
روزنامه صبح ايران

دادگاه خاطيان حادثه ناگوار جده در دو نوبت برگزار شد 
و علي رقم تكذيب وزارت خارجه، سازمان حج و زيارت 

تاييد كرد كه حكم 4 سال زندان و هزار ضربه شالق 
است!! حكمي كه در كيفرخواست اوليه متهمان، دادستان 

عربستاني خواستار آن شده بود اعدام بود و حاال اين 
حكم به 4 سال حبس و شالق تقليل يافته است

يادداشت يك

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 7

ممنوعيت استفاده مسئوالن از گوشی های هوشمند

رئيس سازمان پدافند غيرعامل خبر داد تيرماه ابالغ می شود؛2 5

قطع آب مشتركان پُرمصرف نهايی شد

عملكرد قوه قضائيه درخصوص پرونده مهدي هاشمي اعتماد عمومي را باال مي برد 2

چكش دادرسي بر سر دانه درشت ها!
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خبر يك

سوگلي، ِبَلك ليست و... يادداشت 
يك

1

فرانسه يک موشک هسته ای كروز 
آزمايش كرد

چشمان باز بسته آمانو
گزارش 

ويژه
9

بانک ها از توافق بزرگ سرپيچی كردند؛

بانک مركزی 
در خواب خرگوشی

پشت 
باجه

5
 در اولين نشست رابطين 

جامعه روحانيت مبارز و شورای 
همگرايی اصولگرايان مطرح شد

قطعا به وحدت مي رسيم
گفتمان

2
يک منبع نزديک به تيم مذاكره كننده: 

تغيير محل مذاكرات 
مطرح نيست

ميز 
مذاكره

7
مخالفت عراقي ها 

با حضور نظامي بيگانگان در كشورشان 

فتوای مرجعيت 
عراق را نجات داد

گزارش 
هشت

8

ديگر نمی توانست 
عرضه و تقاضا را ديكته كند پاورقی

3

پرسپوليس و استقالل به 
 »عمو پورنگ« و »خاله شادونه« 

واگذار می شود
ننجون

3

مروري بر اولين وعده هاي رسمي كه داده شد، اما هنوز اجرا نشده است

هزار وعده خوبان...
درس��ت دو س��ال پيش در چنين روزي، 

درحـــاشيه
گروه سياست

مردم ايران باز هم روز تاريخي ديگري را 
رق��م زدند. روزي كه م��ردم ايران باز هم 
پ��اي صندوق هاي راي آمدند تا انگش��تان جوه��ري خود را در 

چشم دشمنان اين كشور و نظام كنند.
روزي كه م��ردم ايران برخالف حرف ه��اي به دور از عقل 
و منط��ق و انصاف برخي، آمدند تا نش��ان دهند پاي نظام خود 

ايستاده اند و همچون گذشته به آن اعتماد دارند.
24 خ��رداد يك برنده ب��زرگ و واقعي ب��ا باالترين نصاب 

ممكن داشت: ملت بزرگ ايران.
آن روز م��ردم ب��ا س��ليقه ها و اف��كار مختل��ف آمدند و به 

كانديداي مورد نظر خود راي دادند. 
فرداي آن روز اعالم شد كه حجت االسالم حسن روحاني با 
كس��ب كمي بيش از نيمي از آراي مردم توانسته رئيس جمهور 

ايران شود. 25 خرداد اتفاقا از روز قبلش زيباتر بود. مردم ايران 
س��واي از آنكه به چه كسي راي داده بودند، به خيابان ها آمدند 
و به جش��ن و پايكوبي پرداختند. ش��ب شادي ملت ايران، مثل 
روز روش��ن بود. اتفاقا در همان روز بود كه س��اير كانديداها به 
برنده انتخابات يازدهم خيلي زود پيام تبريك فرستادند و ضمن 
حمايت از منتخب ملت، آمادگي خود را براي كمك به منتخب 

مردم اعالم كردند.

