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در پرتو وحی

ویژگی انسان هایی که از حیوانات پست ترند
»به یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم، 

آنها دلها )عقلها(یی دارند که با آن )اندیشه نمی کنند، و( 

نمی فهمند، و چشمانی که با آن نمی بینند، و گوشهایی که 

با آن نمی شنوند، آنها همچون چهارپایانند، بلکه گمراهتر، 

اینان همان غافالنند )چرا که با داشتن همه گونه امکانات 

هدایت، باز هم گمراهند(.
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اخبار ادبی و هنری
حمایت بدون حجت ایوبی 

از تعدد جشنواره های سینمایی
رئیس سازمان سینمایی به انتقادها درباره تعدد جشنواره ها در 

کشور واکنش نشان داد.
حجت اهلل ایوبی بدون اشــاره با هزینه های سنگین برگزاری 
جشنواره های سینمایی و عدم دستیابی به نتایج فرهنگی قابل قبول 
از این جشــنواره ها گفت: من با این حرف موافق نیستم. به نظرم 
کشور ما ظرفیت برگزاری جشنواره های مختلف را دارد. کشورهایی 
که تولیدات کمتری از ما دارند، ساالنه جشنواره های زیادی برگزار 
می کنند. از طرفی در ایران خیلی بهانه های فرهنگی برای جمع 
شدن دور یکدیگر نداریم و در این شرایط، این جشنواره ها باعث 
می شــوند عالوه بر تازه کردن دیدارها، مردم هم از فعالیت ها در 

این عرصه باخبر شوند.
گفتنی اســت، رئیس ســازمان ســینمایی درحالی از تعدد 
جشــنواره ها حمایت می کند که این سازمان با کمبود بودجه در 
تولید آثار ســینمایی ملی و دفاع مقدسی مواجه است، به طوری 
که در نتیجه این کمبود، جشــنواره فیلم مقاومت امسال برگزار 

نمی شود.
انتقاد علی محمد مؤدب از تبعیض 

در نشست هنرمندان با رئیس جمهور

یک شــاعر با اشــاره به دیدار اخیــر رئیس جمهور با اهالی 
هنر گفت: تعداد بازیگران و ســینماگران بیشــتر از شاعران و 
نویسندگان بود. تلقی آقایان از هنرمند بیشتر معطوف به بازیگران 

و سینماگران است.
علی محمد مؤدب مدیر مؤسسه شهرستان ادب در گفت وگو 
با تسنیم، با اشاره به دیدار اخیر رئیس جمهور با اهالی فرهنگ 
و هنر و ارزیابی کلی خود از این مراسم گفت: من در این جلسه 
حضور داشتم. این دیدار خیلی زمانش کم بود و بطور محدودی 
برگزار شــد. به نظر می رســید که وقت رئیس جمهور کم بود و 
بیشتر یک مراســم افطاری بود. در واقع این مراسم به صورت 
آنچه که جلسه گفت وگو باشد، نبود. بیشتر یک جلسه افطاری 
و جلسه ای برای احترام به هنرمندان در حد یک  میهمانی بود.

وی در پاســخ به این پرســش که به نظر می رســید عمده 
میهمانان دعوت شده معرف همه گروه های هنری نبوده است، 
افزود: من خیلی این طوری بررســی نکردم، اما در حوزه شــعر 
دوستان شاعر حضور داشتند، ولی در مجموع تعداد بازیگران و 
سینماگران بیشتر از شاعران و نویسندگان بود. متأسفانه این در 
دولت های دیگر هم وجود داشــته است. تلقی آقایان از هنرمند 
بیشتر معطوف به بازیگران  و سینماگران است و مراقب اند که 

این ها کجا می نشینند.
مــؤدب درباره اینکه چرا در این دیــدار نمایندگان صنوف 
مختلف هنری صحبت نکردند و آیا این نقصی برای این دســته 
از دیدارها اســت یا خیر، یادآور شد: به نظر می رسید که وقت 
رئیس جمهور این بار به خاطر مسائل هسته ای کم بود و به همین 
دلیل یکی دوتا از معاونان ارشاد سخن گفتند و دیگر کسی حرفی 
نزد. در مجموع این جلسه به صورت گفت وگو که در دوره قبلی 

