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پاسخ به يك پرسش
ــاي روحاني ادامه  ــزارش يكصد روزه آق ــش ها به گ واكن
ــي آن بخش از سخنان  ــي از صاحب نظران سياس دارد، بخش
رئيس جمهور را كه تالش داشت تصويري سياه از دولت قبل 
ــي ارائه نكردن برنامه  ــد، مورد انتقاد قرار دادند . برخ ــه ده ارائ
هاي شفاف و تدوين شده براي آينده و برخي نيز مجريان اين 

به اصطالح گفت و گو را به نقد كشيدند.
روزنامه شرق شماره پنجشنبه  در يادداشتي در اين خصوص 
ــته تنها فردي كه با احمدي نژاد  ــال گذش ــت: «هشت س نوش
مصاحبه مي كرد حيدري بود. او بخوبي به مسائل آشنايي داشت 
و در موضع رسانه كامال بي طرف و پرسشگر بود اما در مصاحبه 
با رئيس جمهور خبرنگار اقتصادي تنها چهره پرسشگر جمع بود 
كه سعي داشت آماري قابل قبول را به وسيله سوال هايش براي 
مخاطب ارائه كند.»  نويسنده در ادامه دو مجري ديگر مصاحبه 
را نقد كرده است .در هر حال اين پرسش در افكار عمومي وجود 
ــه  و ارائه گزارش صد روزه ديديم  دارد كه آنچه در مديريت جلس

سياست رسانه ملي بود يا تيم رسانه اي رئيس جمهور؟

 تكذيب خبر سقوط موشك 
در نزديكي سفارت ايران در بيروت

در حالي كه يك شبكه خبري مدعي شده بود يك موشك 
ــروت اصابت كرده اما منفجر  ــفارت ايران در بي به نزديكي س
نشده است، يك منبع موثق در سفارت كشورمان در گفت وگو 
با ايرنا اين خبر را تكذيب كرد.  شبكه خبري الجديد اين ادعا را 
مطرح كرده بود، اما برخي شبكه هاي تلويزيوني فقط از انفجار 
ــغال جنوب لبنان  ــني يك خمپاره باقي مانده از زمان اش چاش
ــط رژيم صهيونيستي در منطقه اوزاعي (نزديك سفارت  توس

ايران در بيروت) خبر داده اند.

 100 شكايت از نمايندگان 
در هيات نظارت مجلس

عضو هيات نظارت بر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
ــكايت از نمايندگان در اين  ــش از صد پرونده ش ــي بي از بررس
هيات خبر داد و گفت: سفارش اطرافيان، توقع نابجا از مديران 
دولتي، جابه جايي طرح  هاي عمراني در استان و سوء استفاده از 

سيستم دولتي از مهم ترين علل اين شكايات بوده است.
ــت وگو با مهر  ــده تايباد در گف ــداللهي، نماين ــا اس غالمرض
ــئون نمايندگي علت اصلي شكايت  تاكيد كرد: رعايت نكردن ش
ــر رفتار نمايندگان ــاختار هيات نظارت ب ــدگان است.س  از نماين

 سال 90 در مجلس شوراي اسالمي شكل گرفت كه شامل يكي 
از نواب رئيس مجلس، روساي كميسيون هاي قضايي و حقوقي 

و اصل 90 و چهار نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس است.

وزير خارجه امارات در ديدار مقامات كشورمان بر خواست 
كشورش براي شراكت با جمهوري اسالمي ايران تاكيد كرد. 
به گزارش مهر، شيخ عبداهللا بن  زايد آل نهيان كه پنجشنبه 
ــورمان  ــه تهران آمده بود، با رئيس جمهور و وزير خارجه كش ب

ديدار و گفت وگو كرد.
ــالمي ايران همسايه  وي با بيان اين كه ما با جمهوري اس
ــتيم، گفت: اما به اين سطح اكتفا نمي كنيم و مي خواهيم  هس

شريك جمهوري اسالمي ايران باشيم.
وزير خارجه امارات در ديدار با وزير خارجه كشورمان با اشاره 
ــادي داريم كه مي توانيم  ــه اين كه فرصت هاي همكاري زي  ب
ــورد آنها گفت وگو كنيم، اضافه كرد: ما در امارات همواره  در م
شريك ايران بوده ايم و امروزه نيز قصد داريم شريكي قوي تر 

