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روحانيواصالحطلبان
92 جري��ان  انتخاب��ات س��ال  در 
اصالحات ب��ا حمايت از آقاي روحاني 
در مقابل نامزدهاي متع��دد اصولگرايي راه پيروزي 
حسن روحاني را گشود. اين حمايت در زمان صدارت 
آقاي روحاني در س��ه س��ال گذش��ته ادامه يافت و 
همان گون��ه كه هم��ه ش��خصيت هاي اصالح طلب 
اذعان دارند اين حمايت را در س��ال 96 هم از آقاي 
روحاني ادام��ه خواهند داد. يقينا نام��زد انتخاباتي 
اصالح طلبان در سال 96 آقاي روحاني خواهد بود. 
با اين ح��ال در تمام طول رياس��ت جمهوري آقاي 
روحاني اصالح طلبان نقدهاي مشفقانه خود را نسبت 

به دولت ابراز داشته اند. 
آق��اي روحان��ي و اصالح طلب��ان هيچ��گاه موافق 
نامحرم انگاش��تن مردم نبوده و نيستند و از اين رو 
هم در عرصه رس��انه اي و هم در جلسات خصوصي 
پيش��نهادات و انتق��ادات خود را به آق��اي روحاني 
و اعض��اي كابين��ه منتقل مي كنن��د. گفت وگو ها و 
مصاحبه هايي كه اصالح طلبان در سراس��ر كش��ور 
با رس��انه ها داش��ته اند به روش��ني دال بر حمايت 
بدون و كم و كاس��ت از آقاي روحاني اس��ت چرا كه 
اصالح طلب��ان معتقدند كه فاصل��ه گرفتن از آقاي 
روحان��ي به ضرر منافع ملي اس��ت. آق��اي روحاني 
بهترين ش��خص ب��راي اداره چهار س��اله ديگر قوه 
اجرايي كشور خواهد بود. آقاي روحاني در وهله اول و 
بعد هم تا حدودي دولتمردان نقدهاي اصالح طلبان 
را نقدهايي مش��فقانه مي دانند و آنها را مورد توجه 
ق��رار مي دهند اما نقدهاي جري��ان تندرو و افراطي 
نقدهايي كامال در چارچوب منافع ملي نيست و فقط 
در راستاي منفعل كردن دولت و يك دوره اي كردن 
آن صورت مي گيرد. مردم، اصالح طلبان و هواداران 
دولت و حتي اصولگرايان معتدل نس��بت به اين نوع 

نقدها بدبين هستند. 
باره��ا اصالح طلبان مطرح كردند ك��ه اگر در بحث 
فيش هاي حقوقي نجومي دول��ت روحاني از همان 
ابتدا هوشمندانه رفتار مي كرد و سازمان مديريت و 
برنامه ريزي يا شوراي حقوق و دستمزد و هر نهادي 

كه مسووليت حقوق و دستمزدها را 
دارد با اين پدي��ده كه يادگار دولت 

پيش��ين بود به مقابله برمي خاس��ت، امروز چنين 
مشكالتي براي دولت به وجود نمي آمد. 

تيترهاي امروز نگاه روز

چندروزپسازآنكهوزيرارشادگفت»70درصد
مردمماهوارهدارند«،فرماندهبسيجازنظرسنجي
ايننهادخبردادكهبراساسآن»75درصدمردم

موافقزيانآوربودنماهوارههاهستند«

انهدام 100 هزار 
ديش ماهواره

دانيالشايگان/اعتماد
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 كاري به ديگران نداريم
 كار خودمان را مي كنيم

