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سفراي جديد استوارنامه  های خود را تقدیم کردند

تأکید روحاني بر گسترش همكاريها با بلغارستان و ارمنستان

رئيس جمهوري روز گذش��ته در پاس��تور ،استوارنامههاي سفراي جديد دو كشور
بلغارستان و ارمنستان را دريافت كرد و در اين ديدارها ،بر توسعه روابط تهران با صوفيه
و ايروان تأكيد كرد .حجتاالسالم حسن روحاني ،پس از دريافت استوارنامه «خريستو
پولنداكف» سفير جديد بلغارستان ،با بيان اينكه بلغارستان داراي موقعيت جغرافيايي
ممتاز در جنوب شرقي اروپاست ،گفت :بلغارستان ميتواند پل ارتباطي ايران با كشورهاي
اروپايي در همه حوزهها از جمله در زمينه انتقال انرژي باشد .به گزارش پايگاه اطالعرساني
رياست جمهوري ،وي آمادگي كشورمان براي توسعه روابط اقتصادي ،سياسي و فرهنگي
با بلغارس��تان را يادآور ش��د و گفت :دو كشور داراي ظرفيتها و جاذبههاي فرهنگي و
طبيعي بس��يار درحوزه گردشگري هستند و بايد در اين زمينه بيش از پيش فعاليت
كرد .رئيس جمهوري در ديدار «آرتاسش تومانيان» سفير جديد ارمنستان در تهران نيز
برگسترش مناسبات همه جانبه با كشور دوست و همسايه ارمنستان تأكيد كرد.

پیام تسلیت رئيس جمهوری به آیت اهلل موحدی کرمانی

رئي��س جمهوری در پیامی به آیتاهلل محمد علی موحدی کرمانی ،درگذش��ت
حجتاالس�لام و المسلمین شیخ مهدی موحدی کرمانی را به وی ،خانواده محترم
و عالقهمندان آن مرحوم تس��لیت گفت .به گزارش پايگاه اطالعرس��اني رياس��ت
جمهوري ،در پیام حجتاالسالم حسن روحانی خطاب به «حضرت آیتاهلل محمد
علی موحدی کرمانی» آمده اس��ت« :درگذش��ت برادر بزرگوارتان حجتاالسالم و
المسلمین ش��یخ مهدی موحدی کرمانی را به جنابعالی ،خانواده محـــــترم و
عالقه مندان آن مرحوم تس��لیت می گویم و ب��رای این عالم متقی و مروج معارف
اس�لامی که فرزند شهیدش را نیز در راه ع ّزت اسالم هدیه کرد ،رحمت و رضوان و
برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت دارم».

سخنرانی معین در دانشگاه تربیت مدرس

وزير علوم دولت اصالحات پس از  10س��ال در دانشگاه تربيت مدرس سخنراني
كرد .مصطفی معین كه در مراسم گشایش انجمن اسالمی دانشجویان پیشرو دانشگاه
تربیت مدرس حضور يافته بود ،با گرامیداشت یاد صادق آیینهوند و تبریک تشکیل این
انجمن ،اظهار کرد :در طول  10سال گذشته این اولین باری است که مجوز ورودم به
این دانشگاه باطل نشده است.به گزارش ايسنا ،وي گفت :دل من پیش شما بود ولی
نگاههایی وجود دارد که دانشگاه را تهدید میبیند .ما این تهدیدبینی و این نوع نگاه
را در طب ،بیماری میدانیم .معين با اشاره به مخاطرات «شکاف نسلی و اجتماعی»
ن اعتقاد
تأکید کرد که دولت باید مانع شکلگیری چنین شکافی شود.وي با بیان ای 
که «وضعیت کشور ما بسیار حساس است» ،با تأکید بر ضرورت گسترش سازمانهای
مردم نهاد گفت:انس��انها در یک نهاد مدنی رشد میکنند ،برای ایجاد مانع در برابر
شکافها باید سازمانهای مردم نهاد را فعال کنیم .همچنین میتوانیم از فضای مجازی
به عنوان یک فرصت ارتباطی با آحاد مردم بهره بگیریم.

