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وزیر كشور: مایلیم با پاكستان در حل 
مسائل یمن همكاری داشته باشیم

وزير كشور در جش��ن روز ملی پاكستان گفت: سیاست دولت 
تدبیر و امید گسترش روابط با كشورهای مسلمان منطقه است. به 
گزارش ايس��نا »عبدالرضا رحمانی فضلی«- كه به عنوان میهمان 
ويژه در مراسم جشن روز ملی پاكستان حضور داشت – مناسبات 
دو كشور ايران و پاكستان را يادآور شد و گفت: جمهوری اسالمی 
ايران و پاكستان دو كشور دوست و همسايه با اشتراكات فرهنگی، 
دينی و تاريخی هس��تند و با گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی دو همسايه مسلمان افق روشنتری پیش روی ملت های 
ايران و پاكستان گشوده خواهد شد. وي با اعالم اينكه موضوع يمن 
يك موضوع داخلی است و با راه حل سیاسی می توان آن را خاتمه 
داد، افزود: مايلیم با پاكستان در حل و فصل مسائل منطقه ای بويژه 

مسائل يمن همكاری الزم را داشته باشیم.

حجت االسالم س��یداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد 
گفت: »در لوزان توافقی صورت نگرفته و مس��أله درباره يک 

بیانیه است.« 
به گزارش ايس��نا، وي در جمع خبرن��گاران با بیان اين 
مطل��ب و ضمن تأکید ب��ر اينکه »ما در نظام م��ان ولی امر 
داريم«، تصري��ح کرد: »ما به آقايانی که ب��ه مذاکره رفتند 
اعتماد داريم، اينان هرچه می گويند مسلمان هستند و مورد 
اطمینان مقام عظمای واليت، اما طرف مقابل شیطان بزرگ 

است که به اظهار نظر می پردازد.« 
علم الهدی ادامه داد: اگر امر بر اين شد که ما حرف شیطان 
را بپذيريم يا مسلمانی که رهبر معظم انقالب می گويد »من 

به او اطمینان دارم«، قطعًا ما حرف او را می پذيريم.

 امام جمعه مشهد: 
به مذاکره کنندگان اعتماد داریم

رئی��س مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام با اش��اره ب��ه بیان��ات رهبر معظم 
انقالب درباره حق الناس بودن رأي مردم 
در انتخابات و حرام بودن س��اخت بمب 
هس��ته اي، گفت: اي��ن دو تعبیر، تابلوي 
برنامه ه��اي ما در ابعاد داخلي و خارجي 
اس��ت كه در داخل كش��ور همدل و در 
خارج از كشور با عقالي سیاسي منطقي 

هستیم. 
به گزارش ايس��نا، آيت اهلل هاش��مي 
رفس��نجاني در ديدارهاي روز گذش��ته 
خود، با اش��اره به مذاك��رات ژنو و بیانیه 
مش��ترك، اظه��ار كرد: ش��ايد بعضي از 
طرف هاي مذاكره براي مصارف سیاسي 
داخلي خود تفاسیري در متن توافقنامه 

و شبهاتي در مسیر سه ماهه تا توافقنامه 
ايجاد نماين��د، اما افكار عمومي جهان و 
مراكز بین الملل��ي مي دانند و ديدند كه 
آنچه تا به ح��ال درباره ايران مي گفتند، 
دروغ سیاس��ي و برخاس��ته از بغ��ض و 
كینه بوده اس��ت. وي عصبانیت اسرائیل 
از مذاكرات هس��ته اي را به خاطر جعلي 
ب��ودن اين رژيم اش��غالگر و تالش براي 

مشروعیت بخشیدن به خود و مخالفت 
بعض��ي از كش��ورهاي همس��ايه را يك 
اشتباه محاسباتي توصیف و تأكید كرد: 
ايران همیش��ه مأمن مس��لمانان بوده و 
مواضع جمهوري اس��المي برخاس��ته از 

اصول اسالمي است. 
هاشمي رفسنجاني در مورد مذاكرات 
لوزان سوئیس و جهاد ديپلماسي اعضاي 
تیم مذاكره كننده ايراني اظهار كرد: شايد 
بعضي ها منافع ملي را ناديده بگیرند و به 
خاطر اهداف سیاسي و باندي، حرف هاي 
س��رد كننده بزنند، اما آنچ��ه تاكنون به 
دس��ت آم��د، افتخارآمیز اس��ت و بايد 
مواظبت ش��ود تا در مس��یر رسیدن به 

توافق نهايي كارشكني نشود. 

