت به برخی از افراد معرفی شده در کابینه 
می زنند، درست نیست، غیراخالقی است، البته ممکن 
اس��ت در مجلس نیز مطرح شود، من در آنجا پاسخ 
می دهم، از تمام وزرا با قاطعیت دفاع می کنم، آنها را 

قبول دارم و از تک تک آنها دفاع می کنم. 
وی اف��زود: هیچ کس در انتخاب اعضای کابینه 
به من فشار نیاورد بخصوص کسانی که در انتخابات 

در کنار من و همصدای من بودند. 

روحانی در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران:

بیانیه های کاخ سفید با رفتارش همسو نیست

حاشیه ها و بازتاب های نشست خبری 
رئیس جمهور با خبرنگاران

جان بولتون: به جای روحانی 
باید از جریان براندازی حمایت کنیم

سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در جلسه استماع کمیته 
فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان گفت آمریکا باید آشکار 

و نهان به دنبال تغییر رژیم در ایران باشد.
جان بولتون از اعضای مؤسس��ه آمریکن اینتر پرایز در جلس��ه 
استماع کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شد و به ایراد سخنانی درباره موضوع 

»پیوند ایران- سوریه و پیامدهای آن برای خاورمیانه« پرداخت.
بولتون گفت: ایران بزرگترین تهدید برای ما و خاورمیانه است. 

آنها تهدیدی مستقیم برای منافع کلیدی آمریکا هستند.
وی می افزاید: ایرانی ها به دنبال سلطه بر سایر کشورهای تولید 
کننده نفت خاورمیانه و نقش بیشتری در جهان هستند که تقریباً 

از تمام جنبه ها مغایر با منافع اساسی آمریکا است.
بولتون در ادامه با ذکر نفوذ ایران در عراق و س��وریه و ارتباط 
با حزب اهلل لبنان می افزاید: آنان مخالفانی بی رحم هس��تند که به 
قیمت به خطر افتادن خودمان آنان را کم اهمیت جلوه می دهیم. 
بس��یاری با ارزیابی ساده لوحانه از حسن روحانی رئیس جمهوری 
جدید ایران این کار را می کنند. در زمینه هسته ای، تهران به مدت 
20 س��ال به دنبال هدف دستیابی به توانایی های هسته ای بوده و 

امروز به طرز خطرناکی به این هدف نزدیک شده است.
بولت��ون می افزاید: چنانچه آمریکا پی��ش از این برای کمک به 
مخالفان س��وری قاطعانه تر عمل کرده بود، دست کم یک احتمال 
تئوریک وجود داشت که آمریکا می توانست تفاوتی در سوریه ایجاد 
کند. اما درگیر ش��دن با اس��د به معنای درگیر شدن با ایران بود و 

دولت اوباما تمایلی نداشت چنین کاری انجام دهد.
وی در ادامه گفت: ما باید به طور پنهان و آش��کار از مخالفان 
ای��ران و حامیان بران��دازی رژیم حمایت کنیم. ما همچنین باید از 
مخالفان در سوریه حمایت کنیم هر چند که من دو سال پیش از 
مسلح ساختن مخالفان یا مداخله مستقیم آمریکا در سوریه حمایت 

می کردم و اکنون آن گزینه ها برای همیشه از دست رفته اند.
شاهد از نزدیک رسید!

