چكش دادرسي بر سر دانهدرشتها!
 5تیرماه ابالغ میشود؛

 2رئیس سازمان پدافند غیرعامل خبر داد

قطع آب مشترکان پُرمصرف نهایی شد

ممنوعیت استفاده مسئوالن از گوشیهای هوشمند
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مروري بر اولين وعدههاي رسمي كه داده شد ،اما هنوز اجرا نشده است
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بانک مرکزی
در خواب خرگوشی
در اولین نشست رابطین
جامعه روحانیت مبارز و شورای
همگرایی اصولگرایان مطرح شد

قطعا به وحدت ميرسيم

يك منبع نزديك به تيم مذاكرهكننده:

تغيير محل مذاكرات
مطرح نيست

مخالفت عراقيها
با حضور نظامي بيگانگان در كشورشان

گزارش فتوای مرجعیت
هشت
 8عراق را نجات داد

دیگر نمیتوانست
پاورقی عرضه و تقاضا را دیکته کند

نشست خبري روحاني برگزار شد

روايت رئيس جمهور
از دبه كردن غرب

یک اشکالی وجود
دارد و آن اینکه
طرف مقابل ما
در برخی موارد
بعد از رسیدن به
چارچوب تفاهمی
در جلسهای
در جلسه بعدی
دوباره برمیگردد
به چانه زنی
که این کار را
عقب میاندازد
و مذاکرات را
طوالنیتر میکند
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پرسپولیس و استقالل به
ننجون «عمو پورنگ» و «خاله شادونه»
واگذار میشود
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يادداشت يك

سوگلي ،بِلَكليست و...
اول برنامه ميگويند سعي ميكنيم،
خبرنگاراني سوالش��ان را بپرسند كه
تاكنون موفق به حضور پشت تريبون
نشدهاند.
اين مضمون جملهاي اس��ت كه
مهدي رجبي كاظم روحانين��ژاد در همان ابتداي
مراسم ميگويد.
ام��ا ظاه��را اي��ن فقط ش��كل كار اس��ت .وقتي
اسامي خبرنگاران و رسانهها خوانده ميشود ،متوجه
ميش��ويم كه ظاه��را تكرار تا  3بار اش��كالي ندارد و
برخي از رسانههاي خاص ميتوانند بيايند و براي بار
چندم سوال كنند.
و طبيعي است كه برخي رسانهها بهتر است روي
صندليهاي خوشدوخت سالن بنشينند و حرفها را
روي برگهخبرشان خالصهنويسي كنند.
به هرحال موقع تقسيمهاي كامال عادالنه ،ممكن
است سهم بعضيها فقط تماشاگر بودن باشد.
به هرحال برخي س��وگليها هستند كه هم حق
با آنهاست ،هم بلدند سوالهاي خوب و بدون حاشيه
بپرس��ند و هم اساس��ا پاسخ س��والها چندان سخت
نيس��ت .اين وس��ط و در بحبوحه مذاكرات ،احتماال
كنسرت و ورزشگاه و حضور بانوان خيلي مهمتر است
و جوابش هم تيترخور بهتري دارد.
عجيب اينك��ه رئيسجمهور محت��رم در همين
س��خنانش ميگويد« :نقد مش��فقانه بس��یار خوب،
ضروری و الزم و به نفع دولت اس��ت چون اگر اجازه
نقد ندهند معنایش این اس��ت که دولت مس��تبدی
اس��ت» ام��ا برخيها ك��ه خودش��ان را در اين جور
مواقع خ��وب ش��يرين ميكنند ،تصمي��م ميگيرند
براي خودش��ان يك «بلكليس��ت» درس��ت كنند و
اج��ازه ندهند برخي(به زعم خودش��ان) نخوديها و
بيخوديها سوال بپرسند.
حكايت همان حكايت ش��اه ميبخش��د و فالني
نميبخشد است.
آقاي مسئولي كه شما تعيين ميكني چه كسي
بپرس��د و چه كس��ي از رئيسجمهور كش��ورش (كه
خودش گفته رئيسجمهور همه است) سوال نپرسد.
لطفا به جدول س��والكنندگان از رئيسجمهور طي
اين دو س��ه س��ال اخير كمي دقت كني��د .از همان
نشس��ت رس��انهاي رئيسجمهور منتخب كه در 27
خرداد  92برگزار ش��د تا اآلن ببينيد عدالت را چقدر
خ��وب رعايت كردهايد .ببيني��د برخي خبرگزاريها،
روزنامهها و ش��بكههاي داخل��ي و خارجي چطوري
شدهاند پرسشگر هميشگي.
شما كه مدعي هستيد قرار است سعي كنيد كه
رس��انههايي كه قبال فرصت نكردهاند پش��ت تريبون
قرار بگيرند ،چرا قدري بيش��تر س��عي نكرديد؟ چرا
يادتان رفت ،آمار رس��انههايي كه پيش از اين امكان
و اجازه س��وال پرسيدن يافتهاند را ميشود در فضاي
اينترنت و حت��ي پايگاه اطالعرس��اني رئيسجمهور
يافت؟ چطور شد فكر كرديد ما خوابيم؟
اينبار هم تمام ش��د .دس��ت رس��انههاي منتقد
كوتاه ماند و نگذاشتيد به ميكروفون برسد ،اما...
بگذريم .خسته نباشيد با اين همه انصاف!