رئي��س جمه��ور ه��م، روز گذش��ته در 
يک گـزارش 

گروه سياست
نشس��ت خبري خ��ود از دب��ه درآوردن 
غربي ها هنگام مذاك��رات خبر داد.او در 
اين نشس��ت گفت: يك اش��كالی وجود دارد و آن اينكه طرف 
مقاب��ل ما در برخی موارد بعد از رس��يدن به چارچوب تفاهمی 
در جلسه ای، در جلسه بعدی دوباره برمی گردد به چانه زنی كه 

اين كار را عقب می اندازد و مذاكرات را طوالنی تر می كند.  
حجت االسالم حس��ن روحانی عصر روز گذشته با حضور 
در نشست خبری، اظهار كرد: در 2 سال گذشته شرايط بسيار 
حساسی پيش روی كشور ما بود. احساس بحران بين المللی در 
روابط خارجی، شرايط سخت اقتصادی پيش روی مردم، شكاف 
در مس��ائل اجتماعی و سياسی بين گروه ها و احزاب و جناح ها، 
فض��ای امنيت��ی در زمينه مس��ائل فرهنگ��ی و در محيط های 
آموزش��ی و از طرف ديگر بدخواهان هم چنين تصور می كردند 
كه با فشارهايی كه بر ملت ايران به ناروا تحميل كرده اند، مردم 

مشاركت آنچنانی پای صندوق های آرا نخواهند داشت.
روحان��ی اضافه كرد: 24 خرداد تعلق به هيچ حزب و جناح و 
دسته ای ندارد و پيروزی ملت ايران است و تبريك از آِن مردم بزرگوار 
اين سرزمين و از آِن رهبری است كه توانستند به خوبی مردم را پای 
صندوق آرا هدايت كنند. مردم با رأيی كه به اعتدال، تدبير و اميد 

دادند، مقصود آنها اين بود كه همه چيز به قانون برگردد.
وي گفت:ما در يك ش��رايط بسيار سخت در آستانه انتخابات 
24 خ��رداد 92 بوديم. هر دولتی روی كار می آمد با يك ش��رايط 
بسيار سخت و دشوار روبه رو بود؛ با يك تورمی كه از مرز 40 درصد 
عبور كرده بود، با شرايط اقتصادی كه دارای رشد منفی 6.8 بود؛ با 
شرايطی كه بازار ارز و كاال در حال تنش ساعتی در جامعه بود. در 

يك شرايطی كه سرمايه گذاری ها رشد منفی داشت. 
ركود در اقتصاد حاكم شده بود؛ در يك شرايط بی نظير 

در تاريخ ايران از لحاظ توام شدن ركود و تورم."
روحانی اضافه ك��رد: اين دولت در طول 22 
ماه گذشته تالش��ش بر اين بوده است كه در هر 
زمين��ه ای كه به مردم وع��ده داده، تالش كند تا 
آنه��ا را عملی كن��د. يعنی نجات اقتص��اد ايران، 
احيای اخالق، تعامل س��ازنده با جهان، يعنی سه 

وعده ای كه در انتخابات به مردم داده شد.
وی ادام��ه داد: می خواس��تيم ع��زت مل��ی 
م��ا ب��ا موقعيت صحي��ح و درخور اي��ن ملت در 
س��طح جهانی و روابط بين المللی توام ش��ود. ما 
می خواس��تيم روابط ما با دنيا به  گونه ای باش��د 
كه ايران به عنوان يك تهديد در منطقه و جهان 
مطرح نباش��د. می خواس��تيم آش��تی و برادری و 

روابط بهتر با همسايگان داشته باشيم. 
روحانی اضافه كرد: امروز در شرايطی هستيم 

كه دو س��ال پي��ش هيچ ق��درت بزرگی الاق��ل 1+5 و ديگر 
قدرت های غربی و حتی ش��رقی به داشتن حق غنی سازی در 
خ��اک ايران اذعان نمی كردند. حق م��ا بود، ولی اين را اذعان 
نمی كردند اما امروز هيچ كس در دنيا، حتی قدرت های بزرگ 
غرب��ی در اينكه در ايران حق غنی س��ازی وجود دارد و نطنز 
درهايش باز می ماند و حتی  فردو، ترديد ندارد. اين بزرگترين 

دستاورد در زمينه حقوق هسته ای است.
رئيس جمه��ور خاطرنش��ان كرد: آنچه تا امروز به دس��ت 
آورديم، من آينده را بحث نمی كنم، آنچه به دست آورديم يك 
پيروزی بزرگ برای ملت بزرگ ايران اس��ت و اين پيروزی از 
آن ملت است. اين ملت با ايستادگی و مقاومتش به اين حقوق 
بزرگ خود دست يافته است. در زمينه تحريم دو مسئله مهم 
را مدنظر داش��ته باش��يد؛ يك��ی ابعاد و عمق تحريم اس��ت و 