سر خط

امير سرتيپ احمدرضا پوردستان فرمانده نيروي زميني ارتش رزمايش موشکي
ارتش با عنوان «بيت المقدس  »27در مرنجاب کاشان و نصرآباد اصفهان دوم و سوم
خرداد برگزار خواهد شد /.ایرنا
س��ؤال چهار نماینده از وزرای صنعت ،معدن و تجارت و کشور در جلسه علنی
ديروز مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد  /ايسنا
وزیر کشور برای پاسخ به سؤال نمایندگان رفسنجان و کرمان درباره علت حضور
اتباع بیگانه غیرمجاز در جلسه علنی ديروز مجلس حضور یافت .نمايندگان سؤال كننده
از توضيحات وزير قانع شدند /.ايسنا
محمدجواد کولیوند ،نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس :طرح
استاني شدن انتخابات مجلس هفته آينده به صحن علنی خواهد آمد /مهر
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دس��تيار ويژه رئيس جمهوري در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي ،اسالم
و ملیت ایرانی را دو عامل اصلی پیوند میان اقوام ایرانی دانست و بر ضرورت احترام
چندسویه به ادیان و اسالم و اقلیتهای دینی تأکید کرد .حجتاالسالم علي يونسي
با بيان اينكه اسالم و مليت ايراني ،دو عامل مهم در انقالب اسالمی بود و توانست همه
مردم ایران را دور هم جمع کند ،گفت :برخی سیاسیون تنها به یکی از این دو عنصر
اهمیت میدهند در حالی که در خاطرات آیتاهلل توس��لی آمده که امام خمینی(ره)

رئیس جمهوري عراق وارد تهران شد

از نیروهای کرد و عش��ایر س��نی عراق
ب��ه صورت مس��تقیم و مس��لح کردن
آنها ب��دون هماهنگی ب��ا دولت حیدر
العبادی ،نخس��توزیر عراق هس��تند.
براساس پیشنویس قانون مذکور که به
نظر میرس��د در راستای تجزیه کشور
ع��راق در ح��ال تهیه و تدوین اس��ت،
مبلغی بین  178تا  429میلیون دالر به
صورت مستقیم به نیروهای پیشمرگه
کرد و عش��ایر سنی یا دیگر تشکیالت
س��نی که «مأموریت امنی��ت ملی» را
اجرا میکنند ،اختص��اص مییابد .این
پیشنویس مورد مخالفت جدی دولت،
پارلمان و نیروهای ملی و مردمی عراق
قرار گرفته اس��ت .برخی از کارشناسان
مس��ائل منطق��ه معتقدن��د از آنجا که
برخی رهبران سیاسی و مذهبی عراق
نسبت به طرح اخیر کنگره امریکا برای
تقس��یم عراق به  3بخش سنینشین،
کردنشین و شیعهنش��ین نگرانیهایی
دارند ،میکوشند تا از ظرفیت جمهوری
اس�لامی ایران برای مقابله با طرحهای
توطئهگرانه امریکا بهره ببرند .همنوايي
رئي��س جمه��وري كرد عراق ب��ا ايران
در ل��زوم حفظ تمامي��ت ارضي عراق و
مخالفت با لواي��ح و طرحهاي خارجي
ك��ه در راس��تاي تجزيه ع��راق تدوين
ميشوند ،از جمله موضوعاتي است كه
به احتمال زياد در اين سفر نسبت به آن
موضعگيري و چاره جويي خواهد شد.

هم خدا را باور داشت و هم مردم را و لذا این عالقه دوسویه سبب شد که همه اقوام و
مذاهب در ایران به امام عالقهمند شوند .به گزارش پايگاه اطالعرساني انسجام ملي،وی
تصریح کرد :با توجه به این دو عامل پیوند ،هیچ جایگزینی برای اسالم و ایران وجود
ندارد و هیچ قومی را نباید به قومی دیگر ترجیح داد .یونس��ی با اش��اره به اینکه در
کنار اعتقادات دینی همه ایرانی هس��تیم ،تأکی��د کرد :گرایش به قومی نباید باعث
محرومیت آن قوم از چرخه و چتر حمایتی اسالمیت و ایرانیت شود.

