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روحانیامشببهطورزندهبامردمسخنمیگوید
رئیس جمهور امشب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی 

با مردم سخن می گوید.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم حسن روحانی رئیس  جمهور 
امش��ب با حضور در یک گفت وگوی تلویزیونی درباره مهم ترین 

مس��ائل داخلی و بین المللی به طور مس��تقیم با مردم گفت وگو 
می کند.

براس��اس این گزارش، قرار اس��ت رئیس  جمهور کش��ورمان 
در ای��ن گفت وگوی زنده تلویزیونی درباره مذاکرات هس��ته ای و 

جمع بندی توافق وین و نیز برنامه های دولت برای ادامه مدیریت 
اقتصاد و همچنین روابط منطقه ای و بین المللی با مردم س��خن 
بگوید که این گفت وگو از ش��بکه های مختلف صداوسیما پخش 

می شود.

انصاف داشته باشيد
در ارزیابي توافق هس��ته اي باید منصف باش��ید. 
رس��انه ها وظیفه دارند شفاف س��ازي کنند اما انصاف 
را ه��م رعایت کنند. منتقدان دول��ت هم باید انصاف 
داشته باشند و تخریب نکنند و حامیان دولت نیز باید 

بزرگ نمایي نکنند.
اميني

زبان زور
اصل این موضوع که ما باید اعتماد س��ازي کنیم تا 
غربي ها دس��ت از تحریم ها بکش��ند غلط است. مگر ما 
جنایت کار، قاتل یا دزدیم؟ چرا باید اعتماد سازي کنیم؟ 
چه خطایي کرده ایم؟ غیر از اینکه مردم ایران راي داده اند 
که انقالب اسالمي را مي خواهند؟ غیر از اینکه هشت سال 
در برابر همه دنیاي زور ایستاده ایم؟ چه جرمي کرده ایم 
که امروز باید اعتماد سازي کنیم؟ این دیپلماسي که امروز 

در جهان است دیپلماسي نیست زبان زور است.
حيدري

شوکه شدن از دورويي غربي ها
اروپای��ي ها قض��اوت کرده اند جهان پ��س از توافق 
هس��ته اي با ای��ران امن تر از گذش��ته اس��ت! یعني این 
اراجیف گویان رژیم کودک کش صهیونیس��تي که صدها 
کاله��ک هس��ته اي دارد را نمي خواهند ببینن��د. رژیم 
جنایت کار صهیونیستي هر جنایتي مرتکب مي شود اما 
مدعیان حقوق بش��ر و دموکراسي سخن از ایران هراسي 

مي کنند. واقعا آدم از این تزویر و دورویي شوکه مي شود.
جعفرزاده

جذب سرمايه هاي خارجي
دولت بای��د تالش کند به جاي آنک��ه بازار ایران 
را دو دس��تي به غربي ها بدهد سرمایه غربي ها را وارد 
بازار ایران کند. جذب س��رمایه هاي خارجي مي تواند 

چرخ هاي تولید را بچرخاند.
رضايي

حمايت از کارآمدي
براي م��ردم این صف بندي اصالح طلب و اصولگرا 
که در رس��انه ها مطرح مي ش��ود هیچ فرقي نمي کند. 
مردم مس��ئولیني را قبول دارن��د و راي مي دهند که 
والیت مدار باش��ند عاشق ایران و انقالب باشند، حامي 
مستضعفان باشند. فرقي نمي کند اصالح طلب است یا 
اصولگرا. روزنامه وظیفه اش توجه به عملکردها اس��ت. 
هر کس ب��راي نظام کارآمد و مفید ب��ود باید حمایت 

شود در هر جناح و صف بندي که مي خواهد باشد.
يکتا

مشکل سرويس بهداشتي
یکي از مش��کالت اساسي شهر تهران که در سایر 
ش��هرهاي بزرگ همانند اصفهان و مش��هد نیز وجود 
دارد مش��کل سرویس هاي بهداش��تي است. در سطح 
ش��هر تهران جدیدا در برخي ترمینال هاي اتوبوس ها 