آن برقرار بود، برگزار نشد.
ادامه اکران های هسته ای جشنواره عمار

به رغم پایان مذاکرات هســته ای، برنامه اکران های هسته ای 
جشنواره مردمی عمار ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار کیهان، اکران فیلم های جشــنواره عمار 
با موضوعات مرتبط با پرونده هســته ای کشورمان از اردیبهشت 
امسال در سرتاسر کشــور آغاز شد. این برنامه با هدف افزایش 
آگاهی مردم درباره ابعاد مختلف مســئله هســته ای بوده است. 
برنامه ای که با اوج گیری مذاکرات هسته ای شکل گرفت. حتی 
جشــنواره عمار فراخوان تولید آثار آماتور با موضوع هسته ای را 

هم منتشر کرد.
با این حال، با پایان گرفتن مذاکرات هســته ای، اکران های 
مردمی فیلم های هســته ای تداوم می یابد. بنــا بر اعالم برگزار 
کننده های این جشنواره، از این پس نمایش فیلم هایی با مضامین 

ضداستکباری در اکران های هسته ای افزایش می یابد.
رضا کیانیان: با توافق هسته ای 

مشکل گرانی حل نمی شود
رضا کیانیان، بازیگر سینما و تلویزیون، درباره واکنش ها به توافق 
هسته ای وین گفت: با توافق هسته ای، مشکل گرانی حل نمی شود.

وی در گفت وگو با اعتماد اظهار داشت: ما باید بدانیم که بعد 
از به نتیجه رسیدن مذاکرات، همچنان راه درازي در پیش داریم 
و مسائل مهم دیگري پیش روي ماست؛ در حوزه اقتصاد، ما هنوز 
با گراني روبه رو هستیم و گراني به همین راحتي و ناگهان با یک 
توافق درمان نمي شــود. در حوزه اجتماعي، ما با مسئله بیکاري 
دست و پنجه نرم مي کنیم؛ اتفاقي که باعث شده تا خیل عظیمي 
از جمعیت جوانان کشــور دچار آســیب هاي ناشي از آن شوند و 
حل بحران بیکاري هم از آن دســته مسائلي نیست که یک شبه 
اتفاق بیفتد و در کنار برنامه ریزي هاي مدیران اجتماعي به همت 

جمعي احتیاج دارد.
نمایش مجموعه ای درباره قاچاق اعضای بدن 

توسط رژیم صهیونیستی از شبکه مستند
مجموعه مستند »ارتباطات اسرائیلی« قاچاق اعضای بدن توسط 

صهیونیست ها را بررسی می کند .
دزدی و قاچاق اعضا نه تنها فلسطینیان بلکه خود مردم سرزمین 
اشــغالی را نیز بی نصیب نگذاشته اســت .این مستند برای اولین بار 
تصاویری باورنکردنی از قاچاق اعضا در دل ســرزمین های اشغالی را 

ارائه می کند.
در ایــن مســتند تصاویر غیرقابل باور از قاچــاق اعضای بدن در 
فلسطین به نمایش در می آید. این مجموعه را چند فیلمساز گمنام و 
البته صاحب سبک تهیه کرده اند که پرده از جنایت های صهیونیست ها  
برمی دارد و نشــان می دهد صهیونیست ها نه تنها به مردم کشورهای 
دیگر که حتی برای دزدی و قاچاق اعضا به شهروندان خود نیز رحم 

نمی کنند.
»ارتباطات اسرائیلی« از سه شنبه تا جمعه، 23 تا 26 تیرماه، هر 

روز ساعت 17 از شبکه مستند سیما پخش می شود.

امیر اسماعیلی:

ایران با وجود تمامی مناقشات كشورهای همسایه 
امن ترین آسمان منطقه را دارد

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: با وجود تمامی 
مناقشاتی که در کشورهای همسایه وجود دارد آسمان 
کشور ما امن ترین آسمان منطقه است. افزایش پروازهای 
عبوری از آسمان کشور از 400 فروند در سال 92 به 1400 

فروند رسیده است.
به گزارش فارس، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایــی خاتم االنبیا)ص( در محفــل انس با قرآن که در مرکز 
آموزش درجه داری حضرت علی اکبر)ع( اراک برگزار شد، گفت: 
با وجود تمامی مناقشاتی که در کشورهای همسایه وجود دارد 
آسمان کشور ما امن ترین آسمان منطقه است. افزایش پروازهای 
عبوری از آسمان کشــور از 400 فروند در سال 92 به 1400 
فروند رسیده که این تعداد عالوه بر پروازهای داخلی است. تایید 

