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سرلشكر فيروزآبادي: 
سوريه مسلخي جهنمي براي دشمنان مقاومت است

رئيس س�تاد كل نيروهاي مس�لح با هش�دار به فريب خوردگان 
مس�لمان عرص�ه ض�د س�وري گف�ت: جوان�ان مس�لمانان 
انقالب�ي ني�ز ك�ه ب�ه دام فري�ب القاع�ده افتاده ان�د بدانن�د 
ك�ه س�رزمين س�وريه مس�لخي جهنم�ي ب�راي آنهاس�ت. 
به گزارش مهر، سردار سرلشكر سيد حسن فيروزآبادي در واكنش به 
اقدام صهيونيست ها در شليك موش��ك به مديترانه اظهار داشت: اين 
رخداد تحريك آميز نش��انه ديگر از اين حقيقت اس��ت كه اشغالگران 
قدس آتش افروز منطقه هس��تند. آنها وقتي ديدن��د امريكا و غربي ها 
از حمله به س��وريه عقب نشيني كردند با دس��تپاچگي دو موشك به 
ميدان جنگ در مديترانه شليك كردند كه اگر روس ها آنها را رديابي 
نكرده بودند و مركز شليك لو نرفته بود مانند گذشته يك دروغ گوي 
صهيونيست شليك موشك ها را به سوريه نسبت مي داد و تنور جنگ را 
برمي افروخت. وي افزود: اشغالگران قدس نمي خواهند مردم اسرائيل 
از وحشت آسوده شوند و مي خواهند همچنان از پناهگاه ها بيرون نيايند 
تا البي صهيونيس��ت در كنگره امريكا آتش افروزي اي جديد را در اين 
منطقه حس��اس و راهبردي دنبال كند. سرلشكر فيروزآبادي با تأكيد 
بر اينكه »همه در منطقه بايد به هوش باشند، مسلمانان در خطر كفر و 
استكبار جهاني هستند«، تصريح كرد: هوشمندي و هوشياري نسبت 
به نقشه هاي مشترك سردمداران نظام سلطه و استكبار امري ضروري 
و دائمي اس��ت. وي با تبيين اين موضوع خاطرنشان كرد: امروز حتي 
بحران اقتصادي در غرب و فرياد مردم كش��ورها عليه جنگ به گوش 

سردمداران آنها نمي رسد. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با هشدار به فريب خوردگان مسلمان 
عرصه ضد سوري گفت: جوانان مس��لمان انقالبي نيز كه به دام فريب 
القاعده افتاده اند بدانند كه س��رزمين سوريه مس��لخي جهنمي براي 
آنهاس��ت. وي افزود: آنها كه با دميدن آتش جنگ با صهيونيس��ت ها 
همراهي مي كنند به جبهه مقابل نيز توجه كنند. در واقع مردم مظلوم 
سوريه هستند كه مورد هجوم امريكا و غربي ها و مزدوران آنها در منطقه 

قرار گرفته اند. 

امين حسين رحيمي رئيس ديوان محاسبات شد
از  رأي   ۱۷۹ ب�ا  اس�المي  ش�وراي  مجل�س  نماين�دگان 
۱۹۰ رأي ماخ�وذه »امي�ن حس�ين رحيم�ي« را  مجم�وع 
به عنوان رئي�س ديوان محاس�بات كل كش�ور انتخ�اب كردند. 
به گزارش ايرنا، »رحيمي« پيش از مراسم رأي گيري در جلسه علني 
ديروز مجلس شوراي اسالمي گفت: اگر بنده رئيس ديوان محاسبات 
كل كشور ش��وم براي مديران مالي دس��تگاه ها آموزش هاي مختلفي 
را خواهم گذاش��ت و در اين آموزش ها نحوه درس��ت عم��ل كردن را 
به مديران آم��وزش خواهيم داد. همچنين ت��الش خواهم كرد مرجع 
كنترل كننده داخلي در دستگاه ها بگذارم. رحيمي ادامه داد: اگر در هر 
سازماني مراتب كنترل كننده داخلي وجود داشته باشد از وقوع تخلفات 
دس��تگاه ها جلوگيري مي شود. وي اظهارداش��ت: هم اكنون قوانين و 
مقرراتي در مجلس تصويب مي شود كه در برخي مواقع قابل اجرا نيست 
و همين مسئله باعث وقوع تخلف مي شود. وي افزود: ديوان محاسبات 
به جاي اينكه تنها به دنبال نظارت بر تخلفات باشد بايد به دولت كمك 

كند تا بودجه در مسير توسعه كشور حركت كند. 