از گذشته باشيم.
ــورمان هم در اين  محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كش
ديدار تصريح كرد جمهوري اسالمي ايران براي روابط دوجانبه 
با همسايگان بويژه كشور دوست و برادر امارات اهميت زيادي 
قائل است.وي با اشاره به اين كه به اعتقاد ما اين منطقه متعلق 
ــرفت و  ــت، افزود: صلح، پيش ــورهاي منطقه اس به همه كش
ــت و هرچه زمينه هاي  ــروزي منطقه نيز براي همگان اس به
پيشرفت، گسترش و توسعه افزون تر باشد؛ توسعه، رفاه، صلح 

و آرامش براي همه بيشتر مي شود.
ــرفت را براي  ــه پيش ــرد: ما هرگون ــح ك ــف تصري ظـري
ــود و هرگونه خطر و  ــورهاي اين منطقه توفيقي براي خ كش

تهديد براي كشورهاي منطقه را ضد خود تلقي مي كنيم.
وي افزود: امنيت و توسعه منطقه را جدايي ناپذير مي دانيم و 

روابط خود با كشورهاي منطقه را در اين قالب مي بينيم.
ــترش روابط  ــه اين كه زمينه براي گس ــاره ب ظريف با اش
جمهوري اسالمي ايران و امارات فراوان است، فضاي مساعد 
ــد و آمادگي  ــترش همكاري ها را يادآور ش ــود براي گس موج
ــش همكاري هاي في مابين در همه  ــورمان را براي افزاي كش

زمينه ها اعالم كرد.
ــاره  وزير خارجه امارات در بخش ديگري از اين ديدار با اش
ــور  ــرفت هر كش ــه اين كه به اعتقاد ما امنيت، آرامش و پيش ب
ــت، از  ــورهاي منطقه تاثيرگذار اس ــر ديگر كش ــه ب در منطق
تالش هاي به  عمل  آمده براي موفقيت مذاكرات هسته اي در 
ــاله بر كل كشورهاي منطقه  ژنو قدرداني كرد و گفت: اين مس
ــرات مثبت آن بر ايران و  ــته و اميدواريم كه اث تاثير مثبت داش

منطقه منعكس شود. 
ــدن بخش هاي خصوصي دو  زمينه هاي جديد فعال تر ش
ــاي مختلف تجاري،  ــت همكاري ها در حوزه ه ــور، تقوي كش
ــت و  ــادي، انرژي، انرژي هاي تجديدپذير، محيط زيس اقتص

ــترك اقتصادي دو كشور در آينده اي  ــكيل كميسيون مش تش
ــات دو وزير  ــاي گفت وگو و توافق ــر محوره ــك از ديگ  نزدي

در اين ديدار بود.

درخواست امارات براي تشكيل كميسيون 
مشترك اقتصادي با ايران

ــيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان همچنين در ديدار با رئيس  ش
ــتي بين دو ملت افتخار  جمهور با بيان اين كه ما به رابطه دوس
ــكيل كميسيون  ــتار تش مي كنيم، گفت: دولت امارات خواس
ــور به توصيه رئيس دولت امارات  ــترك اقتصادي دو كش مش
است و در اين زمينه آمادگي دارد، روابط خود را در تمام زمينه ها 

بويژه همكاري ها در بخش خصوصي با ايران توسعه دهد.
ــور  هم د ر ديدار وزير امور خارجه امارات گفت:  رئيس جمه
ــعه است و  ــد و توس ايران خواهان منطقه اي با ثبات و رو به رش
ــاد و يكپارچگي، همكاري هاي اقتصادي  ــد با وحدت، اتح باي

را توسعه داد.
ــاني رياست جمهوري، حسن  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــران در ديدار وزير امور  ــالمي اي روحاني، رئيس جمهوري اس
خارجه امارات در تهران، پيشرفت امارات را پيشرفت جمهوري 
ــت و گفت: همواره بين ايران و امارات به  ــالمي ايران دانس اس

لحاظ فرهنگي و اقتصادي روابط بسيار نزديكي بوده است.
ــه زمينه ها با  ــط در هم ــعه رواب ــان اين كه توس ــا بي وي ب
ــتور كار دولت تدبير  ــورهاي منطقه، بويژه با امارات در دس كش
ــوالت اخير، فرصت خيلي  ــت، گفت: با توجه به تح و اميد اس
ــعه روابط سياسي و همكاري هاي اقتصادي  خوبي براي توس
ميان ايران و امارات ايجاد شده و ان شاء اهللا، تهران و ابوظبي از 