ش��وراي وزيران عربستان سعودي 
با انتش��ار بیانی��ه اي از نتايج مذاكرات 
هس��ته اي ل��وزان اس��تقبال و اب��راز 
امی��دواري ك��رد كه منطقه ع��اري از 
هرگونه سالح هاي كشتار جمعي شود. 
اي��ن اع��الم اس��تقبال، س��اعاتي 
پ��س از آن منتش��ر ش��د ك��ه رئیس 
جمه��وري امري��كا در گفت و گويي با 
»نیويورک تايمز« ضمن دفاع از بیانیه 
سوئیس، در پاسخ به سؤال »فريدمن« 
درباره حمايت واشنگتن از كشورهاي 
عربي از جمله عربس��تان س��عودي در 
برابر ايران، گفت: »اين كشورها با وجود 
تهديدات خارجي، با تهديدات داخلي 

نیز مواجه هستند«. 
اوبام��ا تأكی��د ك��رد: »بزرگتري��ن 
تهديدي كه آنها با آن مواجه هستند، از 
جانب تجاوز ايران نیست. بلكه ناشي از 
نارضايتي داخلي داخل كشورهايشان 
است. گفتن اين حرف ها دشوار است، 

اما چیزي اس��ت كه بايد مطرح شود.« 
پیش تر نیز رئیس جمهوري امريكا در 
دو تماس تلفني با پادش��اه عربستان، 
موض��ع »كاخ س��فید« در قبال بیانیه 

سوئیس را به بحث گذارده بود. 
اوباما همچنین س��ران كش��ورهاي 
عرب��ي را ب��ه »كم��پ ديوي��د« ف��را 
خوانده اس��ت ت��ا ضمن رف��ع نگراني 
آن��ان از پیامده��اي منطق��ه اي توافق 
نهايي احتمالي ب��ا ايران، هدف گذاري 
ديپلماس��ي امري��كا براي ب��ه فرجام 
رساندن مذاكرات هسته اي با تهران را 
مورد تأكید قرار دهد. در چنین فضايي، 
عربس��تان كه هم��واره در صف مقدم 
منتقدان مذاكرات هس��ته اي با تهران 
قرار داشته است و از اعالم مخالفت هاي 
صريح در اين باره؛ پرهیز نكرده است، 
با صدور بیانیه اي »اس��تقبال« خود از 
بیانیه سوئیس را مورد تأكید قرار داد. 

به نقل از »رويترز«، در بیانیه هیأت 

وزراي عربس��تان آمده است: »شوراي 
وزيران نسبت به دستیابي به يك توافق 
ال��زام آور و صريح كه به تقويت امنیت 
و ثبات منطقه و جهان بیانجامد، ابراز 

امیدواري مي كند.« 
بیانی��ه افزوده اس��ت: »عربس��تان 
سعودي امیدوار اس��ت كه يك توافق 
نهايي بتوان��د راه را براي يك »منطقه 
خاورمیان��ه و خلی��ج فارس ع��اري از 
تمامي سالح هاي كشتار جمعي شامل 
س��الح هاي هس��ته اي« مهی��ا كند.« 
ش��وراي وزيران عربستان همچنین بر 
ضرورت »حس��ن همجواري و مداخله 
نک��ردن در ام��ور كش��ورهاي عرب« 
تأكید كرده است. به نوشته »رويترز«، 
پادش��اهي س��عودي نگران اس��ت كه 
كاهش تحريم ها تهران را قادر سازد تا 
بیش از پیش از متحدان خود در مقابل 
عربستان در سوريه، عراق، لبنان و يمن 

حمايت كند. 

