
رييس جمهور در ديدار اصحاب رسانه:

به هر منتقدى، لقب وابسته به بيگانه ندهيم
 در طول 40 سال گذشته هيچگاه بيكارى، تورم و ركود به اندازه دولت قبل نبوده است

ــانه گفت:  ــور در ديدار با اصحاب رس رئيس جمه
ــوق ملت ايران در  ــى كه طرف مقابل به حق در صورت
ــذارد، زمان  ــى احترام بگ ــوب قوانين بين الملل چارچ

مذاكرات را در صورت لزوم تمديد مى كنيم.
به گزارش ايسنا، حسن روحانى در ديدار اصحاب 
ــاره به فرارسيدن ليالى قدر گفت: فرصت  رسانه با اش
ــن فرصت كوتاه  ــت، اما در همي ــيار كم اس تا اذان بس
مى خواهم از بيان سحرگاه امروز موالى متقيان حضرت 
ــروع كنم كه گفتند بسم اهللا و باهللا الى ملت  على (ع) ش
ــول اهللا فزت و رب الكعبه. كسى كه در لحظه خطر  رس
ــرق مباركش وارد  ــير زهرآلود بر ف و موقعى كه شمش
ــود نه هدف را فراموش مى كند و نه راه و نه يار  مى ش
ــول اهللا است و با  را در آن موقع به ياد خدا و به ياد رس
خداى كعبه،  كعبه اى كه مولود آن است سخن مى گويد 

و او را ياد مى كند.
رئيس جمهور كشورمان ادامه داد: بياييد كارى كنيم 
كه خداوند را از ياد نبريم. انقالب و اسالم را از ياد نبريم. 
ملت و سرزمين خود را از ياد نبريم و وحدت ملى را كه 

پايه اساسى قدرت ملى است فراموش نكنيم.
ــت است كه نياز به  ــخن درس وى ادامه داد: اين س
فرصت بيشترى است كه شما اصحاب رسانه سخنان 
ــز در آن فرصت باز نظرات  ــود را بيان كنيد و من ني خ

خود را بدون پرده و صريح بيان كنم.
ــاعات  روحانى افزود: در روز اميرالمومنين (ع) و س
ــت نيازمند  ــه صراحت مى گويم دول ــك افطار ب نزدي
ــانه و رسانه هاست، نه براى  حمايت همه اصحاب رس
خودش و نه به عنوان دولت يازدهم، بلكه براى اهدافى 

كه اهداف ملى است.
رييس قوه مجريه ادامه داد: آنچه را بنويسيم، بر آن 
اصرار كنيم، تيتر كنيم و ترويج كنيم كه خواست ملت 
است. امروز مردم ما اشتغال مى خواهند در روزگارى كه 
اين همه جوانان تحصيل كرده در كشور هستند، بيكارى 
وجود دارد. مردم پايان ركود تورمى را مى خواهند، در 
روزگارى كه در طول 40 سال گذشته هيچ گاه بيكارى، 
ــورم و ركود به اندازه زمان قبل از آغاز فعاليت دولت  ت
يازدهم نبوده است. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه مردم 
حل مشكالت اجتماعى، وحدت و اتحاد را مى خواهند، 
ــا را از هم جدا كنند، ما  ــت: نگذاريم كه ديگران م گف
ــه به جنگ با  ــانى ك ــم. اميرالمومنين حتى كس برادري
ــته بودند آن ها را برادران و اهل  حكومت او به پا خاس
ــن در برابر او  ــد. آن هايى كه در جنگ صفي قبله خوان

شمشير كشيدند از آن ها كلمه برادرى را دريغ نكرد.
ــى را كه به نفع نظام  رئيس جمهور ادامه داد: هركس
ــخن گفت  او را فردى وابسته به قدرت  و حكومت س
و يا رسانه او را وابسته به قدرت لقب ندهيد و هركسى 
ــتاى نقد  ــداى بلند و حرفى را در راس ــه نقدى با ص ك
ــته به  ــير حركت به زبان آورد، او را به عنوان وابس مس
ــتانه تحمل مان  ــه لقب ندهيم. روحانى افزود: آس بيگان
ــاال ببريم. همديگر را تحمل كنيم، همه به انقالب،  را ب
نظام، كشور و فرهنگ ايرانى و اسالمى افتخار مى كنيم. 
سليقه هاى مختلف را بپذيريم. دنياى امروز دنياى يك 

دستى نيست، بلكه دنيايى متنوع و متكثر است.
ــرات تيم  ــه مذاك ــاره ب ــوه مجريه با اش ــس ق ريي
ــورمان با گروه 1+5 گفت: اگر امروز  مذاكره كننده كش
براى ما روشن شود كه طرف مقابل ما در برابر حقوق 
و نظرات ملت ايران در چارچوب مقررات بين المللى 

ــه مى دهيم و اگر  ــت، به مذاكرات ادام احترام قائل اس
ضرورى و الزم باشد، زمان مذاكره را تمديد مى كنيم.

رئيس جمهور گفت: در حال حاضر تيم مذاكره كننده 

ــورمان با حوصله در حال انجام مذاكرات است و  كش
ــت كه وزير خارجه اش براى  ــخت اس براى دولت س
ــور باشد، ولى ما اين را  مدت مديدى در خارج از كش

پذيرفتيم و اين كار را انجام داديم تا به دنيا نشان دهيم 
كه اهل مذاكره و منطق هستيم.

روحانى گفت:  آنچه ما در اين مذاكرات مى خواهيم 

ــه خواهد بود.  ــت، چيزى كه به نفع هم برد - برد اس
ــرات به نفع ملت ايران، منطقه و  پيروزى در اين مذاك

همه خواهد بود.