رس��یدن به چارچوب تفاهمی در جلس��های ،در جلسه بعدی
و غیراخالقی کمی اغراق بود ،اما این تحریم حتی برای خرید
گروه سياست رئي��س جمه��ور ه��م ،روز گذش��ته در
دوباره برمیگردد به چانه زنی که این کار را عقب می اندازد و
گن��دم هم ب��ود .حتی برای خرید مواد غذای��ی مردم هم بود.
نشس��ت خبري خ��ود از دب��ه درآوردن
گـزارش يك
مذاکرات را طوالنی تر میکند .زمانی که پیش روی ماس��ت،
برای هرگونه س��رمایه گذاری در ایران بود حتی برای سرمایه
غربيها هنگام مذاك��رات خبر داد.او در
اگر طرف مقابل ب��ه چارچوبهایی که قبال مورد تفاهم بوده،
گذاری برای سد کشاورزی.
اين نشس��ت گفت :یک اش��کالی وجود دارد و آن اینکه طرف
متعهد بماند و موارد جدیدی را وارد توافق نکند ،میتواند حل
روحانی در ادامه گفت :برخی تعجب کردند ،ولی تعجب نکنند
مقاب��ل ما در برخی موارد بعد از رس��یدن به چارچوب تفاهمی
و فصل شود و میتوانیم به توافق برسیم.
که تحریم برای س��دی بود که خوردن آب آش��امیدنی را تامین
در جلسهای ،در جلسه بعدی دوباره برمیگردد به چانه زنی که
خبرنگار مهر در این نشست خبری ،از روحانی درباره عملکرد
میکند .حتی ضد دارو و تجهیزات پزش��کی بیمارس��تانها بود.
این کار را عقب می اندازد و مذاکرات را طوالنی تر میکند.
فرهنگی دولت همچون عفاف و حجاب و حضور بانوان در ورزشگاه
هیچکس در غیراخالقی و غیرانس��انی بودن تحریم ،تردید نکند؛
حجت االسالم حس��ن روحانی عصر روز گذشته با حضور
و برخی کنس��رتها و تئاترها  ...و انتقاد برخ��ی مراجع و علما از
مخفی کردن ظلمِ ظالمان ،کار شایستهای نیست .اگر ظلمش را
در نشست خبری ،اظهار كرد :در  2سال گذشته شرایط بسیار
این عملکرد پرسید ،که رئیسجمهور در پاسخ گفت :دولت تعبیر
بیان کردیم ،کار بدی کردیم؟ باید ظلم ظالمان مخفی بماند؟
حساسی پیشروی کشور ما بود .احساس بحران بینالمللی در
خاصی درباره نیروی انتظامی ندارد و معتقد است که همه دستگاهها
وی افزود :اما نکته دیگری هم هست و آن مدیریت تحریم
روابط خارجی ،شرایط سخت اقتصادی پیشروی مردم ،شکاف
باید در چارچوب قانون عمل کنند .فکر نمیکنم این جای اختالف
است؛ ابعاد تحریم نان و آب مردم را فرامیگرفت اما دولت به
در مس��ائل اجتماعی و سیاسی بین گروهها و احزاب و جناحها،
باشد ،مخصوصا اینکه قانون جمهوری اسالمی ایران یا متخذ از متن
خوبی این تحریم را مدیریت کرد و اگر بازهم بخواهند تحریم
فض��ای امنیت��ی در زمینه مس��ائل فرهنگ��ی و در محیطهای
ش��رع است یا الاقل مصوباتی اس��ت که با موازین شرعی مغایرت
ظالمانه ادامه یابد ،مدیریت خواهد کرد.
آموزش��ی و از طرف دیگر بدخواهان هم چنین تصور میکردند
ندارد .قانون ما اسالمی است .در این زمینه اختالف نظر نداریم.
در ادامه این نشس��ت خب��ری ،خبرنگار صداوس��یما در
که با فشارهایی که بر ملت ایران به ناروا تحمیل کردهاند ،مردم
رئيس جمهور در پاس��خ به يك رس��انه خارجي كه در باره