اين فرصت جديد، بهترين استفاده را خواهند برد.
ــي تحوالت دو دهه اخير در  ــاره به برخ رئيس جمهور با اش
ــران خواهان منطقه اي با  ــالمي اي منطقه گفت: جمهوري اس
ــدت، اتحاد و  ــت و بايد با وح ــعه اس ــد و توس ثبات و رو به رش
ــرده و همكاري هاي  ــت ك ــمت حرك ــي به اين س يكپارچگ

اقتصادي را توسعه داد.
رئيس جمهور با اشاره به حساسيت منطقه خاورميانه گفت: 
ــم و  ــاهد معضالتي چون تروريس ــا در منطقه خاورميانه ش م
افراطي گري هستيم كه متاسفانه چهره اي خشن از اسالم ارائه 

مي كند، حال آن كه دين ما، دين رحمانيت و برادري است.
ــي داريم كه با  ــا بيان اين كه ما هدف هاي مهم ــي ب روحان
اشتراك نظر و تعامل مي توانيم به آنها دست پيدا كنيم، آمادگي 
ــي، همكاري هاي  ــراي هرگونه روابط سياس ــورمان را ب كش
اقتصادي و بانكي و تعامالت فرهنگي بيشتر براساس اهداف 

مشترك دو كشور اعالم كرد.
در اين ديدار شيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان، وزير امور خارجه 
امارات نيز با اشاره به توافق هسته اي ايران با گروه 1+5 گفت: 
ــي جديدي را براي منطقه پديد آورده  توافق ژنو، فضاي تنفس
ــورهاي  ــرايط ويژه، فقط مختص ايران و كش ــت و اين ش اس
ــت؛ بلكه تمام كشورهاي منطقه نيز در آن  طرف مذاكره  نيس

سهيم هستند.
ــورمان  ــالمي كش ــن به رئيس جمهوري اس وي همچني
ــكالت ايرانيان مقيم  اطمينان خاطر داد كه دولت امارات، مش

اين كشور را بدقت بررسي،  پيگيري و مرتفع كند.

حمايت ائمه جمعه سراسر كشور از توافق ژنووزير خارجه امارات: مي خواهيم شريك ايران باشيم
امامي كاشاني: توافق ژنو، دروغ صهيونيست ها را برمال كرد

ــه روزه به تهران  ــت وزير سوريه كه براي سفري س نخس
ــت عصر ديروز در بدو ورود خود به تهران گفت: هدف  آمده اس
ــفر تبريك به مردم و مقامات ايران به  سبب موفقيت  از اين س
و دستاورد تاريخي آنان در توافق هسته اي ژنو است و مطمئن 
هستيم موفقيت جمهوري اسالمي ايران در پرونده هسته اي، 

آغازگر پيروزي هاي ديگري در منطقه خواهد بود.
ــتقبال  به گزارش واحد مركزي خبر، وائل الحلقي كه با اس
ــور خارجه وارد  ــاون عربي آفريقايي وزارت ام ــر نيرو و مع وزي
ــگاران گفت: اميدواريم  ــد، در جمع خبرن  فرودگاه مهرآباد ش
ــوريه را هم كه در اصل  ــه زودتر پيروزي بزرگ ملت س ــر چ ه

پيروزي محور مقاومت است، جشن بگيريم.
ــبات و  ــه روابط، مناس ــاره ب ــوريه با اش ــت وزير س نخس
ــور در زمينه هاي اقتصادي،  همكاري هاي مستحكم دو كش
ــن روابط گفت:  ــترش اي ــي و تاكيد بر گس ــي و فرهنگ سياس
ــد انرژي،  ــاي گوناگون مانن ــاره موضوع ه ــفر درب در اين س
ــث و تبادل نظر ــور زيربنايي بح ــرق و ام ــت، ب  نفت، بهداش

 خواهيم كرد.
ــوالت منطقه و ــايه تح ــدواري كرد در س ــار امي  وي اظه

ــتر ايران و سوريه اين سفر به   در چارچوب هماهنگي هاي بيش
مواضع مشترك و افزايش عمق روابط دو كشور منجر شود.