روز شنبه برگزار مي شود 
 نكوداشت دكتر كدخدايي مرد صدق و امانت 

ط�ي مراس�مي ب�ا مش�اركت جامع�ه ح�وزوي، دانش�گاهي 
و اهالي رس�انه از يك ده�ه ت�الش و مجاهدت دكتر عباس�علي 
كدخداي�ي عض�و حقوق�دان و س�خنگوي س�ابق ش�وراي 
نگهب�ان ب�ا عن�وان » م�رد ص�دق و امان�ت « برگزار مي ش�ود. 
در اين همايش كه روز ش��نبه س��اعت 10 صبح در تاالر سوره حوزه 
هنري واقع در خيابان س��ميه تقاطع خيابان حافظ بر گزار مي شود، 
دانشكده هاي حقوق دانش��گاه هاي تهران و امام صادق)ع(، اتحاديه 
جامعه اس��المي دانش��جويان، س��تاد برگزاري نماز جمع��ه تهران، 
بسيج اس��اتيد، بس��يج دانش��جويي، حوزه علميه امام مهدي )عج(، 
ستاد برگزاري نماز جمعه تهران، خبرگزاري هاي تسنيم، مهر، ايرنا، 
ايلنا، ايسنا، ايكنا، آنا، رسا، شبس��تان، تقريب، دفاع مقدس و انجمن 
صنفي خبرنگاران و روزنامه نگاران ايران، موسس��ه هاي همش��هري 
و دفتر مطالع��ات و تدوين تاريخ معاصر اي��ران، مجمع جهاني صلح، 
روزنامه هاي جوان، خراس��ان، رس��الت، افكار، فرهيختگان و مردم 

ساالري مشاركت دارند. 
سيدفضل اهلل موسوي رئيس دانش��كده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 
تهران در گفت وگو با تسنيم با اشاره به ويژگي هاي اخالقي كدخدايي 
سخنگوي سابق ش��وراي نگهبان اظهار داشت: ايش��ان فردي جدي و 
منضبط در فضاي دانشگاه هستند و به رغم اينكه فعاليت هاي اجتماعي 
و سياسي از جمله حضور در شوراي نگهبان و سالها سخنگويي اين شورا 
را داشتند، مسائل شغلي ايشان مانعي در راستاي فعاليت هاي علمي شان 
نشد. وي افزود: توجه جدي به مسائل علمي و حضور مرتب در كالس هاي 
درس در كنار فشار كاري از مهمترين ويژگي هاي آقاي كدخدايي است 

كه عمدتا ارتباط خوب و صميمي با دانشجويان داشتند. 

88498443سرويس  سياسي

حسن رشوند 

سوريه و مسئوليت رسانه اي ما 
با گذشت حدود دو هفته از اعالم جنگ احتمالي امريكا عليه سوريه به بهانه 
واهي استفاده دولت از سالح ش��يميايي آن هم در شرايطي كه در طول يك 
سال گذشته بار ها شاهد فجيع ترين رفتار هاي غير انساني تروريست هاي مورد 
حمايت امريكا در قبال شهروندان مظلوم سوري بوده ايم، اين روز ها اخبار و 
گزارش هاي زيادي در مورد ميزان واقعي بودن تهديد و چگونگي انجام آن در 
صدر رسانه هاي داخلي و خارجي قرار دارد. تا آنجا كه برخي اخبار غير واقعي 
بستري شده است تا مقامات كاخ سفيد با توسل به آنها، سناريوي بر نامه ريزي 
شده خود را در منطقه پياده كنند. در اين راستا، اگر چه تحوالت جديد را بايد 
نقطه عطف مهمي در تعيين دورنماي سوريه قلمداد كرد، اما مهم تر از آن اين 
است كه هيچ گونه ارزيابي با وجود همه شواهد و قرائن براي اقدام جنون آميز 
دولتمردان كاخ سفيد به شكل مطلق قادر به پيش بيني اتفاقات جديد در سوريه 
نيست. چرا كه پرسش هاي اساسي و مهمي در اين رابطه وجود دارد كه پاسخ به 
آنها مي تواند اين دور نما را براي ما روشن نمايد. سؤال هايي كه در اين رابطه بيش 
از همه خود نمايي مي كنند اين است كه آيا سناريوي »حمله محدود« كه طرح 
آن توسط اوباما تحويل كنگره براي تصميم گيري شده است، تا چه اندازه امكان 
تحقق دارد؟ از طرف ديگر آيا مي توان گفت كه طرح حمله محدود تنها يك 
طرح فريب براي انجام اقدامات بعدي و مهم تر از سوريه، تمامي منطقه است، 
بدين مفهوم كه »حمله محدود« فقط يك عنوان است براي اجراي سناريوهاي 
بزرگ تري كه اهداف راهبردي ت��ري را بايد براي آن فرض كرد؟ بدون ترديد 
پاسخ به اين پرسش هاست كه موجب خواهد شد جمهوري اسالمي ايران در 
شرايط حساس كنوني، مواضع و رفتار هاي هوشمندانه تري را جهت دفاع از 

دستاور دهاي منطقه اي خود به ويژه در حوزه جبهه مقاومت دنبال كند. 
در اين رابطه چند محور وجود دارد كه نمي توان نسبت به آنها بي توجه بود. از 

آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- به نظر مي رس��د امريكا براي پياده كردن س��ناريوهاي هدفمند خود در 
منطقه نيازمند حفظ سايه سنگين تهديد نظامي در راستاي تحقق گزينه هاي 
راهبردي تر است و به همين دليل است كه نمي توان با قطعيت از انجام يك 
حمله آن هم با هدف سقوط دولت سوريه سخن گفت. در عين حال در شرايط 
كنوني، يكي از نكات قابل توجه و ضروري آن است كه اهداف حمله را از اهداف 
تهديد متمايز كنيم؛ چرا كه بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر مي شود، تمركز 
زياد روي »اهداف حمله« وجود دارد؛ بدين مفهوم كه حمله احتمالي در سطح 
محدود و مفروض گرفته مي شود و بدين ترتيب در مورد چگونگي انجام آن و 
اهداف مورد نظر گمانه زني مي شود. توجه به اين گمانه ها متمركز بر مواضع 
اعالمي مقامات امريكايي و همچنين س��ابقه جنگ هاي گذشته امريكا در 
منطقه بوده و در اين راستا، اهداف سياسي و نظامي براي چنين جنگي در نظر 
گرفته مي شود. در سطح سياسي، مسئله فقط آبرو و پرستيژ بين المللي امريكا 
و دستيابي به موضع برتر براي مذاكرات ژنو2 مطرح است و در سطح نظامي، 
برگرداندن توازن قوا در صحنه ميداني به نفع تروريست ها و جلوگيري از تداوم 

موفقيت هاي دولت اسد مطرح است. 
2- تأثيرگذاري ب��ر گزينه هاي راهبردي جمهوري اس��المي ايران نيز يكي 
از اهداف اساس��ي مقامات كاخ س��فيد از كوبيدن بر طبل جنگ مي باش��د. 
امريكايي ها در اين مسير دو هدف عمده را دنبال مي كنند كه يكي تأثيرگذاري 
بر واكنش  احتمالي طرفداران دولت سوريه و جبهه مقاومت است كه القاي 
عقب نشيني ايران از مواضع قبلي خود نسبت به سوريه و معرفي دوگانگي در 
مواضع مقامات ايران نسبت به سوريه براي تأثيرگذاري بر واكنش احتمالي كه 

از آن بيم دارند، صورت مي گيرد. 
از سوي ديگر، امريكا با نشان دادن دورنماي جنگ و تهديد به ايران از طريق 
تأكيد بر اينكه جنگ با سوريه داراي پيام هاي جدي براي ايران است، يا جنگ 
در سوريه با هدف شكستن عناصر پيوند راهبرد مقاومت صورت مي گيرد و در 
نهايت افزايش تقابل هاي دروني جهان اسالم، سعي مي كند فضاي جديدي 
را براي خود در تحوالت منطقه كه هر روز به ضرر او تمام مي شود، باز كند و 

گزينه هاي راهبردي و بلندمدت ايران در منطقه را تحت تأثير قرار دهد. 
3- بنابر اين با توجه به دو محوري كه گفته ش��د اگر بپذيريم امريكا اهداف 
بزرگ تر از حمله به سوريه را در منطقه دنبال مي كند، بايد سنسور هاي خود را 
نسبت به برخي اقدامات يا سخنان غيرمسئوالنه و غلطي كه توسط برخي افراد 
و حتي شخصيت ها در كشور مطرح مي شود و ندانسته توسط رسانه هاي داخل 
نظام برجسته مي شود، حساس كنيم. اگر يكي از اهداف اساسي مقامات كاخ 
سفيد تأثيرگذاري بر واكنش هاي احتمالي ايران از طريق انجام عمليات رواني 
باشد كه هست و در اين مسير نشان دادن دوگانگي در مواضع مقامات كشور به 
عنوان يك دستور كار همواره مورد توجه دشمن بوده، چرا از خود نمي پرسيم 
صرف نظر از غلط بودن سخناني كه يكي از مسئوالن كشور در خصوص استفاده 
از سالح هاي شيميايي توسط دولت سوريه مطرح كرده است، چه كسي يا كدام 
مرجع قدرت از انتشار اين دسته سخنان و اخبار نفع مي برد! اگر فرض را بر اين 
بگذاريم كه فالن مسئول ايراني، سخنان غيرمسئوالنه و غلطي را در رابطه با 
سوريه گفته است كه اميدواريم فاقد اعتبار باشد، آيا نبايد ما به عنوان يك رسانه 
از خود بپرسيم كه چرا اين خبر در كمتر از يك ساعت به عنوان مهم ترين خبر 
در صدر اخبار رسانه هاي دشمن قرار گرفته است و چرا آنها با ذوق زدگي اين 
خبر را منتشر كرده اند. بپذيريم در شرايط حساسي قرار داريم و دشمن ما از 
همه ابزار هاي جنگ نرم استفاده مي كند تا ايران را گرفتار سناريوي طراحي 
شده خود كند. بنابر اين رسالت امروز رسانه هاي نظام خيلي سنگين است، پس 

مراقب باشيم ناخواسته در اين دام نيفتيم.