گپ وگفت با »كيخسرو پورناظري« درباره اجراي اخيرش

درحالي ك��ه وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي چند 
روز پيش از اصالح قانون اس��تفاده از ماهواره سخن 
گفته است، روز گذش��ته در مراسمي ويژه و با حضور 
سردار نقدي فرمانده بسيج صد هزار دستگاه ماهواره 
جمع آوري شده در غرب تهران امحا شد. او در حاشيه 
اين مراسم گفت: »اين تنها بخشي از چيزي است كه 
مردم به صورت داوطلبانه و با بهره گيري از برنامه هاي 
اقناعي و روشنگري پايگاه هاي بسيج تحويل داده اند. 
بس��يج اين برنامه را از سال گذش��ته آغاز كرده و اين 
برنامه با روش��نگري و آگاهي بخشي خود آثار بسيار 
مطلوبي داشته است. با شروع برنامه هاي روشنگري 
بس��يج بيش از يك ميليون نفر از استفاده كنندگان 
برنامه هاي ماهواره اي آنها را كنار گذاشته  اند و اين يك 

حركت مردمي و ملي است. سردار نقدي در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه اخيرا وزير ارشاد اعالم كرده است 
طرح اصالح استفاده از ماهواره بررسي شود، گفت: من 
نمي دانم منظور ايشان از اصالح چيست اما چيزي كه 
مي دانيم اين است كه اين شبكه ها هيچ سودي براي 
ما ندارند و موج��ب اخالل در جامعه خواهند ش��د. 
بزرگ ترين نظرسنجي اي كه توسط بسيج از 180 هزار 
نفر در كشور صورت گرفته مردم در پاسخ به اين نكته 
كه شبكه هاي ماهواره اي ضررشان بيشتر از نفع شان 
است اين طور پاس��خ دادند 42/6درصد كامال موافق، 
32/2درصد موافق، 12/2درصد بي نظر، 9/2مخالف 

و 3/8درصد كامال مخالف بودند. البته 
او درش��رايطي اين حرف ها را زد كه 

وزير ارشاد علي جنتي گفته بود: » بخش قابل توجهي 
از مردم از ماهواره استفاده مي كنند و ...

گروهجامعه

آخرين وضعيت 
پرونده هاي 

مرتضوي، سفارت 
 عربستان، زنجاني 
و بدهكاران بانكي

سخنگويقوهقضاييه
تشريحكرد

 اقدامات ناشي از خشم متعرضان 
به سفارت عربستان سبب تخفيف مي شود

آغاز هيجان در 
استاديوم هاي ايران

گارد رياست جمهوري 
نمي خواهم 

 طرح جامع مقابله 
 با ريزگردهاي 

سيستان و بلوچستان 
نهايي شد

گزارش»اعتماد«ازآغازليگ
برترفوتبالايران

تازهترينفرمان
رجبطيباردوغان
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شماره
12+1

منتشر شد
روز شغال

پرونده ای درباره
ترور و تروریسم

ترور خوب، ترور بد
دولت قوی

دولت ضعیف

سه شنبه های کرگدنی
با فرهنگ و هنر و اجتماع

و کمی سیاست

 آالله آسمان آبي  88960046
 راه و رسم سفر  86020311
 لحظه ديدار  88175106
 صالحان  22381442

جهت سفارش آگهي  با شماره  هاي
  66429506 - 66429409    

تماس حاصل فرماييد

 بهساگشت  6659370
 جهان نماي آفاق  22114409

ع به صفحه 13 و 15 رجو

چهارمينتغييردردودهه

 سازمان مديريت
 و برنامه ريزي تجزيه شد

صفحه13را
بخوانيد
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ادامهدرصفحه
06

ســازمــانآگــهـيهــايروزنــامهاعتــمــاد

تلفن:66124025

همكار ارجمند 
جناب آقاي كامران مهرزاده

منصوربيطرف-حجتطهماسبي

ازدسـتدادنفرزنـدبسـيارغمانگيزاسـت.ازخداونـدبزرگ
ميخواهيمبردباريوصبربهشـماوخانوادهمحترممهرزادهعطا

فرمايدتابتوانيداينفراقعظيمراتحملكنيد.