ديگری مديريت تحريم. اين دو را از هم تفكيك كنيم.
روحان��ي گفت:تحري��م را هم��ه بدانيم ك��ه غيرقانونی، 
غيرانس��انی و غيراخالقی اس��ت؛ در اين ترديد نكنيم. تحريم، 
تحريم ك��ور بوده و ن��ه هدفمند. اگر تحريم��ی عليه صنعت 
هسته ای بود، شايد اين تعبيراتی كه االن می گويم غيرانسانی 

و غيراخالقی كمی اغراق بود، اما اين تحريم حتی برای خريد 
گن��دم هم ب��ود. حتی برای خريد مواد غذاي��ی مردم هم بود. 
برای هرگونه س��رمايه گذاری در ايران بود حتی برای سرمايه  

گذاری برای سد كشاورزی.
روحانی در ادامه گفت: برخی تعجب كردند، ولی تعجب نكنند 
كه تحريم برای س��دی بود كه خوردن آب آش��اميدنی را تامين 
می كند. حتی ضد دارو و تجهيزات پزش��كی بيمارس��تان ها بود. 
هيچكس در غيراخالقی و غيرانس��انی بودن تحريم، ترديد نكند؛ 
مخفی كردن ظلِم ظالمان، كار شايسته ای نيست. اگر ظلمش را 

بيان كرديم،  كار بدی كرديم؟ بايد ظلم ظالمان مخفی بماند؟
وی افزود: اما نكته ديگری هم هست و آن مديريت تحريم 
است؛ ابعاد تحريم نان و آب مردم را فرامی گرفت اما دولت به 
خوبی اين تحريم را مديريت كرد و اگر بازهم بخواهند تحريم 

ظالمانه ادامه يابد، مديريت خواهد كرد. 
در ادامه اين نشس��ت خب��ری، خبرنگار صداوس��يما در 
س��والی از رئيس جمهور پرس��يد كه ايران همواره تاكيد كرده 
كه تنها توافقی را می پذيرد كه توافق خوب باشد. ايران چقدر 

با اين توافق فاصله دارد؟
حجت االسالم روحانی در پاسخ گفت: همه تالش ما بر اين 
است كه به يك توافقی برسيم كه عزتمندانه و با تامين حقوق 
ملت بزرگ ايران باش��د و با توجه ب��ه همه خطوط قرمزی كه 
تعريف شده است. به نظر من چارچوب های كلی كه مورد نظر 

جمهوری اسالمی ايران بوده، امروز مورد قبول 1+5 است. 
روحانی افزود: در جزئيات هنوز اختالف نظرهای فراوانی 

داريم و بايد همه اين اختالف نظرها حل شود. 
وی افزود: خواس��ت ملت ايران برای ما بس��يار مهم است؛ 

چارچوب هاي��ی كه از طرف نظام برای مذاكرات تعيين ش��ده، 
هم��واره مورد توجه بوده اس��ت. مذاكره كننده ها به طور جدی 
اين مسير را دنبال می كنند. اگر طرف مقابل ما همين چارچوب 
را مراع��ات كند و به حقوق مل��ت ايران و منافع ملی ما احترام 

بگذارد و دنبال زياده خواهی نباشد، توافق در دسترس است.
در ادامه اين نشست خبری، خبرنگار سی سی تی وی چين 
از رئيس جمهور سوال كرد كه، ارزيابی شما از آينده مذاكرات 
چگون��ه اس��ت و چالش های پي��ش رو را در چ��ه می بينيد؟ 
مجموع��ا در زمينه لغو تحريم ها چه مقدار پيش��رفت حاصل 
شده اس��ت؟ می دانيم لغو تحريم ها نگرانی اصلی ايران است، 
اگر توافق شود چقدر زمان می برد تا همه تحريم ها لغو شود؟