مديران سايت هاي افراطي در نهاد رياست جمهوري!
 محمدرضا صادق كه ظاهراً به عنوان مش��اور 
رس��انه اي رئيس جمهور منصوب ش��ده، روز 
گذش��ته با برخي از س��ايت هاي اصالح طلب 

جلسه اي در نهاد رياست جمهوري برگزار كرده است. 
اما صادق بعدازظهر روز چهارش��نبه با س��ايت هاي اصالح طلب و چند 
سايت افراطي نشستي برگزار كرده و پيرامون مسئله اي متفاوت با آنچه 
با خبرنگاران حوزه دولت صحبت كرده، رايزني كرد.   معلوم نيست كه 
چرا صادق مديران سايت هاي افراطي را به نهاد رياست جمهوري دعوت 
كرده است اما گفته مي ش��ود درج اخباري در حمايت از برخي وزراي 
پيش��نهادي و حمايت از افرادي خاص از جمله محورهاي اين نشست 
بوده اس��ت. گفتني اس��ت بعد از پيروزي روحاني در انتخابات رياست 
جمهوري، تردد فعاالن رسانه اي اصالح طلب در نهاد رياست جمهوري 

آغاز و به مرور زمان زياد شده است. 

گروهك منحله صحنه گردان تخريب دولت گذشته
جبهه منحله مشاركت صحنه گرداني يك موج 
وسيع تبليغات سياه سياسي عليه دولت سابق را 

بر عهده گرفته است. 
بر اس��اس اين گزارش، تندروهاي اصالح طلب كه در س��ال 88 قصد 
براندازي نرم نظام جمهوري اسالمي را داشتند، اهداف جديدي براي 
بازگشت به قدرت تدارك ديده اند. گزارش هاي رسيده حكايت دارد كه 
حزب منحله مشاركت موج گس��ترده اي را براي تخريب و سياه نمايي 

عليه دولت گذشته تدارك ديده است. 
اين گزارش حكايت مي كند كه اعضاي اين جريان در جلسات محفلي 
خود با اين رويكرد كه بايد تمام توان خود را براي تخريب دولت قبلي و 
نسبت دادن آن به اصولگرايان به كار گيريم تا اصولگرايان ديگر نتوانند 
در عرصه سياس��ي كش��ور حضور پيدا كنند، درص��دد تخريب دولت 

گذشته هستند. 

     خبر 

امري�كا،  ب�ه  رهب�رى  خب�رگان  مجل�س  اعض�اي 
اس�رائيل و برخ�ى دولت ه�اي اروپاي�ى هش�دار دادن�د 
نباش�ند.  در خاورميان�ه  فاجع�ه اى جدي�د  آغازگ�ر  ت�ا 
به گزارش فارس در بخش��ي از بيانيه چهاردهمين اجالس رس��مى 
مجلس خبرگان رهبرى »دوره چهارم« با اش��اره به حضور پرشكوه 
مردم در يازدهمين دوره انتخابات رياس��ت جمه��ورى و چهارمين 
دوره شوراهاى اسالمى شهر و روس��تا  و خلق حماسه بزرگ سياسى 
آمده است: مديريت بى نظير و بيانات و توصيه هاى گهربار مقام معظم 
رهبرى»دام ظله العالى«، اين بار نيز كارگشا بود و بستر وحدت و همدلى 
را ايجاد و كشور را در مسير عزت و سربلندى قرار داد. شكر اين نعمت 
بزرگ با پيمودن راه اصيل امام امت و شهيدان واال مقام و تالش بى وقفه 
مسئوالن، به خصوص رئيس جمهور محترم و اعضاى دولت؛ به ويژه 
در عمل به فرامين و توصيه هاى رهبرى در جلسه تنفيذ و هفته دولت، 

ميسور خواهد بود. 
اين بيانيه در ادامه از رئيس جمهور، وزراى محترم و شوراهاى منتخب 
خواسته است كه به فرهنگ اسالمى و ترويج باورها و ارزش هاى دينى 
اهتمام بيشترى داش��ته باش��ند و در منطبق نمودن سبك زندگى 
مردم با موازين دينى بكوشند و با رعايت منشور اخالقى خود، نظام و 
مردم را در پيمودن راه ناهموار آينده، كمك نمايند و با رفع مشكالت 
اقتصادى و خلق حماسه اقتصادى، كام مردم را از شهد خدمت، شيرين 

كنند و بدانند كه رس��يدن به تمدن بزرگ اسالمى و مقابله با تهاجم 
فرهنگى دشمن در سايه تحقق خواس��ت و مطالبات رهبرى، مراجع 

عظام و علماى اعالم، محقق خواهد شد. 
خبرگان رهبري در بخش ديگري از بيانيه خود از فلس��طين و قدس 
شريف، به عنوان مسئله اّول جهان اس��الم ياد كرده، با تأكيد بر خط 
مقاومت نجات بخش، هرگونه سازش در رابطه با حقوق ملت فلسطين 
و سرزمين هاى اسالمى را محكوم نموده اند. خبرگان رهبري در بخش 
پاياني اين بيانيه به اشاره به تحوالت منطقه تصريح كرده اند: به امريكا، 
اسرائيل و برخى دول اروپايى هشدار مى دهيم تا آغازگر فاجعه اى جديد 
در خاورميانه نباشند و بيش از پيش دست خود را به خون مردم بى گناه 
آلوده نكنند و اگر مدعى آزادى و دموكراسى هستند اجازه بدهند مردم 

كشورها در باره سرنوشت خود آزادانه تصميم بگيرند. 
   مهدوي كني: نبايد تماشاچي باشيم