از این س��رویس ها کار گذاشته اند اما واقعا این مشکل 
باید برطرف ش��ود. سابق درب مساجد باز بود و کسبه 
محل یا مردم عادي از سرویس هاي بهداشتي مساجد 
استفاده مي کردند اما س��ال ها است که درب مساجد 
فقط هنگام نماز باز مي شود لذا این مشکل شهر تهران 

با جمعیت انبوه باید حل شود.
سلطاني

به فکر جاسوسي است
نبای��د در اج��راي توافق نامه هس��ته اي به آمریکا 
اعتماد کنیم. آمریکا به دنبال منافع رژیم صهیونیستي 
است و یقینا در توافق هسته اي مي خواهد از تجهیزات 
و توان ایران جاسوس��ي و سرعت پیشرفت هاي ایران 

در صنایع دفاعي را بگیرد.
شکري

اجناس قاچاق
اجن��اس قاچ��اق ب��ازار را پ��ر کرده اس��ت. من 
تولید کننده با ای��ن حجم باالي قاچاق و جنس چیني 

چگونه مي توانم رقابت کنم؟
نبيپور

هزينه پول هاي بلوکه شده
آقاي روحاني، پول هاي بلوکه شده را در راه افزایش 

وام ازدواج جوانان هزینه کنید.
کريمي

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهربدون لكنت

خيمهايپشتخانهفرماندار
در جلسه س��الن کنفرانس دانشگاه س��نت جوزف با محیطی 
عبوس و دلگیر در میان جوانان »کینشاس��ا« روبرو شدم. آنها حق 
داش��تند که ناراحت باش��ند. دولت، کم توان و فاسد بود، جاده  ای 
وجود نداشت و یا به ندرت قابل عبور و مرور بود و بیمارستان ها و 

مدارس به شکل اسفباری ناکافی بودند. 
برای چندین نس��ل، منابع کشور ثروتمندش��ان به یغما رفته 
بود، اول توس��ط بلژیکی ها، س��پس به وس��یله دیکتاتور بدنامشان 
»موتومبو« )که با کمال تاس��ف باید بگویم به طور گس��ترده اي از 
دس��ت اندازی به کمک ه��اي آمریکا منتفع گردی��د(، و پس از آن 

توسط حاکمانی که جانشین وی گردیدند.

ب��ه عالوه فضای تلخ تاالر کنفران��س، هوا گرم و خفه هم بود. 
مرد جوانی ایستاد و درباره وام بحث برانگیز چین سوالی پرسید. او 
عصبی بود و کمی تپق مي زد، اما ترجمه اي که من مي شنیدم این 
بود: »فکر آقای کلینتون از زبان خانم کلینتون چیس��ت؟« به نظر 
مي رس��ید او از من مي خواست افکار همسرم را در میان بگذارم تا 
افکار خودم. در کشوری که بسیاری از زنان مورد سوء استفاده قرار 
مي گرفتند و به حاشیه رانده مي شدند، این سوال من را خشمگین 
مي کرد. با تش��ر جواب دادم: »صبر کن، ت��و از من مي خواهی که 
به تو بگویم همس��رم چه فکری مي کند؟ همسرم که وزیر خارجه 
نیس��ت. من هستم. بنابراین از عقیده من سوال کن، پاسخ خواهم 
داد. من زبان همسرم نخواهم شد.« مدیر جلسه به سرعت به سوال 

دیگری پرداخت.
پس از پایان جلس��ه مرد جوان جلو آمد و عذرخواهی کرد. او 
گفت منظورش رئیس جمهور اوباما بوده، نه رئیس جمهور کلینتون 
و ترجمه تحریف ش��ده است. متاس��ف بودم که به او تندی کردم 
ب��ا این وجود، آن لحظه در صدر اخبار ق��رار گرفت و پیامی را که 
مي خواستم درباره پیشرفت حکومتداری و حمایت از زنان در کنگو 

ارسال کنم، تحت الشعاع قرار گرفت. 

