س هشنبه  2خرداد  26 ،1396شعبان  23 ،1438می  ،2017شماره  ،19542سال شصت وهشتم.
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
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سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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برترین مردم کسی است که خشم خود را فروخورد و هنگام قدرت ،بردباری پیشه کند.
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تازههای مطبوعات
••ایــران  -در یادداشتی با درج عنوان «اعتماد دوبــاره
مردم ،مسئولیت سنگین دولت» به قلم محمد خوش چهره
اقتصاددان نوشت :انتخابات ریاست جمهوری و میزان
مشارکت باالی مردم در انتخابات امسال قطع ًا پشتوانه
خوبی است تا دولت با عقالنیت و درایت به نفع منافع و
مقاصد ملی در دنیا حاضر شود و مناسبات و مبادالت را به
سمت صحیح آن هدایت کند.
••کیهان – این روزنامه در گزارشی با عنوان «انتخابات
تمام شد نوبت عمل به وعدههاست» نوشت :رئیسجمهور
منتخب در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده های زیادی داد،
امید میرود این دوره روحانی به جای سیاست انکار،عمل
به این وعدهها را پیش گیرد ،وعدههایی که ثبت و ضبط
شده است و نمیتوان پس از گذشت چهار سال در برابر
مطالبه عمومی از دو کلمه نگفتم و نتوانستم استفاده کرد!
••شرق -امیر محبیان تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه آقای
قالیباف با وجود داشتن بهترین فرصت ،متأسفانه عملیات
انتحاری کرد،معتقد اســت :قالیباف در بستر گفتمان
کــارآمــدی و با اتخاذ ادبــیــات وزیــن و محترمانه و البته
نقد علمی قدرتمند قــادر بود از ایجاد فضای دوقطبی
رادیکال جلوگیری کند؛ در این صورت انتخابات به دور
دوم میرفت و قالیباف با وحــدت قهری پیشآمده در
اصولگرایی قــادر بــود حداقل  40درصــد احتمال برد
داشته باشد .اما قالیباف – به دلیلی که نمیدانم -با سر
وارد انتخابات شد.
••آفتاب یزد – این روزنامه در مطلبی به خبر کتککاری
ورزشکاران شورای شهر پس از اعالم نتایج انتخابات شورا
ها پرداخت وبه نقل از جدیدی نوشت« :چیز خاصی نبود،
تفریح بین دو دوست بود .این یک مسئله بود بین دوتا
کشتیگیر .آقایان رای نیاوردهاند از چشم ما میبینند و
میپرند به ما .ما هم باید بایستیم ببینیم چه میگویند.
هیچ مشکلی نیست».
••وطن امروز –این روزنامه در گزارشی با عنوان «اعتراض
متمدنانه» نوشت :نتایج دوازدهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری در حالی اعالم شد که تاکنون بر خالف
دورههای گذشته آمار نهایی و تفکیکی استانها به دالیل
نامشخصی در این دوره از انتخابات ،اعالم نشده است.
••شرق -این روزنامه در گزارشی با عنوان «دولت سایه؛
پیشنهاد اصولگرایان به رئیسی» ،با اشاره به اینکه پیشنهاد
دولت در سایه ،اول از طرف سعید جلیلی وبعد عزتا...
ضرغامی که هردواز یاران ابراهیم رئیسیاند مطرح شد
نوشت :دولت سایه در اصطالح سیاسی به هیئت دولت
رویکارنیامده اطالق میشود که با هدف در دستگرفتن
کنترل دولت در واکنش به یک حادثه منتظرمانده است.
••جــوان – ایــن روزنــامــه در گــزارشــی بــا عــنــوان «رقــص
ضدایرانی ترامپ با شاباش 500میلیارد دالری سعودی»،
نوشت :رئیسجمهور آمریکا قراردادی تسلیحاتی به ارزش
 110میلیارد دالر با عربستان امضا کرد که این قرارداد تا
 10سال به  350میلیارد دالر خواهد رسید.
••آرمــان  -حجتاالسالم رســول منتجبنیا قائممقام
حزب اعتماد ملی به این روزنامه گفت :روحانی در تحقق
مطالبات مردم جدی تر از گذشته باشد.

...