در اختتامي��ه چهاردهمين اجالس��يه خب��رگان رهب��ري، آيت اهلل 
مهدوي كني با تأكيد بر اينكه ما نمايندگان خبرگان نبايد تماشاچي 
باش��يم، گفت:گرچه وظيفه اصلي خبرگان نقد و بررس��ي نيست اما 

وظيفه صيانت از رهبري اقتضا مي كند در برخي مسائل ورود كنيم.
به گزارش »نسيم« رئيس خبرگان رهبري از حضور اعضاي خبرگان 
رهبري و ديگر مسئوالن از جمله سردار سليماني و رئيس جمهور تشكر 
كرد و با بيان اينكه دكتر روحاني نس��بت به سياست هاي اقتصادي، 

فرهنگي، سياسي و اجتماعي بيانات اميدوار كننده اي داشت، اظهار 
اميدواري كرد: سياست هاي ايش��ان در رفع مشكالت موفق باشد و 
در وهله اول مسائل ديني و فرهنگي و خود ايشان هم گفتند به طور 
كلي مس��ائل ديني و فرهنگي در اولويت اول است ولي در اين مقطع 
اقدامات اقتصادي اولويت دارد و براي همين مسائل ديني و فرهنگي 

مقدمه است. 
آيت اهلل مهدوي كني افزود: همان طور كه در افتتاحيه گفتيم تأييد 
علما و مراجع حتي رهبر معظم انقالب تأييد مطلق نيست امام و رهبري 
هم در مقام تنفيذ مي فرمايند كه اين تأييد مطلق نيست. وي گفت: 
اگر جايي الزم باشد ما در حد توان و به قدر مصلحت تذكر مي دهيم. 
رئيس مجلس خبرگان رهبري تأكيد كرد: ما نمايندگان نبايد ساكت 
و تماشاچي باشيم گرچه وظيفه اصلي خبرگان نقد و بررسي نيست 
اما وظيفه صيانت از رهب��ري اقتضا مي كند در برخي مس��ائل ورود 
واظهارنظر كنيم. حضور ما براي تخريب نيس��ت بلكه براي مصلحت 

و كمك به دولت است. 
آيت اهلل مهدوي كني گفت:پيشنهاد شد كه آقاي روحاني رابط خبرگان 
و دولت باشد؛ مفهوم كسي كه بايد از خبرگان رابط دولت شود اين است 
كه دوسويه باشد. من در دولتي كه اسمش را نمي آورم گفتم نبايد اين 
امر جنبه تشريفاتي داشته باشد و بايد كاري را انجام بدهند و اميدوارم 

پيشنهاد و تعهدي كه توسط آقاي روحاني داده شده عملي شود.

با صدور بيانيه اي 

اجالس خبرگان رهبرى به كار خود پايان داد

در واكنش به فايل صوتي درباره سوريه
هاشمي رفسنجاني: صدا را جعل كرده اند

يك عضو مجلس خبرگان رهبري با اش�اره به پرسش و پاسخ مستقيم 
و رودرروي خود با هاش�مي رفس�نجاني گفت: وي صراحتاً تأكيد كرد 
كه صداي منتش�ره منتس�ب به وي جعلي اس�ت و وي دولت سوريه را 
درباره كاربرد س�الح هاي ش�يميايي عليه مردمش متهم نكرده است. 
آيت اهلل سيديوسف طباطبايي نژاد، امام جمعه اصفهان و نماينده اين استان در 
مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به صوت منتشر شده 
منتسب به هاشمي رفسنجاني با مضمون اتهام افكني عليه حكومت سوريه 
درباره استفاده از بمب هاي شيميايي عليه مردمش، خاطرنشان كرد: من وقتي 
اين خبرها و پيامك ها را ديدم، پيش خودم گفتم كه بهترين راه آن است كه از 
خودش )هاشمي رفسنجاني( بپرسم. وقتي از وي صحت و سقم اين گفته هايش 
را پرسيدم، ديدم خيلي ناراحت است. هاشمي رفسنجاني به من گفت: هيچ 

عاقلي قبول مي كند كه من چنين حرفي را زده باشم؟
آيت اهلل طباطبايي نژاد اضافه كرد: من به هاشمي گفتم كه آنها صدا را دارند. 
هاشمي رفسنجاني در پاس��خ به من گفت: »من صدا را خودم ديدم. صدا را 
درست كرد ه اند و خواسته اند كه مثل من حرف بزنند. اصالً اين حرف و موضع 
من نيست. من گفتم امريكا بهانه كرده كه دولت سوريه عليه مردمش بمب هاي 
شيميايي زده. گفتم امريكا اين طور گفته است نه اينكه موضع من باشد. اين جزو 

