
سازمان یافته یا خودجوش؟
روز جمعه بار دیگر شاهد اخالل در یک سخنرانی بودیم. سخنرانی معاون پارلمانی رئیس جمهور در 
نماز جمعه یزد که به شعارهای تند برخی حضار و پرتاب مهر و تسبیح به حسینعلی امیری همراه بود. 
امیری سخنرانی اش را برغم این اتفاقات به پایان رساند، اما می گوید این اعتراضات سازمان یافته 
بود. با این حال برخی دیگر سازمان یافته بودن آن را رد می کنند. هرچند در هر دو حالت در محکوم 
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سردار محمدعلی جعفری:قطعنامه تاریخی

برقراری امنیت  نباید منجر به نارضایتی مردم شود
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد که رضایت و آرامش مردم در همه عرصه ها با حفظ 

انقالب اسالمی ارتباط مستقیمی دارد و نباید به بهانه تامین امنیت در مردم نارضایتی ایجاد کرد. سردار 
محمدعلی جعفری در مراسمی که به مناسبت سالروز صدور فرمان امام خمینی )ره( مبنی بر تاسیس حفاظت 

هوایی برگزار شد، گفت: نوع برخورد شما با مردم بسیار مهم و تعیین کننده است و باید مورد توجه قرار گیرد. وی 
ادامه داد: رضایت و آرامش مردم در همه عرصه ها با حفظ انقالب اسالمی ارتباط مستقیمی دارد و اگر به بهانه 

امنیت برخی اقدامات انجام شود و بی توجهی صورت گیرد ممکن است نارضایتی مردم را در پی داشته باشد 
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در اقدامی بی سابقه و در پی عدم مخالفت دولت 
آمریکا، شورای امنیت توانست قطعنامه ای را 
در محکومیت شهرک سازی های رژیم اسرائیل 
در سرزمین های اشــغالی به تصویب برساند؛ 
اقدامی که از یک ســو خشــم مقامات ارشد 
رژیم اسرائیل و از ســوی دیگر، ناخرسندی و 
انتقاد حامیان سرســخت آمریکایی این رژیم 
را برانگیخته است. اما اهمیت این قطعنامه از 
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پــس از انتشــار خبر اســتعفای 
منتجب نیا از سورای مرکزی حزب 

اعتماد ملی ...

جهانبخش خانجانی عضو شورای 
مرکــزی حــزب کارگــزاران در 

گفت وگو با تسنیم ...

محمد عطریانفر عضو ارشد حزب 
کارگزاران سازندگی، اظهار داشت: 

به نظرمی رسد  ...

 علت 
استعفای 

منتجب نیا 

روحانی بدون 
اصالح طلبان 

رأی نداشت

  عارف، جایگزیِن 
 روحانی 

نخواهد بود

روز استماع!
صفحه 2

 کریمی قدوسی خبرنگاران را برای شنیدن فایل صوتی
 سخنان وزیر امور خارجه به مجلس دعوت کرد
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