ــنبه (امروز)  ــه از ش ــا بيان اين ك ــوريه ب ــت وزير س نخس
ــات ايراني  ــا مقام ــون ب ــاي گوناگ ــرات را در زمينه ه مذاك
ــت ايران  ــئوالن و مقامات و مل ــرد، از مس ــم ك ــاز خواهي آغ
ــال هاي اخير  ــغ از محور مقاومت در س ــل دفاع بي دري به دلي
ــد، ــوريه ش ــگفت انگيز ملت س ــث پيروزي هاي ش ــه باع  ك
 تشكر كرد.هياتي اقتصادي و سياسي از جمله وزير امور خارجه 
ــفر به جمهوري اسالمي ايران  ــوريه، وائل الحلقي را در س س

همراهي مي كنند.

گفت وگوي تلفني بشار اسد با روحاني
رئيس جمهور كشورمان هم چهارشنبه گذشته به صورت 
ــوريه و امنيت  ــد درباره آخرين تحوالت س ــار اس تلفني با بش

منطقه اي گفت وگو كرد.
ــوي رئيس جمهور  ــن گفت وگوي تلفني كه از س وي در اي
ــد، با اشاره به ضرورت صلح و ثبات در منطقه  ــوريه انجام ش س
ــاس خاورميانه، گفت: بحران سوريه راه حل نظامي ندارد  حس
ــتقرار ثبات و صلح در كشور دوست سوريه يكي از اهداف  و اس
ــت، زيرا  ايران اساسا تروريسم و  ــالمي ايران اس جمهوري اس
افراطي گري را نه تنها خطري براي مردم سوريه مي داند، بلكه 

آن را تهديدي براي كل منطقه تلقي مي كند.
ــتيم بزودي  ــي در اين زمينه اظهار كرد: اميدوار هس روحان
ــور به  ــود و زندگي مردم آن كش ــوريه برقرار ش ــت در س امني

ــم و  ــوريه بر تروريس روال عادي بازگردد و با پيروزي ملت س
ــت آوارگان و ايجاد آرامش و ثبات  افراطي گري، زمينه بازگش
در آن كشور به وجود آيد.رئيس جمهور كشورمان درباره وضع 
مردم سوريه نيز گفت: ما از تمام توان خود براي ارائه كمك هاي 
سياسي و بين المللي و حمايت هاي بشر دوستانه از مردم سوريه 

استفاده خواهيم كرد.
روحاني افزود: جمهوري اسالمي ايران نگران مردم سوريه 
ــب امنيتي است بناراين  ــتان و با شرايط نامناس در فصل زمس
ــد تا منطقه اي با ثبات ايجاد كند تا ملت هاي منطقه  مي كوش

زندگي بهتري داشته و در امنيت كامل به سر برند.
ــحال هستيم در شرايطي كه  رئيس جمهور گفت: ما خوش
برخي مي خواستند دخالت بيگانگان بر مردم سوريه را تحميل 
ــنهاد حل موضوع سالح هاي  ــور با پذيرش پيش كنند، آن كش
شيميايي و عمل به كنوانسيون منع سالح هاي شيميايي، اين 
بهانه را از بيگانگان گرفت و اجازه نداد با دخالت آنها، منطقه به 

سمت بي ثباتي حركت كند.
ــد موفقيت هسته اي ايران  ــار اس در اين مكالمه تلفني، بش
ــرات ژنو،  ــت ايران در مذاك ــه و افزود: موفقي ــك گفت را تبري
ــروزي و موفقيت تمامي  ــت بلكه پي ــا موفقيت ايران نيس تنه
ــت كه ايران با اين اقدام خود  ــعه اس ــورهاي در حال توس كش

حقوق اين كشورها را نيز حفظ كرد.
ــال پايداري و  ــران پس از ده س ــد افزود: ملت اي ــار اس بش
ــيد و استحقاق اين پيروزي عظيم  مقاومت به نتايج بزرگي رس
ــت. او از حمايت هاي ايران در برقراري صلح و ثبات در  را داش

منطقه  تشكر كرد.