عربستان برای منع ارسال کمک ایران به یمنیها بهانهتراشی ميکند

مبارزه با داعش و ريزگردها ؛روی میز مذاکره

«فؤاد معصوم» براي اولين بار از زمان
حضورش در س��مت رياست جمهوري
ع��راق و در پاس��خ به دعوت رس��مي
حجتاالسالم حسن روحاني وارد تهران
ش��د .رئيس جمهوري ع��راق را در اين
سفر دو روزه هیأتی عالی رتبه از وزرای
بازرگانی و محیط زیست عراق همراهي
ميكنند .قرار اس��ت رئیس جمهوري
عراق در جریان این سفر با رهبر معظم
انقالب ،رئیس جمهوري ،رئیس مجلس،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
و برخ��ی از مقامات کش��ورمان دیدار و
گفتوگو کند .مش��ورتهای سیاسی و
اقتصادی درباره مس��ائل دوجانبه و نیز
مش��ورت و تبادل نظر در مورد مسائل
منطقه و بینالمل��ل و گفتوگو درباره
چگونگ��ی مقابله ب��ا تروریس��م بویژه
گروههای تکفی��ری از جمله داعش ،از
محورهای گفتوگو می��ان مقامات دو
کش��ور ایران و عراق اس��ت.به گزارش
ایسنا ،ناصر کنعانی رئیس ستاد عراق در
وزارت خارجه ایران ،روز گذشته با بیان
اینکه این سفر در استمرار مشورتهایی
که بین مقامات دو کشور ایران و عراق
وجود دارد انجام خواهد شد ،افزود :این
مش��ورتها در طول سالهای گذشته
وجود داشته و اکنون با شدت و جدیت
بیشتری دنبال میشود.همچنين توقع
ميرود ب��ا توجه به س��فر وزیر محیط
زیست عراق به تهران ،رایزنی و گفتوگو
برای حل مشکل ریزگردها نيز یکی از
محورهای مذاکرات در طول این س��فر
باشد.
ëëاس�تفاده از ظرفيت ايران براي
مقابله با اليحه امريكايي
ت�لاش نماين��دگان جمهوريخ��واه
امري��كا ب��راي تصويب اليح��ه تجهيز
پيشمرگههاي كرد و عشاير سني عراق
از موضوعات��ي ب��ود ك��ه در هفتههاي
اخي��ر مط��رح ش��د .جمهوریخواهان
کنگ��ره امریکا خواه��ان حمایت مالی
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ëëپیگیری سیاست تعامل با ایران
فؤاد معص��وم ،عضو اتحاديه ميهني
كردس��تان كه پس از ج�لال طالبانی
رئيس جمهوري فقيد عراق جانش��ين
او ش��د ،همچون س��لف خ��ود رابطه
تنگاتنگ و مثب��ت دیپلماتیک خود با
ایران در دوران مب��ارزه عليه حكومت
بعث عراق را ادامه داد .تعامل با تش��یع
و ایران (به عنوان یک قدرت و واقعیت
منطق��های و حامی کردها) سياس��تي
اس��ت كه او پيگيري ميكند .معصوم
كه س��ال گذشته در سخنراني خود در
سازمان ملل خواستار «پاکسازی عراق
از خط��ر داعش» و هم��كاري جامعه
بینالملل با عراق در اين زمينه ش��ده
بود ،پيش از سفر به ايران به عربستان
و ترکیه هم س��فر کرد تا خواس��تار در
پيش گرفتن شیوه عقالنی و صلحآمیز
در مواجهه اين كشورها در قبال مسائل
عراق ش��ود .س��فر او به ايران به عنوان
مؤثرترین کش��ور در سرنوشت عراق و
همياري اين كشور در مقابله با داعش
از اين منظر داراي اهميت ويژهاي است.
مقامات كش��ور عراق از جمله «ابراهيم
الجعفري» وزير امور خارجه اين كشور
بارها در اظه��ارات خود بر اين موضوع
تأكيد كردهاند كه ایران اولین کشوری
ب��ود که پس از حمل��ه داعش به عراق
کمک کرد.
الجعفری ،وزیر ام��ور خارجه عراق
در گفتوگ��و با روزنام��ه االهرام چاپ
قاهره درباره واقعیت حض��ور ایران در
ع��راق گفت :از نظ��ر جغرافیایی ،ایران
همس��ایه ماس��ت و ما مناف��ع تجاری
مش��ترکی داریم .وقت��ی موصل هدف
حمله داعش قرار گرفت ،قبل از اینکه
جامعه جهانی اقدامی انجام دهد ،ایران
در کنار ما ایستاد .اما این مسأله باعث
نمیشود ایران بر حاکمیت عراق سایه
افکن��د ،حاکمی��ت عراق ،فق��ط برای
عراقیهاست.