رئيس جمهور با بيان اينكه ما به خاطر ثبات منطقه 
و منافع جهانى مذاكره مى كنيم و براى طرف مقابل نيز 
روشن شده است، گفت: تحريم ها ما را وادار به مذاكره 

نكرده است. ما از تحريم ها نترسيده و نمى ترسيم.
ــراى عبور از  ــت:  برنامه هاى دولت ب ــى گف روحان
ــل اين مذاكرات  ــكالت بدون درنظر گرفتن حاص مش
ــت. و از سوى ديگر اميدواريم كه طرف مقابل  بوده اس

نيز واقعيت را درك كرده باشد.
رييس قوه مجريه در بخش ديگرى از صحبت هاى 
خود با اشاره به مساله آزادى بيان و تاكيد بر اين موضوع 
در قانون اساسى گفت:  اگر متنى كه در حال حاضر به 
عنوان قانون اساسى در پيش روى ماست،  عنوان قانون 
اساسى را نداشت االن يك عده اى به آن اتهام مى زدند.

ــاره به اصول مندرج در قانون اساسى  روحانى با اش
در ارتباط با رسانه ها از جمله رسانه ملى گفت: در قانون 
ــاله آزادى بيان و نقش افكار عمومى در  اساسى بر مس
ــانه ملى تاكيد شده، البته با رعايت موازين اسالمى  رس
و مصالح كشور. تاكيد بر مصالح كشور شده نه مصالح 
ــت كه در قانون  ــه اى و جناحى. اين آن چيزى اس قبيل
اساسى ما آمده است. در قانون اساسى مهم ترين وظيفه 

رسانه را آزادى بيان عنوان كرده است.
رئيس جمهور خطاب به اهالى رسانه گفت:  دولت 
ــازنده را مى خواهد.  ــراه با نقد س ــما حمايت هم از ش
دولتمردان و كار ما را نقد دلسوزانه و سازنده كنيد. البته 
ــاس آنچه كه مقام معظم رهبرى فرمودند نه براى  براس

مچ گيرى و آزار.
ــور با  ــئوالن اجرايى كش وى ادامه داد: بگذاريد مس

راحتى فكر و ذهن بيشتر وظايف خود را انجام دهند.
روحانى با تاكيد بر اينكه نياز داريم كه تمام رسانه ها 
ــت  ــت را حمايت و نقد كنند، از جمله در سياس دول
ــت هاى  ــت خارجى و همچنين سياس داخلى، سياس
فرهنگى افزود: ما امروز به انسجام و وحدت ملى نياز 
داريم و بر همين اساس است كه دولت با همه مشورت 
مى كند و نظرات همه را اخذ مى كند. با اين جناح و آن 
جناح جلسه مى گذارد، نظرات آن ها را مى گيرد و از آن 

نظرات استفاده مى كند.
ــاس  ــرايط حس ــى با بيان اينكه امروز در ش روحان
ــرار داريم گفت: ما  ــى، منطقه اى و بين المللى ق تاريخ
ــت به دست هم بدهيم كه اختالفى كه دشمن  بايد دس

مى خواهد در جهان اسالم ايجاد كند اجرايى نشود.
ــه ايران  ــالش كنيم ك ــه بايد ت ــه داد: هم وى ادام
ــام مداراجويمان را به جهانيان معرفى  صلح خواه و نظ
كنيم. ما با كسى قصد جنگ نداشته و نداريم و به دنبال 
صلح با همه بوده ايم و امروز هم به دنبال صلح هستيم.

ــت:  دولت در  ــوراى عالى امنيت ملى گف رييس ش
سياست خارجى با عهدى كه با مردم بسته عمل مى كند، 
با منطق و استدالل با دنيا صحبت مى كند و تالش دارد 
ملت ايران را به عنوان ملتى آشتى جو به جهانيان معرفى 

كند و از حقوق حقه ملت ايران كوتاه نمى آيد.
ــربازان خط  ــه ادامه داد: امروز س رييس قوه مجري
مقدم ديپلماسى و مذاكرات هسته اى اين واقعيت را به 
جهانيان نشان داده اند كه ايران و دولت ايران اهل منطق 
و گفت وگو است و براى ايجاد اعتماد بيشتر و شفافيت، 
ــان داده و نشان خواهد داد. اما براى  از خود نرمش نش
حقوقى كه حقوق ملت ايران، خواست و مطالبه ملت 

ايران است ذره اى كوتاه نيامده و نخواهد آمد.