روز بعد، کینشاس��ا را با یک فروند هواپیمای ترابری س��ازمان 
ملل ترک کردم و پس از زمانی بیش از س��ه ساعت پرواز به سمت 
ش��رق، به »گوما« رسیدم. اولین توقف من، دیدار بار رئیس جمهور 
کابیال در خیمه اي پش��ت خانه فرماندار در ساحل دریاچه »کیوو« 
ب��ود. کابیال، آش��فته و غیرمتمرکز بود، به نظر مي رس��ید از ناحیه 

چالش هایی که کشورش از آنها رنج مي برد محاصره شده است. 
یکی از موضوعات بسیار مهم، دانستن چگونگی پرداخت حقوق 
سربازان بود. سربازان بی نظم و بدون حقوق به اندازه شورشیانی که 
از جنگل حمله مي کردند، تهدیدی برای مردم حس��اب مي آمدند. 
اختصاص پول در کینشاس��ا برای سربازان کافی نبود. در آن زمان، 
پول هاي اختصاص یافته از فیلتر سلسله مراتب اداری عبور مي کرد 
و تقریباً تمام آن به جیب افس��ران برجسته فاسد سرازیر مي شد و 
چیزی برای مردان ثبت نام شده )سربازان( باقی نمی ماند. پیشنهاد 
کمکی به دولت او ارائه کردم که س��امانه بانکی سیاری ایجاد شود 
تا انتقال پول به حس��اب هاي هر کدام از س��ربازان را تسهیل کند. 
کابیال از پتانس��یل این فناوری ذوق زده شد و موافقت کرد. تا سال 
2013، این سیستم با عنوان »چیزی شبیه معجزه« مورد تحسین 

قرار گرفت، اگرچه فساد، فراگیر باقی ماند.

263پاورقي

کتاب »انتخاب هاي س��خت« نوش��ته هیالری رودهام کلینتون 
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخاب هاي 
سخت و دش��وار خود در طول دوران مسئولیتش پرداخته است. 
این کتاب در شش فصل به نگارش در آمده است و نویسنده سعی 
کرده شرح نس��بتاً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواری هاي 
گزینه ه��اي پیش روی خود را تصویر نماید. سیاس��ت روز به طور 

روزانه بخش هایي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

كتاب: انتخاب هاي سخت

نوشته: هیالری كلینتون 

ترجمه: حسین ارجلو

مخاطب شماييد!

ننجون

دشمنیهانمیتواندملتیراكهمتحداست
متوقفكنند

به نظر بنده، آینده، آینده ی روش��نی است برای 
انقالب اسالمی؛ نه به معنای یک دل خوش ُکنَک، بلکه 
به معنای مالحظه ی همه ی آنچه که جلو چشم ما است. 
دو استدالل را اینجا انسان نگاه کند: یک استدالل، 
اس��تدالل تجربه اس��ت؛ خب، ما از چ��ه وضعیّتی در 
اوائل انقالب، از لحاظ فقر نیروی انسانی، فقر نیروی 
ماّدی، فقر س��الح، فقر تجرب��ه ی مدیریّتی و فقرهای 
گوناگ��ون دیگ��ر، امروز به چ��ه وضعیّتی رس��یدیم؛ 
غنای نیروی انس��انی، غنای ماّدی، غن��ای علمی، غنای 
سیاسی، غنای آبرو و حیثیّت بین المللی. خب در این 
س��ی و چند س��ال ما از کجا به کجا رسیدیم؟! همه ی 
این حرکتی هم که ما در این سی و پنج سال کردیم، 
مواج��ه با فش��ار طرف مقاب��ل بود، یعنی ب��اد مخالف 
می وزید و ما توانستیم جلو برویم؛ جریان تند مخالف 
ما بر این بس��تری که م��ا در آن حرکت کردیم حضور 
داش��ت و ما توانستیم پیش برویم؛ این تجربه خوب 
نیست؟ کافی نیست؟ جریان های مخالف و دشمنی ها 
نمی تواند ملّتی را که متّحد اس��ت و مصّمم است و با 
ایمان اس��ت و می داند و می فهمد می خواهد چه کار 

کند، گیج و گم نیست، متوّقف کنند.