سفر پر ماجرای «کشتی نجات» ایران

سفر كش��تي «ش��اهد» كه حامل
كمكهاي انساندوستانه جمعيت هالل
احمر ايران به يمن اس��ت ،به س��فری
پرماجرا تبدیل ش��ده اس��ت .از سویی؛
یک هواپیم��ای امریکایی برای دقایقی
به گش��تزنی اطراف این کشتی ایراني
پرداخت و س��پس منطقه را ترك كرد
و از س��وی دیگر ،نیروی دریایی ارتش
خب��ر داد که ناوگروه ایرانی از کش��تی
شاهد محافظت خواهد کرد .همزمان،
سخنگوی ائتالف عربی هم مدعی شد
که پس از بازرسی کشتی شاهد ،مجوز
عبور آن به سوی یمن را صادر خواهند
کرد و از هالل احمر ایران پاس��خ شنید
که اگر به محموله کش��تی شک دارید،
ميتوانيد آن را بازرسی کنید تا از ماهیت
انساندوستانه کشتی مطمئن شوید.
کشتی ایراني شاهد كه به «کشتی
نجات» نیز نامیده ميش��ود ،دوشنبه
گذش��ته پس از بارگی��ری کمکهای
بشردوس��تانه ،بن��در ش��هید رجایی
بندرعب��اس را ب��ه مقص��د یمن ترک
کرد ،در حال حاض��ر در دریای عمان
ب��وده و ت��ا کمت��ر از  10روز دیگر به
بندر الحدیده یمن میرسد .اقالم این
کشتی که وزنی بالغ بر  2هزار و 500
تن دارد ،ش��امل هزار و  200تن برنج،
 700تن آرد 400 ،تن کنسرو 50 ،تن
دارو و اقالم پزشکی 50 ،تن آبمعدنی،
 2هزار تخته پتو ،هزار چادر گروهی و
هزار س��ری ظروف آشپزخانه است .در
کشتی اعزامی جمهوری اسالمی ایران
به س��مت یمن ،عالوه ب��ر خبرنگاران،
امدادگران و پزش��کان ایرانی به همراه
تع��دادی از افراد خارج��ی (از امریکا،
فرانس��ه ،آلمان و )...عضو کمپینهای
ضد جنگ نیز حضور دارند.
اما دیروز «فارس» گ��زارش داد که
« یک هواپیمای امریکایی برای دقایقی
به گشتزنی اطراف کشتی ایراني شاهد
پرداخ��ت و پ��س از آن منطقه را ترک

کرد ».به فاصله چند س��اعت ،فرمانده
منطقه یک��م نی��روی دریای��ی ارتش
توگو با
جمهوری اسالمی ایران در گف 
ايرن��ا ،اعالم کرد که این نیرو به صورت
وی��ژه از کش��تی ایراني ش��اهد حامل
کمکه��ای بشردوس��تانه ای��ران برای
مردم یمن حفاظت ميکند .امیر دریادار
حسین آزاد افزود« :ناوگروه سی و چهارم
ارتش جمهوری اسالمی ایران که اکنون
در منطقه خلیج عدن و تنگه بابالمندب
حضور دارد ،به صورت ویژه کار حمایت
از کشتی کمکهای بشردوستانه ایران
را برعه��ده دارد».همچنی��ن مس��عود
قاض��ی میرس��عید ،کاپیتان «کش��تی
نجات» نيز با بيان اينكه «اين كش��تي
مطابق قوانین دریان��وردی در آبهای
آزاد در ح��ال حرک��ت بهس��مت یمن
است» ،گفت« :ما مسیر خود را بهطور
طبیعی بهس��مت یمن طی میکنیم و
هماکنون مطابق قوانین دریانوردی در
آبهای آزاد در حال حرکت هستیم».
به گزارش تسنيم ،وي تصریح کرد« :ما
طبق قوانین بینالمللی و هماهنگیهای
صورت گرفته ،مس��یر خود را بهصورت
عادی دنبال میکنیم و امیدواریم بدون
هیچ مشکلی به مقصد برسیم».
ëëبهانهگیری ائتالف عربی
روز گذش��ته «احم��د عس��یری»،
مش��اور وزیر دفاع عربستان سعودی و
سخنگوي ائتالف عربی نیز در گفتوگو
ب��ا الجزيره مدعی ش��د؛ در صورتی که
کشتی حامل کمکهای ایران به یمن
دارای محمولههای غیرقانونی نباش��د،
به آن اجازه عب��ور ميدهند .وی افزود:
«قطعنامه  2216شورای امنیت حمایت
تس��لیحاتی از ش��به نظامیان حوثی و
عب��داهلل صال��ح را ممنوع اع�لام کرده
اس��ت .دولت قانونی یم��ن نیز خواهان
اعم��ال محدودیتهای دریایی بر بنادر
و آبهای منطقهای این کش��ور ش��ده
است .این محدودیتهای دریایی شامل