 هاشمي رفسنجاني: 

مخالفت برخي همسایگان با مذاكرات هسته اي، اشتباهي محاسباتي است

 ساعاتي پس از گفت و گوي اوباما با »نیویورک تایمز« اعالم شد

چرخش موضع عربستان در قبال مذاکرات هسته ای

معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی اعالم کرد: در کنار صیانت از حقوق 
و دستاوردهای هسته ای صلح آمیز کشور، خارج شدن ايران از ذيل بند 7 منشور 
سازمان ملل و صدور قطعنامه ای تازه که ديگر قطعنامه های تحريمی را لغو می 
کند، از مهم ترين دس��تاوردهای تفاهم و چارچوب کلی ترسیم شده در مذاکرات 
لوزان است. اصغر زارعان در گفت وگو با »امیدهسته ای« افزود: در ارزيابی مذاکرات 
بايد توجه کرد که خارج شدن ايران به عنوان نخستین کشور از ذيل بند 7 منشور 
س��ازمان ملل بدون جنگ و درگیری و با باطل کردن قطعنامه های قبلی و حفظ 

چرخه سوخت در کشور از مهمترين دستاوردهای تیم های مذاکره سازمان انرژی 
اتمی و وزارت امور خارجه با گروه 1+5 بوده است. 

وی حفظ فناوری هسته ای، چرخه سوخت و غنی سازی، ادامه تحقیق و توسعه 
حف��ظ و ارتقای راکتور آب س��نگین اراک و ادامه فعالیت ه��ای علمی را از ديگر 
دس��تاوردهای چارچوب های روشن ش��ده در لوزان خواند و افزود: ما واقعًا چیزی 
از دس��ت نداده و نخواهیم داد حتی در مورد س��ايت فردو و با تبديل آن به مرکز 

تحقیقات پیشرفته هسته ای جديد.

كمت��ر از يك م��اه از وقوع حمله به 
علي مطهري در شیراز، روند رسیدگي 
قضايي ب��ه اي��ن پرون��ده وارد مرحله 
جديدی ش��د. گرچ��ه »مصطفي ترك 
همداني« وكی��ل مطه��ري از احضار، 
بازپرسي و آزادي به قید وثیقه يا كفالت 
برخي متهمان پرونده و عامالن حمله 
خب��ر داده اس��ت، اما در س��وي ديگر، 
رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز و دبیر 
انجمن دعوت كننده از مطهري نیز به 
دادگاه احضار ش��ده و آنان نیز همچون 
متهمان اصلي پرونده، با قید كفالت آزاد 
ش��دند. اتهام مسئوالن دانشگاه شیراز، 
عم��ل نكردن ب��ه نامه ش��وراي تأمین 
اس��تان مبني بر لغو مراسم سخنراني 
مطه��ري عنوان ش��ده اس��ت. راننده 
تاكسي حامل مطهري نیز كه خودروي 
وي در جريان حمله آسیب هاي جدي 
دي��د، به مراجع قضايي احض��ار و از او 

بازجويي شد. 
مطهري از دانشگاه شيراز  ë 

شكايت نكرده است
احضار، بازجويي و تحقیق از رئیس 
و قائم مقام دانش��گاه شیراز و نیز دبیر 
انجمن دانشجويي دعوت كننده از علي 
مطه��ري، درحالي ص��ورت گرفت كه 
وكیل مطهري ب��ه صراحت اعالم كرد 
وي يا موكلش از مس��ئوالن دانش��گاه 
يا دانش��جويان دعوت كننده شكايتي 

مطرح نكرده اند. 
مصطفي ت��رك همداني در اين باره 
به »اي��ران« گفت: »زمان��ي كه مطلع 
شدم مسئوالن دانشگاه شیراز به عنوان 
متهم احضار و تفهیم اتهام ش��دند، به 
دادس��تان ش��یراز گفتم كه ب��ه عنوان 
وكیل مطهري ش��كايتي از دانش��گاه و 
دعوت كنندگان آقاي مطهري نداشته 
و ن��دارم.« وي درب��اره جزئی��ات ديگر 
پرون��ده و احض��ار متهم��ان حمله به 

علي مطهري نیز گفت: »بنا به دس��تور 
دادس��تان شیراز، پیگیري خوبي مبني 
ب��ر شناس��ايي، تعقیب و دس��تگیري 
متهمان ص��ورت گرفت و ب��ا توجه به 
حساس��یت هاي موجود در اين پرونده 
و اينكه برخي پش��تیباني هاي خاص از 
متهمان ممكن بود صورت گرفته باشد، 
دادستان محترم شیراز به صورت قاطع 