این موضوع نیز توسط سازمان ایکائو شاهد این امنیت است. 
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: پدافند هوایی امروز بیش 
از 3600 نقطه از کشــور گسترش دارد. تمام سامانه های مورد 
نیاز اعم از موشکی، توپخانه ای، راداری و الکترونیکی به صورت 
بومی تولید می شود. گسترش این سامانه های دفاعی و پدافندی 
پیامی جز صلح و دوستی و امنیت برای کشورهای دیگر ندارد 
و شــما می بینید که پروازهای بین المللی با تعامل و تفاهم و با 
امنیت از کشور عبور می کنند. ما در این فضا حتی رزمایش های 
نظامی را هم بدون هیچ اتفاقی به انجام می رسانیم. این امنیت 
و ثبات حاصل تالش و زحمــات همه همکاران عزیز در جای 

جای کشور است.

شوک جدید دانشگاه آزاد 
به دانشجویان

افزایش شهریه از ســوی مدعیان کاهش وابستگی 
دانشگاه به پول دانشــجو، در حالی امسال هم صورت 
گرفت که رئیس این دانشــگاه ســال گذشته، افزایش 
شــهریه را برای جبران افزایش نیافتن دوره قبل اعالم 
کرده بود و هنوز دلیلی را برای افزایش شــهریه امسال 

عنوان نکرده است.
بــه گزارش جهان نیوز، هنوز چند ماهی از بحث رشــته های 
غیرمجاز سال گذشته دانشگاه آزاد در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
نگذشته است که دانشگاه آزاد در شوک جدید خود به دانشجویان 
شــهریه مهرماه را افزایش داد تا دانشــجویان این دانشگاه برای 

ثبت نام ترم جدید نیز بی دغدغه نباشند.
حمید میرزاده رئیس دانشــگاه آزاد در جدیدترین اظهارنظر 
خود در رابطه با چگونگی افزایش شــهریه دانشــگاه آزاد برای 
سال تحصیلی جدید گفته اســت که شهریه ثابت دانشگاه آزاد 
برای دانشــجویان فعلی این دانشگاه تغییر نمی کند ولی شهریه 
متغیر برای این دانشــجویان در سال تحصیلی جدید 1۵ درصد 

افزایش می یابد.
دانشــجویان جدیدالورود نیز که با دیدن رتبه خود در کنکور 
از رفتن به دانشگاه های دولتی ناامید شده و دانشگاه آزاد را برای 
بازنماندن از کورس ادامه تحصیل انتخاب کردند باید نســبت به 
ورودی های سال گذشته 1۵ درصد شهریه ثابت و متغیر بیشتری 

پرداخت کنند.
این در حالی اســت که ســال گذشــته وقتی خبر افزایش 
شــهریه های دانشــگاه آزاد اعالم شــد، رئیس این دانشگاه در 
توضیحات خود نسبت به افزایش شهریه این دانشگاه با بیان اینکه 
برخی دانشجویان دانشگاه آزاد رایگان تحصیل می کنند، افزایش 
کم شــهریه دانشگاه در دو ســال دوره ریاست گذشته را سبب 
افزایش شوک آور شهریه دانست و با این توجیهات تمام زیان ها و 
همچنین افزایش شهریه را بر گردن فرهاد دانشجو رئیس سابق 
دانشــگاه آزاد انداخت که در زمان ریاستش شهریه دانشگاه آزاد 

را تنها 3 درصد افزایش داده بود.
امســال افزایش شهریه دانشگاه آزاد در حالی اتفاق افتاد که 
رئیس دانشگاه آزاد فروردین ماه سال 94 با حضور در کمیسیون 
آموزش و تحقیقات اعالم کرده بود تا مهرماه ســال 94 شــهریه 
دانشجویان این دانشگاه افزایش نمی یابد. یعنی از فروردین سال 
94 تا مهرماه که فقط شاید دانشجویان ترم تابستانی داشته باشند 

قصد افزایش شهریه نداشته اند.

هدیه به خوانندگان

رهبر معظــم انقالب: آنها که ســالح های ضدبشــریت را در 
زرادخانه هــای خود انبار می کنند، حــق ندارند خود را پرچمدار 

امنیت جهانی قلمداد کنند.