رايزني هاي نخست وزير سوريه در تهران
وائل الحلقي: هدفم از سفر به تهران، تبريك موفقيت ايران در مذاكرات   ژنو است

 بازديد بازرسان از كارخانه
 آب سنگين اراك؛ 17 آذر

ــازمان انرژى اتمى ايران با تكذيب خبرهاى  ــخنگوى س س
منابع غربى درباره بازديد بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى 
ــت  ــنگين اراك گفت: با موافقت ايران با درخواس از رآكتور آب س
ــان 17 آذر براى بازديد از كارخانه آب سنگين اراك  آژانس، بازرس

به ايران مى آيند. 
بهروز كمالوندي در گفت وگو با واحد مركزى خبر اظهار كرد: 
به دنبال سفرى كه آقاى آمانو مدير كل آژانس بين المللى انرژى 
ــت و بيانيه اى كه به اتفاق آقاى صالحى  ــته اى به تهران داش هس
ــد  بازرسان از كارخانه آب  ــد به درخواست اژانس مقررش امضا ش

سنگين اراك بازديد كنند.
ــده اين بازديد به  ــاس توافق انجام ش وى بابيان اين كه براس
ــت، گفت: اخيرا آژانس درخواست كرد  ــده اس صورت مديريت ش
ــى  به آنها  ــانش 17 آذر به ايران بيايند و ما هم بعد از بررس بازرس
جواب مثبت داديم و قرار است براى بازديد از كارخانه آب سنگين 
ــازمان انرژى  ــخنگوى س اراك نه رآكتور اراك به ايران بيايند .س
اتمى ايران  افزود: رآكتور اراك در طول سه سال گذشته به صورت 
ــه ماه يك بار مورد بازديد و بازرسى قرار مى گرفت  دوره اى هر س
ــائل  ــنگين چون فعاليت مرتبط با مس اما در مورد كارخانه آب س

هسته اى در آنجا وجود ندارد، اين بازديد صورت نمى گرفت.
ــالمي ايران از  ــانه ها ادعا كرده بودند جمهوري اس برخي رس
ــات اراك در تاريخ 8 آذر دعوت كرده  آژانس براي بازديد از تاسيس

و آژانس نيز اين دعوت را پذيرفته است.
ــهر  ــتان بوش ــن  درباره زلزله اخير در اس ــدي همچني كمالون
ــچ گونه تاثيرى بر  ــديدتر از آن هي ــت:  اين زلزله و حتى ش نيزگف
ــا م ظرفيت و قدرت فعاليت مى  ــن نيروگاه ندارد ونيروگاه با تم اي
ــازمان انرژى اتمى ايران افزود: نيروگاه بوشهر  كند.سخنگوى س
ايمن ترين نيروگاه در سطح جهان است و قرار است ما اين نيروگاه را 

به عنوان نماد نيروگاه مقاوم و ايمن در سطح جهان مطرح كنيم.

ــادآوري  ــف ديروز با ي ــهرهاي مختل ــان جمعه ش امام
ــتگاه ديپلماسي كشور از تيم  دستاوردها و موفقيت هاي دس

مذاكره كننده قدرداني كردند.
ــاني ، امام جمعه  ــن خصوص آيت اهللا امامي كاش در همي
ــكر از تالش هاي تيم مذاكره كننده هسته  موقت تهران با تش
ــتن ديوار تحريم ها شد و  ــبب شكس اي  گفت: مذاكرات ژنو س

دروغ صهيونيست ها را نيز برمال ساخت. 
ــاني در خطبه هاي  ــت اهللا امامي كاش ــه گزارش ايرنا، آي ب
ــت ها با هزينه زياد  نماز جمعه تهران با بيان اين كه صهيونيس
مي خواستند ايران را مخل امنيت جلوه دهند، گفت: مذاكرات 
هسته اي، دروغ صهيونيست ها را برمال ساخت و جهان فهميد 

كه ايران هرگز به دنبال ساخت سالح اتمي نبوده است.
خطيب نماز جمعه با بيان اين كه مقام هاي اسرائيل، رذل و 
اوباش هستند، گفت: مردم دنيا از صهيونيست ها و مقامات اين 

رژيم جعلي متنفر هستند.
امام جمعه موقت تهران اظهار كرد: آن وقت آنها جمهوري 
ــالم و  ــالمي ايران را با آن نجابت، اصالت و تمدن با آن اس اس

واليت فقيه باعث ناامني منطقه و جهان مي خوانند؟
ــن تبليغ هايي عليه  ــود چني ــاني گفت: با وج ــي كاش امام
ــالمي؛ ولي خوشبختانه چهره كثيف و آلوده شما  جمهوري اس