كوتاه از بهارستان  2   سياسىاخبار كوتاه
 با اقتصاد نيمه دولتى مشكالت 

مرتفع نمى شود
ــالمى با بيان اينكه انجام  ــوراى اس رئيس مجلس ش
درست خصوصى سازى پايه هاى اصالحات اقتصادى 
در كشور را رقم خواهد زد گفت: تا وقتى اقتصاد كشور 
نيمه دولتى باشد هيچ كدام از مشكالت مرتفع نخواهد 
شد. به گزارش مهر، على الريجانى در نشست كارگروه 
صنعت و دانشگاه با بيان اينكه يكى از مشكالت اساسى 
ــور مسئله پژوهش و ارتباط آن با صنعت است،  در كش
ــتيم كه بودجه كافى در  ــال ما موظف هس گفت: هر س
اليحه بودجه براى اين مهم در نظر بگيريم اما بازخوردى 
كه داريم خيلى مطلوب نيست چرا كه متاسفانه بودجه ها 
ــور از نظر  ــده كه اولويت هاى كش در جايى مصرف ش
ــادآورى وجود دغدغه   ــت.  وى با ي ــاورى نبوده اس فن
ــاد ارتباط بين  ــگى در خصوص چگونگى ايج هميش
ــگاهى با صنعت، تصريح كرد: البته  كارهاى علمى دانش
در اين راستا گاهى يك دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه 
به وجود آمد اما آن هم خيلى موفق نبود.  رئيس مجلس 
ــگاه و صنعت به  با بيان اينكه برقرارى ارتباط بين دانش
ارتقاى وضعيت كشور منجر مى شود، افزود: با توجه به 
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى لزوم ارتباط صنعت و 
دانشگاه از حساسيت بيشترى نسبت به گذشته برخوردار 
شده است.  الريجانى با تاكيد بر اينكه رشد علمى كشور 
منوط به رشد علمى و صنعتى آن است، گفت: تا زمانى 
كه مشكالت و موانع رشد علمى و صنعتى كشور مرتفع 
نشود نمى توان به آينده كشور اميد داشت.  وى معافيت 
مالياتى و همچنين معافيت از پرداخت حق بيمه را يكى 
از راه هاى رشد پژوهش در كشور خواند و تصريح كرد: 
ــگران، اساتيد و  ــيه امن براى پژوهش تا زمانى كه حاش
نخبگان ايجاد نشود كشور در مسير رشد علمى و بهبود 

شرايط اقتصادى حركت نخواهد كرد.
 

غربى ها با صداقت تصميم گيرى كنند
ــا صداقت خود را  ــبزوار گفت: ايرانى ه نماينده س
ــته اى و در عمل نشان داده اند و حاال  در مذاكرات  هس
نوبت طرف هاى غربى است كه ضمن احترام به حقوق 
ــا صداقت تصميم گيرى كنند. رمضانعلى  ملت ايران ب
سبحانى فر در گفتگو با خانه ملت گفت: بخش عمده 
كاركارشناسى مذاكرات جامع  هسته اى ايران و گروه5+1 
انجام شده است و طرفين در سطح حاكميتى بايد تصميم 
ــتر مربوط به غربى ها  گيرى كنند.البته اين موضوع بيش
است،زيرا طرف ايرانى مواضع خود را شفاف اعالم كرده 
ــت. وى گفت:  على رغم آنچه كه در تفاهم نامه ژنو  اس
آمده است؛ مدت زمان مذاكراتى كه در وين برگزار شد 
ــت و  با توجه به حجم واهميت موضوع كوتاه بوده اس
ــد. اين نماينده مجلس  تمديد آن معقول به نظر مى رس
ــوراى اسالمى روند مذاكرات را تا كنون مثبت و روبه  ش
جلو توصيف كرد و گفت: در فرصتى كه پس از تمديد 
ــت، كشورهاى غربى بايد از  مذاكرات حاصل شده اس
زياده خواهى خود دست بردارند. رمضانعلى سبحانى فر 
ــدار درباره اشتباه تاكتيكى طرف غربى براى  ضمن هش
گرفتن امتياز از جمهورى اسالمى گفت: ملت و حكومت 
ايران به هيچ وجه زير بار زياده خواهى هاى طرف غربى 
نمى روند و همان طور كه تيم مذاكره كننده  هسته اى هم 

نشان داده است از حقوق ملت خود كوتاه نمى آيند. 

پاسخگويى رئيس رسانه ملى 
عضو ناظر مجلس در شوراى نظارت بر صداو سيما 
ــارت بر صداو  ــوراى نظ درباره موثر نبودن نظارت ش
ــوراى نظارت از هر قوه  ــيما، با اشاره به اينكه در ش س
دو نفر عضو هستند، گفت: قانون صداو سيما و شوراى 
ــت.  ــارت در حال حاضر  قانون الزم االجرايى نيس نظ
سيد رمضان شجاعى كياسرى در گفت و گو با خانه ملت، 
افزود: در قانون اداره صداو سيما اين نقص اصالح شده 
ــود.   ــى مى ش و به زودى در صحن علنى مجلس بررس
وى افزود:  اصالحات انجام شده در اين قانون، رييس 
ــازمان را در مقابل شوراى نظارت پاسخگو مى كند.   س
ــيما بر  ــوراى نظارت بر صداو س ــه گفته اين عضو ش ب
اساس اصالحات انجام شده ، شوراى نظارت مى تواند 
ــازمان صداو سيما تذكر دهد و اگر رييس  به رييس س
سازمان به تذكرات شورا گوش نكند كارت زرد خواهد 
گرفت ضمن اينكه به دفتر رهبرى اعالم تخلف خواهد 
شد. شجاعى كياسرى دراين باره كه آيا اصالح صورت 
ــر اين كه رهبرى بر  ــى مبنى ب گرفته مغاير قانون اساس
ــازمان صدا و سيما نظارت مى كند ، نيست ، گفت: اين  س
اصالح مغاير قانون اساسى نيست و  رهبرى هم بارها 
تاكيد كرده اند كه  درباره اداره صداو سيما من فقط حكم 

مى دهم و نظارت بايد به عهده شوراى نظارت باشد.

ـ شمال سوال درباره آزادراه تهران 
ــوال از وزير راه و  ــت: طرح س ــهر گف نماينده نوش
شهرسازى درباره دليل بالتكليفى قطعات پروژه آزادراه 
تهرانـ  شمال به زودى مطرح مى شود. به گزارش فارس؛ 
ــاره به اينكه پروژه آزادراه  ــم احمدى الشكى با اش قاس
تهران ـ شمال جزو اولويت هاى ما محسوب مى شود، 
ــرفت اين  گفت: تا اين لحظه اتفاق خاصى درباره پيش
ــت. وى با اعالم اينكه قطعه دو و  پروژه صورت نگرف
ــمال همچنان در بالتكليفى به  ــه آزاد راه تهرانـ  ش س
سر مى برد، اظهار داشت: عمليات اجراى قطعه يك اين 
آزادراه نيز به كندى پيش مى رود. نماينده نوشهربا بيان 
اينكه طرح سوال از وزير راه و شهرسازى به همراه ساير 
نمايندگان درباره دليل بالتكليفى قطعات دو و سه پروژه 
آزادراه تهران ـ شمال تحويل هيئت رئيسه شد، گفت: 
االن سوال در كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى در 

حال بررسى است و به زودى مطرح مى شود.

