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چهارمحال وبختيارى (8صفحه)، همدان، كرمانشاه
مازندران و شهرستان  مشهد

تيم ملى كشتى آزاد ايران، قهرمان سى وچهارمين دوره رقابت هاى جام تختى شد. جام تختى با شركت كشتى گيران ايران و 16 كشور خارجى در تهران برگزار شد/ عكس: محمد بابايى - ايرنا

مشكل قطع گاز در سراسر كشور برطرف شد

آيت اهللا موحدى كرمانى:

زبان آمريكا همچنان 
تهديد و تحريم است

روستايي كه از سبد كاال 
خبر ندارد

ــبد كاال نقل تمام محافل  ــن روزها كه بحث س اي
خبري و خانوارهاي ايراني است وحتي تعلق يافتن آن 
به برخي خانوارها محل بحث است، اما اهالي روستايي 
ــتيابي  ــتان چهارمحال و بختياري كه براي دس در اس
ــوب  ــور محس ــبد نيازمندترين مردم كش ــن س به اي
مي شوند، هيچ اطالعي از وجود چنين سبدي ندارند.

ــي» از توابع بخش مركزي  ــتان «موگوي دهس
ــتان  ــمال غرب اس ــگ در ش ــتان كوهرن شهرس
چهارمحال و بختياري و درنزديكي مرز اين استان 
با استان لرستان قرار دارد. دهستان موگويي شامل 
ــتا با جمعيتي در حدود 4500 نفراست. اين  15 روس
ــتان داراي 750 خانوار است و مركز دهستان  دهس

موگويي روستاي خويه  است.

ــه دليل  ــتان ب ــاله در زمس ــتان هرس اين دهس
ــره كامل قرار  ــرف در محاص ــاي فراوان ب بارش ه
ــه رفت وآمد با ديگر  ــرد؛ به طوري كه هرگون مي گي
مناطق استان براي آنها غيرممكن مي شود. نداشتن 
ــب،  ــرب مناس ــب، نبود آب ش ــل زندگي مناس مح
امكانات درماني و خدمات بهداشتي و... از مهم ترين 
مشكالت روستاهاي اين منطقه است. از سوي ديگر 
مردم روستاهاي اين منطقه سال هاست كه در انتظار 
ــبكه هاي تلويزيون هستند. به همين دليل  ديدن ش
نبود هرگونه زيرساخت هاي الزم براي اطالع رساني 
در اين منطقه سبب مي شود حدود 4500 نفر از اهالي 

آن هرساله در محاصره برف قرار گيرند
ادامه در صفحه 15

قاب كوچك

21

مخاطب
 سرمايه اصلى 
راديو قرآن است

 

گفت وگو

7

بايد برداشت دولت از 
صندوق توسعه ملي 
«صفر» شود
گفت وگو با دكتر بهمن آرمان
 كارشناس اقتصادي و عضو 
اسبق هيات امناي 
 حساب ذخيره ارزي

پرونده

10

شعارهاي انقالب 
تجلي شعور 
مردمي بود

سخنگوي شركت ملي گاز : فشار گاز اكنون به سطح مطلوبي رسيده ومشكلي بابت كمبود گاز وجود ندارد
ــخنگوي شركت ملي گاز، از وصل شدن گاز  س
مشتركان سراسر كشور خبر داد و گفت: گازرساني 

در كشور روال عادي دارد.
ــارزاده اظهار كرد:  ــانا، مجيد بوج به گزارش ش

ــي در مصرف گاز و  ــا همكاري مردم و صرفه جوي ب
ــركت ملي گاز ايران، گاز تمامي  تالش كاركنان ش
مشتركان كه در روزهاي گذشته با مشكل افت فشار 
ــه بودند، به طور كامل وصل  و قطعي پراكنده مواج

ــده است. وي افزود: جريان گاز هم اكنون در تمام  ش
ــتان هاي مازندران، كردستان  استان ها از جمله اس
ــور كامل  ــرقي و غربي به ط ــاي ش و آذربايجان ه
برقرار است. وي ادامه داد: فشار گاز اكنون به سطح 

مطلوبي رسيده، هيچ مشكلي بابت كمبود گاز وجود 
ندارد و تمام هموطنان داراي گاز هستند. بوجارزاده 
ــت در مصرف گاز صرفه جويي كنند تا  از مردم خواس

تمام مشتركان از گاز طبيعي بهره مند باشند.

  سس
راادد

1

 

گفت و گو با
محمدحسين محمدزاده
مدير راديو قرآن
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   وزارت خارجه به ياوه سرايى هاى كرى و شرمن 
پاسخ دندان شكن بدهد

  خانم شرمن مى گويد ايران با پول ما به فقرا غذا داد، درحالى كه 
اين پول ماست كه آمريكايى هاسال هاست آن را غصب كرده اند

حج 93 قسطي شد
ــازمان حج و زيارت گفت: به دليل آغاز زودهنگام ثبت نام از متقاضيان  رئيس س
حج، سال آينده تصميم گرفته شده است كه براي رعايت حقوق زائران، هزينه حج 

سال 93 را در دو قسط دريافت كنيم.
ــه ثبت نام كنندگان حدود  ــود وديع ــدي در گفت وگو با فارس افزود: س ــعيد اوح  س
يك ميليون و صد هزار تومان است كه اين مبلغ از هزينه ثبت نام متقاضيان كسر مي شود. 
رئيس سازمان حج و زيارت اظهار كرد:  هزينه حج براي سال 93 حداقل هفت ميليون و 

700 هزار تومان و حداكثر ده ميليون و 590 هزار تومان است .

شعار يكي از 
نمادهاي برتر 
انتقال پيام است

والدت امام حسن عسكرى (ع) مبارك باد

به دنبال پيگيري هاي حقوقي صدا و سيما

 24 شبكه 
رسانه ملي مجددا 

روي ماهواره 
اينتل َست 
قرار گرفت

ــانه ملي از ديروز روي ماهواره  ــبكه رس  24 ش
ــت و مردم دنيا به برنامه هاي اين  اينتل َست برگش

شبكه ها دسترسي پيدا كردند.
ــال گذشته در پي اقدامي  به گزارش جام جم، س
ــبكه  ــتي، 24 ش ــه و البي هاي صهيونيس خصمان
ــيماي جمهوري  تلويزيوني و برون مرزي صدا و س
ــاي اروپايي  و  ــران از روي ماهواره ه ــالمي اي اس
ــي،  ــت، هاتبرد، گلكس ــه عرب س ــيايي از جمل آس

اينتل ست و... حذف شد.
ــتمر حقوقي و  ــاي مس ــا پيگيري ه ــون ب اكن
ــازمان بين المللي ارتباطات  ــرده با س مذاكرات فش
ــبكه هاي  ش ــروز  دي از  ــو)  (ايتس ــواره اي  ماه
ــحر،  ــي وي، العالم، س ــد پرس ت ــي مانن تلويزيون
ــپان تي وي، الكوثر، جام جم و... روي ماهواره   هيس

اينتل ست بازگشت.
ــق رابطان  ــانه ملي از طري ــته رس ــال گذش س
ــديد  ــب اعتراض ش ــس مرات ــي و مجل بين الملل
ــالمي به قطع مستمر اين شبكه ها را  جمهوري اس
به اطالع نهاد هاي بين المللي رساند و پيگيري هاي 

حقوقي در اين باره همچنان ادامه دارد.