س��والی از رئیسجمهور پرس��ید که ایران همواره تاکید کرده
مشارکت آنچنانی پای صندوقهای آرا نخواهند داشت.
پروتكل الحاقي پرسيده بود گفت :پروتکل الحاقی چیزی نیست
که تنها توافقی را می پذیرد که توافق خوب باشد .ایران چقدر
روحان��ی اضافه کرد 24 :خرداد تعلق به هیچ حزب و جناح و
که مخصوص ایران باشد .یک تبلیغات غلط و نادرستی در خارج
با این توافق فاصله دارد؟
دستهای ندارد و پیروزی ملت ایران است و تبریک از آنِ مردم بزرگوار
راه افتاده است؛ بسیاری از کشورهای دنیا هستند که پروتکل را
حجت االسالم روحانی در پاسخ گفت :همه تالش ما بر این
این سرزمین و از آنِ رهبری است که توانستند به خوبی مردم را پای
اجرایی میکنند 124 .کش��ور دارند اجرا می کنند و عده دیگر
است که به یک توافقی برسیم که عزتمندانه و با تامین حقوق
صندوق آرا هدایت کنند .مردم با رأیی که به اعتدال ،تدبیر و امید
هم قبول کردند .بنابراین پروتکل آن س��ال  2002و  2003که
ملت بزرگ ایران باش��د و با توجه ب��ه همه خطوط قرمزی که
دادند ،مقصود آنها این بود که همه چیز به قانون برگردد.
اول بحث پروتکل بود  80کش��ور قبول کرده بودند در این چند
تعریف شده است .به نظر من چارچوبهای کلی که مورد نظر
وي گفت:ما در یک ش��رایط بسیار سخت در آستانه انتخابات
س��ال شده است  124کش��ور .معلوم است چیز بدی نیست که
جمهوری اسالمی ایران بوده ،امروز مورد قبول  5+1است.
 24خ��رداد  92بودیم .هر دولتی روی کار میآمد با یک ش��رایط
کش��ورها مرتب امضای��ش میکنند .این تعه��دات بین المللی
روحانی افزود :در جزئیات هنوز اختالف نظرهای فراوانی
بسیار سخت و دشوار روبه رو بود؛ با یک تورمی که از مرز  40درصد
همواره  2طرفه است .هرچه در این  124کشور اجرا می شود در
داریم و باید همه این اختالفنظرها حل شود.
عبور کرده بود ،با شرایط اقتصادی که دارای رشد منفی  6.8بود؛ با
ایران هم اجرا خواهد ش��د .در پروتکل چیزی به عنوان بازرسی
وی افزود :خواس��ت ملت ایران برای ما بس��یار مهم است؛
شرایطی که بازار ارز و کاال در حال تنش ساعتی در جامعه بود .در
وجود ندارد .ما پروتکل را در  5-4-2003داوطلبانه
یک شرایطی که سرمایهگذاریها رشد منفی داشت.
نام رسانههاي سوال كننده
تاريخ
اجرا کردیم و میدانیم چگونه است ،همان زمان هم
رکود در اقتصاد حاکم شده بود؛ در یک شرایط بینظیر
واحد مرکزی خبر ،شبکه خبر ،الجزیره ،فارس ،رادیو ایران ،ایسنا ،ایرنا،
بحثی در ایران سر گرفت که اگر اجرا شود ،میآیند
در تاریخ ایران از لحاظ توام شدن رکود و تورم".
دوشنبه
فرانس ،۲۴شرق ،کیهان ورزشی ،تسنیم ،آفتاب یزد ،روزنامه ویژه نابینایان،
 ۲۷خرداد ۱۳۹۲
مس��جد و خانه علما و مجلس را بازرسی میکنند.
روحانی اضافه ک��رد :این دولت در طول 22
انبيسي آمریکا ،اعتماد ،سی.سی.پی چین ،آنا
این حرفها آن موقع هم بی اس��اس بود و االن هم
ماه گذشته تالش��ش بر این بوده است که در هر