ساماندهى ميادين براى حذف دالل ها
عضو كميسيون كشاورزى بر لزوم ساماندهى ميادين 
ميوه و تره بار براى حذف دالل ها در بازار ميوه تاكيد كرد 
ــت: غرفه هاى ميادين ميوه و تره بار بايد به افرادى  و گف
ــاورزى  ــه توليدكننده محصوالت كش ــود ك واگذار ش
هستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ حبيب اهللا برومند 
ــت:  ــازار ميوه اظهار داش ــور دالل ها در ب درباره حض
ــهردارى ها بازارى به نام بازار ميوه و تره بار در نقاط  ش
اصلى كالن شهرها با هدف عرضه مستقيم محصوالت 
ــر گرفتند تا  ــدگان در نظ ــه مصرف كنن ــاورزى ب كش
غرفه داران كه از توليدكنندگان بخش كشاورزى هستند، 
بتوانند توليدات خود را به صورت مستقيم عرضه كنند. 
ــده براى  ــيم ش وى با بيان اينكه على رغم اهداف ترس
ــاهد آن هستيم كه اين غرفه ها در اختيار  اين ميادين ش
ــت، ادامه  ــاورزى قرار نگرف توليد كنندگان بخش كش
ــودجو و دالل  داد: اين غرفه ها به مركزى براى افراد س
تبديل شده و سازمان ميوه و تره بار كه سازمان عريض 
و طويلى و تحت نظر شهردارى است اين ميادين را به 

خوبى ساماندهى نكرده است.

مراسم سوگوارى شهادت 
موالى متقيان در حضور رهبر انقالب

ــالروز ضربت خوردن موالى متقيان حضرت  در س
ــم سوگوارى و  ــالم، مراس اميرالمؤمنين على عليه الس
عزادارى آن امام همام، با حضور قشرهاى مختلف مردم 
و رهبر معظم انقالب اسالمى، در حسينيه امام خمينى(ره) 
ــد. به گزارش ايلنا، در اين مراسم بعد از اقامه  برگزار ش
ــزاى موالى متقيان  ــركت كنندگان در ع نماز ظهر، ش

حضرت على عليه السالم به سوگوارى پرداختند.

گفت وگوى تلفنى 
درباره غزه و مذاكرات هسته اى

ــه به دنبال  ــورمان عصر جمع رييس جمهورى كش
ــف بار غزه به ويژه پس از تشديد حمالت  اوضاع تاس
ــاه و مظلوم  ــتار مردم بى گن ــتى و كش رژيم صهيونيس
ــا والديمير پوتين،  ــوى تلفنى ب ــطين، در گفت وگ فلس
ــوالت مربوطه و  ــيه، آخرين تح ــور روس رييس جمه
ــى  ــرورى در اين خصوص را مورد بررس اقدامات ض
قرار داد. به گزارش ايسنا، حسن روحانى در اين مكالمه 
تلفنى تهاجم رژيم صهيونيستى را اقدامى جنايت كارانه و 
ضدبشرى خواند كه با تداوم محاصره غزه و كشتار زنان 
و كودكان بى گناه تراژدى غمگينى را دامن زده است كه 
در تاريخ قرن جديد كم سابقه است.  رئيس جمهورى با 
اشاره به ضرورت اقدام فورى مجامع بين المللى به ويژه 
شوراى امنيت سازمان ملل در توقف كشتار و سركوب 
مردم بى گناه، خواستار توقف فورى تجاوز اين رژيم و 
محكوميت اقدامات جنايتكارانه و لغو فورى محاصره غزه 
براى كمك رسانى به مردم به ويژه مجروحين اين جنايات 
شد. او در اين گفت وگو به تحوالت عراق و سوريه نيز 
پرداخت و با بيان ضرورت مبارزه با تروريسم كه معضلى 
خطرناك براى منطقه است و با تاكيد بر يكپارچگى عراق 
و وحدت سرزمينى آن كشور، همكارى منطقه اى براى 
ــم و خشونت و افراط در عراق  مبارزه قاطع با تروريس
ــاى قانونى پس از  ــكيل نهاده و ايجاد ثبات جهت تش
ــور شد. درادامه اين گفت وگو دو  انتخابات اخير آن كش
طرف آخرين وضعيت روابط و مذاكرات هسته اى را نيز 
مورد بررسى قرار دادند.  رئيس جمهور كشورمان با مثبت 
خواندن تحوالت روابط دوجانبه و پيشرفت هاى اجرايى 
ــانگهاى،  ــور در مذاكرات ش به دنبال توافقات دو كش
ــد همكارى ها را خوب قلمداد كرد و بر تداوم اين  رون
ــيه نيز در  همكارى ها تاكيد كرد.  رئيس جمهورى روس
ــاره به اقدامات  اين گفت وگو درباره جنايات غزه با اش
ــور به ويژه از  ــگيرانه خود براى جلوگيرى آن كش پيش
آغاز حمله زمينى، اوضاع غزه را نگران كننده و غير قابل 
تحمل خواند و اظهار كرد: كشورهاى مؤثر مى بايست 
تمام تالششان براى آتش بس فورى و رسيدگى به مردم 
بيگناه را به كار بندند. پوتين با بيان نگرانى هاى كشورش 
ــورد تحوالت عراق و ضرورت حمايت از دولت  در م
ــد بر وحدت و يكپارچگى  ــور و با تاكي قانونى آن كش
عراق، مبارزه با تروريسم را ضرورتى انكارناپذير دانست 
ــتار همكارى تمامى كشورهاى منطقه در اين  و خواس
ــيه تحوالت روابط  ــد.  رئيس جمهورى روس مبارزه ش
دوجانبه را مثبت و پيشرفت هاى مذاكرات اخير هسته اى 
را اميدوار كننده خواند و با بيان ضرورت ادامه مذاكرات 
براى توافق و تاكيد بر نقش فعال كشورش در به نتيجه 
ــيدن اين امر، از توسعه همكارى هاى دوجانبه ابراز  رس
رضايت كرده و بر تداوم اقدامات دو كشور براى ايجاد 