آق��ای روحانی در کنفرانس خبری دی��روز با قاطعیت اعالم 
ک��رد که تح��ت تاثیر هیچ حزب، گروه و یا ش��خصیتی تصمیم 
نمی گی��رد که این اظهارنظر قاطع اگرچه امیدآفرین اس��ت ولی 
متاسفانه با برخی از شواهد و قرائن موجود، همخوانی ندارد و از 
جمله نشانه هایی در دست است که از تالش یک جریان وابسته 
به اصحاب فتنه و مدعیان اصالحات برای وارونه نمایی واقعیت ها 
در نگاه و نظر ایشان حکایت می کند. کاش جناب رئیس جمهور 
محترم فقط نیم نگاهی به س��ایت اعتدال- سایت رسمی ریاست 
جمهوری- بیندازند و به وضوح مشاهده کنند که گردانندگان این 
سایت، یعنی افراد بسیار نزدیک به ایشان- که ما از هویت و سوابق 
آنها باخبریم- چگونه س��عی دارند با ارائه اخبار دروغ و تحریف 
واقعیت ها، جناب رئیس جمهور را در محاصره خبری قرار دهند. 
به عنوان نمونه این سایت در خبری با عنوان »اعتراف کیهان به 
عدم محبوبیتش«! اقدام به دستکاری و تحریف یکی از گزارش های 
خبری کیهان کرده اس��ت. در گزارش یاد شده ادعاهای اصحاب 
فتنه علیه کیهان مطرح شده و در آن به پاسخ های مستند کیهان 
نیز که به حمایت از رئیس جمهور محترم بود اشاره شده بود. ولی 
س��ایت اعتدال پاسخ های مستند کیهان را حذف کرده و تنها به 
ادعاهای اصحاب فتنه علیه کیهان اشاره نموده و آن را به خیال 
خود تحت عنوان جعلی »اعتراف کیهان به عدم محبوبیتش« جا 
زده اس��ت! یعنی دقیقا همان اقدام پلشتی که اطرافیان خاتمی 
علیه وی انجام می دادند. اطرافیانی که امروزه به آمریکا، انگلیس 

و اسرائیل پناهنده شده اند.

گمانه زنی زیباکالم
درباره نامزدهایی که رأی اعتماد نمی گیرند

روزنامه زنجیره ای آرمان از قول صادق زیباکالم پیش بینی کرد نمایندگان 
مجل��س به بیژن زنگنه، محمدعلی نجفی، محمود حجتی و علی ربیعی رأی 

اعتماد ندهند.
این در حالی است که برخی منابع دیگر مطبوعاتی و رسانه ای از بیژن زنگنه، 
محمدنجفی، عب��اس آخوندی، میلی منفرد، ظریف، علوی و حجتی به عنوان 
نامزدهای پیشنهادی برای تصدی وزارت که در مرز رأی عدم اعتماد مجلس 
قرار دارند، نام می برند. میلی منفرد مرداد سال 88 نامه ای را، همراه شماری از 
اعضای دولت و مجلس اصالحات امضا کرده بود که طی آن ختم حمایت در 

سران فتنه، به القای تقلب در انتخابات دامن زده شده بود.
زیبا کالم در روزنامه آرمان از قرار گرفتن نام رحمانی فضلی  در فهرست 
اعضای پیشنهادی کابینه- برای تصدی وزارت کشور- انتقاد کرده و در عین 
حال می نویسد که مجلس ممکن است مشخصا به کسانی چون نجفی، حجتی، 
ربیعی، زنگنه و حتی مسعود سلطانی فر به خاطر اصالح طلب بودنشان رأی ندهد.

برخالف این ادعا مالک نمایندگان مجلس  س��لیقه سیاسی افراد نیست. 
در عی��ن ح��ال نقش برخی از این افراد در فتنه س��ال های 78 و 88 یا برخی 
تخلفات اقتصادی و نفتی و یا ارتباط با بیت منتظری و باند مهدی هاش��می 
علت ایجاد دافعه در میان نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسالمی است.

منصور حقیقت پور  و یوسفیان مال دو تن از نمایندگان  در مصاحبه هایی 
پیش بینی کرده اند که احتماال 3 تا 5 نفر از افراد پیشنهادی نتوانند رأی اعتماد 

