هربامداد در سراسر کشور

السالم علیک ایتها الصدیقه الشهیده

سقوط قيمت ارز؛دالر  3هزار و  175تومان شد
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صدورحکم بدوی
مهدیهاشمی
2

گزارش آفتاب يزد از صادرات بي سابقه
ايران به عراق

فتح بازارهاي عراق
با كاالهاي
مازاد وارداتي!
13

امروز؛ بروکسل ميزبان وزير امور خارجه ايران

1000تومان

سال15

4290

منصوری آرانی خبر داد

رایزنی هاموند و ظریف
برای بازگشایی سفارتخانهها

اولويت دادن به معضل حجاب
آدرس انحرافی است

2

5

سرمقاله

داستان سخنان يونسي

سخنگوي کميسيون قضايي مجلس در گفتگو با آفتاب يزد:

برخورد با افراطيگري قاطع نبوده است
بايد ديد مهاجمان بهمطهري چه آموزش هاي فکري ديده اند

برخورد با فرزند
شهيد مطهري
زيبنده این نظام نيست

شبهات در مورد
همکاري استانداري
و حمله کنندگان

خودروي وکيل
علي مطهري در شيراز
تخريب شد

مسئولين مقصر
تحت تعقيب قانون
قرار گيرند

صفحات  3و 6

اينگونه اقدامات
توجيه ديني
و انقالبي ندارد

و 3همتاي اروپايي

جان کري :درباره
نامه  47سناتور به
ظريف توضيح ميدهم
2
پیام برگزیده مردمی

حتي نماينــده ملت در مجلس هم
نميتواند به تنهايي به جاي مردم
تصميم بگيرد چطور برخي افراد كه
چندان مسئوليتي هم ندارند خود را
وكيل و قيم مردم ميدانند و به جاي
مردم حــرف ميزنند و براي مردم
نسخهميپيچند؟

سید علیرضا کریمی

براي مردمي كه سالجاري
در نمايشــگاه مطبوعات
حاضر ميشدند اين سوال
ايجاد مي شد كه چرا برخي
رسانهها اين قدر با امكانات و
تجهيزات هستند و در عين حال رسانههاي
ديگر در غرفه هاي ســاده و محقر حضور
دارنــد .به هر حال فاصله طبقاتي حتي در
ميان رســانهها هم وجود دارد و برخي از
آنان آنچنان در پول و امكانات غرق هستند
كه ميتوانند هر غيرممكني را ممكن سازند
و برخي ديگر هم در شرايطي ميباشند كه
حتي از پس حقوق كارمندان كم تعداد خود
برنمي آيند .البته اين فاصله طبقاتي باعث
نشده كه اين رسانهها بتوانند در جامعه نفوذ
خاص و قابل توجهي داشته باشند .مثل صدا
وسيما كه روز به روز ضريب نفوذش در
ميان مردم كاهش مي يابد.هرچند كاركرد
اين رسانه ها به گونهاي تعريف شده است
كه نيــازي به مردم ندارند و هدف شــان
چيز ديگري است.
اين مقدمه مختصر آورده شــد تا بگويم
اي كاش اين رسانهها -كه مشخص است
از كجا تغذيه ميشوند -اگر براي شان منافع
ملي مهم نيست حداقل براي منافع نظام و
حكومت ارزش قائل شــوند! هر چند اين
دو در هم تنيده شــدهاند اما به هر حال اين
رسانهها بين منافع مردم و نظام خطي قرمز
كشيدهاند.

در ماجراي مربوط به مشاور رئيس جمهور
اين رسانهها عليرغم تكذيب سخنان مطرح
شده به گونهاي جوسازي نمودند كه منجر به
واكنشبرخيمقاماتكشورهايمنطقهشد.
اين رسانه ها مدعي شده بودند كه يونسي در
همايشيگفتهاست:
ادامه در همین صفحه

یادداشت1

یادداشت 2

صالبت در عمل به تدبير
حسینامرایی

وحـدت و همدلـی در سـایه
آرامـش و تعامـل ،زمینـه سـاز
تعـادل و ایجـاد بسـترهای الزم
برای آبادانی ،توسـعه و پیشرفت و
از تاکیـدات موکـد و مسـتمر مقام
معظـم رهبـری برای پویایی و تعالـی نظام ،بوده
و مـی باشـد.
امـا اتفاقاتـی کـه از سـوی عـدهای خودسـر و
قانـون شـکن در کشـور روی میدهـد برخالف
رویـه نظـام ،عقالنیـت و منطـق ،قانونمـداری
حاکـم بـر روابـط اجتماعـی و زنـگ هشـداری
جدیاسـت بـرای ایجـاد اخالل در نظـم جامعه
و ناامنـی روانـی ،آن هـم در شـرایطی کـه نـگاه

صادرات مجازی آب تا چه وقت؟!