امنيت منطقه تاكيد كرد.

مسلمان كشى به خاطر بدفهمى 
وزير كشور دولت اصالحات آنچه كه امروز جامعه 
ــكل كرده است بدفهمى از قرآن و  اسالمى را دچار مش
تنگ نظرى دانست و گفت: اينكه برخى افراد نمى توانند 
يكديگر را بفهمند به خاطر بدفهمى قرآن و تقديس آن 
است بدون اينكه در عمل به آن توجهى كنند. به گزارش 
ايلنا، عبدالواحد موسوى الرى در مراسم شب نوزدهم 
ــينيه فاطمه الزهرا گفت: در ميان روزها، شب ها و  حس
لحظات ارزشمند ماه رمضان، شب قدر از ويژگى هاى 
فوق العاده اى برخوردار است و طبق سوره قدر در اين 
ــب قرآن نازل شده است. عضو مجمع روحانيون با  ش
ــف از اينكه از زمان نزول قرآن كريم تا كنون،  ابراز تاس
ــمانى به عنوان كتاب ذكر و  ــتفاده از اين كتاب آس اس
ــرد: از بعد از پيامبر و  ــت، ابراز ك تفننى مطرح بوده اس
ــيان، صاحبان قدرت  در دوران حكومت امويان و عباس
ــا به دنبال حفظ قرآن بودند، همانگونه كه امروز در  تنه
ــيه خليج فارس روزانه هزاران كتاب  ــورهاى حاش كش
ــود و همه در حال خواندن اين كتاب  قرآن چاپ مى ش
آسمانى هستند اما كسى به فهم آن توجه نمى كند كه اگر 
ــئله مورد فهم قرار مى گرفت، اوضاع مسلمانان  اين مس
اينگونه نبود و شاهد اين همه خشونت نبوديم. موسوى 
ــط  ــى توس ــلمان كش الرى اقدامات افراط گونه و مس
ــلمانى را بدفهمى از قرآن دانست و گفت:  مدعيان مس
آنچه كه امروز جامعه اسالمى را دچار مشكل كرده است 
ــت. اين مسئله تنها به  بدفهمى از قرآن و تنگ نظرى اس
ــورهاى حاشيه خليج فارس مربوط نمى شود و در  كش
ــكل وجود دارد. اينكه برخى افراد  ايران نيز همين مش
نمى توانند يكديگر را بفهمند به خاطر بدفهمى قرآن و 
ــه در عمل به آن توجهى  ــت بدون اينك تقديس آن اس
ــايت ها كه از  ــه داد: برخى از همين س ــد. وى ادام كنن
ــود، به راحتى اخالق را زير پا  بيت المال ارتزاق مى ش
مى گذارند و بر هر كسى كه بخواهند برچسب مى زنند 
ــان از عدم پايبندى آنان به اسالم و قرآن  كه اين امر نش
است. كسانى على ابن ابى طالب را كشتند كه در جنگ 
نهروان قرائت قرآن شان ترك نمى شد. آنها قرآن را براى 
ــتند اما بدان عمل نمى كردند. عضو  تقديس مى خواس
مجمع روحانيون مبارز تاكيد كرد: عدم تامل و تدبر در 
قرآن، ظاهرگرايى خشونت بار را در پى داشت كه اولين 

نتيجه آن شهادت حضرت على (ع)؛ قرآن ناطق بود.

تجهيزات ناوشكن دماوند 
ــاران2 به عنوان  ــان جم ــا هم ــد ي ــكن دماون ناوش
جديدترين ناوشكن ايرانى قرار است به زودى رونمايى 
ــكن به رادار عصر كه يك رادار آرايه  ــود. اين ناوش ش
فازى سه بعدى و همچنين سامانه موشكى صياد2 تجهيز 
ــنيم، اين ناوشكن با حدود  ــده است. به گزارش تس ش
100 متر طول و بيش از 1300 تن وزن، از قدرت مانور 
ــاخت آن  ــى بااليى برخوردار بوده و هزينه س و چاالك
ــورمان، يك چهارم  ــالم مقامات نظامى كش نيز طبق اع
ــت. از مهمترين قابليت هاى  قيمت مشابه خارجى اس
اين شناور مى توان به تدافع، تهاجم و رهگيرى همزمان 
اهداف هوايى، سطحى و زيرسطحى، تجهيز به موشك 
كروز، اژدرافكن، سامانه هاى توپ 76 و 40 ميلى مترى، 
سامانه هاى پردازش رادارى، رادارهاى تاكتيكى سطحى 
ــاره كرد. رادار عصر قادر است اهداف را تا  و هوايى اش

شعاع 200 كيلومترى كشف كند. 