اسرائيليات است كه من چنين حرفي را زده باشم.«
اين عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان »در جلسه خبرگان بعضي آقايان به 
من اعتراض كردند و گفتند كه صداي هاشمي هم منتشر شده«، اظهار داشت: 
من به آنها گفتم وقتي خودش اين طور مي گويد نه اين طور نيست و نگفته ام، 
چرا بايد بگوييم كه اين شخصيت اين حرف غيرمرتبط نامربوط را زده است. 
روايت داريم اگر 50 نفر هم بگويند فردي حرفي را زده ولي خود آن فرد بگويد 
نگفته ام، فصدقه و كذبهم )آن فرد را تصديق كن و آنها را كه مي گويند گفته، 
تكذيب كن!(. اين روايت امام صادق عليه السالم است. آيت اهلل طباطبايي نژاد در 
پاسخ به سؤال تسنيم مبني بر اينكه آيا آقاي هاشمي رفسنجاني صراحتاً تأكيد 
كرد كه حرفي مبني بر استفاده حكومت سوريه از بمب هاي شيميايي عليه ملت 
سوريه نزده است، گفت: بله، من اين موضوع را از ايشان پرسيدم و ايشان صراحتاً 

اعالم كردند كه نگفته اند و صدايي كه منتشر شده جعلي است. 

اجالس چهاردهم خبرگان رهب�ري در حالي 
دومي�ن روز خ�ود را س�پري ك�رد ك�ه طبق 
س�نوات گذش�ته دو ميهم�ان ويژه داش�ت؛ 
ميهمانان�ي ك�ه هر كدام ب�ه واس�طه جايگاه 
حقوقي و ش�رايط بين المللي حضورش�ان در 
اين اجالس از اهميت خاصي برخوردار بودند. 
حجت االسالم روحاني رئيس جمهور كشورمان كه 
24 خرداد با شعار » دولت تدبير و اميد « با اقبال 
مردمي مواجه شد، گرچه ش��خصيت نا آشنايي 
براي خبرگان رهبري نيست، بلكه نماينده مردم 
تهران در اين مجلس است، اما حضور او به عنوان 
رئيس جمه��ور و ط��رح ديدگاه هاي خ��ود براي 
اداره كش��ور خصوصاً در حوزه مسائل اقتصادي 
و سياس��ت خارجي كه مورد تأكي��د وي در اين 
جلس��ه بود، حائز اهميت بود تا نمايندگان ملت 
در خبرگان رهبري عالوه بر شنيدن ديدگاه هاي 
وي، دغدغه ها و ديدگاه هاي خود را در اين باره به 
وي بازگو نمايند. سردار سرلشكر قاسم سليماني 
فرمانده نيروي قدس س��پاه نيز كه در نخستين 
روز برگ��زاري اجالس ب��ه عنوان ميهم��ان ويژه 
دعوت ش��ده بود، آمده بود تا با تحليلي جامع از 
آنچه اين روزها در خاورميانه و خصوصاً س��وريه 
مي گذرد، خبرگان را در جريان آخرين تحوالت 

منطقه قرار دهد. 
  روحاني: قول مي دهم در مسير اعتدال بمانم
رئيس جمهور كش��ورمان روز گذشته در نشست 
خبرگان رهبري طي سخناني، با بيان اينكه دولت 
كمك به سوريه را ادامه خواهد داد، گفت: هرگونه 
اقدام خصمانه عليه كش��ورهاي منطقه به ويژه 

سوريه را به شدت محكوم مي كنيم. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
حجت االسالم حسن روحاني انتخابات 24 خرداد 
را تجلي مردم ساالري ديني دانست و گفت: پس 
از اين انتخابات باشكوه، موجي از شادي سراسر 
جامعه را ف��را گرفت كه در اين بي��ن نبايد تدبير 
مقام معظم رهبري در برگ��زاري اين انتخابات و 
همچنين نقش و حضور آگاهان��ه مردم را ناديده 
گرفت. رئيس جمهور حض��ور 73 درصدي مردم 
در انتخابات را نشانه عالقه و پايبندي آنان به نظام 
اس��المي دانست و خاطرنش��ان كرد: همه اقشار 
مردم، اقوام و گروه ها مردمساالري را قبول داشته 
و با نيت حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي پاي 
صندوق هاي رأي آمدند و بر اي��ن انتخابات مهر 

تأييد زدند. 

روحاني گفت: ما در اين انتخابات، ش��اهد انتقال 
قدرت ب��ه بهترين وج��ه ممكن بودي��م و مردم 
پيوستگي و تعلق خود به منافع ملي را به خوبي 
به نمايش گذاشتند. وي از همه دست اندركاران 
برگزاري اين انتخابات باشكوه و همچنين رسانه 
ملي و مسئوالن تأمين امنيت انتخابات قدرداني 
كرد. رئيس دولت يازده��م از وظيفه ويژه دولت 
براي رفع مشكالت اقتصادي و مسائل مرتبط با 
حوزه سياست خارجي نيز سخن گفت و تصريح 
كرد كه به رغم اينكه مس��ائل فرهنگي جامعه از 
اولويت ويژه اي برخوردار اس��ت و با اينكه واقفيم 
مسائل فرهنگي بايد در اولويت باشند، كما اينكه 
انقالب ما انقالب فرهنگي بوده، اما در حال حاضر 
و برهه كنوني مسائل اقتصادي و سياست خارجي 
از فوريت برخوردارند. روحاني ركود اقتصادي و 
افزايش تورم را يكي از موانع مهم رش��د و پويايي 
اقتصاد جامعه و بروز مشكالت براي مردم ارزيابي 
كرد و افزود: رشد ناسالم نقدينگي، سيل مخربي 
است كه باعث رش��د بيكاري و افزايش قيمت ها 