انعکاس
••تابناک گ ــزارش داد :مهمترین خبری کــه پــس از
برگزاری انتخابات  29اردیبهشت می توان به آن اشاره
کرد ،ارائه لیست تفکیکی آرای  4نامزد انتخابات ریاست
جمهوری در استان های مختلف کشور اســت .از نکات
قابل توجه و مهم که در لیست تفکیکی منتشر شده این
است که در بررسی رقابت روحانی و رئیسی ،مــردم 7
استان خــراســان شمالی ،مــرکــزی ،هــمــدان ،خراسان
رضوی ،سمنان ،قم و زنجان رای بیشتری به «سید ابراهیم
رئیسی» داده اند و «حسن روحانی» در سایر استان های
کشور گوی رقابت را از اصلیترین رقیب خود در انتخابات
ربوده است 2 .استان سیستان و بلوچستان و کردستان
نیز بیشترین درصد آرا را درمیان استان های مختلف به
روحانی داده اند.
••فرارو نوشت :در حالیکه حسن روحانی و لیست امید
پیروز انتخابات جمعه در اصفهان بودند ،اما در انتخابات
میان دوره ای مجلس در این شهر ،این نامزد اصولگرایان
بــود که توانست با حــدود  10هــزار رای اختالف نامزد
اصالح طلبان را شکست دهد .در این انتخابات آرای حسن
کامران  ۲۴۲هزار و  889رأی  و آرای باطله 173هزار و
 504رای است که این رقم آرای باطله در نوع خود شگفت
انگیز اســت؛ به طــوری که می تــوان تفسیر کــرد یکی از
رقبای اصلی نامزدها آرای باطله بوده است! سوالی که
در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است ،این است
که آیا  173هزار رای باطله در انتخاباتی با این ابعاد رقم
عجیبی نیست؟
••ســایــت فـــردا نــوشــت :یــک شــهــرونــد آمــریــکــایــی در
پــی انــتــشــار خــبــر پــیــروزی یــک پــاکــبــان در انتخابات
شـــوراهـــای شــهــر و روس ــت ــای ایــــران در تــوئــیــتــرخــود
نــوشــت :ای ــن اتــفــاق در آمــریــکــا هــرگــز رخ نــمـیدهــد؛
ایــــن یـــک نــمــونــه صــحــیــح از دمـــوکـــراســـی اســـت.
••تابناک مدعی شد :وعده انتخاباتی دولت برای احیای
دائمی زاینده رود هنوز در گوش مردم اصفهان می پیچد
اما طبق برنامه ریزی قرار است  ۱۵خرداد بار دیگر آب بر
روی بزرگترین شریان حیاتی مرکز کشور قطع شود.
••انتخاب نوشت :روزنامه آمریکایی ایندپندنت با اشاره به
انتخابات ایران در تحلیلی نوشت :پیروزی روحانی پیروزی
خوبی برای ایران بود .از سوی دیگر پیروزی بدی برای رژیم
ترامپ بود که ترجیح میداد رقیب روحانی یعنی ابراهیم
رییسی به ریاست جمهوری برسد ،چراکه کــاخ سفید
می توانست علیه تهران فضاسازی کند .انتخابات مردم
ایران کامال با ضیافت سران مستبد کشورهای عربی در
عربستان که با حضور ترامپ برگزار شد در تضاد بود چرا
که به جز پاکستان ،لبنان و تونس بقیه کشورهای عربی که
در عربستان سعودی گرد آمده اند دموکراسی را یک جوک
بی معنی و یا یک امر صوری می دانند.
••خبرآنالین مدعی شد  :عبدالرضا هاللی مــداح
سرشناس درحالی که در انتخابات از رئیسی حمایت
می کرد  ،با پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری به جشن پیروزی حامیان حسن
روحانی رفت و در بین آنان شیرینی پیروزی توزیع کرد!

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی
رصد:
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روحانی در پاسخ به سواالتی درباره تغییر کابینه ،سیاست های اقتصادی ،روابط خارجی و آزمایش موشکی تشریح کرد

چشم اندازدولت دوازدهم

باشد را اجرا نخواهد کرد سند  2030را هیچ کس امضا
نکرده و تنها توصیه اســت .وی افــزود :من از غیبت و
تهمتهایی که به من زدند میگذرم اما نسبت به موضوع
 ۲۰۳۰گذشت نخواهم کرد؛ چراکه به معلمان،آموزش
و پرورش و دین ما توهین کردند .اعالمیههای دروغ پخش
میکردند .من در حوزه زندگی کردم و میدانم طلبهها
چقدر خوب هستند .من در حوزه بزرگ شدم .عد های
آمدند و طلبههای ما را تحریک کردند و برای حفظ اسالم
بلندگو دستشان دادند و گفتند دین شما دارد از بین
میرود .وی سپس گفت  :عدهای فریاد وااسالما سر دادند
و  ۲۰۳۰را بهانه کردند .این کار زشت بود .امیدوارم
خداوند از گناهشان بگذرد .مردم و معلمین ما خودشان
می دانند اما من از این موضوع نمی گذرم.