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
پس از دیدار با علی اکبر صالحی از توافق با ایران بر سر 

ابعاد نظامی احتمالی خبرداد.
 وی در جمع خبرنــگاران در مقابل هتل کوبورگ گفت: 
این نقشه راه روندی را شروع می کند که تا انتهای سال 201۵ 
اســت. جلســه های فنی و تدابیر فنی انجام می شود و توافق 

جداگانه در خصوص پارچین انجام خواهد شد.
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمــی افزود: تدابیر و 
جلســات فنی بین دو طرف انجام خواهد شد و ایران باید در 

مورد مسایل پاسخ داده نشده توضیحات ارائه دهد .
وی ادامه داد: تسلســلی از یک سری فعالیت های آینده 

مشخص شد.
آمانو اعالم کرد: قرار است برآورد نهایی در مورد جنبه های 
احتمالی نظامی فعالیت های هســته ای ایران را در دســامبر 

201۵ به شورای حکام ارائه دهم تا آن ها نیز به روز شوند.
بــه گزارش ایرنا، در این زمینه ایران و آژانس بر موارد زیر 

توافق کردند:
1- آژانس و ایران بر ترتیبات جداگانه ای توافق کردند که 
به آنها اجازه می دهد تا مسایل باقیمانده آنگونه که در ضمیمه 
گزارش 2011 مدیرکل آژانس درج شــده اســت را بررســی 
کنند. فعالیت های اتخاذ شــده و نتایج بدست آمده تا به امروز 
بوسیله ایران و آژانس در مورد برخی از موضوعات در این روند 

آمانو و صالحی امضا کردند

 توافق 10بندی ایران و آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی

منعکس خواهند شد.
2- ایــران تــا تاریــخ 1۵ اوت 201۵ توضیحات خود را، 
بطور کتبی، و اسناد مربوطه در مورد مسایلی که در ترتیبات 

جداگانه در بند 1 اشاره شده، به آژانس ارائه خواهد داد.

3- پس از دریافت توضیحات کتبی ایران و اسناد مربوطه، 
آژانس این اطالعات را تا 1۵ سپتامبر 201۵ مرور خواهد کرد 
و سواالتش در مورد ابهامات احتمالی پیرامون چنین اطالعاتی 

را به ایران ارائه خواهد داد.

4- پس از آنکه آژانس ســواالت خــود در مورد ابهامات 
احتمالی پیرامون چنین اطالعاتی را به ایران ارائه کرد، جلسات 
فنی-کارشناسی، اقدامات فنی، آنچنانکه در ترتیبات جداگانه 
توافق شــده، و بحث و بررسی برای رفع این ابهامات در تهران 

سازماندهی می گردند.
۵- ایــران و آژانس ترتیبــات جداگانه دیگری را در مورد 

موضوع پارچین توافق کردند.
6- تمام فعالیت های تعیین شــده در بــاال، تا 1۵ اکتبر 
201۵ به هدف حل تمام مســایل باقیمانده گذشــته و حال 
آنگونه کــه در ضمیمه گزارش 2011 مدیــرکل آژانس درج 

شده، تکمیل می گردند.
7- مدیرکل گزارش روزآمد منظمی را به شورای حکام در 

مورد اجرای این نقشه راه ارائه خواهد کرد.
8- تا 1۵ دســامبر 201۵ مدیرکل ارزیابی نهایی خود در 
مورد حل تمام مســایل باقیمانده گذشته و حال آنگونه که در 
ضمیمه گزارش 2011 مدیرکل آژانس درج شده را، برای اقدام 
شورای حکام، ارائه خواهد داد. یک جلسه فنی جمع بندی بین 

ایران و آژانس قبل از انتشار آن گزارش برگزار خواهد شد.
9- ایران اعالم کرد که بصورت کتبی ارزیابی جامع خود 

در مورد گزارش مدیرکل را به آژانس ارائه خواهد کرد. 
10 – براساس چارچوبی برای همکاری، آژانس به لحاظ 

کردن نگرانی های امنیتی ایران ادامه خواهد داد.

حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور در 
گفت و گوی زنــده تلویزیونی پــس از پایان مذاکرات 
هسته ای در وین  گفت: ما امروز در یک مقطع مهم در 
تاریخ کشور و انقالبمان و شــرایط منطقه قرار داریم. 
شرایطی که باید بگوییم دوران 12 ساله گذشته که همراه 
با توهماتی از سوی قدرت ها و نشر آن توهمات در میان 
جامعه و افکار عمومی بود، کاماًل ورق خورده اســت و 

صفحه جدیدی آغاز شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه این صفحه جدید، بر این مبنا 
آغاز می شــود که راه حل معضالت در جهان مسیر کوتاه تر و 
کم هزینه تر هم دارد، تصریح کرد:از لحاظ اقتصادی، با فشارهایی 
که تحریم کنندگان به وجود آورده بودند، شرایط سختی را در 
جامعه به وجود آوردند. گرچه همانطور که قبال هم تاکید کردم، 
هیچگاه تحریم موفق نبــود اما در عین حال در زندگی مردم 
تاثیرگذار بود. من خوشــحالم که امــروز با مذاکرات 23 ماهه 
جمهوری اسالمی ایران با 6 قدرت جهانی، توانسته ایم به نقطه 

جدیدی دست پیدا کنیم.
ما دنبال صدقه نبودیم

وی افزود: ما برای حل موضوع و معضل هسته ای می بایست 
در بخش های مختلف قدم های الزم را برداریم. از لحاظ سیاسی 
می بایســت تمهیدات الزم سیاسی را آماده کنیم، هم از لحاظ 
افکار عمومی که بدانند مذاکره به مفهوم خواندن بیانیه ها نیست؛ 
مذاکره به معنای بده بستان است. مذاکره به این معناست که 
پولی داده می شود و خانه مورد نظر خریداری می شود. ما دنبال 
صدقه نبودیم تا کسی چیزی به ما مجانی بدهد، ما دنبال مذاکره 
بودیــم. دنبال آن بودیم که بر مبنای منافع و مصالح ملی، بده 
بســتان منصفانه و عادالنه در پیش بگیریم. ما همواره بر این 

نکته تاکید کردیم که این مذاکرات، برد-باخت نخواهد بود.
روحانی ادامه داد: از طرف دیگر برای دســتیابی به توفیق 
در مذاکره نیاز به اجماع داخلی و ملی داشتیم. واضح و روشن 
است که در داخل کشور سیاسیون و تشکل ها و جناح ها فکر و 
نظر واحد ندارند اما در مسائلی که به منافع ملی و امنیت ملی 
و توسعه ملی ما که موضوع هسته ای هم به امنیت ملی مربوط 
می شد، هم به توسعه ملی ما و هم به منافع ملی، اجماع داریم.

رئیس جمهور با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 24خرداد 
اظهار داشت:  مردم در انتخابات خرداد 92 در این زمینه اعالم 
نظر و بــه صراحت اعالم کردند ما دولتــی را می خواهیم که 
دستاوردهای هسته ای را توام با صلح و توام با حرکت توسعه ای 
کشور رو به جلو و رفاه مردم، توام با هم، مدنظر قرار دهد.  همین 
مسیر و راه را دولت یازدهم انتخاب کرد و آغاز کرد. البته ملت 
بزرگ ایران همواره ملت ادب و منطق و اســتدالل بوده است. 
من از روز اول در روز مراسم تحلیف گفتم که در صورتی غرب 
می تواند با ما تعامل داشــته باشد که مسیر تهدید و تحقیر را 

کنار بگذارد و مسیر تکریم را آغاز کند.

در مذاکرات 4 هدف را دنبال می کردیم
وی ایســتادگی، مقاومت و صبر و تحمــل مردم ایران را 
دیگر مســائل مهم در رسیدن به حل و فصل مسئله هسته ای 
دانســت و گفت: در این مذاکرات 4 هدف را دنبال می کردیم. 
هدف اول آن بود که توانمندی هسته ای و فناوری هسته ای و 
حتی فعالیت  هســته ای را بتوانیم در داخل کشور ادامه دهیم. 
هدف دوم این بود که تحریم های غلط و ظالمانه و ضدانسانی 
را لغو کنیم. هدف ســوم این بود که کلیه قطعنامه هایی که از 
دید ما قطعنامه های غیرقانونی بود در شــورای امنیت سازمان 