روحان��ی هم در پاس��خ اظهار داش��ت: در زمينه تحريم، 
تحريم ه��ای اقتصادی و در اصل اينكه ب��ا اجرای توافق همه 
تحريم های اقتصادی برداش��ته خواهد ش��د و ملغی و كان لم 
يكن خواهد ش��د، ترديدی وجود ندارد. اما نسبت به همزمانی 
اقدام��ات ايران با اين لغو كه چگونه باش��د، اختالف نظرهايی 
هنوز وجود دارد كه ما ُمصر به همزمانی هستيم. يك اشكالی 
وج��ود دارد و آن اينكه طرف مقابل ما در برخی موارد بعد از 

رس��يدن به چارچوب تفاهمی در جلس��ه ای، در جلسه بعدی 
دوباره برمی گردد به چانه زنی كه اين كار را عقب می اندازد و 
مذاكرات را طوالنی تر می كند.  زمانی كه پيش روی ماس��ت، 
اگر طرف مقابل ب��ه چارچوب هايی كه قبال مورد تفاهم بوده، 
متعهد بماند و موارد جديدی را وارد توافق نكند، می تواند حل 

و فصل شود و می توانيم به توافق برسيم.
خبرنگار مهر در اين نشست خبری، از روحانی درباره عملكرد 
فرهنگی دولت همچون عفاف و حجاب و حضور بانوان در ورزشگاه 
و برخی كنس��رت ها و تئاترها ... و انتقاد برخ��ی مراجع و علما از 
اين عملكرد پرسيد، كه رئيس جمهور در پاسخ گفت: دولت تعبير 
خاصی درباره نيروی انتظامی ندارد و معتقد است كه همه دستگاه ها 
بايد در چارچوب قانون عمل كنند. فكر نمی كنم اين جای اختالف 
باشد، مخصوصا اينكه قانون جمهوری اسالمی ايران يا متخذ از متن 
ش��رع است يا الاقل مصوباتی اس��ت كه با موازين شرعی مغايرت 

ندارد. قانون ما اسالمی است. در اين زمينه اختالف نظر نداريم.
رئيس جمهور در پاس��خ به يك رس��انه خارجي كه در باره 
پروتكل الحاقي پرسيده بود گفت: پروتكل الحاقی چيزی نيست 
كه مخصوص ايران باشد. يك تبليغات غلط و نادرستی در خارج 
راه افتاده است؛ بسياری از كشورهای دنيا هستند كه پروتكل را 
اجرايی می كنند. 124 كش��ور دارند اجرا می كنند و عده ديگر 
هم قبول كردند. بنابراين پروتكل آن س��ال 2002 و 2003 كه 
اول بحث پروتكل بود 80 كش��ور قبول كرده بودند در اين چند 
س��ال شده است 124 كش��ور. معلوم است چيز بدی نيست كه 
كش��ورها مرتب امضاي��ش می كنند. اين تعه��دات بين المللی 
همواره 2 طرفه است. هرچه در اين 124 كشور اجرا می شود در 
ايران هم اجرا خواهد ش��د. در پروتكل چيزی به عنوان بازرسی 
وجود ندارد. ما پروتكل را در 2003-4-5 داوطلبانه 
اجرا كرديم و می دانيم چگونه است، همان زمان هم 
بحثی در ايران سر گرفت كه اگر اجرا شود، می آيند 
مس��جد و خانه علما و مجلس را بازرسی می كنند. 
اين حرف ها آن موقع هم بی اس��اس بود و االن هم 

اينجور حرف ها در بعضی رسانه ها زده می شود.
روحانی اضافه كرد: اما اين نكته قطعی اس��ت 
كه ايران نخواهد گذاش��ت كه اس��رار كشورش به 
بهانه اجرای پروتكل يا هر معاهده ديگری در دست 
ديگران قرار گيرد. نه تنها اسرار نظامی بلكه در باقی 
فناوری ها نمی گذاريم در دست كسی بيفتد. آنچه 
برای ايران مهم اس��ت، آن اس��ت كه با اجرای اين 
توافق و پروت��كل ثابت كند به اينك��ه اتهامات بی 
اساس��ی كه عليه ايران زده می ش��د كه ايران دارد 
بمب هس��ته ای می س��ازد، يا در پی ساخت بمب 
هسته ای اس��ت، برای جهانيان روشن شود كه بی 
اساس اس��ت و لذا آژانس هم در طول اين مدت از 
سال 2001 تا حاال كه دارد در اين كشور پادمان را اجرا می كند 
هم��واره تاييد كرده كه هيچ چيزی نيافته كه به معنای انحراف 

