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سركار خانم شيما خياط زاده 
ــما و خانواده محترم  ــدر بزرگوارتان را به ش ــت پ درگذش
تسليت گفته، از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت واسعه 

و براي شما صبر و اجر مسألت داريم. 
روزنامه جام جم

اجير شدن بي خانمان هاي نيويورك 
توسط منافقين 

ــر اطالعاتي و امنيتي پيشين آمريكا  ــت:  افس ايسنا نوش
ــاره تجمع منافقين در مقابل وزارت خارجه آمريكا گفت:  درب
ــن بي خانمان هاي دورترين مناطق نيويورك را براي  منافقي

تجمع آورده بودند.
ــت، البي گري هاي  ــنال اينترس ــزارش مجله نش ــه گ ب
ــتي مجاهدين خلق  غيرمعمول به نمايندگي از گروه تروريس
ــود. هدف خاص  ــتري مي ش وارد مصاف در جبهه هاي بيش
ــت اوباما به حذف نام  ــارزات مجبور كردن دول ــام اين مب تم
سازمان مجاهدين خلق از فهرست سازمان هاي تروريستي 

است.
 بنابراين گزارش، كار تبليغات و مبارزات رهبران منافقين 
به جايي رسيده كه همراه با هزينه كردن پول هاي زياد براي 
ــراغ بي خانمان هاي اين  ــي دولتمردان آمريكايي، به س برخ
ــور هم رفته و از آنان مي خواهند تا در تجمعي اعتراضي   كش
ــتي  ــور، از گروهك تروريس ــل وزارت خارجه اين كش مقاب
ــركت كنندگان در اين  ــي از ش ــت كنند.يك ــن حماي منافقي
تظاهرات جوان بي خانمان 23 ساله اي به نام ملوين سنتيگو 
بود كه به گفته خودش از طريق يكي از دوستانش از برگزاري 

چنين تظاهراتي مطلع شده بود.
ــت وي نيز براساس گفته هاي سنتيگو  هنگامي كه   دوس
براي يافتن غذا به انباري ها سر مي زده، برگه تبليغات مربوط 

به اين برنامه را در مقابل يك كليسا ديده بود.

اولين حراجي پس  از ادغام وزارتخانه ها
ــاختمان وزارت رفاه و تامين اجتماعي سابق نخستين  س
ــام وزارتخانه ها به  ــام گرفت كه در جريان ادغ ــاختماني ن س

مزايده گذاشته شده است.
ــاختمان  ــه نقل از مهر، از ديروز س ــزارش تابناك ب به گ
ــيده  ــن اجتماعي در خيابان وليعصر نرس ــاه و تامي وزارت رف
ــده است. اين ساختمان  ــته ش به ميدان ونك به مزايده گذاش
ــوي شركت  ــابق از س ــيك و نقره اي رنگ وزارت رفاه س ش
ــرمايه گذاري تامين اجتماعي به مزايده گذشته شده است. س
ــده، ضمن  قيمت پايه اين ملك 1200 ميليارد ريال تعيين ش
اين كه زيربناي اين ملك 16 هزار و 262 مترمربع در قالب 5 

طبقه و 3 طبقه پاركينگ مجزاست. 
ساختمان وزارت رفاه داراي 50 خط تلفن است و 143 متر 
فضاي تجاري مفيد دارد. در واقع، بناي مفيد اين ملك 7 هزار 
ــت.بنا بر برخي اطالعات دريافتي تاكنون  و 436 مترمربع اس
ــرمايه گذاري تامين اجتماعي  ــت به شركت س يك درخواس

براي شركت در مزايده ارجاع شده است.

گفته هاي احمدي نژاد و امير قطر 
درباره سوريه

ــر در ديدار با  ــان  از ناكامي امير قط ــار لبن ــه الدي روزنام
ــت:  ديدار امير قطر با احمدي نژاد  احمدي نژاد خبر داد و نوش
ــه برخي تصور  ــه اي متفاوت با آنچ ــوريه به نتيج ــاره س درب
ــووالن  ــر اين گزارش، وي از مس ــد، انجاميد. بناب مي كردن
ايراني خواست به نرم شدن موضع سوريه با هدف اجتناب از 

مداخله نظامي غرب كمك كند.
ــيده   به گزارش فارس، اين روزنامه افزود: اطالعات رس
نشان  مي دهد پاسخ ايران اين گونه بوده است كه هر تجاوزي 
از طرف غرب به سوريه بر هر مسلماني واجب مي كند كه در 
كنار سوريه بايستد و كشورهاي منطقه بايد با تشريك مساعي 

مانع از هرنوع دخالت و تجاوز شود.