خطيب جمعه تهران با بيان اين كه زبان آمريكا 
ــت، گفت: دولتمردان  همچنان تهديد و تحريم اس
ــي كه در  آمريكايي با حرف هاي بي ربط و بي اساس
مورد ايران مي زنند، گستاخي خود را نشان مي دهند 
ــران حق دارد كه فرياد بزند «مرگ بر آمريكا».  و اي
ــران را هنوز خوب  ــد كرد كه اينها ملت اي وي تاكي
ــناخته اند و ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن با  نش
فرياد مرگ بر آمريكا پاسخ اين حرف هاي بي ربط، 

بي اساس و تهمت ها را خواهد داد.
ــت اهللا موحدي كرماني در  ــنا، آي به گزارش ايس
ــاره به  ــزاران در مصالي تهران با اش ــع نمازگ جم
ــردان آمريكايي افزود: آقاي  ــارات اخير دولتم اظه
ــرمن خيلي بي ادبي كردند. كلمات  كري و خانم ش
زشتي گفتند كه اين زشتي اليق خود آنهاست. خانم 
ــرمن گفته است، ايران با پول ما به فقرا رسيدگي  ش

كرده است. اين در حالي است كه آن پول مال ايران 
ــد. حاال به بركت  ــدودش كرده بودن بود و آنها مس
مذاكرات اخير، مقداري از اين پول را برگرداندند؛ در 
واقع آنها دزدي كردند. وي تصريح كرد: مي گويند 
ــك هاي بالستيك مي رود. در  ايران به سمت موش
ــوند  ــران فتنه بايد آزاد ش ــاي ديگر مي گويند س ج
ــت از  ــز گفته اند ايران بايد دس ــاي ديگر ني و در ج
تروريست ها بردارد. تروريست از ديد آنها حزب اهللا 
ــت كه از جان، مال و دين خود در برابر دشمنان  اس
ــنهاد مي كنم با تعقل  دفاع مي كند. من به آنها پيش
حرف بزنند. آيت اهللا موحدي كرماني افزود: ديگر از 
ــتباه بزرگ تر نمي شود كه مي خواهند براي  اين اش
ــاد داريم كه مردم  ــوريه تصميم بگيرند. ما اعتق س

سوريه بايد براي خودشان تصميم بگيرند. 
ادامه در صفحه 2

قهرمانى ايران در جام تختى
صفحه  18 



ادامه از صفحه اول
ــل بي ثباتي در  ــد كه اين حرف ما عام ــاال ادعا مي كنن ح

سوريه است.
ــت و قابل  ــا موق ــو تحريم ه ــد لغ ــت: مي گوين وي گف
ــت و نمي گذاريم اقتصاد ايران بهبود يابد. اينها  ــت اس برگش
ــت. مردم از وزارت  ــاس و بي ربط اس همه حرف هاي بي اس
ــخ  ــه اين پررويي ها پاس ــار دارند ب ــران انتظ ــه اي امورخارج
دندان شكن بدهد. آنها از نجابت و روح آرام وزير امور خارجه 
ــورمان آقاي دكتر ظريف سوءاستفاده كرده اند. به همين  كش
ــد در مقابل اين متكبران، تكبر  ــت وزارت امورخارجه باي جه

نشان دهد. ايران به اين تهديدها مي خندد.
ــا بيان اين كه در زمان مذاكره  ــام جمعه موقت تهران ب ام
ــود، گفت: من به آمريكايي ها  ــات مذاكرات بايد حفظ ش ادبي
ــر خودتان ادب  ــتيد و اگ ــما در حال مذاكره هس مي گويم ش
ــره را رعايت كنيد. من به آقاي  ــد، حداقل ادبيات مذاك نداري
ــليت مي گويم كه گرفتار مذاكره با اين افراد شده  ظريف تس
ــت، ولي يادمان نمي رود كه حضرت زينب(س) در زمان  اس
مذاكره با يزيد به او گفتند من به ناچار با تو سخن مي گويم و 

تو برايم مهم نيستي.
وي با اشاره به هشت سال شجاعت ايرانيان در جنگ با 
دشمن خاطرنشان كرد: ايران هشت سال جنگيد و سرافراز 
شد و دشمنان خودش را به زانو در آورد. جنگ با ايران يعني 
ــالم يعني جنگ با ايران. طي  ــالم و جنگ با اس جنگ با اس
اين سال ها، شما جز پشيماني چه دستاوردي داشتيد. ببينيد 
ــد. در حالي كه  ــاه را با خفت دور انداختن ــه مردم ايران ش ك
تمام جريان هاي استكباري جهان از شاه حمايت مي كردند 
ــوش نكنيد كه خداوند  ــه به طبس را فرام ــن حمل و همچني
ــما نشانه گرفت؛ البته مي دانيم كه  ــمت ش تير ابابيل را به س
ــت كه به خدا و اسالم توسل  همه اين عزت ها براي اين اس

كرده ايم.

22 بهمن؛ پاسخ مردم ايران
 به دشمني هاي واشنگتن

ــتانه آغاز  ــود كه در آس اين اظهارات در حالي  بيان مي ش
ــي كه هر روز بر  ــته اي و در حال ــازه اي از مذاكرات هس دور ت
ــتمداراني در واشنگتن كه مخالف تشديد فشارها  صف سياس
ــتند، افزوده مي شود، جان كري، وزير امور  بر كشورمان هس
ــورت گرفته با ايران  ــه آمريكا گفت كه توافق هاي ص خارج
ــان وزارت خزانه داري اين  ــوده و همزم ــاس اعتماد نب براس
ــركت در اروپا و خاورميانه را به اتهام ارتباط  ــور، چند ش كش

با ايران تحريم كرد.
در مقابل اين اظهارات و اقدامات تامل برانگيز كه نسبتي 
ــورمان اين  ــترك ندارد، مقامات كش ــا آغاز طرح اقدام مش ب
ــب براي جلب  ــنگتن را گامي به عق ــارات مقامات واش اظه
ــخ به  اعتماد مردم ايران ارزيابي و تاكيد كردند كه مردم پاس

اين ادعاها را در راهپيمايي 22 بهمن خواهند داد.
همزمان، روزنامه انگليسي اينديپندنت با اشاره به اشتياق 
كشورهاي مختلف جهان به  منظور افزايش تبادالت تجاري 
ــت كه اروپايي ها براي تجارت با  ــي نوش با تهران، در گزارش
ــي به اظهارات وزير خارجه آمريكا كه گفته بود،  ايران اعتناي

راه تجارت با ايران هنوز باز نشده است، نمي كنند.