ــفرى  ــت ملى ايران در س ــوراى عالى امني دبير ش
ــووالن و فعاالن  ــت، ديدارهايى با مس كه به عراق داش
ــس از ورود به عراق  ــى عراق برگزار كرد. وى پ سياس
با آيت اهللا سيستانى، مرجع عالى شيعه و نورى مالكى، 
ــت وزير عراق ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش  نخس
ايلنا، نخست وزير عراق در ديدار على شمخانى پيروزى 
ــاى تكفيرى و  ــراق در برابر گروه ه ــت و دولت ع مل
ــتى را تبريك گفت و از حمايت هاى معنوى  تروريس
ــالمى ايران از ملت و دولت عراق تشكر  جمهورى اس

و قدردانى كرد. 
ــكيل پارلمان ملى و انتخاب سليم  نورى مالكى تش
ــراق را گامى مهم  ــس جديد مجلس ع الجبورى، ريي
ــتراك مساعى  ــى و اش ــعه روند سياس و موثر در توس
جناح هاى سياسى براى مديريت بحران جارى در عراق 
ــت. او هم چنين با توجه به اشتراكات دو ملت بر  دانس
برقرارى صلح، ثبات و امنيت در عراق تاكيد كرد. على 
شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران هم چنين 
ــفر به نجف اشرف عالوه بر زيارت مرقد موالى  در س
ــتانى و  متقيان حضرت على (ع)، با آيت اهللا على سيس
ديگر مراجع هم چون آيت اهللا حكيم، آيت اهللا فياض و 
ــير نجفى ديدار و با آنان گفت وگو كرد.  نيز آيت اهللا بش

ــن ديدارها مراجع عظام تقليد بر ضرورت حفظ  در اي
ــجام ميان مردم عراق در برابر تروريسم  وحدت و انس
وابسته و شكل گيرى فورى ساختارهاى سياسى قانونى 
بر اساس خواست و اراده مردم اين كشور تاكيد كردند. 
دبير شوراى عالى امنيت ملى نيز در اين ديدارها با تجليل 
از نقش مهم و منحصربه فرد مرجعيت در حفظ وحدت 
ملى و فتواى حضرت آيت اهللا سيستانى در شكل گيرى 
ــتيابى گروه هاى  ــيج مردمى برضد تروريسم، دس و بس
مختلف سياسى را به اجماع براى تشكيل ساختارهاى 
ــنودى دانست.  قانونى عراق موجب اميدوارى و خوش
ــس عراق گامى مهم و  ــت: انتخاب رييس مجل وى گف
ــير توسعه تفاهم و اشتراك مساعى  تعيين كننده در مس
ــكل دهى  ــى به منظور ش ــاى سياس ــه جناح ه مجموع
چارچوب هاى قانونى در اداره امور اجرايى اين كشور 
ــمخانى در جمع گروهى از رهبران سياسى  ــت. ش اس
جريان شيعى عراق گفت: هر دو كشور ايران و عراق، 

هدف دسيسه هاى مختلف خارجى قرار دارند.
 به گزارش ايلنا، على شمخانى دراين نشست كه به 
ميزبانى عمار حكيم رهبر مجلس اعالى اسالمى عراق 
ــرايط پيچيده سياسى  ــريح ش ــده بود، با تش برگزار ش
ــتراكات و پيوستگى هاى امنيتى دو  و امنيتى منطقه، اش

كشور را كه داراى مرزهاى طوالنى هستند، مورد تاكيد 
ــه هاى  ــور هدف دسيس قرار داد. وى گفت: هر دو كش
مختلف خارجى هستند و الزم است ظرفيت هاى امنيت 
ــازى جديد آنها در قالب همكارى هاى نرم افزارى  س
ــوراى  ــعه يابد. نماينده رهبر معظم انقالب در ش توس
عالى امنيت ملى، در بخش ديگرى از سخنانش، تمدن 
سازى براساس موازين دينى و بهبود شرايط معيشتى و 
اجتماعى را گامى در مسير افزايش اعتماد و همبستگى 

اجتماعى عنوان كرد. 
شمخانى همچنين تالشى را كه دولت و مردم عراق 
به عنوان پشتوانه هاى برنامه هاى نظامى، براى مقابله با 
ــم به كار گرفته اند، ابتكارى ارزنده دانست. در  تروريس
اين ديدار، عمار حكيم طى سخنانى پيوندهاى فرهنگى 
ــراق و ايران را  ــور ع ــى عميق ميان مردم دو كش و دين
ــات و امنيت در منطقه  ــب براى ايجاد ثب فرصتى مناس
ــت. وى گفت: مردم سلحشور و با ايمان عراق با  دانس
اتحاد و برادرى از اين مرحله تاريخى، با پيروزى عبور 
ــم روند افزايش همكارى و مودت  خواهند كرد. حكي
ــاير جناح هاى سياسى و  ــيعى و س ميان گروههاى ش
قومى عراق را اميدوار كننده و روبه جلو خواند. همچنين 
ــى در جمع خبرنگاران، با  ــوراى عالى امنيت مل دبير ش

اشاره به اوضاع حساس فعلى عراق گفت: خوشبختانه 
ــيعه، سنى و كرد،  ــى عراق اعم از ش جريان هاى سياس
ــرايط حساس فعلى را درك مى كنند. على شمخانى  ش
ــتين گام يعنى  گفت: جريان ها و احزاب عراقى، نخس
ــمى كار مجلس و انتخاب  برگزارى انتخابات، آغاز رس
ــته اند و گام بعدى را نيز  هيأت رييسه را خوب برداش
ــا حفظ وحدت و در كنار هم قرار گرفتن، برخواهند  ب

داشت.
دبير شوراى عالى امنيت ملى با يادآورى ظرفيت هاى 
ــور مى تواند نقش  بزرگ عراق، تأكيد كرد كه اين كش
مؤثرى در ثبات و امنيت منطقه داشته باشد. شمخانى، 
ــكالت عراق از بيرون به  با بيان اينكه بخش عمده مش
ــود، گفت: مردم عراق  ــور تزريق مى ش داخل اين كش
قادرند مشكالتشان را بدون دخالت خارجى حل كنند.