مرکزی
واحد
سی.ان.ان،
شبکه خبر ،المیادین لبنان ،ایسنا ،ان .بی .سی ،اعتماد،
اینجور حرفها در بعضی رسانهها زده میشود.
زمین��های که به مردم وع��ده داده ،تالش کند تا
خبر ،ریانووستی ،ایلنا ،جمهوری اسالمی ،سی.بی.اس ،مهر ،پرس تی.وی،
سهشنبه
روحانی اضافه کرد :اما این نکته قطعی اس��ت
آنه��ا را عملی کن��د .یعنی نجات اقتص��اد ایران،
المانیتور ،ابتکار ،فارس ،نیویورک تایمز ،دنیای اقتصاد ،تلویزیون ملی چین،
 ۱۵مرداد ۱۳۹۲
که ایران نخواهد گذاش��ت که اس��رار کشورش به
احیای اخالق ،تعامل س��ازنده با جهان ،یعنی سه
شبکه تی آر تی ترکیه ،شرق ،کانال  ۴تلویزیون انگلیس ،ایران سپید ،اطالعات
بهانه اجرای پروتکل یا هر معاهده دیگری در دست
وعدهای که در انتخابات به مردم داده شد.
جمهوری اسالمی ،آرمان امروز ،لوسآنجلس تایمز ،فارس ،اعتماد ،بیبیسی،
شنبه
دیگران قرار گیرد .نه تنها اسرار نظامی بلکه در باقی
مل��ی
وی ادام��ه داد :میخواس��تیم ع��زت
آریا ،سیبیاس ،اطالعات ،شبكه خبر ،االنجاه عراق ،المیادین سوریه ،تسنیم،
 ۲۴خرداد ۱۳۹۳
فناوری ها نمی گذاریم در دست کسی بیفتد .آنچه
م��ا ب��ا موقعیت صحی��ح و درخور ای��ن ملت در
نیویورکتایمز ،واحد مرکزی خبر ،ایپنا
برای ایران مهم اس��ت ،آن اس��ت که با اجرای این
س��طح جهانی و روابط بینالمللی توام ش��ود .ما
دنیای اقتصاد ،المنار ،شبکه خبر ،کیهان ،کیودوی ژاپن ،ایسنا ،ان بی سی
شنبه
آمریکا ،تهران تایمز ،شرق ،خبرگزاری فرانسه ،واحد مرکزی خبر ،تلویزیون
توافق و پروت��کل ثابت کند به اینک��ه اتهامات بی
میخواس��تیم روابط ما با دنیا به گونهای باش��د
 ۸شهریور ۱۳۹۳
فونیکس چین ،خراسان ،تی آر تی ترکیه ،رسالت ،ايرنا
اساس��ی که علیه ایران زده می ش��د که ایران دارد
که ایران به عنوان یک تهدید در منطقه و جهان
ايران ،ايرنا ،برنا ،آفتاب يزد ،همشهري ،مهر ،قدس ،صدا و سيما ،ابتكار ،جهان
شنبه
بمب هس��تهای می س��ازد ،یا در پی ساخت بمب
مطرح نباش��د .میخواس��تیم آش��تی و برادری و
اقتصاد ،ايلنا ،شبكه خبر ،سيسي تيوي ،فايننشال تايمز ،الميادين ،العراقيه،
 ۲۳خرداد ۱۳۹۴
هستهای اس��ت ،برای جهانیان روشن شود که بی
روابط بهتر با همسایگان داشته باشیم.
لسآنجلس تايمز ،روسيااليوم
اساس اس��ت و لذا آژانس هم در طول این مدت از
روحانی اضافه کرد :امروز در شرایطی هستیم
سال  2001تا حاال که دارد در این کشور پادمان را اجرا می کند
چارچوبهای��ی که از طرف نظام برای مذاکرات تعیین ش��ده،
که دو س��ال پی��ش هیچ ق��درت بزرگی الاق��ل  5+1و دیگر
هم��واره تایید کرده که هیچ چیزی نیافته که به معنای انحراف
هم��واره مورد توجه بوده اس��ت .مذاکرهکنندهها به طور جدی
قدرتهای غربی و حتی ش��رقی به داشتن حق غنیسازی در
ایران از مسیر صلح آمیز باشد.
این مسیر را دنبال میکنند .اگر طرف مقابل ما همین چارچوب
خ��اک ایران اذعان نمیکردند .حق م��ا بود ،ولی این را اذعان