كري: نظام تحريم ها همچنان باقي است
ــي. ان. ان  ــان كري در گفت وگويي با س ــا اين حال، ج ب
ــنگتن، درباره تاثير توافق  ــين واش ضمن تكرار مواضع پيش
ــازار ايران براي تجارت باز  ــو بر تجارت با تهران گفت: ب ژن
ــت.  ــت و ايران هم مي داند كه براي تجارت، آزاد نيس نيس
ــركت هاي  ــا از زمان حصول توافق ژنو، تحريم ها عليه ش م
ــران گفتيم كه به اعمال  ــاص را افزايش داده ايم. ما به اي خ
ــورهاي ديگر  تحريم ها ادامه مي دهيم و ما براي تمامي كش
ــر جاي  ــم كه نظام تحريم ها همچنان س ــن كردي نيز روش

خود باقي است.
به گزارش فارس، وزير خارجه آمريكا تاكيد كرد: فرانسه 
تجار خود را به اين كشور فرستاده است، اما نمي تواند تحريم ها 
ــوند  ــض كند. آنها در صورت چنين كاري تحريم  مي ش را نق
ــاله واقف هستند و ما به آنها تذكر  ــان نيز به اين مس و خودش
ــورهايي وجود دارند كه اجازه خواهند داشت  داده ايم، اما كش
انواع خاصي از تجارت را انجام دهند. فهرستي از مكان هايي 

وجود دارد كه در آنجا شما نمي توانيد تجارت كنيد، اما برخي 
مكان هايي وجود دارد كه اين كار در آنجا مجاز است. بنابراين 
ــازه دارند كارهايي را كه  ــود. افراد اج تجارت متوقف نمي ش
ــام دهند. اما هيچ كس لحظه اي نبايد  ــوز آن را دارند، انج مج
ترديد كند كه آمريكا آمادگي دارد تحريم هاي موجود را اجرا 
كند و تمامي هم پيمانان ما توافق دارند كه تحريم ها تا زماني 

كه توافق صورت بگيرد، وجود دارد.

توافق ژنو بر پايه اعتماد نبود
ــش كه آيا به  ــخ به اين پرس ــر خارجه آمريكا در پاس وزي
رئيس جمهور ايران اعتماد دارد، گفت: موضوع اعتماد نيست. 
ــاس اعتماد صورت نگرفته است. همه آنچه ما  هيچ چيز براس
ــتي آزمايي و گام هايي خاص  ــاس راس انجام مي دهيم براس
ــع مي توانم اينجا  ــت: بنابراين من به طور قط ــت.وي گف اس
ــينم و در چشمان مردم و در چشمان نتانياهو نگاه كنم و  بنش

ــرائيل و منطقه، امروز در مقايسه با  بگويم من معتقدم كه اس
قبل از زماني كه توافق(ژنو) حاصل شود، امن تر شده است.

ــورت نگيرد، تمامي گزينه ها  كري افزود: اگر توافقي ص
ــر در اختيار  ــز ديگ ــا هر چي ــا ي ــش تحريم ه ــه افزاي از جمل

رئيس جمهور آمريكاست.
ــتيم.  وي گفت: بنابراين ما اينجا هيچ  چيز را كنار نگذاش
نظام تحريم ها هنوز ميلياردها دالري را مصادره كرده كه اين 
پول ها مي توانسته به ايران بازگردد، اما به آنها نرسيده است. 
ــت و در حين مذاكرات درباره  اين پول ها هنوز در بانك هاس

برنامه هسته اي ايران در اختيار ايرانيان قرار نمي گيرد.
كري افزود: مبلغ اندكي پول داده شده است تا حسن نيت 

خود را نشان دهيم.

تحريم هاي جديد اشتباه است
وزير خارجه آمريكا در همين حال درباره افزايش تحريم ها 

ــروي فرآيند مذاكرات، گفت: آمريكا  عليه ايران در حين پيش
ــروه 1+5 توافق كرد كه در  ــه همراه ديگر همتايانش در گ ب
ــد. هم اكنون،  ــا افزايش پيدا نكن ــن مذاكرات، تحريم ه حي
ــويم كه مذاكرات را  ــئول ايجاد حركتي ش نمي خواهيم مس

از بين ببرد.

افخم: آمريكا بر نگاه غيرواقع بينانه خود اصرار دارد
ــي از واكنش ها در  ــخنان تازه كري بالفاصله با موج س
ــخنگوي  ــد و در همين باره س ــورمان روبه رو ش داخل كش
ــرار ادعاهاي وزير امور  ــخ به تك ــور خارجه در پاس وزارت ام
ــي در حالي كه بايد ــكا گفت: مقامات آمريكاي ــه آمري  خارج

 به دنبال جلب اعتماد افكار عمومي ايرانيان در قبال رويكرد 
ــند، ظاهرا همچنان بر  ــته خود باش خصمانه چند دهه گذش
نگاه غيرواقع بينانه و متوهم خود در قبال جمهوري اسالمي 

ايران اصرار دارند.
ــزود: در حالي كه فقط چند روز به آغاز دور جديد  ــم اف افخ
ــت، اين گونه اظهارات فضاي مثبت  مذاكرات باقي مانده اس

ايجاد شده بين ايران و 1+5 را تيره مي سازد.
ــتادگي  ــاره به ايس ــخنگوي وزارت امور خارجه با اش س
ــلم و مواضع اصولي  ــالمي ايران بر حقوق مس جمهوري اس
ــيني نكردن از آن، به طرف آمريكايي توصيه  خود و عقب نش
ــالمي ايران براي  ــار به جمهوري اس كرد از توهم ايجاد فش
ــيده و مسير  ــت كش ــته اي خـــود دس تغيير در مواضع هس