دبير شوراى عالى امنيت ملى:
ايران و عراق هدف دسيسه هاى خارجى هستند

خطيب نماز جمعه تهران گفت: مساله اسرائيل تنها 
به فلسطين اختصاص ندارد، بلكه آتشى براى خاكستر 
كردن دنياى اسالم است و بنابراين وظيفه  ما مسلمانان 
اين است كه در برابر اين غده سرطانى قد علم كنيم و 
ــرده مان را در روز قدس به رخ جهانيان  صف هاى فش
بكشانيم. به گزارش ايسنا، صديقى در خطبه هاى نماز 
ــرار دادن حمالت رژيم  ــه تهران با موردتوجه ق جمع
صهيونيستى به نوار غزه گفت: حمله ددمنشانه گرگ 
وحشى بى صاحب عنان گسيخته اسراييل به غزه وارد 
ــراييل را به عنوان يك گرگ  ــده و البته از ابتدا اس ش
براى دريدن گوسفندان منطقه ساختند و در آنجا مستقر 
كردند. وى افزود: اسرائيل موجودى است كه نه خدا 
ــد و نه از معاد و قيامت هراسى دارد و نه  را مى شناس
اين كه به قوانينى كه در جامعه بين المللى مطرح شده، 

پايبند است. اين موجود به اتكاى كسانى كه اين نطفه 
نامشروع را در خاورميانه كاشتند و آن را متولد كردند، 
ــزرگ داراى  ــكل گرفته و حاميان او قدرت هاى ب ش
سالح هاى اتمى و همچنين چپاول گران بين المللى و 
ــتند كه به آنها چراغ سبز  غارتگران عرصه جهانى هس
نشان مى دهد و حق وتو هم با اين موجودات جنگلى 
ــت. وى با مورد توجه قرار دادن جنايات رخ داده  اس
ــغال كردن خانه ها و كشتن زنان و  در غزه همچون اش
كودكان گفت: به بهانه اين كه يك صهيونيست نابود 
ــه نفر مفقود شدند با حمله هاى  ــده و يا اين كه س ش
ــتند و صدها نفر را  ــش از 220 نفر كش ــه بي بيرحمان
ــر مردم بى پناه  مجروح كردند و از زمين و هوا بر س
ــزه آتش مى ريزند و چنين مصيبت عظيمى وجدان  غ
بشريت را آزار مى دهد. صديقى تاكيد كرد: كافى است 
كه دولت هاى كشورهاى منطقه و كشورهاى اسالمى 
بيدار شوند و بدانند گرگ با گوسفند سر سازش ندارد. 
ــيدن به حق و عدل  آنها اگر مذاكره مى كنند براى رس
نيست بلكه توجيه يغماگرى ها و زمان گرفتن از مظلوم 
ــت. خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به برگزارى  اس
راهپيمايى روز قدس نيز گفت: روز قدس بايد امسال 
پررنگ تر از سال هاى گذشته برگزار شود. در حالى كه 
ــران با 1+5 اين طور جنايت ها  در كوران مذاكرات اي

روا داشته مى شود. 

ــاور عالى دبير شوراى نگهبان در امور حقوقى  مش
ــوراى نگهبان هميشه اين  ــى گفت: تالش ش و سياس
ــات و با كمك تمام  ــتفاده از تمام امكان بوده كه با اس
نهادها و سازمان ها نظر صحيح و دقيقى را اعالم كند 
و البته احتمال اشتباه هم وجود داشته است. هيچ كدام 
ــتند و طبيعتًا  ــوراى معصوم نبوده و نيس از اعضاى ش
امكان اشتباه وجود دارد ولى بهترين راه اين است كه 
ــى صالحيت ها و  مكانيزم هاى انتخابات چه در بررس
ــترده تر ببينيم  چه در بحث نظارت بر برگزارى را گس
تا انتظارات از عملكرد شوراى نگهبان هم منطبق با آن 
باشد. لذا بخش عمده اى از انتقادها به قوانين موجود 
مربوط مى شود زيرا قوانين ما در زمينه انتخابات قديمى و 
ــتند. عباسعلى كدخدايى  ــصت هس مربوط به دهه ش
ــاره به 26 تير ماه سالروز  ــنا، با اش در گفت و گو با ايس
ــوراى نگهبان گفت: شوراى نگهبان با اين  تاسيس ش
هدف شكل گرفت كه هم نظارت تقنينى داشته باشد تا 
قانونگذار ما كه عمدتاً مجلس است در تدوين قوانين 
تخلفى از موازين شرعى يا قانون اساسى نداشته باشد 
ــم انحرافى در نهادهاى كالن ما بوجود نيايد. وى  و ه
افزود: قوانين ما مخصوصاً قوانين مربوط به انتخابات، 
قوانين گسترده و جامعى نبوده بلكه قوانينى هستند كه 
براى مقاطع زمانى با يك فضاى سياسى ديگرى شكل 
گرفته است كه االن شايد تكافوى وضعيت و اقتضائات 

روز را نداشته باشد. در اين جهت ممكن است از نگاه 
بيرونى به شوراى نگهبان انتقاد شود كه چرا در بحث 
بررسى صالحيت ها اينگونه يا در فواصل زمانى كوتاه 
ــت شوراى  عمل مى كند. كدخدايى گفت: ممكن اس
ــتناد ادله اى كه دارد نسبت به كسى نظر  نگهبان به اس
ــبت به يك مصوبه ايراداتى  ــته باشد يا نس منفى داش
ــته باشد. در اين صورت شايد كسانى كه طرفدار  داش
ــتند اين در ذهن شان بيايد كه خداى  اين مصوبه هس
نكرده اعضاى شورا جانبدارانه عمل كرده اند ولى من 
در طول اين 13 سال چنين وضعيتى را شاهد نبوده ام. 
ــاره اظهار نظر آيت اهللا جنتى مبنى بر اينكه در  وى درب
زمان برگزارى انتخابات فشارهايى بر شوراى نگهبان 
ــت، گفت: در قسمت شنيدن اظهارات  وارد شده اس

مقامات اين كار انجام مى شود. 