ملل را لغو کنیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: درباره تحریم ها می گفتند 
بایــد ماه ها بگذرد و اعتماد یابیم تا به تدریج بعدش تحریم ها 
نه لغو که تعلیق کنیم. اســم لغو را نبرید. در سالهای بعد اگر 
آژانس گزارش مثبت داد و اعتماد کردیم قدم به قدم لغو شود. 
امروز به ملت شریف ایران اعالم می کنم که طبق این توافق در 
روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی 
و موشــکی و اشاعه ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو 
خواهد شــد. تمام تحریم های مالی و بانکی و مربوط به بیمه و 
حمل و نقل و مربوط به پتروشــیمی و فلزات گران بها و تمام 
تحریم های اقتصادی بطور کامل لغو و نه تعلیق خواهد شــد. 
حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می شود. برای ۵ سال 
نوعی محدودیت و پس از آن لغو می شــود. در زمینه اشاعه ای 
هم کاالهای دومنظوره در کمیته ای مورد بررسی قرار می گیرد 
و نسبت به لغو قطعنامه های سازمان ملل می گفتند قطعنامه ای 
که اجرا نکردید چطور لغو کنیم؟ ال اقل برای 6 ماه اجرا کنید. 
طبق توافق امروز در روزهای آینده که در شورای امنیت سازمان 
ملل به تصویب می رسد تمام 6 قطعنامه قبلی لغو خواهد شد.

به گزارش تسنیم، روحانی در بخش دیگری از سخنانش با 
بیان اینکه در زمینه خروج پرونده ایران بطور کامل از شورای 
امنیت برای همیشــه می گفتند باید آژانس گزارش دهد و اول 
20 سال و بعد 1۵ سال، تصریح کرد: امروز بدون در نظر گرفتن 
آژانس بعد از اجرای توافق 10 سال بعد بطور کامل پرونده در 

شورای امنیت  نخواهد بود.
» ممکن اســت از ما بپرســند که آیا این توافق بر مبنای 
اعتماد به 1+۵ بنا شده است؟ که اگر اینچنین بود که 23 ماه 
مذاکره و این دور اخیر 18 شبانه روز مذاکره الینقطع نیاز نبود. 
برای ما در بحث اعتماد اجرای این توافق آغاز یک امتحان است. 
اگــر این توافق به دقت و خوبی اجرا شــد قدم به قدم اجرای 
این توافق می تواند آرام آرام خشــت های دیوار بی اعتمادی را 
بردارد. روشن است که ما امروز بر مبنای دقت کامل و نظارت 
بر توافق کارمان را پیش می بریم بدون اینکه از پیش بخواهیم 
نســبت به کشورهایی که سابقه بسیار بدی برخی شان نسبت 
به ایران داشــتند و برخی هم سابقه خوبی نداشتند بخواهیم 

اعتماد کنیم.«
اگر آنها به این توافق پایبند باشند

 ما البته به توافق پایبندیم
وی با بیان اینکه توافق دو طرفه است، اظهار داشت: ما یک 
طرف توافق را محک زدیم آن  هم در توافق موقت ژنو بود و بر 
آن مبنــا بر زمینه توافق نهایی گام نهادیم. امروز اجرای توافق 
دو طرفه اســت. اگر آنها به این توافق پایبند باشند ما البته به 
توافق پایبندیم. ملت ایران همواره در تاریخ اگر عهد و پیمانی 
بسته پای پیمان خود ایستاده. ما پای این پیمان خواهیم ایستاد 

به شرط آنکه طرف مقابل ما پای آن بایستد.
رئیس جمهور کشــورمان بــا مهم توصیف کــردن روز 

جمع بندی مذاکرات در طول 12 ســال گذشــته ابراز داشت: 
امروز روزی است که از لحاظ تاریخی کشورهای بزرگ جهان 
و قدرت ها فعالیت هسته ای ایران را به رسیمت شناختند. امروز 
روزی است که بعد از 12 سال کشورهای قدرتمند جهان اعالم  
کردند در زمینه فناوری هسته ای و فناوری های مدرن به ایران 
کمک خواهند کرد. امروز روزی است که قدرت های بزرگ اعالم 
کردند که همه تحریم ها برداشته خواهد شد و همه قطعنامه های 
ظالمانه لغو خواهد شــد و شرایط عادی و معمولی در روابط با 

ایران آغاز خواهد شد.
مردم غزه و لبنان هم امروز خوشحالند

وی تصریح کرد: »زنجیره های تحریم در حال گسسته شدن 
هستند تنها ملت ما خوشحال نیستند بلکه مردم غزه و کرانه 
باختری و مردم قدس و لبنان هم خوشــحالند به دلیل اینکه 
رژیم غاصب صهیونیستی تالشهای واهی که در این طول 23 