آزموده شده را مجددا طي نكند.
ــاره به برنامه سفر  ــخنگوي وزارت امور خارجه با اش س
ــي و اقتصادي به تهران گفت: الزم است  هيات هاي سياس
ــات آمريكايي به دور از تعصب و يكجانبه نگري با نگاه  مقام
ــكل گرفته در آن با  جدي به محيط بين الملل و تحوالت ش
ــم كنار آمده و از تالش هاي  ــت و يك واقعيت هاي قرن بيس
ــت بردارند. وي درخصوص  ــه عليه ملت ايران دس خصمان
ــركت هاي ايراني و  ــخاص و ش تحريم اخير آمريكا عليه اش
ــركت هاي طرف معامله با ايران گفت اقدام دولت آمريكا  ش
ــن نيت نداشتن اين كشور در آستانه  يك نمونه ديگر از حس
ــانگر اين واقعيت است كه آمريكا  مذاكرات آينده بوده و نش
تالش دارد قبل از دور جديد مذاكرات، فضاي منفي جديدي 
ــت  ــل كند. اين اقدام نه تنها با شكس ــر مذاكرات تحمي را ب
ــران را به دنبال  ــه اقدام متقابل اي ــد؛ بلك روبه رو خواهد ش

خواهد داشت.

تكرار تاكتيك تحريم
ــفيد درباره پرونده هسته اي  اما اظهارات مقامات كاخ س
ــير  ــنگ اندازي در مس ــور براي س ايران، تنها اقدام اين كش
اجراي توافق ژنو نيست؛  زيرا روز پنجشنبه وزارت خزانه داري 
آمريكا چند فرد و شركت جديد از اروپا و كشورهاي خاورميانه 
را به اتهام كمك به ايران براي دور زدن تحريم ها در فهرست 

سياه خود قرار داد.
ــرز، وزارت خزانه داري  ــزارش مهر و به نقل از رويت ــه گ ب
ــركت ها و افراد در زمينه كمك  آمريكا اعالم كرد كه اين ش
ــران براي دور زدن تحريم هاي مالي آمريكا عليه ايران  به اي
مجازات شدند. به موجب اين تحريم ها، اين شركت ها ديگر 
ــند. خزانه داري  نمي توانند با نظام مالي آمريكا در ارتباط باش
ــد آمريكا در  ــالم كرد كه اقدام جدي ــكا در بيانيه اي اع آمري
ــانه عزم  ــركت هاي ناقض تحريم هاي ايران نش تحريم ش
ــاي موجود عليه  ــه تحريم ه ــور براي ادام ــد اين كش و تعه
ــه داري آمريكا،  ــاس بيانيه وزارت خزان ــت. براس تهران اس
ــنبه به فهرست تحريم هاي  ــركت هايي كه پنجش افراد و ش
ــورهاي تركيه، اسپانيا، آلمان،  ــده اند، از كش آمريكا اضافه ش
ــتاين و امارات  ــران، ليختن اش ــتان، اي ــتان، افغانس گرجس
متحده عربي هستند. خزانه  داري آمريكا مدعي است كه اين 
شركت ها و افراد براي دور زدن تحريم هاي مالي عليه ايران و 
فروش نفت و انتقال فناوري نظامي به تهران كمك كرده اند؛ 
ــركت هاي  ــئوالن اين وزارتخانه، ش همچنين به گفته مس
اسپانيايي در دستيابي به تكنولوژي هسته اي به ايران كمك 
ــت  ــته اي ژنو  اس كرده اند. اين دومين بار از زمان توافق هس
ــركت هايي را به دليل نقض تحريم هاي  كه آمريكا افراد و ش
ــياه خود قرار مي دهد؛ تحريم هايي كه  ــت س ايران در فهرس
ــته اي  ــو، با طرح پاره اي ادعاها درباره پرونده هس از ديگرس

كشورمان همزمان شده است.
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مذاكرات ايران و آژانس؛ امروز در تهران
ــرژي اتمي،  ــي ان ــس بين الملل ــران و آژان ــرات اي  مذاك
ــش ماده اي، در تهران با حضور  در پي پايان اجراي توافق ش

نمايندگان ايران و آژانس برگزار مي شود.
به گزارش مهر، نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي 
ديروز وارد تهران شدند تا ادامه مذاكرات، امروز برگزار شود.  
ــتي رضا نجفي، نماينده ايران در آژانس  مذاكرات به سرپرس
ــس در امور پادمان ها  ــرو واريو رانتا، معاون مديركل آژان و ت
ــن مذاكرات ارزيابي از اقدامات  ــود.آژانس در اي برگزار مي ش
صورت گرفته را ارائه مي كند و طرفين درباره چگونگي ادامه 

همكاري ها، مذاكره مي كنند.
روايت زاكاني از مستندات هسته اي

ــخناني  عليرضا زاكاني، نماينده تهران در مجلس طي س
ــمي در قم مدعي شد: از شهريور امسال، دست هايي  در مراس
ــمندان هسته اي ما  ــده اند كه دانش ــور فعال ش در داخل كش
ــتوري داده شده كه تمام  ــنيده ام دس ــين كنند؛ ش را خانه نش
ــد كه معلوم  ــته اي را جمع آوري كنن ــتندات صنعت هس مس
ــت به كجا مي رود.به گزارش فارس، زاكاني اضافه كرد:  نيس
سايت هاي فردو و نطنز، حاوي 51 هزار پوشه مستندات است 

كه درخواست شده همه آنها منتقل شود.
باز هم يونسي، باز هم انتخابات مجلس

ــور در امور  ــژه رئيس جمه ــتيار وي ــي، دس ــي يونس عل
ــي جبهه  ــاي مذهبي در همايش هم انديش ــوام و اقليت ه اق
ــتان اصفهان گفت: پيروزي اصالح طلبان  اصالح طلبان اس
ــود تا يك مجلس شايسته  در انتخابات مجلس تكميل مي ش
دولت تدبير و اميد روي كار آمده و براي هميشه اين گفتمان 

را پايدار كند.
ــان اين كه همه اصولگرايان  ــه گزارش فارس، وي با بي ب
ــند،  و اصالح طلبان بايد مراقب افراطيون اين دو جريان باش
ــان مي خواهيم كه براي  ــت: از اصولگرايان و اصالح طلب گف

يك رقابت نفسگير براي مجلس آينده آماده شوند.
يونسي چندي قبل هم در جمع اعضاي ستاد انتخاباتي حسن 
روحاني در سيستان و بلوچستان از اعضا خواسته بود تا همچنان 
فعال باقي بمانند و براي انتخابات مجلس فعاليت كنند.اين گونه 
ــوي  ــوي يك مقام دولتي با انتقادات فراواني از س اظهارات از س
فعاالن سياسي روبه رو شده بود بخصوص اين كه تا انتخابات دور 