هادیمحمدی-رئیسجمهورمنتخبدرنخستیننشست
خبری اش پس از انتخابات در اظهاراتی صریح با پاسخ به
سواالت خبرنگاران درباره ایجاد 950هزار شغل در سال،
برداشتنتحریمهایغیرهستهای،شفافیتمالیاتی،خروج
از رکود ،توافق هسته ای  ،رفع حصر و آزمایش موشکی به
تشریحچشماندازهایدولتدوازدهم پرداخت .
▪نه مردم به فریبکاران بهترین بخش این انتخابات بود

به گــزارش خــراســان حجت االســام والمسلمین دکتر
حسن روحانی در ابتدای این نشست خبری با بیان اینکه
 42میلیون جمعیتدر انتخاباتحضور پیدا کردند،گفت:
اگر میتوانستند از همه آنهایی که در صف بودند رای اخذ
کنند به  ٤٥میلیون هم میرسید .رئیس دولت یازدهم با
بیان اینکه «هیچ گروه ،جناح،تفکر و ایدهای قابل حذف
نیست»گفت:مردمیکهدارایمشکالتاقتصادیهستند،
مردمیکهدرروستاهابامشکالتزندگیمیکنندامابهپول
نه گفتند .مردم به خوبی اعالم کردهاند ،ما میفهمیم آب
شور عطش را کم نمیکند .مردم به درآمد ملی 2.5برابری
تخیلی«نه»گفتند«.نه»مردمبهفریبکارانبهترینبخشاین
انتخاباتبود.رئیسجمهورگفت:مردمبهتخریبنهگفتندو
درمقابلبهاتحادتعامل،اعتدالوعقالنیتآریگفتند.مردم
با این انتخاب خواستند بگویند که در کشور ما تکثر وجود
دارد و هیچ ایده و تفکری قابل حذف نیست مردم ما در این
انتخاباتبههمهنهادهاوارگانهاگفتندکههرکسبهجای
خود و هر کس به کار خود مشغول باشد .مردم به نیروهای
مسلح از عمق جان عشق می ورزند .مردم ما به قوای دیگر و
رسانههاعالقهمندهستند،امانمیپذیرندکهیکنهادملی
بامعناییفراملیبهنهادیفروملیوجناحیتبدیلشود.
▪هیچکس حق ندارد انقالب را به درون خیمههای
خود بکشاند

وی خاطر نشان کرد :والیت فقیه و مقام معظم رهبری به
کل ملت ایران تعلق دارد و به یک گروه و جناح خاص متعلق
نیست  .مردم به پایین آمدن مقام رهبری ،سپاه ،بسیج و
نیروهای مسلح نه گفتند؛ چرا که اینها به کل ملت ایران
تعلق دارند .همه مردم ما انقالبی هستند .هیچکس حق
ندارد انقالب را به درون خیمههای خود بکشاند .روحانی
در پاسخ به سوالی درباره وعده های انتخاباتی اش مبنی
بر «ایجاد ساالنه  950هزار شغل» گفت :ایجاد این میزان
شغل عددی است که در برنامه  5ساله توسط مجلس
تصویب شده؛ اما با شرط و شروطهایی از جمله اینکه باید
سرمایهگذاریهایی انجام شود و نیز گفته شده که الزم
است  770هزار میلیارد تومان پول برای این میزان ایجاد
شغل هزینه شود که از این میان  65هزار میلیارد تومان
باید از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب شود.در ۱۰۰
روز اول یکی از طرحها در زمینه کارورزی است .امیدوارم
بتوانیم یک حرکت خوبی در زمین ه اشتغال جوانان به وجود
بیاوریم.وی همچنین درباره زنان نیز گفت  :چرا یک خانم
تحصیلکرده را محروم کنیم؟ یا حقوق کمتر بگیرد؟ به
همین دلیل بخشدار یا حتی سفیرزن انتخاب کردیم.در
دولت نهم و دهم خانم ها ۸۶۰هزار شغل از دست دادند
در دولت یازدهم ۷۵۰هزار شغل برای زنان ایجاد شد.
▪کنایه روحانی به عدم استقرار دولت آمریکا