ايران از مسير صلح آميز باشد.
در ادامه اين نشس��ت خبری، خبرنگار ايلنا پرسيد: عليرغم 
وعده ش��ما تغيير فضای امنيتی به سياسی را در كشور مشاهده 
نكرديم. گروه های فشار در حال فعاليت هستند و كنسرت ها لغو 
می ش��ود. اخاللگران سخنرانی رئيس جمهور و يادگار امام را به 
ه��م می زنند. در مقابل اينها نه تنها با اين افراد بی شناس��نامه 
برخورد نشده بلكه فردی كه هشت سال رياست جمهوری كشور 
را به عهده داشته، ممنوع التصوير است. آيا تصميم شورای امنيت 
ملی درب��اره ممنوع التصويری رئيس  دول��ت اصالحات را تاييد 
می كنيد؟ دولتی كه نمی تواند اخالل سخنرانی ها را كنترل كند، 

چه تضمينی می تواند درباره برگزاری انتخابات درست بدهد؟
وی افزود: شورای امنيت ملی هيچ مصوبه ای در زمينه ممنوع 
التصويری كسی ندارد و اگر كسی چنين چيزی را به شورای امنيت 

ملی نسبت داده، خالف كرده و بايد طبق قانون مجازات شود.
مشـروح اين خبر را مي توانيد در سـايت سياست روز 

مشاهده كنيد.

نام رسانه هاي سوال كنندهتاريخ

دوشنبه
 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

سه شنبه
 ۱۵ مرداد ۱۳۹۲

شنبه
 ۲4 خرداد ۱۳۹۳

شنبه
 ۸ شهريور ۱۳۹۳

شنبه
 ۲۳ خرداد ۱۳۹4

واحد مركزی خبر، شبكه خبر، الجزيره، فارس، راديو ايران، ايسنا، ايرنا، 
فرانس۲4، شرق، كيهان ورزشی، تسنيم، آفتاب يزد، روزنامه ويژه نابينايان، 

ان بي سي آمريكا، اعتماد، سی .سی .پی چين، آنا 

شبكه خبر، الميادين لبنان، ايسنا، ان. بی. سی، اعتماد، سی.ان.ان، واحد مركزی 
خبر، ريانووستی، ايلنا، جمهوری اسالمی، سی.بی.اس، مهر، پرس تی.وی، 

ال مانيتور، ابتكار، فارس، نيويورک تايمز، دنيای اقتصاد، تلويزيون ملی چين، 
شبكه تی آر تی تركيه، شرق، كانال 4 تلويزيون انگليس، ايران سپيد، اطالعات

 جمهوری اسالمی، آرمان امروز، لوس آنجلس تايمز، فارس، اعتماد، بی بی سی، 
آريا، سی بی اس، اطالعات، شبكه خبر، االنجاه عراق، الميادين سوريه، تسنيم، 

نيويورک تايمز، واحد مركزی خبر، ايپنا
دنيای اقتصاد، المنار، شبكه خبر، كيهان، كيودوی ژاپن، ايسنا، ان بی سی 

آمريكا، تهران تايمز، شرق، خبرگزاری فرانسه، واحد مركزی خبر، تلويزيون 
فونيكس چين، خراسان، تی آر تی تركيه، رسالت، ايرنا

ايران، ايرنا، برنا، آفتاب يزد، همشهري، مهر، قدس، صدا و سيما، ابتكار، جهان 
اقتصاد، ايلنا، شبكه خبر، سي سي تي وي، فايننشال تايمز، الميادين، العراقيه، 

لس آنجلس تايمز، روسيااليوم

ارزيابي كارشناسان از آينده روابط ايران و تركيه

همسويي به جاي 
سوء ديپلماسي آنكارا 

در قبال تهران
كارشناس��ان ح��وزه ديپلماس��ي معتقدند پيام 

هفت گزارش 
گروه سياست خارجه

انتخاب��ات پارلماني تركيه ج��دا از ابراز مخالفت 
مردم از سياست هاي غير منطقي دولت اردوغان 
در منطقه حاكي از آن است كه دولت ائتالفي احتمالي به جاي روابط 
س��وء با جمهوري اسالمي، همس��ويي با ايران را در دستور ديپلماسي 