بعدي مجلس، هنوز بيش از دو سال مانده است. 
غرضي: آقازاده هاي در خدمت انقالب را 

فراموش نكنيم
ــت جمهوري  ــزد انتخابات رياس ــيد محمد غرضي نام س
ــته در برنامه تلويزيوني شناسنامه، كه ديروز از شبكه سه  گذش
ــد، در مورد پديده «آقازاده ها» كه از ابتداي  ــيما پخش ش س
ــت كه ما  ــور گفت: حيف اس ــته، اين ط ــالب وجود داش انق
آقازاده هاي در خدمت انقالب را فراموش كنيم. آقا مصطفي 
و احمدآقا دو نفر از اين افراد بودند كه تاثير زيادي در انقالب 
ــور داريم كه  ــدر آقازاده موثر در اين كش ــتند. امروز چق داش
ــتند  هيچ خالفي انجام نداده اند؟  چند تا از اين آقازاده ها هس
ــام داده اند و اين تصور را ايجاد كرده اند كه  ــه اقداماتي انج ك
هركس آقازاده باشد، آدم بدي است در صورتي كه اين نگاه 

ِ درستي نيست.
ــنيم، او در ادامه برنامه با اشاره به انتخابات  به گزارش تس
ــت جمهوري گفت: دولت آقاي هاشمي عكس العمل  رياس
دولت آقاي موسوي بود. دولت آقاي خاتمي هم عكس العمل 
دولت آقاي هاشمي و دولت آقاي احمدي نژاد هم عكس العمل 
ــت هم عكس العمل دولت  ــت آقاي خاتمي بود. اين دول دول
آقاي احمدي نژاد است. كساني كه نمي خواستند احمدي نژاد 
باشد، آمدند و به آقاي روحاني راي دادند. به من گفتند داري 
چيكار مي كني؟ گفتم من از انقالب دفاع مي كنم نه از خودم، 

حرف من اين است كه به انقالب راي دهيد.

پيام تسليت رهبر انقالب در پي 
درگذشت آيت اهللا موحد ابطحي

ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس
باصدور پيامي، درگذشت عالم رباني آيت اهللا سيدمحمدباقر 

موحد ابطحي را تسليت گفتند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 

متن پيام رهبر معظم انقالب به شرح زير است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

درگذشت عالم رباني 
ــت اهللا آقاي  ــوم آي مرح
ــيدمحمدباقر  س ــاج  ح
ــد ابطحي اصفهاني  موح
ــه  ــه را ب ــه اهللا علي رحم
ــدگان آن مرحوم و  بازمان
ــدان محترم ابطحي  خان
ــوم ارادتمندان و  و به عم
مستفيدان از مقام علمي 
ــليت عرض  ــان تس ايش
ــع، متبع و متعبد و  ــم بزرگوار، فقيهي جام ــم. اين عال مي كن
ــيعه مرحوم  از پرورش يافتگان مكتب علمي مرجع بزرگ ش
ــأ آثار و  ــردي اعلي اهللا مقامه و منش ــت اهللا العظمي بروج آي
ــف آشنايان  ــان موجب تاس بركات متعدد بودند و فقدان ايش

به مقامات علمي و معنوي آن بزرگوار است.
از خداوند متعال علو درجات و حشر با اوليائش را براي آن 

مرحوم مسالت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي
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ــپاري مــــرحوم آيت اهللا  ــييع و خاكـــس ــم تش  مراس
موحد ابطحى، عصر ديروز با حضور جمعى از علما، روحانيون، 
ــف مردم در قم  ــار مختل ــئوالن اجرايى و اقش مديران و مس
ــته در  ــنبه گذش ــد.آيت اهللا موحد ابطحي، چهارش برگزار ش

هشتادو شش سالگى درگذشت.

پاسخ رهبري به استفتا 
درباره برگزاري نمايشگاه در مصلي

ــخ  حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب در پاس
ــتاد نماز جمعه تهران، حجت االسالم  ــتفتاي رئيس س به اس
ــاز جمعه در مصالي  ــيرمردي درباره اقامه نم ــيديداهللا ش س
ــگاه ها در مصلي، در حالي كه خود  ــران و برگزاري نمايش ته
نماز جمعه به اين مكان نياز دارد؛ فرمودند: «اقامه نماز جمعه 
ــت و اگر برپايي  ــاير امور اس ــده مقدم بر س ــي يادش در مصل

نمايشگاه ها مزاحم با نمازجمعه باشد جايز نيست.»

ديدار وزير كشور با مراجع تقليد
ــفر به قم با بعــضي از  ــنبه با س ــور، روز پنجش وزير كش

مراجع تقليد ديدار و گفت و گو كرد.
به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي در سفر يكروزه 
ــهر مقدس قم ابتدا با حجت االسالم والمسلمين  خود به ش
ــتاني، نماينده آيت اهللا سيستاني ديدار و  ــيد جواد شهرس س

گفت وگو كرد.
ــور در دفتر  ــود با حض ــاي خ ــه ديــــداره وي در ادام
ــع تقليد ديدار كرد و  ــت اهللا صافي گلپايگاني، با اين مرج آي

درباره مسائل مختلف به تبادل نظر پرداخت.
ــور پس از اين ديدار با حضور در مدرسه عـالي  وزير كش

امام سجاد، با آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي ديدار كرد.
ــبيري زنجاني  ــوي ش ــدار با حضرات آيات سيدموس دي
ــوي  ــي، نـــوري همداني، موس ــداهللا جــــوادي آمل و عب
اردبيلي و سيدمحمد علوي گرگاني از ديگر برنامه هاي وزير 

كشور بود.
ــاهرودي ديدار و  ــمي ش ــن با آيت اهللا هاش وي همچني

گفت وگو كرد.
ــائل اقتصادي و مذاكرات ژنو از جمله موضوعاتي بود  مس
ــي از آن را به مراجع تقليد ارائه كرد. كه رحماني فضلي گزارش

ديدارهاي وزيركشور با مراجع و علماي قم، گرچه بدون حضور 
ــانه هاي گروهي انجام شد، اما روابط عمومي  خبرنگاران رس
ــع بخش هايي از اين  ــم و همچنين دفاتر مراج ــتانداري ق اس
گفت وگوها را منتشر كردند كه بر اساس اين گزارش ها، توجه 
به ارزش هاي اسالمي، اجراي منويات مقام معظم رهبري، 
ــه، اعتماد نكردن  به غرب،  ــرورت حفظ وحدت در جامع ض
ــخصي در انتصابات، تالش براي رفع  پرهيز از تمايالت ش
ــري از بخش  خصوصي در  ــكالت اقتصادي و بهره گي مش
ــور از اهم ديدگاه هاي مراجع تقليد در ديدار با  ــعه كش توس

عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور بود.