روحانی در پاسخ به سوال رسانه آسوشیتدپرس مبنی بر
چگونگی رابطه ایران با آمریکا در دور دوم ریاستجمهوری
وی  ،اظهار کــرد :آمریکاییها همواره از انــواع شیو هها
علیه ایران استفاده کردند و شکست خوردند .از طبس تا
مداخالت در جنگ  8ساله و فشار به ملت ایران از طریق
تحریم .وی افزود :شاید یک جا موفقیتی داشتند و آن هم
زمانی بود که در مقابل ملت ایران سر فرود آوردند و پای
میز مذاکره با نمایندگان ایران با احترام حرف زدند .آنجا

▪سنمدیریتدردولتدوازدهم 5سالکاستهمیشود

خبر مرتبط

پاسخ روحانی به سوال خراسان درباره ارتقای  5برابری معیشت اقشار کم درآمد
در بخشی از این نشست خبری خبرنگار روزنامه خراسان از روحانی پرسید« :در برنامه مکتوبی که به صورت کتاب
در دوران تبلیغات انتخاباتی منتشر کردید  ،یکی از وعده هایی که گفتید ارتقای  5برابری معیشت حدود  10میلیون
نفر از اقشار کم درآمد کشور تا سال  1399بود؛ آن زمان برخی منتقدین معتقد بودند این وعده تبلیغاتی است  ،لطفا
برنامه عملی برای رسیدن به این سطح از معیشت را بیان کنید ».روحانی در پاسخ گفت« :این بحث مربوط به االن
نیست و از سال قبل در دولت زمانی که درآمد ما بابت برجام بیشتر شد این بحث را با گروه اقتصادی شروع کردیم که
دریافتی دهک های پایین که وضع خوبی ندارند وضع بهتری پیدا کنند  .این طرح سال قبل به مجلس رفت و االن
دریافتی این  10میلیون نفر نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر شده و قول ما این است که حتما تا پایان این دولت
به کمک خدا این مقدار 5برابر شود  .اصال بحث انتخابات نیست و اگر انتخابات هم نبود ما این را طراحی کردیم و
هدف ما این است که تا پایان این دولت در سال  1400بتوانیم فقر مطلق را ریشه کن کنیم و این کار را دنبال خواهیم
کرد ان شاءا.»...
به نتیجه برد – برد رسیدیم .آمریکا اگر باز همین رفتار را
داشته باشد باز هم شکست خواهد خورد .وی در اشاره
ای کنایه آمیز به استقرار دولت جدید آمریکا خاطر نشان
کرد :ما منتظریم این دولت از نظر فکری  ،موضعگیری و
برنامه ریزی به یک استقراری برسد تا ما نسبت به دولت
واشنگتن نظر دقیقتری داشته باشیم.وی با بیان اینکه
ما برای آزمایش موشکی از کسی اجازه نمی گیریم افزود
:اگــر موشکهای ما ساخته نشود ،یک عــده بــاز دچار
اشتباه محاسباتی میشوند .قبال هم این اشتباه را کردند
و منطقه را به آتش کشاندند.ما برجام را توافق کردیم
و۲۲۳۱را پذیرفتیم برای اینکه بتوانیم قدرت دفاعی
خودمان را تقویت کنیم که این قدرت دفاعی به صراحت
در۲۲۳۱آمده است.روحانی در پاسخ به پرسشی درباره
برنامه دولت دوازدهم برای خروج از رکود ،گفت :من در
یکی از مصاحبههایم گفتم که به کار بردن واژه رکود کاربرد
دقیقی نیست؛ چراکه وقتی در کشور دو فصل متوالی
رشد اقتصادی مثبت داریم ،رکود معنی ندارد .البته در
بخش مسکن هنوز مشکل داریــم که باید از رکود خارج
شود .رئیسجمهور با بیان اینکه «من در دولت یازدهم
به مردم وعده دادم تالش خواهم کرد تا دیوارهای تحریم
فروریخته شود» خاطر نشان کرد :من گفتم اگر خواست
ملت ایران بر رفع تحریمها باشد و اگر همه پای کار بیایند
و اگر رهبری هدایت این موضوع را بر عهده بگیرند همه ما
پشت رهبری خواهیم بود و این کار سخت اما شدنی را انجام
میدهیم .وی در بخش دیگری از صحبت های خود افزود:
تحریمهایی که مربوط به بخش هستهای بود برداشته شده
اما در عین حال مشکالت دیگری داریم از جمله در مسائل
بانکی که تالش میشود حل و فصل شود  .ما این راه را اگر
دستور رهبری و خواست ملت باشد ادامه میدهیم.