بر دنيا روشن شده است.
ــكا و جهان غرب گفت:  ــردمداران آمري وي، خطاب به س
ــرائيل هستند و حمايت هاي شما از  ملت هاي شما دشمن اس
ــت كه فقط خودتان را در ذلت و  ــت ها به اين معناس صهيونيس
ــت ها  بدبختي به اين مردمان بدبخت و ذليل يعني صهيونيس

وصل مي كنيد.
ــري از خطبه هاي  ــاني در بخش ديگ آيت اهللا امامي كاش
ديروز با اشاره به مفاد ان.پي.تي تاكيد كرد: اظهارات وزير امور 
ــازي را قبول نكرديم،  خارجه آمريكا مبني بر اين كه ما غني س
ــت. غني سازي حق ملت هاست و مثل آن است كه  اشتباه اس
بگوييد كه من خانه را به شما مي فروشم؛ اما شما حق استفاده 

از تنفس در هواي آن مكان را نداريد و اين غلط است.
ــر خارجه آمريكا  ــاني به اظهارات وزي آيت اهللا امامي كاش
ــاند، اشاره  مبني بر اين كه تحريم ها ايران را به ميز مذاكره كش
ــت نه  ــاس معنويت اس كرد و گفت: عزت و اقتدار ايران بر اس
ماديت و از اين رو، تصور نشود كه ايران به خاطر تحريم ها پاي 

ميز مذاكره رفته است. 
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان كرد: اقتدار ايران برآمده 
ــت كه از مزاياي علم دوستي برخوردار  از حضور ملت ايران اس
است. اقتدار ايران به دانشگاه ها، جوانان خوش استعداد و نجيب 

و عالقه مند دانش است.
وي گفت: اين ملت، اهل ايثار و فداركاري است و اينهاست 
كه به ما عزت و اقتدار داده است، بنابراين قدرت ما به اين است 

نه به پول و حرف.
ــاني اظهار اميدواري كرد كه دولت مشكالت  امامي كاش

تمام امور به ويژه مشكالت اقتصادي را برطرف كند.

 حسيني بوشهري : توافق ژنو با هدايت مقام 
معظم رهبري حاصل شد 

ــيني بوشهري،  ــم حس به گزارش ايرنا، آيت اهللا سيدهاش
امام جمعه موقت قم هم  با قدرداني از تالش خستگي ناپذير 
ــته اي ايران بيان كرد: توافق نامه ژنو با  تيم مذاكره كننده هس
راهبري و ميدان دادن رهبر معظم حاصل شد و اين دستاورد 

عظيمي براي ايران اسالمي به شمار مي رود.
ــهد نيز گفت: رهبر  ــت اهللا علم الهدي، امام جمعه مش آي
ــوان «فرزندان انقالب»  ــالب از تيم مذاكره كننده به عن انق
ــياه نمايي، مردم ــا س ــت ب ــت نيس ــد و حاال درس ــام بردن  ن

 را مضطرب كنيم.
ــام جمعه موقت  ــدوي، ام ــن مه ــت اهللا سيدابوالحس آي
ــته اي ايران و گروه  ــاره به مذاكرات هس ــان هم با اش اصفه
1+5 در ژنو، گفت: در اين مذاكرات حق غني سازي اورانيوم 
براي ايران به رسميت شناخته و جمهوري اسالمي به صورت 

رسمي جزو 11 كشور داراي انرژي هسته اي جهان شد.
حجت االسالم والمسلمين سيدحسن عاملي، امام جمعه 
ــتان نيز گفت: واگذاري  اردبيل و نماينده ولي فقيه در اين اس
ــوي رهبري به هيات مذاكره كننده ايراني  اختيارات تام از س

در ژنو، به اين هيات شجاعت و جرات كافي داد.
ــدي، نماينده ولي فقيه در  ــت اهللا غياث الدين طه محم  آي
استان و امام جمعه همدان هم با قدرداني از تيم مذاكره كننده 
هسته اي كشورمان در ژنو اظهار كرد: نتيجه تيم مذاكره كننده 
ــت. اين موفقيت  ــران با 1+5 پيروزي براي ملت ايران اس اي

موجب خوشحالي دوستان ايران و ناراحتي دشمنان شد.
ــادي،  ــيداحمد ميرعم ــلمين س ــالم والمس حجت االس

ــه خرم آباد نيز  ــام جمع ــتان و ام ــه در لرس ــده ولي فقي نماين
ــته اي در ژنو هيمنه استكبار جهاني و رژيم  گفت: توافق هس