آيت اهللا موحدي كرماني
 امام جمعه موقت تهران

آقاي كري و خانم شرمن خيلي بي  ادبي كردند و كلمات زشتي 
بر زبان آوردند كه اين زشتي اليق خود آنهاست. اينها ملت 

ايران را هنوز نشناخته اند و ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن 
با فرياد مرگ بر آمريكا پاسخ اين حرف هاي بي ربط، بي اساس 
و تهمت ها را خواهد داد. آنها از نجابت، روح آرام و متواضعانه 
وزير خارجه ما سوءاستفاده كردند و هر چه آقاي ظريف ادب 

بيشتر در مذاكره نشان داد آنها بي ادب تر شدند.

آيت اهللا جوادي آملي
غرب بايد بداند كه ما يك سر و گردن از آنها باالتر هستيم... 

جنگ جهاني اول و دوم در پرونده سياه همين اعضاي گروه 5+1 
است و همين گروه بودند كه ده ها ميليون نفر را به كشتن دادند 

و اين نكات بايد در جلسات خصوصي تذكر داده شود.

محمدجواد ظريف
 وزير امور خارجه

من احساس مي كنم اين افراد براي مصرف داخلي خود 
حرف هايي مي زنند و خودشان هم مي دانند اين صحبت ها هيچ 

ارزشي ندارد... مردم در 22بهمن پاسخ حرف هاي بي ارزش 
مقام هاي آمريكايي را مي دهند.

بيانيه 202 نماينده مجلس 
درباره سخنان چند روز قبل 
معاون وزير خارجه آمريكا

توهين هاي اين مسئول آمريكايي دقيقا نشان دهنده خوي 
استكباري و شيطاني آمريكاي جهانخوار بود كه در هفته هاي 

اخير از طرف مسئوالن مستكبر آمريكا تكرار شده است. 
بديهي است كه ملت غيور و غيرتمند ايران اسالمي پاسخ اين 
ياوه گويي ها را در راهپيمايي روز 22 بهمن امسال خواهد داد.

آيت اهللا مهدوي كني
 رئيس  مجلس خبرگان رهبري

تهديد نظامي عليه ايران از سوي آمريكا مصرف داخلي دارد... 
دشمن بداند ايران كشوري نيست كه بتواند با آن بجنگد.

علي اكبر واليتي، مشاور امور 
بين الملل رهبر معظم انقالب

آمريكايي ها آنچه در عمل نتوانستند انجام دهند، در ادبيات 
سخيف مسئوالن سطح پايين خود بيان مي كنند... اين گونه 

گزافه گويي ها و لفاظي ها با ادبياتي سخيف براي ملت 
بزرگ ايران كمترين اهميتي ندارد... ايران ذره اي از حقوق 

 هسته اي خود عقب نشيني نخواهد كرد و اين مذاكرات 
در صورت حسن نيت طرف مقابل ادامه خواهد داشت.

سردار اميرعلي حاجي زاده 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه

توانمندي دفاعي و نظامي جمهوري اسالمي، آمريكايي ها را 
عاجز كرده و مسئوالن اجرايي كشور نبايد نگران تهديدهاي 
آنها باشند؛ زيرا دولت آمريكا ضعيف تر از آن است كه ايران 
را تهديد كند. آمريكا به دنبال ايجاد رعب و هراس به منظور 

كسب امتياز است.

آيت اهللا جنتي
 دبير شوراي نگهبان

ياوه گويي هاي آمريكا براي عقب نشيني كردن 
ملت ماست وگرنه خودشان با مشكالت بسياري مواجه هستند 

و بدهكارترين دولت ها هستند.

حدادعادل
 نماينده تهران در مجلس

اين حرف ها نشانه ضعف ملت ايران نيست، در واقع نشانه 
ضعف خود آمريكايي هاست، آمريكايي ها در سال هاي اخير 

روزبه روز دچار شكست هاي مفتضحانه بيشتر شده اند... آمريكا 
براي مصرف داخلي اش شاخ و شانه مي كشد.

مواضع مقامات كشورمان در قبال اظهارات اخير مسئوالن كاخ سفيد

ــه و  ــوه قضايي ــاون اول ق ــي، مع ــيدابراهيم رئيس س
ــه  ــيما گفت: در جلس ــوراي نظارت بر صدا و س ــس ش رئي
ــيما را با  ــازمان صداوس ــنبه (امروز)، نامه رئيس س روز ش
ــي و نتايج آن را  ــه  قوه مطرح، بررس ــور نمايندگان س حض
ــي اين مطلب  ــزارش فارس، رئيس ــالم مي كنيم.به گ اع
ــي و پنجمين سالگرد  ــيه مراسم بزرگداشت س را در حاش
ــد  ــالمي كه در مصالي كن برگزار ش  پيروزي انقالب اس

در جمع خبرنگاران مطرح كرد.
ــيما پس از  ــازمان صدا و س عزت اهللا ضرغامي، رئيس س
ــخنراني رئيس جمهور به وجود  تاخيري كه در پخش زنده س
ــتار  ــيما خواس ــوراي نظارت بر صدا و س آمد در نامه اي به ش
ــي اين موضوع شد.مصاحبه رئيس جمهور كه قرار بود  بررس
پس از اخبار ساعت 21 از شبكه يك تلويزيون پخش شود با 

يك ساعت تاخير انجام و پخش شد.
ــت را نقص فني  ــه برخي خبرگزاري ها عل ــن فاصل در اي
ــت جمهوري و برخي مخالفت رئيس  ــاط با نهاد رياس در ارتب

سازمان صداوسيما با پخش مصاحبه اعالم كردند.
ــات دفتر ــل از مقام ــز به نق ــا ني ــي خبرگزاري ه  برخ

ــخن گفته  ــدن مصاحبه س ــت جمهوري از منتفي ش  رياس
ــده  ــيما مانع  پخش آن ش ــتند رئيس صداوس و اعالم داش
ــي نيز بالفاصله اقدام به گفت وگو  ــت. شبكه بي .بي.س اس

با كارشناسان پيرامون اين موضوع كرد.