▪لوایح مربوط به شفافیت به زودی ارائه میشود

رئیس دولت تدبیر و امید در پاسخ به این پرسش که برای
تحقق هدف کارآمد تر شدن راه دولت دوازدهم نسبت به
دولت یازدهم چه تغییری در کابینه خواهد داشت؟ اظهار
کرد :برخی از وزرا در دولت یازدهم با ما کار کردند من
چند بار خواستم و آ نها گفتند سن ما باالست اما من
ازآنان خواستم که بمانند که چرا من معتقد بودم تجربه
آنان برای اداره کشور مفید است و آنان باید اداره را به
دست بگیرند .البته من در دولت بعدی به دنبال این
هستم که مدیران ما میانگین سنشان کاهش پیدا کند
و در واقع سن مدیریت  5سال کاسته شود .روحانی در
ادامه افزود :نشاط و سرزندگی مخالفتی با دین و انقالب
و منافع ملی ندارد .همان طور که در این یک هفته با مردم
رفتار کردیم در این چهار سال هم با آنها برخورد کنیم.
▪پاسخ روحانی درباره حصر

رئیسجمهور در پاسخ به این پرسش که چرا وی با وجود
آنکــه حقوقدان اســت ،یک بــار به طــور خــاص دربــاره
حصر سخن نمیگوید ،گفت :مــن نسبت بــه حقوق
شهروندان ایرانی به عنوان رئیس دولت مسئول هستم
حتی ایرانیان خارج از کشور .هر جا ببینم که حق یک
ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور مورد تعرض و
اجحاف قرار گرفته است باید آن را دنبال کنم و در داخل
کشور نیز با قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری و یا
مکاتبه مستقیم و نیز در جلسات مشترک روسای سه قوه
موضوعات را دنبال میکنم.

روحــانــی در بخش دیــگــری از نشست خــود بــا بیان
اینکه هرکس مالیات میدهد باید معلوم شود چقدر و
چرا مالیات می دهد ،گفت:شفافیت نیز موضوع دیگر
است .هرکس مالیات میدهد باید معلوم شود چقدر
و باید بگوید چرا ،در دنیا شرکت عمومی غیردولتی و
خصولتی تعریف نشده است .اقتصاد ما یا تعاونی است
یا دولتی و یا خصوصی و باید شفاف شود که سود چقدر
است ،کجا سرمایهگذاری کردهاند و چقدر حقوق دریافت
میکنند .وی افزود :من خیلی حرفها را در این چهار
سال و در زمــان انتخابات نــزدم و بــرای آرامــش جامعه
نمیزنم اما همه ما به خاطر دین و مردم همه چیز را شفاف
اعالم کنیم که در این راستا لوایح مربوط به شفافیت نیز
به زودی ارائه میشود.وی همچنین افزود :برنامه ما این
است که صادرات غیرنفتی ما ساالنه به  ۲۵درصد و در
طول  ۴سال به ۱۰۰درصد برسد.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری در ارتباط با
ضرورت توجه به فرهنگ و به ویژه سینما و موسیقی  از
اینکه همه در انتخابات  96با موسیقی صلح کردند ،یاد
کرد و به شوخی گفت :ما البته موسیقی سطح پایین را
نمی پسندیم .اما برخی گفتند که آن هم خوب است ولی
حاال به هر حال( ...خنده).

▪دربـــاره سند  2030دروغ گفتند ،خداوند از
گناهشان بگذرد

▪پاسخ روحانی به سوالی دربــاره موضوعات مطرح
در مناظرات

روحانی در بخش دیگری از این نشست خبری در ارتباط
با سند  ۲۰۳۰گفت :ظاهرا گزار شهایی به رهبری
دادند که ایشان را نگران کردند .من درسخنرانیهایم
پیش از ایــن به ایشان اطمینان دادم و االن هم این
اطمینان را میدهم که مشکلی در ارتباط با مسئله
 ۲۰۳۰وجود نــدارد .روحانی افــزود :وزرای ما شامل
وزیر خارجه  ،علوم و آموزش و پرورش نامهای خدمت مقام
معظم رهبری نوشتند و مفصال مسئله  ۲۰۳۰را توضیح
دادند که جمهوری اسالمی ایران «تحفظ» خود را حفظ
کرده است و آنچه خالف دین ،فرهنگ و آداب کشورمان