بیانات در دیدار فرماندهان سپاه
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حدادعادل:
اسالمساختگیداعش
درتضادبااسالمناباست

مش��اور عال��ی رهب��ر معظم 
انق��الب با بیان اینکه اس��الم تريبــــون

س��اختگی داعش در تضاد با 
اس��الم ناب اس��ت، گفت: جوامع مس��لمان در برابر 
س��ناریوی تضعیف اسالم توس��ط سکوالریسم باید 

وحدت داشته باشند.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، غالمعلی حدادع��ادل در 
اختتامیه هشتمین کنگره بین المللی پزشکان جهان 
اس��الم افزود: امروز روش��نفکرانی که در کشورهای 
اسالمی تحصیالت عالی دارند دیگر مانند 100 سال 
پی��ش فکر نمی کنند و ما ام��روز نگاهی انتقادی به 

تمدن غرب داریم و این موضوع بسیار مهم است.
حداد عادل با بیان اینکه امروز مسلمانان جهان 
مایل به مدیریت اسالمی در کشورهای خود هستند، 
بیان کرد: این چیزی است که رهبر عالیقدر انقالب 
نیز با عنوان موضوع س��بک زندگی اس��المی از آن 

یاد می کنند.

وی ی��ادآور ش��د: ت��الش فزاین��ده ای در تمام 
کشورهای اسالمی دیده می شود تا فرهنگ اسالمی 
را ب��ه عنوان ی��ک نرم افزار از جامع��ه ایرانی معرفی 
کنند و در این راس��تا این تغییر بسیار بزرگ تجربه 
خوبی برای سایر کش��ورهای اسالمی در قرن فعلی 

است.
مش��اور عال��ی مق��ام معظ��م رهبری اف��زود: 
سکوالریسم همیش��ه به دنبال تبلیغ در کشورهای 
اس��المی بوده ت��ا زندگی اجتماع��ی و دین را از هم 
جدا کرده و آنچه که در حال حاضر در جهان معاصر 
می بینیم این است که سکوالریسم به دنبال تضعیف 

اسالم سیاسی و اجتماعی در بالد اسالمی است.
حدادع��ادل اظهار کرد: آنچ��ه که در خاورمیانه 
نظی��ر داعش به وج��ود آمده به این دلیل اس��ت تا 
تصویر اش��تباهی از اسالم و کش��ورهای اسالمی به 
جهانیان ارائه دهند در حالی که اسالم معرفی شده 
توس��ط داعش و سایر جریان های افراطی و تندرو با 

اسالم ناب در تضاد است.
وی تاکید کرد: 37 س��ال از پیروزی جمهوری 
اس��المی ایران می گذرد که 300 هزار شهید و بیش 
از ی��ک میلیون مجروح در طی این انقالب و به ویژه 
در هش��ت س��ال جنگ تحمیلی تقدی��م به انقالب 

اس��المی شده و البته از این نکته نباید غافل شد که 
پیروزی انقالب اس��المی برای ما راهی طوالنی بوده 

و پایان ناپذیر است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در مسیر پایان ناپذیر انقالب اسالمی نخستین 
وظیفه ما حمایت از س��تون های بنی��ادی انقالب و 
همچنی��ن حمایت از والیت فقیه ب��ه عنوان مفهوم 

اصلی پیروزی انقالب اسالمی است.
حدادعادل یادآور شد: وظیفه دیگر این بوده که 
نسل جدید را با هدف و ایده های انقالب آشنا کنیم 

تا بتوانند از این انقالب در آینده حمایت کنند.