اما ماجرا چه بود؟
ــه با حضور  ــوي روحـــاني ك ــزارش صد روزه  از س ــه گ ارائ
ــرداي روز مصاحبه  ــد را همه به ياد داريم. ف ــه مجري انجام ش  س
ــيما به  دليل نحوه عملكرد مجريان،  انتقاد هاي زيادي به صداوس
سواالت ضعيف آنان و برخي رفتارها از سوي رسانه ها مطرح شد.

ــي خود با  ــت تعامل ــه لحاظ سياس ــيما ب ــه صداوس البت

رياست جمهوري از بيان چگونگي انتخاب مجـــــريان  از 
سوي مسئوالن دفتر رئيس جمهور خودداري كرد.

ــه مجري  ــي در ديداري كه چند روز بعد با س ــا ضرغام ام
ــت، در عباراتي  ــزار كننده گفت وگو با رئيس جمهور داش برگ
ــه نفره را آن  ــكاالت وارد بر اجراي س كلي اعالم كرد كه اش
ــه و صرفا ارائه  ــت يكطرف ــم در يك برنامه اي  كه قرار اس ه
ــد به رياست جمهوري گفته است. اما آنان اصرار  گزارش باش
به حضور سه مجري داشته اند. اخباري كه آن روزها منتشر شد 
حكايت از آن داشت كه مسئوالن دفتر رئيس جمهور حتي تيم 
فيلمبرداري اعزامي صداوسيما را نيز تغيير داده  و مسئوليت را 
به تيم ديگري سپرده است.عالوه بر اين گفته شد مسئوالن 
رياست جمهوري به مجريان اعالم كرده بودند كه قرار نيست 
هيچ چالشي در برنامه شكل بگيرد.اين اتفاق اولين گام دفتر 
ــت جمهوري مبني بر دخالت در كار صداوسيما و تعيين  رياس

مجريان (در مرحله اول) بدون هماهنگي بود.

گام دوم
ــابه افتاد. روز  در مصاحبه اخير روحاني نيز اتفاقي مش
ــه رئيس جمهور، محمدكاظم روحاني نژاد  قبل از مصاحب
ــوي دفتر رئيس جمهور انتخاب و به  به عنوان مجري از س
ــيما نيز موافقت خود را  ــيما اعالم مي شود. صداوس صداوس
ــئوالن  ــالم مي دارد. اما دقايقي قبل از آغاز مصاحبه، مس اع
ــكل  ــوند دفتر رئيس جمهور به ش ــيما مطلع مي ش صداوس
ــه دعوت از  ــالم، اقدام ب ــدون هماهنگي و اع ــتقلي و ب مس
ــه اين امر با  ــم پوريامين) ك ــري كرده اند (خان ــري ديگ مج
 اعتراض صداوسيما و با تاكيد بر ضـرورت هماهنگي مواجه

ــاي دوجانبه عمال به  ــدن گفت وگوه ــود.طوالني  ش  مي ش
 تاخير در مصاحبه انجاميده و در نهايت با پذيرش صداوسيما 

مصاحبه آغاز مي شود.

نامه ضرغامي
ــن اقدامات و ادامه  ــيما به دنبال اي ــازمان صداوس رئيس س
ــازمان  ــور در حدود و وظايف س ــر رئيس جمه ــالت دفت مداخ
ــازمان  ــوراي نظارت بر اين س ــي نامه اي به ش ــيما ط صداوس
ــت. خواستار تعيين  ــكيل شده اس ــه قوه تش كه از نمايندگان س
ــد.ضرغامي مي نويسد: با توجه به اهميت  تكليف موضوع ش
ــروع مصاحبه زنده تلويزيون رئيس جمهور  تاخيري كه در ش
ــت در باره  انتخاب مجري  ــمند اس محترم پيش آمد، خواهش
توسط روساي مختلف قوا و امتناع از پذيرش وظيفه قانوني و 

حرفه اي رسانه ملي اعالم نظر كنيد.
ــد در گفت وگوهاي  ــد و ديد آيا اين رون ــد منتظر مان باي
ــوراي نظارت ــالم نظر ش ــود يا اع ــر نيز تكرار مي ش  ديگ

 مي تواند مهر پاياني بر آن باشد.

شجاعي: انتخاب مجري با رسانه ملي است
ــري، عضو شوراي  در همين حال رمضان شجاعي كياس
مركزي نظارت بر صدا و سيما در گفت وگو با فارس اظهار كرد: 
اگر روساي قوا بخواهند گزارش دهند، نيازي به مجري نيست 
و در چنين حالتي رئيس قوه پشت دوربين قرار گرفته و گزارش 
مي دهد، اما اگر برنامه به شكل گفت وگو باشد مفهومش اين 

است كه رسانه بايد مجري انتخاب كند.
ــجاعي كياسري با بيان اين كه اختالف چهارشنبه شب  ش
ــر انتخاب مجري بود، تصريح كرد:  ــيما با دولت بر س صدا و س
صدا و سيما پذيرفت مجري روحاني نژاد باشد، اما روحاني نژاد 
ــت و گزارشگر است، پوريامين هم مجري چنين  مجري نيس

برنامه هايي نيست و مجري برنامه خانواده است.
نماينده مردم ساري در مجلس گفت: در مواقع اينچنيني 
ــيما نماينده افكار عمومي محسوب مي شود،  چون صدا و س

حق انتخاب مجري با اين سازمان است.
ــوراي نظارت بر  ــه امروز ش وي همچنين گفت: در جلس
ــت نامه جمعي از نمايندگان  ــيما قرار اس ــازمان صدا و س س
ــت كرده اند  ــيما نيز كه درخواس ــازمان صدا و س به رئيس س
ــيما  ــود تا در صدا و س فرصتي به مخالفان توافق ژنو داده ش
ــان را مطرح كنند،  ــره با موافقان اين توافق نظراتش در مناظ

بررسي مي شود.
ــيدمحمود  ــه به امضاي س ــا، اين نام ــزارش ايرن به گ
ــيني، محمدجواد كوليوند،  ــين نقوي حس نبويان، سيدحس
ــد كوثري، مهرداد  ــم كارخانه، محمد دهقان، محم ابراهي
ــي، زهره  ــك زاده، عليرضا زاكان ــدي كوچ ــاش، مه بذرپ
ــايي، محمد سليماني، ناصر سوداني،  طبيب زاده، حميد رس
ــوي ن ژاد، علي اصغر زارعي، سيدمسعود  ــيدمهدي موس س
 ميركاظمي، روح اهللا حسينيان، حسين نجابت و حسين طال 

رسيده است.  