▪یکی از آثــار انتخابات سال  96این بود که همه با
موسیقی آشتی کردند

در ادامه این نشست خبرنگاری از رئیسجمهور در ارتباط
با اتهامات وارد شده به وی در زمان تبلیغات انتخاباتی و
مشخصا مناظرات سوال کرد ،روحانی در پاسخ گفت :در
مناظرات مواردی مطرح میشود و شد .نسبتهایی به
من زده شد که همان جا گفتم ناصحیح است .من عقیده
دارم بهترین قاضی اول خدا ،سپس مردم و در درجه سوم
قوه قضاییه است .وی افــزود :خدا همانجا جواب داد و
مردم هم در پای صندوق های رای جواب خود به آنها را
دادند .االن هم تصمیمی در مورد پیگرد قضایی توسط
قوه قضاییه ندارم.

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان
*نخستین نشست خبری روحانی پس از انتخابات  29اردیبهشت برخالف دفعات قبل که سالن شهید
بهشتی نهاد ریاست جمهوری میزبان بود در سالن اجالس سران برگزار شد.
*بیش از300خبرنگار  ،عکاس و تصویربردار داخلی و خارجی نشست خبری رییس جمهور را پوشش خبری
دادند و این در حالی بود که شبکه های تلویزیونی خبر  ،شبکه یک  ،العالم  ،پرس تی وی  ،سحر  ،رادیو سراسری
و اینستاگرام روحانی نیز مراسم را پوشش زنده می دادند .
*جلوی میزی که محل حضور روحانی بود پالکارد بنفش رنگی به چشم می خورد که شعار انتخاباتی رییس
جمهور مبنی بر" دوباره ایران  ،دوباره اسالم " روی آن نوشته شده بود .
*در ابتدای مراسم روی صندلی های ردیف اول نام اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور  ،علی جنتی
وزیر سابق ارشاد  ،علی مطهری و پزشکیان نواب رییس مجلس نیز به چشم می خورد اما تا پایان مراسم غایب
بودند ضمن اینکه همچون چند ماه اخیر حسین فریدون نیز یکی از غایبین نشست خبری روز گذشته به
شمار می رفت .
*10دقیقهماندهبهشروعمراسمپرچمایرانتعویضشدوباوجوددقتوتالشزیادبرگزارکنندگانبرایاجرایبهتر
برنامهباشروعسخنانرییسجمهورهمچنانمشکلصوتوجودداشتبهگونهایکهباعثناراحتیروحانیشد.
*روحانی با وجود آمار رسمی بیش از  42میلیون نفری رای دهندگان در انتخابات  ،اظهار داشت که با وجود
افرادی که نتوانستند رای دهند می توان گفت حضور مردم حدود  45میلیون نفر بوده است .
*سخنان رییس جمهور در نخستین نشست خبری اش پس از انتخاب مجدد حدود  2ساعت به طول انجامید
و  27خبرنگار این شانس را پیدا کردند که سواالت رسانه خود را مطرح کنند .خبرگزاری ایسنا  ،خبرگزاری
تسنیم ،خبرگزاری آریا  ،خبرگزاری برنا  ،خبرگزاری صداوسیما ،روزنامه هفت صبح  ،شبکه خبر ،خبرگزاری
ایرنا ،روزنامه سیاست روز  ،خبرگزاری پانا  ،روزنامه جهان صنعت  ،سایت خبرآنالین ،روزنامه خراسان  ،روزنامه
آرمان،روزنامهصبا،خبرگزاریموج،روزنامهجمهوریاسالمیوروزنامهعربزبانالوفاقازرسانههایداخلی
وخبرگزاریساناازسوریه،شبکهفونیکسچین،خبرگزاریآفاقجمهوریآذربایجان،شبکهانتیانکلمبیا،
خبرگزاری افه اسپانیا  ،شبکه سی بی اس آمریکا  ،شبکه االن امارات  ،خبرگزاری آسوشیتد پرس آمریکا و شبکه
المنار لبنان نیز از جمله رسانه های خارجی بودند که سواالت خود را مطرح کردند .
*درزمانطرحسوالازسویخبرنگارتسنیمکههمراهباتکراروعدههایروحانیدرزمانانتخاباتبود،رییس
جمهور با قطع سخنان وی گفت  :همه این وعده ها را جواب بدهم ؟ اینها تکراری است  ،سوالتان را بپرسید .
*خبرنگاراسپانیاییازروحانیپرسیدشماگفتیددرگذشتهبرخینگذاشتندبههمهوعدههایخودعملکنید.امروز
آنمنتقدانهنوزهستندباآنهاچهمیکنید؟رییسجمهورباخندهپاسخداد:مخالفانبایدباشندمانیازشانداریم.
*خبرنگار روزنامه هنری صبا در بیان سوالش از رییس جمهور خواست تا وزیری از بدنه فرهنگ و هنر برای
وزارت ارشاد معرفی کند  ،این سخنان باعث خنده وزرای حاضر و نگاه معنادار آنها به صالحی امیری که در
نشست حضور داشت شد.
*رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که در بخشی از آن گفت برخی منتقدان معتقدند وعده
افزایش  5برابری معیشت اقشار کم در آمد وعده انتخاباتی بوده با خنده گفت  :حاال شما هم می گویید وعده
انتخاباتی بود ؟ که خبرنگار خراسان پاسخ داد  :خیر منتقدین می گویند  .در ادامه نیز زمانی که روحانی از سه
برابر شدن مستمری دهک های پایین خبرداد نوبخت که در ردیف اول نشسته بود اظهار داشت که بیشتر از
سه برابر شده است و روحانی نیز سخن خود را اصالح کرد .
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گزارش خبری