خود قرار دهد.
رجب طيب اردوغان كه رؤيای حاكميت مستدام را در نظام تركيه 
در خواب هاي هر شبش مي ديد اما شكستش در انتخابات پارلمانی به 
يكباره رويای ش��يرينش را به شكست تلخی تبديل كرد.حزب عدالت 
و توس��عه ح��دود 41 درصد آرا را به دس��ت آورده، يعني حدود 258 
كرس��ي كه 18 كرس��ي كمتر ازحد نص��اب الزم )50 درصد كل آراء( 

براي تشكيل دولت است.
اكنون دولت كنونی پس از 13 س��ال يكه تازي بايد ظرف 45 روز 
به فكر تش��كيل يك دولت ائتالفي آن هم با اما و اگرها كه آيا احزاب 
ديگر حاضر به ائتالف با اين حزب مي شوند؟ و در غير اين صورت بايد 

منتظر انتخابات زود هنگام نيز باشد.

هزار ضربه شالق چطور توجيه مي شود!!

 حكم خاطيان عربستان 
خالف شرع و نص صريح قرآن

جناب آقاي رشيد خضري 
انتص��اب جنابعالي را به س��مت اداره كل دفتر مديريت و 
رواب��ط عمومي بانك مل��ت تبريك عرض نم��وده، از درگاه ايزد 
من��ان براي ش��ما آرزوي توفيق بيش��تر در راه خدمت بهتر به  

كشور ومردم ايران اسالمي را  خواستاريم.
روزنامه سياست روز

سوگلي، بَِلک ليست و...
اول برنامه مي گويند سعي مي كنيم، 

مهدي رجبي

خبرنگاراني سوالش��ان را بپرسند كه 
تاكنون موفق به حضور پشت تريبون 

نشده اند.
اين مضمون جمله اي اس��ت كه 
كاظم روحاني ن��ژاد در همان ابتداي 

مراسم مي گويد.
ام��ا ظاه��را اي��ن فقط ش��كل كار اس��ت. وقتي 
اسامي خبرنگاران و رسانه ها خوانده مي شود، متوجه 
مي ش��ويم كه ظاه��را تكرار تا 3 بار اش��كالي ندارد و 
برخي از رسانه هاي خاص مي توانند بيايند و براي بار 

چندم سوال كنند. 
و طبيعي است كه برخي رسانه ها بهتر است روي 
صندلي هاي خوش دوخت سالن بنشينند و حرف ها را 

روي برگه خبرشان خالصه نويسي كنند. 
به هرحال موقع تقسيم هاي كامال عادالنه، ممكن 

است سهم بعضي ها فقط تماشاگر بودن باشد.
به هرحال برخي س��وگلي ها هستند كه هم حق 
با آنهاست، هم بلدند سوال هاي خوب و بدون حاشيه 
بپرس��ند و هم اساس��ا پاسخ س��وال ها چندان سخت 
نيس��ت. اين وس��ط و در بحبوحه مذاكرات، احتماال 
كنسرت و ورزشگاه و حضور بانوان خيلي مهم تر است 

و جوابش هم تيترخور بهتري دارد.
عجيب اينك��ه رئيس جمهور محت��رم در همين 
س��خنانش مي گويد: »نقد مش��فقانه بس��يار خوب، 
ضروری و الزم و به نفع دولت اس��ت چون اگر اجازه 
نقد ندهند معنايش اين اس��ت كه دولت مس��تبدی 
اس��ت« ام��ا برخي ها ك��ه خودش��ان را در اين جور 
مواقع خ��وب ش��يرين مي كنند، تصمي��م مي گيرند 
براي خودش��ان يك »بلك ليس��ت« درس��ت كنند و 
اج��ازه ندهند برخي)به زعم خودش��ان( نخودي ها و 