دستور رسیدگي را صادر كردند.« 
وكی��ل مطهري ب��ا بی��ان اينكه با 
دستگیري برخي از متهمان و تحقیقات 
اولیه برخي از مس��ائل مشخص شد، از 
ادامه تحقیقات خبر داد و افزود: »البته 
منتظر هس��تیم تا متهم��ان ديگر هم 
دستگیر ش��وند، ممكن است فهرست 
متهمان ياحمله كنندگان 50 تا 60 نفر 
يا 20 تا 30 نفره باشد.  اما تاكنون براي 
جلوگیري از فرار متهمان قرار وثیقه يا 
كفالت صادر شده و متهماني كه وثايق 

يا كفالت را تأمین كردند، آزاد شدند.«
قائم مقام دانش�گاه: مس�ئوالن  ë 
سياسي و امنيتي منشأ حمالت را 

مي شناسند

»اكبر صفوي«، قائم مقام دانش��گاه 
ش��یراز و دكتر ارشاد لنگرودي، رئیس 
دانش��گاه 29 اسفند س��ال گذشته به 
ص��ورت تلفني به دادگاه انقالب احضار 
شدند كه دكتر صفوي در نخستین روز 
س��ال جديد در دادگاه، مورد بازجويي 
قرار گرف��ت و دكتر لنگ��رودي نیز به 
دلیل كسالت، روز گذشته )دوشنبه 17 
فروردين( در دادگاه حاضر شد. هردوي 
اين مس��ئوالن دانشگاه ش��یراز، بعد از 
بازجويي و تفهیم اتهام، به قید كفالت 

آزاد شدند. 
قائم مقام دانشگاه شیراز در گفت وگو 
با »ايران« عنوان اتهامي خود را تمكین 
نکردن به نظر ش��وراي تأمین اس��تان 
مبني بر لغو مراس��م عن��وان و درعین 
ح��ال تأكید ك��رد كه ش��وراي تأمین 
مصوبه نداشته، بلكه نامه اي به دانشگاه 
ارس��ال كرده بود كه در آن نس��بت به 
برگزار نش��دن »توصیه« شده بود. اين 
درحالي است كه لغو برنامه، آن هم يك 
روز قبل از برگزاري مي توانست تبعات 

سنگیني براي دانشگاه داشته باشد.

دكتر صفوي با بیان اين مطلب كه 
به ص��ورت كتبي به مديران سیاس��ي 
اس��تان اعالم ش��د و آنان نی��ز بعد از 
دريافت نامه دانش��گاه مبني بر  اينكه 
»بهتر است دانشگاه برنامه را اجرا كند 
و شما نیز امنیت شهر را حفظ كنید« 
ديگ��ر تذكر، نامه و حتي تماس تلفني 
نگرفتند، خاطرنشان كرد: »آنان نگفتند 
كه حتمًا بايد اين برنامه لغو شود، بلكه 
توصیه كردند كه فقط مواظب باشید از 
بیرون دانشگاه كسي نیايد و دوربین هم 
باشد كه اگر كسي شیطنتي شد،  بتوان 

آن را شناسايي كرد. 
باوجود اين، همه اينها درحالي است 
كه اصاًل پاي آقاي مطهري به دانش��گاه 
نرسیده، ضمن اينكه میزبان اصلي تشكل 
دانش��جويي بوده و دانش��گاه به صورت 

مستقیم ايشان را دعوت نكرده بود.«
قائم مقام دانش��گاه شیراز در پاسخ 
به اين سؤال كه ش��اكي شما كیست، 
گفت: »ابتدا به من گفته شد كه هیأت 
بازرسي و پیگیري مسأله از ما شكايت 
كرده اس��ت، امروز )روز گذش��ته( كه 

آقاي دكتر ارش��اد رئیس دانش��گاه در 
دادگاه حضور يافت، به ايشان گفتند كه 

مدعي العموم شاكي شماست.« 
صف��وی درب��اره وضعی��ت رئی��س 
دانشگاه ش��یراز و احضار وي به دادگاه 
انقالب شیراز نیز خاطرنشان كرد: »در 
ابتدا رئیس دانش��گاه احضار را در شأن 
دانشگاه نمي دانس��ت و معتقد بود كه 
بايد پی��ش از رفتن به دادگاه اس��تعفا 
بدهد تا ش��أن رياس��ت دانشگاه شیراز 
رعاي��ت ش��ود؛ اما به توصیه دوس��تان 
و ب��راي احترام به قان��ون صالح ديدند 
كه بروند. اما همه در دانش��گاه ناراحت 