در ادامه این نشس��ت خبری ،خبرنگار ایلنا پرسید :علیرغم
را مراع��ات کند و به حقوق مل��ت ایران و منافع ملی ما احترام
نمیکردند اما امروز هیچ کس در دنیا ،حتی قدرتهای بزرگ
وعده ش��ما تغییر فضای امنیتی به سیاسی را در کشور مشاهده
بگذارد و دنبال زیاده خواهی نباشد ،توافق در دسترس است.
غرب��ی در اینکه در ایران حق غنیس��ازی وجود دارد و نطنز
نکردیم .گروههای فشار در حال فعالیت هستند و کنسرتها لغو
در ادامه این نشست خبری ،خبرنگار سیسیتیوی چین
درهایش باز میماند و حتی فردو ،تردید ندارد .این بزرگترین
می ش��ود .اخاللگران سخنرانی رئیس جمهور و یادگار امام را به
از رئیسجمهور سوال کرد که ،ارزیابی شما از آینده مذاکرات
دستاورد در زمینه حقوق هستهای است.
ه��م می زنند .در مقابل اینها نه تنها با این افراد بی شناس��نامه
چگون��ه اس��ت و چالشهای پی��ش رو را در چ��ه میبینید؟
رئیسجمه��ور خاطرنش��ان کرد :آنچه تا امروز به دس��ت
برخورد نشده بلکه فردی که هشت سال ریاست جمهوری کشور
مجموع��ا در زمینه لغو تحریمها چه مقدار پیش��رفت حاصل
آوردیم ،من آینده را بحث نمیکنم ،آنچه به دست آوردیم یک
را به عهده داشته ،ممنوع التصویر است .آیا تصمیم شورای امنیت
شده اس��ت؟ میدانیم لغو تحریمها نگرانی اصلی ایران است،
پیروزی بزرگ برای ملت بزرگ ایران اس��ت و این پیروزی از
س دول��ت اصالحات را تایید
ملی درب��اره ممنوع التصویری رئی 
اگر توافق شود چقدر زمان میبرد تا همه تحریمها لغو شود؟
آن ملت است .این ملت با ایستادگی و مقاومتش به این حقوق
میکنید؟ دولتی که نمیتواند اخالل سخنرانیها را کنترل کند،
روحان��ی هم در پاس��خ اظهار داش��ت :در زمینه تحریم،
بزرگ خود دست یافته است .در زمینه تحریم دو مسئله مهم
چه تضمینی میتواند درباره برگزاری انتخابات درست بدهد؟
تحریمه��ای اقتصادی و در اصل اینکه ب��ا اجرای توافق همه
را مدنظر داش��ته باش��ید؛ یک��ی ابعاد و عمق تحریم اس��ت و
وی افزود :شورای امنیت ملی هیچ مصوبه ای در زمینه ممنوع
تحریمهای اقتصادی برداش��ته خواهد ش��د و ملغی و کان لم
دیگری مدیریت تحریم .این دو را از هم تفکیک کنیم.
التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت
یکن خواهد ش��د ،تردیدی وجود ندارد .اما نسبت به همزمانی
روحان��ي گفت:تحری��م را هم��ه بدانیم ک��ه غیرقانونی،
ملی نسبت داده ،خالف کرده و باید طبق قانون مجازات شود.
اقدام��ات ایران با این لغو که چگونه باش��د ،اختالفنظرهایی
غیرانس��انی و غیراخالقی اس��ت؛ در این تردید نکنیم .تحریم،
مش�روح اين خبر را ميتوانيد در س�ايت سياست روز
هنوز وجود دارد که ما مُصر به همزمانی هستیم .یک اشکالی
تحریم ک��ور بوده و ن��ه هدفمند .اگر تحریم��ی علیه صنعت
مشاهده كنيد.
وج��ود دارد و آن اینکه طرف مقابل ما در برخی موارد بعد از
هستهای بود ،شاید این تعبیراتی که االن میگویم غیرانسانی