جهانیـان بـه ایـران بـه عنـوان کانـون ثبـات و
آرامـش خاورمیانـه و منطقـه و پذیرفتـن قدرت
هسـته ای شـکل گرفتـه اسـت .در چنیـن
شـرایطی قانونمـداری حکم می نمایـد که همه
افـراد جامعه نظرات خـود را در چارچوب قوانین
مطـرح کنند و همه مناسـبات افـراد با حکومت
و بالعکـس بـر مبنـای قانون باشـد و اگـر غیر از
ایـن افـراد و گروههایـی به هر بهانهای دسـت به
عملـی بزننـد ،ماننـد آنچه در شـیراز بـرای علی
مطهـری اتفـاق افتـاد ،بیقانونی محض و سـبب
آزردگـی خاطـر و جریحهدارشـدن افکار عمومی
و لکـهدار شـدن چهـره نظـام درخـارج از مرزها
خواهد شـد.
ادامه در صفحه8

داستان سخنان يونسي

امیدمافی-روزنامهنگار

آنچه در قالــب یک خبر
روی زبــان وزیــر نیــرو
می نشــیند رنج و نگرانی
را به همراه میآورد .اینکه
راندمان آبیــاری ایران در
حال حاضــر تنها 33درصد اســت و این
خود نقش شگرفی در بحران ایفا میکند
اتفاق قابل تاملی است که به نظر میرسد
روی میز تشــریح نیاز به کالبد شــکافی
دقیقی دارد .به عبارت دیگر  67درصد آب
کشــاورزی و آبیاری ایران هدر میرود تا
در مقام مقایسه از بسیاری کشورهای قاره
سیاه نیز عقب بیافتیم.
ادامه در صفحه8

با نهايت تاسف و تاثر

ادامه از همین صفحه :

« تمام منطقه خاورمیانه ایران است و تمام ملتهای منطقه بخشی از ایران هستند
و ما خواهان تاسیس اتحادیه ایران در منطقه هستیم ».گفته ها و توضيحات بعدي
مشاور رئيس جمهور نشان مي داد كه سخنان او به درستي منتقل نشده و كال
تكذيبشد.امااينرسانههابرايآنكهبتوانندماجرايحملهاوباشوچماقداران
به علي مطهري را در حاشيه قرار دهند و از سوي ديگر ،دولت را تحت فشار
بگذارند سخنان تكذيب و تحريف شده يونسي را بارها و بارها بازنشر داده و
باعث تحريك مقامات خارجي شدند .حال اين پرسش مطرح است آيا اين
رفتار مصداق بارز اقدام عليه امنيت ملي نيست؟! اگر اين رسانهها به جاي اين
جريان سازي ،سخنان تكذيب شده و تصحيح شده مشاور رئيسجمهور را
بازنشرميدادندوتالشمينمودندروايتيواقعيمنتشرشودآيابازهمرسانههاو
مقاماتكشورهايمنطقهنسبتبهموضوعفوقحساسميشدند؟مطمئناخير.
اما يك بام و دو هواي اين رســانهها نيز كه از بيتالمال ارتزاق و در حقيقت
دستشان در جيب مردم قرار دارد جالب توجه است.
ادامه در صفحه8

درگذشت مرحوم شادروان

حاج ظفر وكيلي
(بزرگ خاندان)

را به اطالع كليه خويشاوندان ،دوستان و آشنايان
محترم ميرســاند .بــه همين مناســبت مجلس
ترحيمي روز دوشــنبه  93/12/25از ســاعت 16
الي  17:30در مســجد نور واقــع در ميدان فاطمي
منعقــد ميگردد .حضور ســروران گرامي موجب
ح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان
شــادي رو 
خواهد بود.

خانواده وكيلي