واکنش ایران و اروپا به مواضع
ضدایرانی ترامپ در عربستان
روحانی:درباره آزمایش و ساخت
موشک از کسی اجازه نمی گیریم
رد پای حضور رئیس جمهور آمریکا در نشست ضدایرانی
ریاض که با ادعای مبارزه با تروریسم برگزار شد و همچنین
امضای قــرارداد میلیاردی فــروش سالح به عربستان که
در کنار متهم کردن ایران به بی ثباتی در منطقه رخ داد ،به
شورای روابط خارجی اروپا و نشست خبری رئیس جمهور
منتخبکشورمانهمکشیدهشد .روزگذشتهدکترروحانی
نشست اخیر ترامپ با برخی کشورهای عربی را «نمایشی و
فاقدارزشسیاسی»دانستوگفت:عربستانقب ً
الهم ازاین
اجتماعات درست کرده بود .مبارزه با تروریسم با پول ملتی
را به ابرقدرتی دادن و با تشکیل یک جلسه حل نمیشود.
▪روحانی :چه کسی با تروریسم مقابله می کند جز
ایران ،حزب ا ...و روسیه؟

روحانی با اشاره به حمایت ایران از عراق ،سوریه و لبنان
از طریق کمک دیپلماتیک و مستشاران نظامی ،تصریح
کرد :چه کسی کمک کرده که امروز داعش در شهرهای
بزرگ عراق مستقر نباشد جز ملت عراق؟ چه کسی کمک
کرده داعش در دمشق نباشد جز ملت سوریه؟ البته ایران
کنار آنها بوده و خواهد بود .چه کسی میتواند در منطقه
ادعا کند بدون ایران ثبات منطقه حفظ شده و امنیت کامل
مستقر میشود؟ چه کسانی با تروریسم جنگیدند؟ ایران ،
عراق ،سوریه  ،حزب ا ...و در کنار آنها روسیه.
▪قرار نیست آمریکایی ها دنبال رویاهای خود باشند

روحانی در ادامه به درخواست وزیر خارجه آمریکا مبنی
بر دستبرداشتن ایران از حمایت از حزبا ...و گروههای
مقاومت ،اشاره کرد و با بیان اینکه موشک و سالح ما برای
تهاجم نیست  ،بلکه برای دفاع است ،گفت :قرار ما این
نیست که آنان دنبال رویاهای خود باشند .این حرفها
رویاسازی آنهاست.
مردم ما برای رفع نیازهای خود نه از کسی میپرسند و نه
اجازه میگیرند .روحانی افزود :مسئوالن آمریکا بدانند ما
هر زمان از لحاظ فنی  به تست موشک نیاز داشته باشیم،
تست میکنیم و منتظر آنــان نخواهیم ماند .ما برجام و
قطعنامه  2231را پذیرفتیم که قدرت دفاعیمان را از
دست ندهیم و آن را حفظ کنیم .من به آن آقا می گویم که
برود و قطعنامه  2231را بخواند.
▪ترامپ به کشوری رفت که بند ههای خدا تاکنون
صندوق آرا را ندیدهاند