مي شود. 
رئيس جمهور در راستاي حل موضوعات اقتصادي 
كشور، اظهار داشت: دولت برنامه هاي ميان مدت 
فوري را در دستور كار دارد كه در قالب برنامه هاي 
100 روزه در حال پيگيري است و اصالح بودجه 
سال 92 در همين راستا در دستور كار قرار گرفته 
اس��ت. روحاني موانع بخش كش��اورزي و توليد 
محصوالت كشاورزي را از ديگر مشكالت برشمرد 
و گفت ك��ه دول��ت برنامه هايي را ب��راي تأمين 
مايحتاج كشاورزي مثل كود و سم در دست اقدام 
دارد. وي خاطرنشان كرد: مس��ئله ديگر تأمين 
منابع پرداخت يارانه ها اس��ت كه دولت براي آن 
نيز برنامه ريزي كرده است تا بتواند يارانه ها را تا 

پايان سال بپردازد. 
رئيس ق��وه مجريه يكي ديگ��ر از اقدامات فوري 
دولت را كنترل رشد نقدينگي اعالم كرد و افزود: 
جلوگيري از رشد افسارگس��يخته نقدينگي كه 
اثرات بدي بر تورم داش��ته و مشكالتي جدي به 
وجود مي آورد و از سويي اقتصاد را از رونق خواهد 
انداخت در دس��تور كار دولت قرار دارد. روحاني 
اظهار داشت: دولت تالش خواهد كرد در مقاطع 
مختلف، گزارش هاي ش��فاف و روشني به مردم 
ارائه دهد تا تمام اقش��ار در جريان امور، موانع و 
مش��كالت كش��ور و كارهاي صورت گرفته، قرار 
بگيرند. وي تصريح كرد: دول��ت همانگونه كه به 

مردم قول داده اس��ت در مس��ير تدبير و اعتدال 
حركت خواهد كرد تا اعتماد مردم به نظام اسالمي 
بيش از پيش تقويت شود. رئيس جمهور در بخش 
ديگري از سخنان خود با بيان اينكه نبايد سؤاالت 
و ابهامات جوانان را سياس��ي كني��م، بلكه بايد 
آس��تانه تحمل را باال ببريم، اساس��اً نقد و انتقاد 
در چارچ��وب قانون را براي اعت��الي فرهنگي – 
اجتماعي كشور مفيد ارزيابي و خاطرنشان كرد: 
اين دولت، قيم مردم نيست؛ خادم مردم است و 
براي خدمت به مردم پا به عرصه گذاش��ته است. 
ما در چارچوب قانون و موازين شرع مقدس، هر 
اقدامي كه بتوانيم براي خدمت ب��ه مردم انجام 
خواهي��م داد. موضوع سياس��ت خارجي بخش 
ديگري از س��خنان رئيس جمهور ب��ود. روحاني 
در اين باره گف��ت: تقويت تروريس��م در منطقه 
خاورميانه يكي از مشكالتي است كه غرب براي 
اين منطقه در نظر گرفته است، مبارزه با تروريسم 
و مخالفت با دخالت خارجي جزو برنامه هاي دولت 
است. رئيس جمهور خاطرنشان ساخت: دولت در 
شرايط بسيار سخت زندگي مردم سوريه به ارائه 
كمك هاي نوع دوس��تانه ادامه خواه��د داد و در 
عين حال هرگونه اقدام خصمانه عليه كشورهاي 
منطقه به ويژه كشور سوريه را به شدت محكوم 
مي كنيم. وي با تأكيد بر اينكه بايد پيام رأي مردم 
را به خوبي بشنويم، گفت: مردم در انتخابات 24 
خردادماه ب��ه اموري »نه« و به م��واردي »آري« 

گفتند. 
رئيس جمهور افزود: مردم به خدش��ه دار ش��دن 
اخالق، بي پرواي��ي در هتك حرمت اش��خاص، 
بي اعتنايي به قانون، ش��عارهايي كه براي كشور 
هزين��ه خواهد داش��ت، خرافه گراي��ي، برخورد 
ابزاري با مقدس��ات و تصميمات غيركارشناسانه 
»نه« گفتن��د. دكتر روحاني تصري��ح كرد: مردم 
به عقالنيت، اعتدال، اخالق، صداقت، شفافيت، 
كرامت انس��اني، تعامل س��ازنده با جهان، ايجاد 
انسجام و وحدت ملي و حقوق شهروندي »آري« 
گفتند. در پايان س��خنراني رئيس جمهور چند 
تن از اعضاي مجلس خبرگان پيرامون س��خنان 
وي اظهار نظر كرده و نقط��ه نظرات خود را بيان 

كردند. 
   سرلش�كر س�ليماني: تا آخر از سوريه 

حمايت مي كنيم
سردار سرلشكر س��ليماني نيز روز سه شنبه در 
نخس��تين روز برگزاري اجالس خبرگان گفت: 