هزار ضربه شالق چطور توجيه ميشود!!

حكم خاطيان عربستان
خالف شرع و نص صريح قرآن
دادگاه خاطيان حادثه ناگوار جده در دو نوبت برگزار شد
و علي رقم تكذيب وزارت خارجه ،سازمان حج و زيارت
تاييد كرد كه حكم  4سال 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  4سال حبس و شالق تقليل يافته است
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بانکها از توافق بزرگ سرپیچی کردند؛

گروه سياست خارجه كارشناس��ان ح��وزه ديپلماس��ي معتقدند پيام
انتخاب��ات پارلماني تركيه ج��دا از ابراز مخالفت
گزارش هفت
مردم از سياستهاي غيرمنطقي 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 طیب اردوغان که رؤیای حاکمیت مستدام را در نظام ترکیه
در خوابهاي هر شبش ميدید اما شکستش در انتخابات پارلمانی به
یکباره رویای ش��یرینش را به شکست تلخی تبديل كرد.حزب عدالت
و توس��عه ح��دود  ٤١درصد آرا را به دس��ت آورده ،يعني حدود ٢٥٨
كرس��ي كه  ١٨كرس��ي كمتر ازحد نص��اب الزم ( ٥٠درصد كل آراء)
براي تشكيل دولت است.
اكنون دولت کنونی پس از  ١٣س��ال يكهتازي بايد ظرف  45روز
به فكر تش��كيل يك دولت ائتالفي آن هم با اما و اگرها که آیا احزاب
دیگر حاضر به ائتالف با این حزب ميشوند؟ و در غیر این صورت باید
صفحه 7
منتظر انتخابات زودهنگام نیز باشد.
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چشمان باز بسته آمانو