هستند.«
 ë احضار راننده تاكسي 
و دبير تشکل دانشجويی

مس��عود صالح��ي، دبی��ر »انجمن 
فرهنگ و سیاس��ت« دانش��گاه شیراز 
اس��ت، تش��كلي كه از مطه��ري براي 
حضور در دانش��گاه شیراز دعوت كرده 
بود. او به قید كفالت، آزاد است. صالحي 
در گفت وگ��و با »اي��ران« اتهام خود را 
»تمكین نکردن از حكم شوراي تأمین« 
اعالم ك��رد و افزود: »البت��ه اتهام وارد 
نیست، زيرا ش��وراي تأمین به شخص 
بنده نامه اي نزده بود، نامه به دانش��گاه 

زده و نظر مشورتي داده بود.«
وي ب��ا بیان اينك��ه احضار ما هم به 
صورت تلفني بود و نامه كتبي هم به ما 
ندادند، خاطرنشان كرد: هنوز مشخص 
نیس��ت چه كسي از ما ش��كايت كرده 

است.
اين فعال دانش��جويي با بیان اينكه 
راننده تاكس��ي مطه��ري را نیز احضار 
كرده اند، گفت: »حتي راننده تاكس��ي 
آقاي مطهري، متهم ش��ده که به چند 
نفر از موتورسواران، آسیب زده است.« 
وي معتق��د اس��ت در ص��ورت ادام��ه 
اين روند، نه تنها دانش��جويان دلس��رد 
مي شوند، بلكه استقالل دانشگاه نیز زير 

سؤال مي رود.

گزارشی ازآخرین وضعیت پرونده حمله به مطهري

 تحلیل سی ان ان از نقش رهبر معظم انقالب 
در مذاکرات هسته ای 

پايگاه اينترنتی شبکه تلويزيونی سی ان ان  امريکا نوشت: »در جريان مذاکرات اخیر 
هس��ته ای، آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم ايران، فرايند مذاکرات را از نزديک توسط 
تیمی از مش��اوران اعم از دانشمندان هس��ته ای، حقوقدانان و کارشناسان، مديريت 
می کرد.« به گزارش مشرق، اين پايگاه با انتشار مقاله ای افزوده است: »رهبر معظم 
ايران موفق ش��د حق غنی س��ازی اورانیوم را بگیرد و کشورش را به سطح مؤثرترين 
کش��ورهای نفتی در جهان برس��اند و تحريم های تحمیلی را بردارد و عالوه بر اين، 
دروازه ها را به سوی ائتالف های جديد در سطح منطقه بگشايد و تنش ها را از طريق 

اعتمادسازی حل  و فصل کند.« 
در ادامه اين مقاله آمده است: »در زمانی که چهره اسالم به دست اعمال غیرانسانی 
داعش در حال تخريب اس��ت، ولی فقیه توانس��ته نمونه ای متفاوت از همزيستی با 
طرف هايی را که ايران با آنان اختالف دارد، به نمايش بگذارد.« نويسنده افزوده است: 
»برخالف تصويری که رس��انه های غربی تالش دارند بسازند، رهبر ايران شخصیتی 
پراگماتیست، پرحوصله در فرآيندهای مذاکراتی و برخوردار از دورانديشی در هنگام 

دشواری ها و نرمش در صورت لزوم است.«

رأی الیوم: اعراب به جای شیون، به تهران تبریک بگویند
يک روزنامه عرب زبان با اش��اره به بیانیه س��وئیس تأکید ک��رد: »ناگزير بايد به 
توانمندی چانه زنی ايران در مذاکرات اذعان کرد و گفت ايران خواسته های اصلی خود 
را در اين مذاکرات محقق ساخت و بازنده اصلی درباره بیانیه سوئیس نیز عربستان 
سعودی و اسرائیل هستند.« به گزارش انتخاب، روزنامه اينترنتی رأی الیوم، سرمقاله 
خ��ود را به »تفاهم لوزان« اختصاص داد و نوش��ت: »منطقه خاورمیانه وارد مرحله 
جديدی ش��ده اس��ت، به گونه ای که می توان گفت »عصر ايران« آغاز شده. بگذاريد 
ايرانی ها درخصوص اين تفاهم به جش��ن و خوش��حالی مش��غول باشند، اما تصور 
می کنیم که کشورهای عربی به جای شیون و زاری، بر اساس عرف مرسوم بین الملل، 
باي��د اين موفقیت را به اين کش��ور تبريک بگويند و به ط��ور کامل در رويکردهای 
سیاسی خود بازنگری کنند، رويکردهايی که سبب شده است کشورهای عربی هیچ 