ماه انجام داد به شکست منتهی شد.«
رئیس جمهــور با بیــان اینکه امروز اعضــای منطقه هم 
خوشــحال هستند به دلیل اینکه بســیاری از بهانه های واهی 
برای ســتم برمنطقه و فشــار بر منطقه بر مبنای اینکه ایران 
می خواهد بمب هسته ای بسازد پایان می پذیرد، افزود: اگر برخی 
اعضای 1+۵ می خواهند اعالم کنند ایران را از ساخت بمب اتم 
بازداشتیم همه دنیا به خوبی می دانند که ساخت بمب اتم به 
فتاوای رهبر معظم انقالب به عنوان امر غلط و ضدانســانی و 
محرم در دیدگاه دانشمندان بوده و هرگز ایران به دنبال ساخت 
بمب هسته ای نخواهد بود چه توافقی بشود چه نشود و چه اجرا 
شــود و چه نشود. از دستاورد واقعی سخن بگویند که آن این 
است که فضای نویی امروز در منطقه ایجاد شده که همکاری ها 

در منطقه و سطح جهان گسترش یابد.
روحانی در بخش دیگری از ســخنانش اظهار داشت: در 
اینجا الزم می دانم از همه آنها که برای رسیدن به این روز مهم 
و تاریخی نقش خود را ایفا کردند تشکر و سپاسگزاری کنم. از 
ملت بزرگ ایران به خاطر ایســتادگی و مقاومت 12 ساله شان 
در برابر انواع فشــارهای غلط و نابجا. از مقام معظم رهبری به 
عنوان راهبری که همواره در شرایط سخت با دستان پرتوان و 
هدایت هایش همواره به ملت و کشور و نظام و دولت کمک کرد 
و در این مسیر نیز با ارشاداتشان و نظارت هایشان و دقت هایشان 

بارسنگینی را بر دوش داشتند. 
اجازه نمی دهم کسی با دروغ و اتهام

 امید مردم را ناامید کند
رئیس جمهــور با بیان اینکه نقد دلســوزانه آزاد اســت، 
خاطرنشــان کرد: اما اجازه نمی دهم که امید مردم برای آینده 
درخشــان این کشــور، امید مردم برای رونق اقتصادی و امید 
مردم برای صلح و امنیت در کشور ما و منطقه کسی بخواهد با 
دروغی و اتهامی و سخن ناروایی به امید مردم به اعتماد مردم 
صدمه بزند.                                         بقیه در صفحه10

روحانی: تحریم ها یکباره لغو خواهد شد
اوباما: تحریم ها تدریجا و پس از راستی آزمایی لغو می شود

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی عصر دیروز در دیدار رمضانی رئیس 
جمهور و هیئت وزیران با شرح و تبیین فرازهایی 
از فرمان راهگشای امیرمؤمنان به مالک اشتر، 
تأکید کردند: پشتوانه روحی، معنوی و فکری، 
عامل اصلی حل همه مشکالت است و تأمل و تدبر 
در نهج البالغه موالی متقیان، چنین پشتوانه ای 

را فراهم می سازد.
رهبر معظم انقالب با اشاره به سخنان رئیس جمهور 
در ابتدای این دیدار درباره نتایج مذاکرات هسته ای، 
از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته ای 

قدردانی و تشکر کردند.
ایشــان سپس با اشــاره به ویژگی های شخصیتی 
جایگاه خاص مالک اشتر نزد امیرمؤمنان افزودند: حضرت 
علی بن ابیطالــب )ع(، فرمان خود را خطاب به چنین 
شخصیتی صادر فرمودند که این نکته جای تأمل دارد.

رهبر انقالب در بیان وظایف مســئوالن در فرمان 
امیرمؤمنان به مالک اشتر، افزودند: »گرفتن مالیات و 

حقوقی که مردم نسبت به دولت دارند«، دفاع از مردم 
و سرزمینشان، سوق دادن جامعه به صالح و رستگاری 
و آبادانی و ســازندگی کشور، 4 مأموریت اصلی است 
که موالی متقیان در نامه به مالک، بر دوش حاکمان 

می گذارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »توصیه حاکمان اسالمی 
بــه تقوای الهی در هر شــرایط و موقعیت«، »جدیت 
کامل در انجام دادن فرائض و ســنن و مســتحبات«، 
»نصرت پــروردگار در قلب و در زبان و در عمل«، »و 
مهار کردن نفس در مقابل همه شهوات« را از فرامین 
مهمی برشمردند که موالی متقیان در زمینه خودسازی 