گروه سياست درس��ت دو س��ال پيش در چنين روزي،
مردم ايران باز هم روز تاريخي ديگري را
درحـــاشيه
رق��م زدند .روزي كه م��ردم ايران باز هم
پ��اي صندوقهاي راي آمدند تا انگش��تان جوه��ري خود را در
چشم دشمنان اين كشور و نظام كنند.
روزي كه م��ردم ايران برخالف حرفه��اي به دور از عقل
و منط��ق و انصاف برخي ،آمدند تا نش��ان دهند پاي نظام خود

ايستادهاند و همچون گذشته به آن اعتماد دارند.
 24خ��رداد يك برنده ب��زرگ و واقعي ب��ا باالترين نصاب
ممكن داشت :ملت بزرگ ايران.
آن روز م��ردم ب��ا س��ليقهها و اف��كار مختل��ف آمدند و به
كانديداي مورد نظر خود راي دادند.
فرداي آن روز اعالم شد كه حجتاالسالم حسن روحاني با
كس��ب كمي بيش از نيمي از آراي مردم توانسته رئيسجمهور

ايران شود 25 .خرداد اتفاقا از روز قبلش زيباتر بود .مردم ايران
س��واي از آنكه به چه كسي راي داده بودند ،به خيابانها 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.
صفحه 3

همسويي به جاي
سوء ديپلماسي آنكارا
در قبال تهران

 12صفحه ـ قيمت 500 :تومان

گزارش
ويژه

فرانسه یک موشک هستهای کروز
آزمایش کرد

هزار وعده خوبان...

ارزيابي كارشناسان از آينده روابط ايران و تركيه

يكشنبه  24خرداد  26 -1394شعبان  - 1436سال پانزدهم  -شماره 3926

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

صفحه 4

خبر يك
نماینده ولی فقیه در سپاه:
عدهای با سوءاستفاده از نام امام(ره)

بهدنبال دستیابی به مقاصد خود هستند
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی با اشاره به اهمیت
اشاعه فرهنگ اهلبیت(ع) توسط علما و روحانیون گفت :عدهای با سوءاستفاده
از نام امام(ره) بهدنبال دستیابی به مقاصد خود هستند.
به گزارش تس��نیم ،حجتاالسالم علی سعیدی در همایش بزرگ مبلغان
دینی استان زنجان اظهار داشت :در راستای توسعه فرهنگ اهل بیت(ع) باید
مجالس با ارائه س��خنرانی توس��ط روحانیون و واعظان برگزار ش��ود و تنها به
حضور مداحان اکتفا نشود.
وی با اش��اره به جایگاه روحانیت در عصر غیبت و آنچه در یمن و عراق و
دیگ��ر نقاط جهان اتفاق میافتد ،عنوان ک��رد :در طول تاریخ نمونهای بهعمق
و گس��تردگی حوادثی که در حال حاضر در سراسر نقاط جهان اتفاق میافتد
وجود نداشته است.
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان "روحانیت در
طول تاریخ پیش��تاز بوده و در حال حاضر نیز روحانیون ما باید این پیش��تازی
را حفظ کنند" عنوان کرد :برای اینکه جایگاه ما در حال حاضر مشخص شود
باید دو دوره قبل از رس��ول اکرم(ص) و دوره والیت آن حضرت را مورد توجه
قرار دهیم.
حجتاالس�لام س��عیدی عنوان کرد :والی��ت مس��تقیماً از پیامبر به امام
علی(ع) رسیده و بعد از آن پیروان اهل بیت(ع) عهدهدار والیت میشوند.
وی بیان کرد :اتفاقی که در زمان امیر مؤمنان افتاد تقسیم شدن مردم به
س��ه دسته بود که دسته نخس��ت طرفدار امام(ع) بودند و دسته دوم در مقابل
حضرت قرار گرفته و از مخالفان به شمار میرفتند و دسته سوم افراد حدوسط
و بیطرف بودند که بیشترین آسیب را نیز به اسالم وارد کردند که این دسته
با دیپلماسی صلح در تالش ارتباط با مردم هستند.

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