بي خودي ها سوال بپرسند.
حكايت همان حكايت ش��اه مي بخش��د و فالني 

نمي بخشد است. 
آقاي مسئولي كه شما تعيين مي كني چه كسي 
بپرس��د و چه كس��ي از رئيس جمهور كش��ورش )كه 
خودش گفته رئيس جمهور همه است( سوال نپرسد. 
لطفا به جدول س��وال كنندگان از رئيس جمهور طي 
اين دو س��ه س��ال اخير كمي دقت كني��د. از همان 
نشس��ت رس��انه اي رئيس جمهور منتخب كه در 27 
خرداد 92 برگزار ش��د تا اآلن ببينيد عدالت را چقدر 
خ��وب رعايت كرده ايد. ببيني��د برخي خبرگزاري ها، 
روزنامه ها و ش��بكه هاي داخل��ي و خارجي چطوري 

شده اند پرسشگر هميشگي. 
شما كه مدعي هستيد قرار است سعي كنيد كه 
رس��انه هايي كه قبال فرصت نكرده اند پش��ت تريبون 
قرار بگيرند، چرا قدري بيش��تر س��عي نكرديد؟ چرا 
يادتان رفت، آمار رس��انه هايي كه پيش از اين امكان 
و اجازه س��وال پرسيدن يافته اند را مي شود در فضاي 
اينترنت و حت��ي پايگاه اطالع رس��اني رئيس جمهور 

يافت؟ چطور شد فكر كرديد ما خوابيم؟
اين بار هم تمام ش��د. دس��ت رس��انه هاي منتقد 

كوتاه ماند و نگذاشتيد به ميكروفون برسد، اما...
بگذريم. خسته نباشيد با اين همه انصاف!

نشست خبري روحاني برگزار شد

روايت رئيس جمهور 
از دبه كردن غرب

يک اشكالی وجود 
دارد و آن اينكه 
طرف مقابل ما 
در برخی موارد 
بعد از رسيدن به 
چارچوب تفاهمی 
در جلسه ای
در جلسه بعدی 
دوباره برمی گردد 
به چانه زنی 
كه اين كار را 
عقب می اندازد 
و مذاكرات را 
طوالنی تر می كند

نماينده ولی فقيه در سپاه:
عده ای با سوءاستفاده از نام امام)ره(
به دنبال دستيابی به مقاصد خود هستند

نماينده ولی فقيه در س��پاه پاسداران انقالب اس��المی با اشاره به اهميت 
اشاعه فرهنگ اهل بيت)ع( توسط علما و روحانيون گفت: عده ای با سوءاستفاده 

از نام امام)ره( به دنبال دستيابی به مقاصد خود هستند.
به گزارش تس��نيم، حجت االسالم علی سعيدی در همايش بزرگ مبلغان 
دينی استان زنجان اظهار داشت: در راستای توسعه فرهنگ اهل بيت)ع( بايد 
مجالس با ارائه س��خنرانی توس��ط روحانيون و واعظان برگزار ش��ود و تنها به 

حضور مداحان اكتفا نشود.
وی با اش��اره به جايگاه روحانيت در عصر غيبت و آنچه در يمن و عراق و 
ديگ��ر نقاط جهان اتفاق می افتد، عنوان ك��رد: در طول تاريخ نمونه ای به عمق 
و گس��تردگی حوادثی كه در حال حاضر در سراسر نقاط جهان اتفاق می افتد 

وجود نداشته است.
نماينده ولی فقيه در س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با بيان "روحانيت در 
طول تاريخ پيش��تاز بوده و در حال حاضر نيز روحانيون ما بايد اين پيش��تازی 
را حفظ كنند" عنوان كرد: برای اينكه جايگاه ما در حال حاضر مشخص شود 
بايد دو دوره قبل از رس��ول اكرم)ص( و دوره واليت آن حضرت را مورد توجه 

قرار دهيم.
حجت االس��الم س��عيدی عنوان كرد: والي��ت مس��تقيماً از پيامبر به امام 

علی)ع( رسيده و بعد از آن پيروان اهل بيت)ع( عهده دار واليت می شوند.
وی بيان كرد: اتفاقی كه در زمان امير مؤمنان افتاد تقسيم شدن مردم به 
س��ه دسته بود كه دسته نخس��ت طرفدار امام)ع( بودند و دسته دوم در مقابل 
حضرت قرار گرفته و از مخالفان به شمار می رفتند و دسته سوم افراد حدوسط 
و بی طرف بودند كه بيشترين آسيب را نيز به اسالم وارد كردند كه اين دسته 

با ديپلماسی صلح در تالش ارتباط با مردم هستند.