روحانی در ادامه نشست خبری خود درباره فروش چند
میلیارد دالری اسلحه توسط آمریکا به عربستان ،اظهار
داشــت :عربستان قبال هم یکصد میلیارد دالر در جنگ
تحمیلی به صدام داده بود و نتیجه آن را در همان زمان
دید .االن هم اشکال ندارد این صد میلیارد ،صد میلیاردها
را بدهد و پول مــردم عربستان را به جیب آمریکا بریزد.
رئیس جمهور منتخب با اشاره به آنچه حضور  45میلیونی
مردم ایران پای صندوق های رای توصیف می کرد ،افزود:
ترامپ در زمان این حضور به منطقه آمد و به کشوری رفت
که بندههای خدا تاکنون صندوق آرا را ندیدهاند و انتخاباتی
برگزار نکردهاند و امیدوارم در ادامــه راه آنها بگذارند
حاکمان موروثی نباشند و توسط خود مردم انتخاب شوند
و آن روز قدرت عربستان بیشتر خواهد شد.
▪رئیس شورای روابط خارجی اروپــا :آمریکا به دنبال
انزوای ایران ،اما اروپا به دنبال ارتباط بیشتر است

همزمان به گــزارش ایسنا کــارل بیلدت رییس شــورای
روابط خارجی اروپا با اشاره به اظهارات ضد ایرانی اخیر
رییسجمهور آمریکا علیه کشورمان گفت :اروپاییها
خواهان تعامل با ایران هستند .وی این مطلب را در صفحه
توییتر خود در واکنش به اظهارات ضد ایرانی رییسجمهور
آمریکا در جریان سفرش به عربستان منتشر کرد .این
دیپلمات اروپایی تصریح کرد« :ایران به گسترش روابط
با جهان رأی داد ،اما ترامپ خواهان منزوی کردن ایران
در جهان است .اروپاییها بیشتر خواهان روابط با ایران
هستند ».در عین حال وزیــر خارجه آمریکا با طرح این
ادعا که ایران به دخالتهای خود در یمن ،عراق و سوریه
و حمایت از حزبا ...ادامه میدهد ،گفت که آمریکا به
تحمیل تحریمها علیه ایران ادامه خواهد داد .تیلرسون
ضمن تکرار ادعاها افزود :برای مقابله با هژمونی ایران در
کنار کشورهای منطقه میایستیم.
▪ظــریــف :ایــن سیاست خــارجــی اســت یــا دوشیدن
عربستان سعودی؟

این اظهارات او با پاسخ همتای ایرانی اش مواجه شد .ظریف
وزیرخارجهکشورماندرصفحهشخصیخودنوشت«:ایران
که تازه یک انتخابات واقعی را پشت سرگذاشته است -
توسط رییس جمهور آمریکا در آن "مهد دموکراسی و میانه
روی" مورد حمله قرار میگیرد .آیا این سیاست خارجی
است یا صرفا دوشیدن  ۴۸۰میلیارد دالر از عربستان
سعودی؟» جنبالط رئیس حزب سوسیال ترقیخواه لبنان
نیز در واکنش به نشست ضدایرانی ریاض گفت :ایران باید
به نشست عربستان دعوت میشد تا به یک توافق اسالمی
فراگیر برای مبارزه با تروریستها میرسیدیم.
▪قــاســمــی :ســعــودی هــا آرزوی اقـــدام نظامی علیه
کشورمان را به گور خواهند برد

همچنین قاسمی سخنگوی وزارت خارجه دربــاره اتهام
زنی آمریکا به جمهوری اسالمی با اشاره به آرزوهای بی
پایه و اساس مقامات عربستان تصریح کرد :سعودی ها
آرزوی اقدام نظامی علیه کشورمان را به گور خواهند برد.
محسنرضاییدبیرمجمعتشخیصمصلحتنیزدرتحلیل
سفر ترامپ به عربستان نوشت« :عربستان میخواهد نقش
صدام را ایفا کند و مسئوالن کشور باید ائتالف جدید علیه
ایران را جدی بگیرند».
همچنین ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای که به
مناسبت ســوم خــرداد صــادر شــده ،تصریح کــرد :دوران
جاهلیت صدر اسالم بار دیگر توسط برخی حکام مرتجع
عرب منطقه در حال شکلگیری است.
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