اعضاى شوراى نگهبان معصوم نيستنداسرائيل آتشى براى خاكستر كردن دنياى اسالم است 
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درد دل اصحاب رسانه با رئيس جمهور
ــانه نقطه نظرات خود در ارتباط با رسانه و  ــانه، چند تن از فعاالن رس در ديدار رئيس جمهور با اصحاب رس
مشكالت گريبان گير رسانه ها را بيان كردند.به گزارش ايسنا، در اين مراسم محمدعلى وكيلى به مقوله امنيت در 
ــانه اشاره كرد و گفت:  بخشى از رسانه ها در گذر از خطوط قرمز از آنچنان ضريب امنيتى برخوردار  عرصه رس
هستند كه نه به جايى پاسخگو هستند و نه جايى ياراى سوال خواستن از آنها را دارد. اما رسانه هاى غيردولتى 
و مستقل در انجام وظايف حداقلى خود دچار احساس عدم امنيت هستند و اين عدم تعادل در شان جمهورى 
اسالمى ايران و زيبنده جامعه فرهنگى و رسانه اى ما نيست. اين عدم تعادل قطار رسانه اى ما را كند و نشاط فضاى 
رسانه اى را گرفته است. رسانه ها به بهانه كوچكترين خطا توقيف مى شود. روزنامه خوب قانون به دليل يك خطاى 
جزيى و قابل بخشش و در عين حال قابل تكرار در رسانه هاى ديگر در محاق توقيف رفته است.در ادامه عباس 
درويش توانگر معاون خبر تسنيم در تشريح دغدغه هاى صنفى اهالى رسانه گفت: يكى از دغدغه هاى خبرنگاران، 
عكاسان و مديران رسانه به رسميت شناخته شدن سخت و زيان آور بودن شغل و حرفه خبرنگارى است.وى 
با بيان اينكه خبرنگاران از كمترين حقوق و درآمد برخوردار هستند و بسيارى از آنها به سختى از نظر معيشتى 
زندگى مى كنند، افزود: در دادن آگهى به روزنامه ها نيز تبعيض وجود دارد و بدعتى از سوى دولت گذشته پايه 
گذارى شد كه تمام آگهى هاى دولتى در اختيار روزنامه دولت قرار بگيرد و اين باعث شد كه ديگر روزنامه ها دچار 
مشكل شوند.وى به وعده دولت گذشته براى تامين مسكن خبرنگاران اشاره كرد و گفت: تا به امروز اين وعده 
عملى نشده است.همچنين در اين مراسم محمد قوچانى خطاب به روحانى خطاب به همان كسانى كه مى گويند 
ــت گفت: همان كسانى كه مى كوشند 24 خرداد را از ياد ببرند و در خواب بازگشت  ــده اس هيچ چيز عوض نش
سوم تيرند. همان كسانى كه سعى مى كنند حافظه كوتاه مدت ملت را پاك كنند و نگذارند از يادها برود كه در آن 
سال هاى سخت با يك تماس تلفنى آن مدعى العموم معزول كارمان را از دست مى داديم و همچون حلزون هاى 
ــر  ــت كلفت خم به ابرو نمى آورديم و كارمان را از س ــه دوش كوچ مى كرديم و چون كرگدن هاى پوس ــه ب خان
مى گرفتيم. ما مامور به حرفه بوديم و آنها نيز مامور به وظيفه؛ كار ما روزنامه نويسى بود و كار آنها روزنامه ننويسى. 
هر دو به تكليف عمل مى كرديم.اين روزنامه نگار اصالح طلب ادامه داد: اما ما مانديم و آنها رفتند و ما روزنامه 
نگار مانديم و آنها مدعى العموم و رئيس جمهور و وزير ارشاد و اطالعات نماندند.در اين مراسم برخى از مديران 
عامل خبرگزارى ها؛ مدير مسئول روزنامه ها، هفته نامه ها و ماه نامه ها، مديران برخى از شبكه هاى راديو و تلويزيون، 
اساتيد روزنامه نگارى، مديران روابط عمومى برخى از وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى و شخصيت هايى چون 
لطف اهللا ميثمى، حجت االسالم و المسلمين دعاگو، محمد قوچانى، على عسگرى مديرعامل مهر، سعيد پورعلى 
مديرعامل ايسنا، بيژن مقدم، مهدى رحمانيان، امير محبيان، دارابى، محمد على وكيلى، افخم سخنگوى وزارت 
خارجه راه چمنى، ژاله فرامرزيان دبير كل انجمن روزنامه نگاران، شكرخواه، روغنى ها و ... حضور داشتند.همچنين 
افرادى چون محمد صادق، مشاور رسانه اى رئيس جمهور، حسام الدين آشنا مشاور فرهنگى رئيس جمهور، حسين 
فريدون دستيار ويژه رئيس جمهور، نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور و على جنتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 

رئيس جمهور را در اين مراسم همراهى مى كردند.