امريكا در مصر به دنبال دموكراسي، در سوريه به 
دنبال حقوق بشر و در ايران نگران بحث هسته اي 
نيس��ت، بلكه هدف اصلي  اش اين است كه خط 
مقاومت را بش��كند؛ ما تا آخر از س��وريه حمايت 

مي كنيم. 
يكي از اعض��اي مجل��س خب��رگان رهبري در 
گفت وگو با فارس، به سخنان فرمانده سپاه قدس 
سپاه اشاره كرد و گفت: س��ردار سليماني در اين 
جلسه به قضيه عراق و اردوگاه اشرف پرداخت كه 
بيش از 50 نفر از آنها كشته شدند كه بسياري از 
آنها از س��ران منافقين بودند و 10 نفر نيز مفقود 
شدند و اين قضيه، مهمتر از حمله مرصاد بود و در 
واقع وعده خداوند محقق ش��د. سردار سليماني 
درباره مس��ئله س��وريه نيز گفت: عده اي انتقاد 
مي كنن��د كه چرا ما از س��وريه اينق��در حمايت 
مي كنيم كه بايد در پاس��خ آنها گف��ت كه ما به 
تبليغات دشمن توجه نداريم چراكه سوريه خط 
مقدم مقاومت بوده و اين واقعيت انكارناپذير است؛ 
ما وظيفه داريم از مس��لمانان حمايت كنيم زيرا 
آنها زير فشار و ظلم هستند. وي افزود: در قضيه 
حمله به سوريه هفت كش��ور يعني قطر، تركيه، 
عربستان، فرانسه، انگليس، امريكا و اسرائيل در 
خط مقدم قرار دارند و در واقع معتقد به س��قوط 
بشار اس��د هس��تند. فرمانده نيروي قدس سپاه 
پاس��داران اضافه كرد: در حال حاضر سران رژيم 
صهيونيستي و برخي كش��ورهاي منطقه اصرار 
عجيبي دارند كه بش��ار برود و حت��ي مي گويند 
اگر القاعده هم بيايد بهتر از بش��ار اس��ت. سردار 
س��ليماني با بيان اينك��ه پس از س��قوط قذافي 
يكي از كش��ورهاي حوزه خليج فارس 4 ميليارد 
دالر در ليبي سرمايه گذاري كرد تا ايران در آنجا 
نفوذ نداشته باشد، گفت: در حال حاضر برخي از 
كشورهاي حوزه خليج فارس ايران هراسي را در 
دستور كار خود قرار داده اند و اولويت اصلي شان 

اين موضوع است. 
فرمانده نيروي قدس سپاه به بحث جنگ شيعه و 
سني اشاره كرد و گفت: برخي كشورهاي منطقه از 
نفوذ ايران در كشورهاي اسالمي هراس دارند و در 
همين راستا قطر در سوريه 12 ميليارد دالر هزينه 
كرده اما بايد گفت با همه اين موارد ايران موقعيت 
خوبي در كشورهاي اسالمي دارد. وي يادآور شد: 
وقتي صدام سقوط كرد با افراد مختلفي صحبت 
ش��د كه اين كش��ور را اداره كنند، اما با توجه به 
مرجعيت ش��يعه در عراق و نفوذ اي��ران، امريكا 
نتوانست به هدفش برسد. سردار سليماني تأكيد 
كرد: 95 درصد كساني كه در سوريه مي جنگند 
از خارج وارد اين كش��ور شده اند و رهبرانشان در 
خارج هس��تند و 5 درصد باقيمانده نيز فراريان 
ارتش به حساب مي آيند كه ارتش آزاد را تشكيل 
داده اند و برخي سلفي هاي س��وريه نيز جزو اين 
5 درصد هستند. فرمانده نيروي قدس سپاه اظهار 
داشت: جبهه النصره پاتوقي از كشورهاي مختلف 
شده اس��ت و كارهاي بسيار وحش��يانه  اي انجام 
مي دهند كه برخي از آنها بقدري فجيع است كه 
نمي توان گفت، به طوري ك��ه برخي از مخالفان 
اسد مي گويند اگر انتخابات صورت گيرد به بشار 
رأي مي دهند و معتقدند بشار از آنها دموكراتيك تر  
است. سردار سليماني ادامه داد: علماي اهل سنت 
عراق و روحانيون به دست القاعده كشته مي شوند 
تا جنگ شيعه و سني به راه بيندازند. وي تأكيد 
كرد: در حمله به سوريه امريكا روش هاي مختلفي 
براي سرنگوني بشار آزمايش كرد، فشار سياسي و 
ورود القاعده از جمله آنها است و آخرين بهانه هم 
استفاده از سالح شيميايي است كه در اين قضيه 

هم به نتيجه نمي رسند. 
سردار س��ليماني در پايان خاطرنشان كرد: االن 
قضيه سوريه براي امريكا حيثيتي شده از اين رو 
اين همه دست و پا زده و حتي در ظاهر مي خواهد 

موفقيت آميز بيرون بيايد. 

ميهمانان ويژه اجالس خبرگان چه گفتند

روحاني: قول مي دهم درمسير اعتدال بمانم
سرلشكر سليماني: تا آخر از سوريه حمايت مي كنيم

       گزارش  