آگهى مزايده كتبى 

  ايرج شفيع پور – شهردار مينودشت 

شهردارى مينودشت به استناد بند (1) مصوبه شماره 157 مورخ 94/04/06 شوراى اسالمى شهر مينودشت درنظر دارد تعداد يك دهنه مغازه تجارى با انشعاب برق مستقل و 
گاز وآب مشترك احداثى در پالك ثبتى شماره 35/854 اصلى حوزه 9 ثبتى مينودشت را با شرايط مشروحه زير را از طريق مزايده كتبى به فروش برساند. داوطلبانى كه 
قصد شركت درمزايده را دارند مى بايستى ضمن بازديد نكات ذيل را مورد توجه وسپس فيش واريزى سپرده به همراه درخواست كتبى را تا آخروقت ادارى روز چهارشنبه 

مورخ 1394/05/28 به شهردارى مينودشت تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب جارى 147546345 سپرده نزد بانك رفاه شعبه مينودشت واريز و فيش مربوط را ضميمه پيشنهاد خود در پاكت سربسته به 
دفتر شهردارى تحويل و رسيد دريافت دارند.

2-پاكت هاى مزايده راس ساعت 13 ظهر روز پنجشنبه مورخ 94/05/29 باحضور اعضاء كميسيون عالى معامالت شهردارى درمحل شهردارى بازگشائى خواهد شد. 
عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند به آدرس : www.minoodasht.ir  مراجعه  يا با شماره تلفن هاى 35222123-017 و 35220904-017 تماس 

حاصل نمائيد.

مبلغ واريزى سپردهمبلغقيمت پايه هر مترمساحت عرصهآدرس رديف

1
يك دهنه مغازه تجارى- خ وليعصر 

(داخل پاساژ محمود قزلسفلو)
17/7350/000/000886/500/00046/500/000

آگهى مزايده كتبى 

  ايرج شفيع پور – شهردار مينودشت 

شهردارى مينودشت به استناد بند (3) مصوبه شماره 159 مورخ 94/04/23 شوراى اسالمى شهر مينودشت درنظر دارد تعداد يك قطعه زمين را با شرايط مشروحه زير را از 
طريق مزايده كتبى به فروش برساند. داوطلبانى كه قصد شركت درمزايده را دارند مى بايستى ضمن بازديد نكات ذيل را مورد توجه وسپس فيش واريزى سپرده به همراه 

درخواست كتبى را تا آخروقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1394/05/28 به شهردارى مينودشت تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1-متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب جارى 147546345 سپرده نزد بانك رفاه شعبه مينودشت واريز و فيش مربوط را ضميمه پيشنهاد خود در پاكت سربسته به 
دفتر شهردارى تحويل و رسيد دريافت دارند.

2-پاكت هاى مزايده راس ساعت 13 ظهر روز پنج شنبه مورخ 94/05/29 با حضور اعضاء كميسيون عالى معامالت شهردارى درمحل شهردارى بازگشائى خواهد شد. 
عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند به آدرس : www.minoodasht.ir  مراجعه  يا با شماره تلفن هاى 35222123-017 و 35220904-017 تماس 

حاصل نمائيد.

مبلغ واريزى سپردهمبلغقيمت پايه هر مترمساحت عرصهآدرس رديف

1
يك قطعه زمين –خ بعثت شرقى – 

كوچه شهيد الياسى
245/3022/000/000539/660/00027/000/000

وزیر س��ابق اطالعات چارچوب فعلی دشمن 
برای مقابله با نظام و تحریف امام)ره( را القای ديـــــدگاه

ض��رورت کنارآمدن با کدخدای دنیا به عنوان 
تنها گزینه موجود دانست و گفت: باید در تبیین گفتمان رهبری در 

فضای دانشگاهی تالش و روی گفتمان امام سرمایه گذاری کنیم.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم والمسلمین حیدر مصلحی 
در جمع دانشجویان بسیجی سراسر کشور، با بیان اینکه شناخت 
امام معصوم در نوع برخورد و درخواس��ت افراد موثر است، اظهار 
داشت: جوانان باید پیرامون موضوع امامت و والیت که از جایگاه 