بازدید از کش��تیهای خارجی است .در
صورتی که یک کشتی حامل کمکهای
بشردوستانه باشد ،باید بازرسی شود تا
از بار این کشتی اطمینان حاصل شود
و سپس اجازه داده ميشود تا در بنادر
یمن پهلو بگیرد .بنابراین در صورتی که
مسئوالن این کشتی حسن نیت داشته
باش��ند ،باید با نیروهای ائتالف شفاف
هم��کاری کنند و س��پس تس��هیالت
الزم در اختیار این کش��تی قرار خواهد
گرفت ».عس��یری در پاس��خ ب��ه این
پرس��ش که اگر ثابت شود این کشتی
دارای کمکهای بشردوس��تانه اس��ت،
اجازه ميدهید در بنادر یمن پهلو بگیرد،
گفت« :نخست باید مجوز الزم را بگیرد
و به نیروهای ائتالف اجازه دهند تا این
کشتی را بازرس��ی كنند تا این کشتی
خالی از هرگونه محمولههای غیرقانونی
باش��د .ما از هر تالش��ی برای کمک به
مردم یمن حمایت ميکنیم».
ëëمنعی برای بازرس�ی از «کشتی
نجات» وجود ندارد
ادع��ای س��خنگوی ائت�لاف عربی
بیپاسخ نماند و مسئول سازمان هالل
احمر جمهوری اسالمی ایران مستقر در
«کشتی نجات» تأکید کرد« :همانطور
که پیشتر گفته بودیم ،برای بازرسی از
کشتی نجات آمادگی کامل داریم ».وي
گفت« :اگر کسانی نسبت به کمکهای
انساندوستانه ایران به مردم یمن تردید
یا بهانه دارند ،بهتر است پیشنهاد خود
را درب��اره اینکه کش��تی در بندر کدام
کشور بازرسی ش��ود ،مطرح کنند در
این صورت منعی وجود ندارد ».مسئول
سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی
ایران مستقر در «کشتی نجات» اظهار
کرد« :البته باید تأکید کنم کمکهای
انساندوس��تانه ملت ایران با هماهنگی
صلیب سرخ جهانی ،هالل احمر کشور
جیبوت��ی ،عمان و عربس��تان به یمن
ارسال شده است».

دفتر مطالعات و برنامهريزي رسانهها برگزار کرد

بررسی دیپلماسی رسانهای در مذاکرات هستهای

روز گذش��ته نشس��ت «دیپلماسی
رس��انهای در مذاکرات هستهای گروه
 »5+1با حض��ور اس��تادان ارتباطات،
نمایندگان��ی از رس��انهها و مع��اون
ارتباطات و اطالعرس��انی دفتر رئيس
جمه��وری ،در دفت��ر مطالع��ات و
برنامهریزی رسانهها برگزار شد.
پرويز اسماعيلي ،معاون اطالعرساني
دفتر رئيس جمهوري در اين نشست،
دلواپس��ی برای منافع ملی را پدیدهاي
مم��دوح دانس��ت و درعي��ن ح��ال
خاطرنشان كرد :پذيرفتني نيست كه
دلواپسی به یک حرفه سیاسی تبدیل
شود.
به گزارش ايس��نا ،وي با بيان اينكه
ج��ای تعجب اس��ت که اگر م��ا امروز
دش��من را زمین زدیم و باعث ش��دیم
ک��ه آنها روب��هروی ما با زب��ان احترام
ح��رف بزنند ،بگوییم ک��ه ما از موضع
ضعف صحبت کردهایم ،افزود :موضوع
هستهای یک موضوع ملی بود و تصمیم
نظ��ام بر ای��ن بود که از ط��رف مقابل
جلوي بهانهای را که باعث میشود در
عرصههای مختلف بر ما فش��ار بیاورند
بگیریم و با توجه به اینکه این تصمیم
نظام مد نظر بود مأموریت رسانهها باید
در مدیریت افکار عمومی اقناعسازی و
جلب مش��ارکت افکار عمومی در این
راس��تا خالصه میشد .اس��ماعیلی در
ادامه با طرح این پرس��ش که باید دید
فضای مطلوب رس��انهای در این راستا