مجلس را به دست آورند.
در همین حال سایت روز آن الین  وابسته به اپوزیسیون مقیم فرانسه از قرار 
گرفتن اسامی پورمحمدی و رحمانی فضلی در فهرست کابینه پیشنهادی در 
کنار حذف اسامی کسانی چون احمد مسجد جامعی و جعفر توفیقی انتقاد کرد.
تقی رحمانی عضو متواری و پاریس نشین گروهک ملی-مذهبی نیز 
در همین سایت نوشت: انتخاب رحمانی فضلی و پورمحمدی هم  نیش 
است و هم نوش. اما چرا نوش است؟ برای اینکه وزارت دادگستری با قوه 
قضائیه ایران در رابطه است. این پست تشریفاتی است و وزیر قدرت مند 
و البی کاری می خواهد که بتواند نقش دولت را در امور قضایی در حد 
قانون تثبیت کند. پورمحمدی این نفوذ را دارد. اما نیش هم است چرا 
که معلوم نیس��ت وی به حقوق شهروندی، که دولت وعده آن را داده، 
وفادار است و حاضر است در این مورد به قوه قضائیه فشار آورد. وزارت 
کشور هم با مجلس سر کار دارد، لذا اگر با مجلس تعامل داشته باشد 
راه برای انجام برنامه هایش باز است. این نوش ماجرا است. اما نیش آن 
این است که رحمانی فضلی تا چه میزان هم با برنامه مدنی و هم فضای 

باز سیاسی مورد ادعای دولت روحانی همراه است؟
از سوی دیگر معاونین رئیس جمهور از برخی وزرای انتخابی به جامعه مدنی 
و خواسته مردم نزدیک تر هستند. انتخاب معاونینی که باید وزیر می شدند نشان 

از اتخاذ راهبرد روحانی برای تعامل با راست سنتی دارد.
وی می افزاید: روحانی  با مجلسی روبرو است که در دست  راست سنتی 
اس��ت. این جریان خالصه  راست اس��ت و دیدگاه هایی دارد که با آزادی های 
مدنی و سیاس��ی همراه نیست. اما موقعیت راست سنتی روحانی را وا داشته 
است که در کابینه به حضور راست سنتی تمایل پیدا کند تا در مجلس پایگاهی 
برای اعمال سیاست های خود داشته باشد. تا این جا رفتار او قابل درک است.

وی در ادامه مدعی شد نوع چینش کابینه و گذاشتن اسامی پورمحمدی و 
رحمانی فضلی برای انداختن شکاف در میان جریان اصولگرا و دو طیف آن است.

با این حال س��عید لیالز ب��ه روز آن الین  گفت: معرفی آقای پورمحمدی 
برای وزارت  کشور در من هم احساس بدی برمی انگیزد اما به هر حال پست 

او چندان مهم نیست و تنها یک رأی در کابینه است.

ای��ن متهم فتنه س��ال 88 ای��ن را هم گفته که »نباید درگیر اس��امی 
بمانیم. آیا باور می کردید روزی اسم آقای ناطق نوری، احساس خوشایندی 
در اصالح طلبان ایجاد کند؟ این یعنی هم آقای ناطق نوری تغییر کرده هم 
اصالح طلبان تغییر کرده اند. این فرصت را باید به آقای رحمانی فضلی هم 
داد و در صحنه عمل دید او چگونه عمل خواهد کرد و به چه سمتی خواهد 
رفت. شما نگاه کنید تمام کسانی که علی جنتی را از نزدیک نمی شناسند 
تصور می کنند حضور او در وزارت ارشاد یک عامل منفی است در حالی که 
این طور نیست ما نمی توانیم وزیری آوانگارد را طلب کنیم که آقای روحانی 
تعیین کند و دعوا راه بیفتد. تغییرات باید هرچه آهس��ته تر و در عین حال 

هر  چه عمیق تر باشد.
نگرانی دانشگاهیان

 از گزینه وزارت علوم
محافل دانش��گاهی و سیاس��ی از گزینه وزارت علوم به عنوان یکی از 

همکاران سازمان فتنه و آشوب یاد می کنند.
میلی منفرد از تحصیل کردگان فرانس��ه است که به تدریج مانند شمار 
زی��ادی از مدعیان اصالح طلبی، از آرمان های نظام فاصله گرفت. او پس از 
اس��تعفای مصطفی معین از وزارت علوم در دولت اصالحات، به سرپرستی 

این وزارتخانه گمارده شد.
نامبرده در جریان حوادث فتنه آمیز سال 1388 جزو عناصر فتنه گری 
ب��ود که اقدام به تجمع و تحصن در دانش��گاه امیرکبیر کردند. بنابر برخی 
گزارش ها وی در تحریک طیفی از دانشجویان ایفای نقش می کرد و همان 
زم��ان به بهانه اعتراض ب��ه تقلب در انتخابات خواس��تار تعطیلی و تعویق 