بلندی در اسالم برخوردار است،  مطالعه داشته باشند.
وی با اش��اره به اینکه برخی  خواص همواره در بحث تحریف 

بزرگترین نقش را دارند و این در حالی اس��ت که 
خ��ود آن ها کاماًل می دانند ب��ا این کار لطمه وارد 
می کنن��د، ام��ا به خاطر اهداف مادی این مس��یر 
را ادام��ه می دهند، افزود: ام��روز برخی معتقدند 
استکبارس��تیزی سبب انزوا می شود، همانطور که 
رهبر انقالب در س��خنرانی 14 خردادماه امس��ال 
بیان کردند، اگ��ر ملت ایران حواس خود را جمع 

نکند، سیلی خواهد خورد.
وزیر س��ابق اطالعات در ادامه ضمن تشریح 

اهداف کالن تحریف اس��الم ن��اب محمدی، گفت: یکی از اهداف 
حساسیت بخش��ی خواص و مردم نسبت به اصول انقالب اسالمی 
اس��ت؛ استراتژی نخست M.I6 این است که برای نیل به اهداف 
خ��ود، خواص را به کار گیرد و به س��راغ آن ها می رود. در فتنه ها 
و طراحی های مرب��وط، وقتی از خواص نتیجه می گیرند،  اراذل و 

اوباش را به خیابان ها می آورند.
مصلحی بدل س��ازی برای اسالم ناب محمدی و ایجاد تردید 
در گفتمان اس��الم ناب برای نسل جدید را از دیگر اهداف کالن 
تحری��ف عنوان کرد و ادامه داد: ش��کل گیری داعش برای تامین 

امنیت آمریکا و اروپا بوده است.
وزیر س��ابق اطالعات در تش��ریح مراحلی که پ��روژه تحریف 

بع��د از رحلت امام راحل طی کرد، گفت: تفکر س��ازندگی و نقطه 
مقابل اندیشه حمایت از محرومین از جمله این مراحل بوده است؛ 
دوران اصالحات نیز یک جریان سالم نسبی اما بخشی از اصالحات 
آمریکایی است که از اول انقالب نیز وجود داشته است. کاری که در 
دوره اصالحات صورت گرفت، نفی افکار و اندیشه های امام و اسالم 
ناب محمدی، نفی کارآمدی جمهوری اسالمی، تالش برای تعریف 

انحرافی از والیت فقیه و نفی اندیشه والیت فقیه بوده است.
وی خاطرنش��ان کرد: دش��من در فتنه 88 نقاط ضعف خود را 
شناخت و فهمید وقتی عکس امام)ره( پاره می شود، مردم بر می خیزند 
و باید بدانیم در فتنه جدید پاره شدن عکس امام را نخواهیم داشت.

مصلحی با اشاره به اینکه در 2 سال آخر دولت دهم، جفایی 
ش��د و حلقه ای به نام حلقه انحراف شکل گرفت 
که به دنبال انحراف از مسیر امام راحل بود، افزود: 
باید در تبیی��ن گفتمان مقام معظ��م رهبری در 
فضای دانشگاهی تالش و روی گفتمان امام راحل 

و اسالم ناب محمدی سرمایه گذاری کنیم.
وی چارچوب فعلی دشمن برای مقابله با نظام 
و تحریف ام��ام)ره( را القای ضرورت کنارآمدن با 
کدخدای دنیا به عنوان تنها گزینه موجود و ایجاد 
اشتباه محاسباتی برای برخی مسئوالن دانست و 
افزود: یکی از مواردی که باید مواظب آن باش��یم، بحث اش��تباه 

محاسباتی است.
وزیر س��ابق اطالعات مشکالت اقتصادی را 15 تا 20 درصد 
مربوط به تحریم ها دانس��ت و گفت: عدد و رقم نقدینگی کش��ور 
بسیار وحشتناک است که اگر در مسیر تولید صرف شود، تبدیل 