چه بوده اس��ت ،اظهار کرد :سناریوی
طرف مقابل ما مش��خص ب��ود آنها به
دنبال افزایش فش��ار و هزینه بر ایران
بودند تا حداکثر امتیاز را از ما بگیرند.
حال سؤال من اینجاست که سناریوی
ما چیس��ت و دوستانی که این فرآیند
سیاسی را مورد نقد قرار میدهند ،آیا
خود سناریویی دارند؟
مع��اون ارتباطات و اطالعرس��انی
دفت��ر ریاس��ت جمه��وری در ادام��ه
صحب��ت از بیتأثیری تحریمها ،بزرگ
ک��ردن بیاعتمادی به ط��رف مقابل،
بر گ��ردن انداختن مس��ئولیت توافق
نكردن احتمالی با توجه به واقعیتهای
موج��ود را از جمل��ه مس��ئولیتهای
رسانهها در موضوع مطرح شده عنوان
و اظه��ار کرد :باید ط��وری عمل کرد
ت خارجی و منافع ملی پای
تا سیاس�� 
مصالح جناحی و گروهی ذبح نش��ود و

نهاونديان در مراسم یادبود دکتر آیینهوند عنوان کرد

ارائه الگوی اعتدالی ،مسئولیت دلسوزان دین

رئيس دفتر رئيسجمهوری در مراسم
یادبود مرح��وم دکتر ص��ادق آیینهوند،
فاجعهبارترین ضربه به اس�لام به عنوان
دین هدایت را معرفی این دین به عنوان
مکتبی ک��ه از آن بیعملی و خش��ونت
و قت��ل برمیخی��زد ،دانس��ت و تأكي��د
ك��رد :ارائه یک الگ��وی اعتدالی در همه
ساحتهای حیات از سیاست ،اقتصاد تا
فرهنگ و اجتماع ،بزرگترین مسئولیت
امروز دلسوزان دین خداست و بر ما است
که برای حراس��ت از دین خدا پرچمدار
اعتدال باشیم.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالعرس��اني
رياس��ت جمهوري ،محم��د نهاونديان،
حص��ول حلم ،وقار و متان��ت و تواضع را
از صفات عالمان عنوان کرد و گفت :اگر
عالم تواضع نداشته باشد ،با جبر ،ظلم و
ستم و زورگویی علمش نابود خواهد شد.
عالم ربانی کسی اس��ت که زیباییهای
دین خدا را در چش��م مردم ترسیم کند،
چرا که چنانکه خداوند در قرآن فرموده

است ،دین اساساً با اجبار سازگاری ندارد
و پرهیز از اجبار تنها یک دستور نیست،
بلکه در ذات دین خلق شده است .رئيس
دفتر رئيسجمهوری ب��ا تأکید بر اینکه
«خدا نکند کس��ی زیباییهای دین را با
خشونت و ستم در نظر مردم ،زایل کند»
اظهار كرد :امروز نیاز به ش��خصیتهایی
داری��م که روح اعتدال را در ش��خصیت
خود متجلی کرده باشند و اینها هستند
ک��ه میتوانند پرچمدار اعتدال باش��ند.
مرحوم آیینهون��د نمونهای از علم ،حلم،
وقار و تواضع اس��ت که همچنان زنده و
سرمایه و چراغ راهی برای آینده است.