صهيونيستي را فرو ريخت.
ــام جمعه موقت  ــالم محمدباقر عبدوس، ام حجت االس
ــران در اين  ــش قهرمانانه اي ــرد: نرم ــز اظهار ك ــمنان ني س
ــم و قدرت هاي دنيا  ــد آمريكا و صهيونيس مذاكرات باعث ش
چهره واقعي شان مشخص شود. وي گفت: اين موفقيت نبايد 

ما را از اقتصاد مقاومتي غافل كند.
ــي دري نجف آبادي،  ــت اهللا قربانعل ــال، آي ــن ح در همي
ــد: پيروزي  ــتان مركزي يادآور ش ــه در اس ــده ولي فقي نماين
ــمند بود و افق  ــيار ارزش نمايندگان ايران در مذاكرات ژنو بس

روشني براي كشور در مناسبات خارجي گشود.
ــن مجتهد شبستري، نماينده ولي فقيه در  آيت اهللا محس
ــا قدرداني از تيم  ــرقي و امام جمعه تبريز نيز ب ــان ش آذربايج
ــان كرد: شجاعت و  ــته اي ايران خاطرنش مذاكره كننده هس
درايت رهبري نظام و حمايت معظم له از تيم هسته اي كشور، 

مذاكرات اخير ژنو را نتيجه بخش كرد.
 آيت اهللا سيد كاظم نورمفيدي، نماينده ولي فقيه در گلستان 
و امام جمعه گرگان هم بيان كرد: توافق و مذاكرات نشانگر اين 
ــت. ــت كه امروز ايران در دنيا از اهميت خاصي برخوردار اس اس

حجت االسالم سيدمحمد فخري، امام جمعه موقت اروميه هم 
گفت: توافق كسب شده در مذاكرات هسته اي ژنو، نشان دهنده 

حقانيت ملت انقالبي ايران است.
آيت اهللا عباسعلي سليماني، نماينده ولي فقيه در سيستان و 
بلوچستان و امام جمعه زاهدان نيز تاكيد كرد: تيم مذاكره كننده 

هسته اي مقتدرانه و حكمت مدارانه وارد عمل شد.

مصلحي: آمريكا طراح اصلي كارشكني فرانسه بود
ــه كارشكني كرد، ولي در حقيقت اين آمريكا بود  ــين اطالعات گفت: در ژنو 2 فرانس وزير پيش
كه مسئوليت اصلي را به عهده داشت، زيرا وقتي آمريكا موافقت خود را اعالم كند، فرانسه در اين 

ميان عددي نخواهد بود.
ــداف، كاركردها و آينده پيش رو» ــيج، اه ــه گزارش فارس، حيدر مصلحي در همايش «بس  ب

 كه در مدرسه حجتيه قم برگزار شد، در توضيح چرايي اين اقدام آمريكا خاطرنشان كرد: شكستن 
ــتند از كينه  ــتيزي ملت ايران هدف اصلي غرب بود، ضمن اين كه آنها مي خواس روحيه استكبارس

مردم ايران نسبت به خود بكاهند.

انتظاري كه به سر آمد
ادامه از صفحه اول

ــبوق  4ـ  يك نكته آزاردهنده در اين گفت و گو كه البته مس
ــابقه بود و در گفت و گوهاي مشابه قبل هم وجود داشت،  به س
اما اين بار پررنگ تر شده بود، رفتار دو نفر از گفت و گوكنندگان 
ــنيده ها و  ــود. نكته اي كه بنابر ش ــه آنها ب ــخنان متملقان و س
ــانه ملي در آن نقشي نداشته است؛ هر چند  ــته، رس مانند گذش

هزينه هاي آن را مي پردازد!
و اما سخن آخر؛ شمارش معكوس صد روز دوم، چهار روز است 
آغاز شده و روزها مثل برق و باد مي گذرد. صد روز دوم را نمي شود 
دوباره به كاستي ها و ضعف هاي دولت قبل پرداخت، پس دولت 
ــتي  ــكالت معيش بايد بتدريج وارد اقدامات عملي براي حل مش
ــكالتي مثل بيكاري شود. به اين منظور فضاي  ــتن از مش و كاس
ــود و از مهم ترين پيش نيازهاي  ــور بايد عملياتي و كاري ش كش
اين مهم فاصله گرفتن از موضوع هسته اي به عنوان تنها يا حتي 

مهم ترين موضوع است.

ديدار اول
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