به مالک اشتر نگاشته اند.
قضاوت منصفانه درباره مســئوالن قبلی از دیگر 
نکاتی بود که رهبر انقالب با استناد به فرازهایی از فرمان 

امام علی )ع( به مالک اشتر مورد تأکید قرار دادند.
ایشان عمل صالح را بهترین ذخیره دوران مسئولیت 
هر فرد برشمردند و افزودند: مردم در »قضاوتهاِی با فکر 
و تأمل و جمع بندی شده«، اشتباه نمی کنند بنابراین 

از اینگونه قضاوتهاِی مــردم می توان فهمید که کدام 
مسئول صالح است و کدام نه.

»مراقبت حریصانه و بخیالنه از نفس برای جلوگیری 
از انحراف و ضایع شدن آن«، و »ترجیح دادن تکلیف 
الهی به هر چیز دیگر«، دو توصیه دیگری بود که رهبر 
انقالب هنگام بازخوانی فرمان حکومتی امیرمؤمنان، 
بیان کردند و افزودند: امام راحل عظیم الشأن، مظهر 

عمل به این توصیه های الهی بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »دوست داشتن مردم 
از صمیــم قلب« و »محبت و مدارا با آنان« را از دیگر 
فرامیــن آن امام همام به مالک خواندند و افزودند: به 
دســتور امیرمؤمنان، باید از لغزشها و خطاهای مردم 
گذشت کرد البته به جز مواردی که حدود الهی زیر پا 
گذاشــته می شود و یا پای محاربه با اسالم و حکومت 

اسالمی در میان است.
ایشان در پایان فرمان حضرت علی بن ابیطالب )ع( 
بــه مالک را از ذخائر فوق العاده فرهنگی خواندند و با 
قدرشناسی از زحمات اعضای دولت، برای آنان آرزوی 

توفیق کردند.
پیــش از ســخنان رهبر انقالب، حجت االســالم 
والمســلمین روحانی رئیس جمهور با اشاره به نتایج 
مذاکرات هسته ای، از رهبر معظم انقالب اسالمی به 
علت حمایتها و هدایتهای ایشــان نسبت به دولت و 
تیم مذاکرات هسته ای تشکر و ابراز امیدواری کرد این 
مســئله زمینه ساز پایان فشارها و رفع اتهامات ناروای 
دشمنان علیه جمهوری اسالمی باشد و حرکتی جدید 

در مسیر پیشرفت کشور را بوجود بیاورد. 
رئیس جمهور در ادامه گزارشی از اقدامات دولت 

بیان کرد.
آقای روحانی با اشــاره به دستاوردها و همچنین 
مشــکالت دولت در دو ســال اخیر، روابط نزدیک با 
همســایگان و اهتمام به تداوم مذاکرات هسته ای را از 
جمله اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی برشمرد 
و افزود: در شرایطی که منطقه درگیر آشوب و تروریسم 
است، جمهوری اسالمی ایران از کشورهای منطقه که 
دچار معضل تروریسم هستند حمایت کرده و این راه 

را ادامه خواهد داد.
رئیــس جمهور در عرصه اقتصادی، عبور از رکود، 
تبدیل رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت، کنترل تورم، 
کاهش واردات گندم و افزایش صادرات غیرنفتی را از 
دستاوردهای دولت دانســت و خاطرنشان کرد: برای 
عبور از مشکالت در مسئله  اشتغال و رشد اقتصادی 

نیاز به سرمایه و تکنولوژی داریم.
آقای روحانی بدهی ســنگین بــه بانک مرکزی و 
شرکت های خصوصی، مشکالت ناشی از یارانه نقدی، 
بیکاری، بهره وری پایین، فعالیت موسســات اعتباری 
غیرمجاز، معوقــات بانکی، کمبود آب و کاهش منابع 
زیرزمینی، خشکســالی، مسائل زیســت محیطی و 
کاهش قیمت نفت را از جمله مشــکالت پیش روی 

دولت بیان کرد.
رئیس جمهــور با تاکید بر بکارگیــری همه توان 
دولت برای رفع مشــکالت مردم و کشور گفت: برای 
حل مشکالت نیازمند همکاری قوای سه گانه هستیم 

تا گامهای باقی مانده را با شتاب بیشتری طی کنیم.

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

پشتوانه روحی، معنوی و فکری
عامل اصلی حل همه مشکالت است
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