همچنین انسجام و وحدت ملی حفظ و
از دوقطبی شدن فضا جلوگیری شود.
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه هیچ
گاه اص��ل مذاکره نبای��د مورد تخطئه
قرار بگیرد ،افزود :کس��ی در جمهوری
اس�لامی با اصل مذاکره و گفتوگو در
موضوع هستهای مشکلی ندارد ،بنابراین
نباید افکار عمومی را به اشتباه انداخت
و جلوتر از مسئوالن نظام حرکت کرد.
البته الزم اس��ت طوری عمل ش��ود تا
احترام منتقد نیز شکسته نشود.
اس��ماعيلي اضاف��ه کرد :رس��انهها
بای��د به ادبیات رس��می دیپلماتهای
خودم��ان در موضوع مذاک��رات توجه
کنند و بدانند که سند قراردادن منابع
دش��من افتخار نیس��ت و این یک دام
بزرگ ب��رای برخی رسانههاس��ت که
ناآگاهانه در آن میافتند.
محمد خ��دادی ،مدیرعام��ل ایرنا

نيز در اين نشس��ت به تبیین اهمیت
موضوع این نشس��ت پرداخت و گفت:
امروز بح��ث مذاکرات بحث��ی فراگیر
اس��ت و دربرگی��ری دارد .امروز دیگر
مذاکرهکنن��دگان نمیتوانن��د اف��کار
عمومی را دربار ه این موضوعات دخیل
ندانند .س��ید یاس��ر جبرائیلی ،معاون
پژوهش��ی خبرگزاری ف��ارس هم در
این نشس��ت توضیحاتی را دربار ه نگاه
منتقدانه نس��بت به تیم مذاکرهکننده
ارائ��ه داد س��پس به تیترهایی اش��اره
کرد که آن دوره در رس��انهها استفاده
میشد.
الیاس حضرتی ،مديرمسئول روزنامه
اعتم��اد نيز با اش��اره ب��ه صحبتهای
مطرح ش��ده از س��وی س��ید یاس��ر
جبرائیلی تأکید ک��رد :ما اجازه نداریم
جلوتر از مسئوالن نظام حرکت کنیم
و س��پس به فضای مطلوب��ی که برای
ارائ��ه نظر و گفتمان و برای موضوعات
مختلف در عرصه رس��انه ایجاد شده،
اشاره کرد.
فؤاد ايزدي ،استاد دانشگاه نيز گفت:
اگر جمهوری اس�لامی ای��ران بخواهد
در مباح��ث هس��تهای از دیپلماس��ی
رسانهای موفق استفاده کند ،نیاز است
از شبکههایی استفاده شود که نگاه آنها
نزدیک به جامعه آن کش��ور باشد و از
نگاههای نهادهای رسمی حرف نزند که
تأیید این موضوع در مقاالت آکادمیک
به وضوح دیده میشود.

آيتاهلل آمليالريجاني:

ملتي که با کتاب آشنا باشد ضعيف نيست

رئيس ق��وه قضائي��ه در بازديد از
نمايشگاه کتاب گفت :ملتي که با کتاب
آشنا باشد هيچ وقت ضعيف نيست.
به گزارش ايرنا ،آيتاهلل صادق آملي
الريجاني روز گذش��ته  -سه شنبه -
در حاشيه بازديد از بيست وهشتمين
نمايش��گاه بينالمللي کتاب تهران در
جمع خبرنگاران افزود :کتاب وسيلهاي
الزم و مهم براي ارتقاي سطح فرهنگي
کشور است.
وي ادامه داد :آشنايي ملت با کتاب
در ارتق��اي آن کش��ور و م��ردم نقش
بسزايي خواهد داشت.
رئيس دس��تگاه قضا ب��ا قدرداني از
وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي و دست
اندرکاران برپايي نمايشگاه کتاب افزود:
نفس برگزاري اين رويداد ،تأثير فراواني
روي جامعه دارد.
وي خاطرنشان کرد :وزير فرهنگ و
همه دست اندرکاران ثمره و پاداش کار
خود را با اش��تياق مردم به کتابخواني

خواهند گرفت.
رئيس دستگاه قضا در پاسخ به اين
س��ؤال که در طول روز چند س��اعت
از وق��ت خ��ود را ب��ه خوان��دن کتاب
اختصاص ميدهيد ،خاطرنش��ان کرد:
کار من مطالعه کتاب اس��ت جز زماني
که در اجرائيات واقع شدم .قب ً
ال گاهي
در روز  15ت��ا  16س��اعت کار علمي
ميکردم.
وي در پايان گفت :قبل از بيس��ت
س��الگي کتاب تأليف کردم؛ زيرا کتاب
بخشي از وجود ما بود و االن نيز همين
طور است.