به فرصتی بزرگ می شود.
مصلح��ی در خاتمه تاکی��د کرد: از دیگ��ر چارچوب ها برای 
تحری��ف ام��ام راحل، تالش ب��رای فرس��ایش ظرفیت های نظام 
در داخل و خارج و همچنین پیوندزدن مش��کالت معیش��تی به 
جهت گیری ه��ای سیاس��ت خارجی نظام و ارائه تفاس��یر غلط و 

منحرف از مکتب امام است.

نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران گفت: 
غربی ها ح��ق ورود به حوزه موش��ک های گفتمــــان

راهب��ردی ایران را ندارند و هیچ کش��وری 
این گونه اسرارش را در اختیار دیگران قرار نمی دهد.

حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی در گفت وگو با فارس 
در بی��ان ارزیاب��ی اش از برجام اظهار کرد: آنچ��ه درباره برجام و 
آخرین پیش��رفت هایی که در این زمینه الزم بوده گفته شود این 
است که گروه مذاکره کننده هس��ته ای زحماتشان را کشیده اند؛ 
اما آنچه برای ما اهمیت دارد، حفظ منافع ملی، اس��تقالل کشور 
و امنیت ملی اس��ت و همه تابع تدابیری هستیم که رهبر فرزانه 

انقالب اسالمی تعیین می فرمایند.
وی تصریح ک��رد: خطوط قرمزی که رهبری 
مش��خص کرده اند، شاخص اس��ت و شورای عالی 
امنیت ملی و مجلس ش��ورای اسالمی باید برجام 
را بررسی کند و مصالح کشور مدنظر خواهد بود؛ 
مس��ئوالن امر نیز در چارچوب مس��ائل و امنیت 

ملی ارائه نظر خواهند کرد.
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران تصریح 
کرد: آنچه انتظار اس��ت مردم ام��روز مورد توجه 
قرار دهند، عنایت به اهداف دش��من است؛ تصور 

می شود دشمن در برهه کنونی به دنبال مسائل هسته ای است.
س��عیدی اضاف��ه ک��رد: دش��من در حقیقت نقط��ه اصلی و 
تمرکزش را روی مس��ائل هس��ته ای قرار داده و در عین حال در 

حال پرش به مسائل فراهسته ای است.
وی تصری��ح کرد: هدف غربی ها این ب��ود که در قالب پروژه 
مذاکرات هسته ای، مس��ائل دیگر را مطرح کنند و بخشی از این 
موارد به عمق استراتژیک ما باز می گردد و بخشی نیز به منافع و 

امنیت ملی ایران مربوط است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: غربی ها باید توجه 
داشته باشند که در عمق استراتژیکمان به هیچ قیمتی حاضر به 

عقب نشینی نیستم.

س��عیدی افزود: از عللی که آمریکایی ه��ا و اروپایی ها حاضر 
ش��دند پای میز مذاکره بنشینند، بخش��ی به عمق استراتژیک و 
نف��وذ ما در دل مس��لمانان منطقه و غرب آس��یا بر می گردد که 
امروز جمهوری اس��المی ایران از ساحل مدیترانه تا یمن، عراق و 
لبنان نسبت به منافع و مصالح جهان اسالم بی تفاوت نیست و با 

همه وجود از منافع جهان اسالم حمایت می کند.
وی گفت: بخش دیگری از این دالیل به امنیت ملی و منافع ایران 
باز می گردد و غربی ها به دنبال دستیابی به مجموعه توان ما هستند.

نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران ادامه داد: مس��ئوالن 
به اهداف فراهس��ته ای دش��من توجه دارند و در مورد هسته ای 
بحثمان روش��ن بوده و در بسیاری از مسائل ممکن است با آنچه 
در مذاکرات انجام گرفته توافق داش��ته باشیم؛ اما 
مس��ئله اختالفی عمده ما، یکی مربوط به مسائل 
فراهس��ته ای ب��وده و یکی نیز موارد اس��تراتژیک 

داخلی است.
سعیدی در پاسخ به اینکه آیا سپاه اجازه ورود 
غرب به مسائل مربوط به موشک های بالستیک و 
بازدید از مراکز نظام��ی را می دهد یا خیر، اظهار 
کرد: در این زمینه همه تابع دیدگاه های راهبردی 
رهبر معظم انقالب اسالم هستیم و همان طور که 
معظم له در بیاناتش��ان مطرح فرمودند، موش��ک های بالستیک و 

بازدید از مراکز نظامی جزء خطوط قرمز ماست.
وی تصریح کرد: غربی ها حق ندارند در مورد مسائل راهبردی 
و اس��تراتژیک و موش��ک های راهبردی ایران هیچ گونه دخالتی 
داشته باش��ند؛ چراکه این موارد جزء اسرار مملکت است و هیچ 

کشوری این گونه اسرارش را در اختیار دیگران قرار نمی دهد.
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران گف��ت: غربی ها امروز 
دنبال این هس��تند ت��ا زوایای مجهول قدرت ایران را به دس��ت 
بیاورند که جزء اس��رار راهبری ماست و قطعاً رهبر معظم انقالب 
اس��المی اجازه نخواهند داد آن ها به این اهداف شومشان دست 

پیدا کنند.

مصلحی:
دشمنباالقایضرورتکنارآمدنباکدخدایدنيا

بهدنبالتحريفامام)ره(است

سعيدی:
غربیهاحقندارنددرموردموشکهایراهبردیايران

هيچگونهدخالتیداشتهباشند

چهارجوابي
خونتازهميفروشیم

بر اس��اس  خ��ون:  انتق��ال  رئی��س س��ازمان 
پیگیری های��ی ک��ه انج��ام دادیم ام��کان گرفتن 
غرام��ت ای��ران از فرانس��ه ام��کان ن��دارد ولی 
می توانیم  آلودگی فرآورده های خونی فرانس��ه را 
در معادالت و برخوردهای سیاس��ی به عنوان یک 

ابزار استفاده کنیم.
ما از این انشا نتیجه مي گیریم که:

ال��ف( غرامت که مالید و رفت الاقل با پول خون این 
بینواها کاسبی مي کنیم.

ب( استفاده ابزاری از خون ملت هیچ اشکالی ندارد.
ج( زورم��ان ب��ه خر که نمي رس��د الاق��ل پاالنش را 

برمی داریم.
د( ما زیر ب��ار زور نمي رویم مگر اینکه زورش خیلی 

پرزور باشد.
 

رئیس دپارتمان داوري کمیته داوران: من که 
نمي توان��م ببینم ک��دام داور از جلوی خانه کدام 

مربی گذشته است.
جمله فوق یادآور کدام ش��عر شیوای فارسی 

است؟
الف( دیش��ب اومدم در خونه تون نبودی / راستش رو 

بگو کجا رفته بودی
ب( ترس��ون ترس��ون، ل��رزون ل��رزون، اوم��دم در 

خونه تون
ج( ای که از کوچه ی معش��وقه ی من مي گذری / من 

هم از کوچه ی معشوقه ی تو مي گذرم
د( من هدیه گرفته ام نه رش��وه / فرق است میان ناز 

و عشوه
 

یک نماینده مجلس: آخر چه کسی در زیرزمین 
کار تحقیقاتی مي کند؟

س��وال زیر از کدام یک از دس��ته س��واالت 
محسوب مي شود؟

الف( سواالت ضد اسرائیلی
ب( سواالت بنی اسرائیلی

ج( سواالت زیرزمینی
د( س��واالت ... )این گزینه به دلیل عدم رعایت عفت 
کالم حذف مي ش��ود اما صحیح اس��ت. فل��ذا همین را با 

خیال راحت انتخاب کنید.( 