طرحی در منطقه نداشته باشند.« 
رأی الیوم، در مطلب ديگری نوش��ت: »توافق امريکا با ايران ش��ايد برای برخی 
رهبران عرب چندان ناخوش��ايند نباشد چون در نهايت به معنای توسعه نفوذ ايران 
در منطقه به حس��اب آنهاس��ت ولی اين توافق برای اس��رائیل قطعًا نشانه و عالمت 
بديمنی اس��ت و دقیقًا همین نکته، مثبت ترين جنبه اين توافق اس��ت.« به گزارش 
ايرنا، نويسنده يادداشت ادامه داد: »نکته مثبت ديگر آن درسی است که برای رهبران 
واقعی جهان عرب در بردارد؛ اعراب بايد اين توافق را به چشم يک نقطه آغاز ديده و 
تالشی مشابه تالش ديپلمات های ايرانی در مذاکرات با استفاده از تمام ورق های بازی 
در مذاکره با غربی ها با تأکید بر استقالل رأی خود، آغاز کنند و جهان عرب جديد و 
قدرتمندی پايه ريزی کنند. گروه مذاکره کننده ايرانی 13سال شکیبايی و ايستادگی 
کرد و ترسی از ناوهای جنگی و هواپیماهای جنگنده غرب به خود راه نداد درحالی 
که مذاکره کننده عرب )سادات( نتوانست در کمپ ديويد حتی دو هفته دوام بیاورد؛ 
مذاکره کنندگان فلسطینی هم در اسلو نتوانستند بیش از چهار ماه طاقت بیاورند و 

تفاوت ما با ايرانی ها در همین جاست.«   

پوسترهـای »ضدظریـف« کجا تولیـد مي شوند؟
پس از پايان مذاکرات هسته اي در لوزان، منتقدان پوسترهايي طراحي کرده اند که 
ماهیت ضد ظريف دارد و در اغلب آنها برخوردهايي تقريبًا توهین آمیز با مذاکره کننده 
ارشد کشورمان صورت گرفته است. به گزارش آريا، منتقدان در فضاي مجازي  نیز 
اقدام به انتش��ار تصاوير توهین آمیزي درباره وزير امورخارجه کش��ورمان کرده اند در 
برخ��ي از اين تصاوير محمدجواد ظريف را با مقامات دوران قاجار مقايس��ه کرده اند 
و در برخي ديگر او را در مواجهه با وزير امورخارجه امريکا به ش��کلي تحقیر آمیز به 

تصوير کشانده اند.

رئیس جمهوری در دیدار نوروزی با 
مسئوالن و مدیران قوه قضائیه:

قوای سه گانه در همدلی 
و همزبانی پیشگام باشند

رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت 
حرکت به سمت همدلی و همزبانی و 
پیشگام شدن قوای س��ه گانه در اين 
زمینه، اظهارك��رد: مبنای همدلی در 
کش��ور و بین قوا و م��ردم بايد قانون 
باش��د و بر مبنای عمل و تمس��ک به 
قانون، می توان بین قوا و مردم همدلی 

ايجاد کرد.
حجت االسالم حس��ن روحانی در 
ديدار مسئوالن و مديران قوه قضائیه 
با تبريک سال جديد و اظهار امیدواری 
از تداوم توفیقات ملی در سال جاری، 
نامگ��ذاری امس��ال به ن��ام »دولت و 
مل��ت، همدلی و همزبانی« از س��وی 
رهبر معظم انقالب را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: بايد قوای سه گانه در اين 
زمینه پیش قدم باشند و مردم همدلی 
را بین قوا و همه نهادها و دستگاه های 