بررسي نامه ضرغامي در جلسه امروز شوراي نظارت بر صدا و سيما

آيت اهللا موحدى كرمانى:

زبان آمريكا همچنان تهديد  و  تحريم است

هاشمي: غرب بايد عاقالنه تر 
رفتار كند

ــدار كارل  ــت نظام در دي ــخيص مصلح ــس مجمع تش رئي
ــرايطي براي گسترش  ــوئد اظهار كرد: ش بيلت، وزير خارجه س
همكاري ها فراهم آمده و اين يك زمينه سازي نمايشي نيست و 

محصول افكار مردم فرهيخته و آگاه ايران است.
ــنجاني در اين ديدار  ــمي رفس ــه گزارش ايرنا، آيت اهللا هاش ب
ــه بتوانيم  ــت ك ــرايطي كه االن وجود دارد فرصتي اس ــت: ش گف
ــت كه  ــب براي همكاري فراهم كنيم. طبيعي اس زمينه اي مناس
ــختگيري و مثل  اگر طرف هاي ما بخصوص غربي ها بخواهند س
هميشه بهانه جويي كنند؛ همين فرصت را هم از دست مي دهند.

ــازي نمي خواهيم. فقط  ــچ امتي ــما هي ــا از ش ــزود: م وي اف
ــيد و ما هم در چارچوب  ــميت بشناس مي خواهيم حق ما را به رس
مقررات بين المللي عمل كنيم. مطمئنم كه اگر چنين رفتار كنيد؛ 
ــر در حد اظهارات  ــويد. ولي اگ ــتقبال مردم ما روبه رو مي ش با اس
ــا را تحريك كند؛  ــد كه غرور مردم م ــنجيده، مطالبي بگويي نس
ــنجاني در بخش ديگري  ــمي رفس ــرر مي كنيد.آيت اهللا هاش ض
ــت: در اين  ــته اي گف ــاره به مذاكرات هس ــخنان خود با اش  از س
35 سال هميشه تحريم بوديم، شايد عام نبود ولي در خيلي چيزها 
ــت. االن كه اين شرايط پيش آمده؛  تحريم هاي جدي وجود داش
فكر مي كنم غربي ها بايد مقداري عاقالنه تر رفتار كنند. تحت تاثير 

كساني واقع نشويد كه ضدحقوق بشر واقعي هستند.
ــام گفت: به هر حال  ــخيص مصلحت نظ رئيس مجمع تش
ــته مالك  ــه جديدي باز كرديم. اگر بخواهيم گذش االن صفح
ــد، مطمئنم غرب ضرر مي كند. نمي خواهيم داوري  داوري باش
كنيم، گفتم كه بدانيد ايراني ها مسير صحيحي انتخاب كردند.

ــوئد نيز گفت: قبول مي كنم كه دو طرف  وزير امور خارجه س
در گذشته اشتباهاتي را مرتكب شده اند. حتي در سال هاي اخير 
ــته اي به  ــد درباره موضوع هس فرصت هايي بود كه حتي مي ش

توافق رسيد، اما به داليلي نشد.

ارائه پيشنهاد گردهمايي
 روساي جمهور پيشين به روحاني

ــن  ــنهادش به حس ــاره به پيش ــس مجلس با اش ــب رئي ناي
ــين  ــاي جمهوري پيش روحاني براي برگزاري گردهمايي روس
ــين هر ماه يك بار،  ــاي جمهوري پيش گفت: گردهم آمدن روس
ــاد مي كند حتي اگر آنها كاري نكنند و فقط  ــه وفاق ايج در جامع

يك چاي در كنار هم بنوشند.
ــه تلويزيوني  ــا باهنر، در برنام ــزارش ايرنا، محمدرض به گ
ــبكه سوم سيما كه پنجشنبه شب با حضور  ديروز، امروز ، فردا ش
ــد،  وي و مجيد انصاري، معاون پارلماني رئيس جمهور پخش ش
افزود: اشكال اصلي مسئوالن كشور در مجلس و دولت همواره 
اين بوده كه مسئوالن قبلي را زير سوال برده اند.وي افزود: بارها 
ــوزه انتخابيه و ورود به  ــه فردي پس از موفقيت در ح ــده ام ك دي
مجلس، مدعي شده كه پيش از او، هيچ كاري انجام نشده است.

ــدگان در دوره هاي  ــان اين  كه اين حرف همه نماين ــر با بي باهن
ــدگان مجلس ــا از نماين ــت، گفت: دولتي ه ــف بوده اس  مختل
ــي گرفته اند و در دو سال اول فعاليت خود،   در اين خصوص پيش

نان مطرح كردن نقاط منفي دولت قبلي را مي خورند.
ــي رئيس جمهور هم در اين برنامه تلويزيوني  معاون پارلمان
درخصوص نقد دولت گذشته گفت: نقد منصفانه در يك فضاي 
ــت زيرا فقط در اين صورت مي توانيم  ــب اقدامي الزم اس مناس
ــازيم.مجيد انصاري افزود: به طور  ــكلي درست بس آينده را به ش
ــدي يارانه ها،  ــراي هدفمن ــد دور اول طرح اج ــال بدون نق مث

نمي توانيم دور دوم را به شكلي درست اجرا كنيم.
ــكالت و  ــاون پارلماني رئيس جمهور اظهار كرد: اگر مش مع
ــته را نقد نكنيم،  ــتباهات تصميم گيري و تصميم سازي گذش اش
ــته را نقد نكنيم  ــت گذش ــيم، اگر قوانين نادرس به نتيجه نمي رس
ــم.وي تصريح كرد:  ــتي را به وجود آوري ــم قوانين درس نمي تواني
ــات دولت ها يا  ــي ناديده گرفتن زحم ــاي منصفانه به معن نقده
ــت.انصاري با بيان اين  كه امروز در حد  مجلس هاي گذشته نيس
ــود تا تصميمات درستي گرفته  ــيار ناقص از گذشته نقد مي ش بس
ــفيدنمايي  ــت، س ــياه نمايي بد اس ــود، افزود: همان طور كه س ش
ــي رئيس جمهور در  ــيب مي زند.معاون پارلمان ــور آس نيز به كش
ــت: اكثريت مردم ايران از تيم  ــخنان خود گف بخش ديگري از س
ــردار  مذاكره كننده حمايت مي كنند و وزير امور خارجه ايران را س
خط مقدم احقاق حقوق ملت ايران مي دانند.وي افزود: صداوسيما 
با برپايي نظرسنجي مي تواند به اين مهم دست پيدا كند.انصاري 
ادامه داد: مردمي كه ديروز از رزمندگان حمايت مي كردند امروز از 

راه شهداي هسته اي و تيم مذاكره كننده حمايت مي كنند.
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