امتحانات ترم دوم شده بود.
مرداد ماه س��ال 88 ش��ماری از مقامات دولت اصالحات و سازندگی به 
همراه برخی نمایندگان مجلس ششم اقدام به انتشار بیانیه ای مشترک در 
حمایت از جریان فتنه و القای تقلب و مهندسی انتخابات کرده و از سران فتنه 
حمایت نمودند. نام میلی منفرد در این بیانیه در کنار اسامی محسن آرمین، 
انصاری راد، علی باقری، محمدرضا بهزادیان، مرتضی حاجی، جالیی پور، رضا 
خاتمی، خانیکی، سازگارنژاد، شیرزاد، ناصر قوامی، مرتضی مبلغ، مزروعی، 
مسجد جامعی، معین، محمدعلی نجفی و فائزه هاشمی به چشم می خورد.
نامبرده در دولت اصالحات نیز جزو حامیان طیف تندرو و ساختارشکن 

دفتر تحکیم بود و از حامیان تحصن در مجلس ششم به شمار می رود.
سیدمحمود علوی: صالحیت هاشمی

از همه نامزدها بیشتر بود!
نامزد پیش��نهادی برای تصدی وزارت اطالعات در گفت وگو با روزنامه 

خورشید از ارادت خود به هاشمی رفسنجانی گفت.
سیدمحمود علوی درباره هاشمی رفسنجانی گفت: آقای هاشمی فقط 
یک سیاس��تمدار نیس��ت، او معمار یک تفکر سیاسی- مذهبی است. آقای 
هاشمی همیشه به تکلیف می اندیشد. اگر شرایط به او اجازه انجام تکلیف را 
دهد او از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد. اگر هم تکلیف از روی دوشش 

برداشته شود اعتراض نمی کند.
وی همچنین نظر خود درباره حضور هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 
را این گونه بیان کرد:  حضور هاشمی در نماز جمعه مایه برکت است. امروز 
مردم جایگاه هاش��می را نسبت به گذشته بهتر درک می کنند و تا آنجایی 
که من می دانم مانعی هم بر س��ر راه ایش��ان در نماز جمعه نباید باش��د. ما 
امیدواریم که بار دیگر جامعه از جوشش چشمه پر فیض ایشان بهره مند شود.

وزیر پیش��نهادی اطالعات همچنین درباره رد صالحیت هاشمی برای 
انتخابات یازدهم ریاس��ت جمهوری گفت: شورای نگهبان در این انتخابات 
حضرت آیت اهلل هاش��می رفسنجانی را رد صالحیت کرد که صالحیتش از 
همه کاندیداهای محترم برای اداره کش��ور باالتر بود. عامه مردم هم قبول 
دارند که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی قابلیتشان بیشتر از تمام عزیزانی است 

که مورد تایید واقع شدند.
وی در این مصاحبه هیچ اش��اره ای به فتنه س��ال 88 و نقش منفی و 
مخربی که آقای هاشمی در آشوب سازمان یافته از سوی بیگانگان - از جمله 

در نماز جمعه 26 تیر 88 - ایفا نمود، نکرد.

کیهان مجوز خبرگزاری گرفت 
وزیر فرهنگ و ارش�اد اسالمی از مجوز کیهان برای تاسیس 

خبرگزاری خبرداد.
سید محمد حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی در دولت دهم گفت:دولت دهم 2 هزار و 135 نشریه 
مجوز دریافت کرده اند و هم اکنون استانی وجود ندارد که مجوز روزنامه 

نداشته باشد و تاکنون 24 خبرگزاری نیز مجوز دریافت کرده   اند
به گزارش فارس ، وی تصریح کرد: به عنوان مثال خبرگزاری دانشجو 
و خبرگزاری کیهان نیز از س��وی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز 
گرفتند. بنابراین نگاه انسدادی در دولت دهم وجود نداشته است و توسعه 

کمی و کیفی رسانه ها مدنظر بوده است
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