عمومی مشاهده کنند.
اطالع رس��اني  پايگاه  گ��زارش  به 
رياس��ت جمه��وري، روحان��ي اضافه 
کرد: اگر مردم احس��اس کنند قانون 
معیار اصلی اس��ت و مسئوالن بیش 
از ديگ��ران به قان��ون عمل می کنند، 
اعتماد و همدلی به وجود آمده و اين 
می تواند مبنايی برای رشد جامعه در 

مسائل معنوی و مادی باشد.
وي، ق��وه قضائی��ه را ملجأ و محل 
دادخواه��ی م��ردم دانس��ت و گفت: 
قوه قضائیه هم��واره به عنوان جايگاه 
نهايی برای ارائه حکم و اجرای عدل و 

تصمیم گیری مد نظر بوده است.
رئی��س  جمه��وری تصري��ح کرد: 
قاضی بايد مستقل بوده و با استقالل 
و تمسک به قانون و عدل قضاوت کند 
و معنای اس��تقالل قوای سه گانه که 
در قانون اساس��ی نیز آمده اين است 
ک��ه قوه قضائیه از ه��ر نظر و در همه 
س��طوح قضايی از استقالل برخوردار 
باشد. لذا استقالل قوه قضائیه به اين 
معناست که مردم احساس کنند تمام 
اح��زاب، رس��انه ها، گروه ها و جناح ها 
برای دس��تگاه قضايی در برابر قانون 

يکسان هستند.
روحانی با بی��ان اينكه عدل يکی 
از اهداف دين اس��ت، گفت: اگر مردم 
به اين قضاوت برس��ند که در کش��ور 
مبنای قضاوت، قانون اس��ت و تفاوتی 
بین وابستگان جناح ها و احزاب وجود 
ن��دارد، اين موض��وع می تواند مبنای 

مهمی برای همدلی باشد.
وي در بخش ديگری از س��خنان 
خود حرکت به سمت رونق اقتصادی 
را مس��أله اصلی کشور در سال جاری 
عن��وان کرد و گفت: ه��دف دولت در 
س��ال گذش��ته خروج از رکود و مهار 
ت��ورم فزاينده بود که ب��ه فضل الهی 
دولت در هر دو زمینه توفیقاتی داشته 
است و بعد از اينکه کشورمان در هشت 
فصل دارای رکود و رشد منفی بود در 
سال ۹۳ از رشد مثبت برخوردار شد 
و نرخ تورم از ۳۵ درصد ابتدای س��ال 
گذشته نیز به حدود ۱۵ درصد رسید. 
رئیس جمهوری نقش قوه قضائیه در 
حرکت دولت به سمت رونق اقتصادی 
و مبارزه با فساد را بسیار مهم توصیف 
کرد و گفت: با وجود فس��اد نمی توان 
تحرک مطلوب��ی در عرصه اقتصادی 
داش��ت. دولت مصمم اس��ت با فساد 
مب��ارزه کند و بی تردي��د قوه قضائیه 
نقش و بار سنگینی در اين زمینه دارد 
و ب��ا همکاری و همدل��ی می توانیم با 

فساد مبارزه مؤثر کنیم.
روحان��ی تصريح ک��رد: دولت به 
دنب��ال رواب��ط نزدي��ک و صمیمی و 
گس��ترده با ق��وه قضائیه اس��ت و بر 
اي��ن باور هس��تیم که ب��ا همکاری و 
هماهنگی می توانیم در اجرای قانون و 
مبارزه با فساد موفق تر باشیم.  رئیس 
جمهوری در ادامه تالش برای تدوين 
حق��وق ش��هروندی به عن��وان يکی 
از وعده ه��ای خود به م��ردم را مورد 
تأکید ق��رار داد و گفت: مبنای دولت 
در اين منشور قانون اساسی و قوانین 
موضوع��ه خواهد بود و اين منش��ور 
می تواند مبنای خوبی برای همدلی و 
همزبانی در کشور باشد. از سوی ديگر 
مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر 
خواهد بود ت��ا در مقابل ادعاهايی که 
علیه جمهوری اسالمی ايران در دنیا 
می شود، صدای ناحق آنها را نسبت به 
جمهوری اس��المی کوتاه و فرياد ما را 

رساتر کند.

خبر

خروج ایران از بند7 
سازمان ملل؛ مهمترین 

دستاورد مذاکرات سوئیس
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