سايه خبر

كمي از سياست

 نماز عيد فطر به امامت
 رهبر انقالب اقامه مي شود

ــتاد برگزاري نماز عيد فطر به  ــتاد نماز جمعه تهران و س س
مناسبت عيد سعيد فطر و اقامه نماز عيد به امامت رهبر معظم 

انقالب اسالمي اطالعيه اي صادر كرد. 
به گزارش ايرنا، در اين اطالعيه آمده است: 

ــما  ــعيد فطر با حضور ميليوني و خيره كننده ش نماز عيد س
ــلمين جهان حضرت آيت اهللا  ــن به امامت ولي امر مس متديني
ــگاه تهران و خيابان هاي اطراف آن، پس از  خامنه اي در دانش

رويت شرعي هالل ماه شوال، برگزار خواهد شد. 
اين اطالعيه مي افزايد: مكان اقامه نماز بعد از نماز صبح روز 
ــعيد فطر آماده پذيرش نمازگزاران عزيز است و تمامي  عيد س
تمهيدات الزم براي حمل و نقل نمازگزاران از تمامي مساجد و 

ميادين اصلي و ايستگاه هاي مترو مهياست. 
برنامه مراسم نماز عيد سعيد فطر با تالوت آياتي از كالم اهللا 
مجيد و همخواني گروه تواشيح و مناجات از ساعت 7/10 صبح 
ــعيد فطر نيز  ــود. نماز و ايراد خطبه هاي نماز عيد س آغاز مي ش

توسط رهبر معظم انقالب برگزار خواهد شد.

 موافقت رهبر معظم انقالب 
 با عفو و تخفيف مجازات 
1218 نفر از محكومان 

ــعيد فطر حضرت آيت اهللا  ــيدن عيد س ــتانه فرا رس در آس
ــازات 1218نفر از محكومان  ــه اي با عفو و تخفيف مج خامن
محاكم عمومي و انقالب، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان 

قضايي نيروهاي مسلح موافقت كردند.
ــاني دفتر مقام معظم رهبري،  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــبت  ــوه قضاييه به مناس ــي الريجاني رئيس ق ــت اهللا آمل آي
فرارسيدن عيد سعيد فطر طي نامه اي به رهبر انقالب اسالمي 
پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات 1218 نفر از محكومان را كه در 
كميسيون عفو و بخشودگي واجد شرايط الزم تشخيص داده 
شده اند ارائه كرده بود كه مورد موافقت رهبر معظم انقالب قرار 
گرفت.همچنين خبرگزاري ها از موافقت رهبر معظم انقالب 
اسالمي با عفو 100 نفر از زندانيان جرايم امنيتي خبر داده اند. 

ــتان  ــا، عباس جعفري دولت آبادي، دادس به گزارش ايرن
ــن 100 نفر گفت: عفو اين  ــريح جزئيات عفو اي ــران در تش ته
محكومان براساس تقاضاي بخشش و ابراز ندامت و پشيماني 

آنها از ارتكاب جرايم صورت گرفته است. 
وي افزود: 70 نفر از اين محكومان آزاد مي شوند و از 30 نفر 
ــمول تخفيف در مجازات شده و اجراي  بقيه، 12 نفرشان مش

حكم 18 نفر از آنها نيز متوقف شده است. 

 اهداي هداياي شخصي احمدي نژاد
 به سازمان بهزيستي

ــعيد فطر بخشي از  ــتانه عيد س محمود احمدي نژاد در آس
ــت جمهوري  ــده به وي در طول دوران رياس هداياي اهدا ش
ــامل ساعت، طال، زيورآالت و اشياي تزئيني قيمتي را براي  ش
ــازمان  ــن هزينه هاي معلوالن و مددجويان نيازمند به س تامي

بهزيستي اهدا كرد.
ــازمان بهزيستي  ــت اين هدايا بزودي در اختيار س قرار اس
قرار گيرد تا عوايد آن به نحو مقتضي به افراد تحت پوشش اين 

سازمان منتقل شود./پايگاه اطالع  رساني رياست جمهوري

 مصلحي و سليماني 
سخنران اجالس خبرگان

دهمين اجالس رسمي دور چهارم مجلس خبرگان در روز 
سه شنبه و چهارشنبه هفته آينده 15 و 16 شهريورماه در محل 

سابق مجلس شوراي اسالمي برگزار مي شود.
ــالم سيداحمد خاتمي، عضو مجلس خبرگان  حجت االس
ــم افتتاحيه اين  ــب، افزود: در مراس ــري با بيان اين مطل رهب
ــه روحانيت  ــي دبيركل جامع ــالس، آيت اهللا مهدوي كن اج
ــپس اعضاي كميته  ــخنراني مي پردازد و س ــارز به ايراد س مب
ــخص مي شوند. وي ادامه داد:  تهيه بيانيه پاياني اجالس مش
ــي وزير اطالعات در  ــالم مصلح در اين اجالس حجت االس
ــليماني (فرمانده سپاه قدس)  ــائل داخلي و قاسم س مورد مس
ــخنراني خواهند كرد.خاتمي  ــالمي س در رابطه با بيداري اس
ــاي اين مجلس با حضور در ــنبه نيز اعض  افزود: در روز پنجش

ــاي بنيانگذار كبير انقالب  ــام خميني (ره) با آرمان ه  حرم ام
ــپس به ديدار رهبر معظم  ــالمي تجديد بيعت مي كنند و س اس

انقالب مي روند.  /  ايسنا

تكذيب جدايي جبهه پايداري از 8 + 7
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز تاكيد كرد كميته 8+7 همواره 
ــايعه جدايي جبهه  بر وحدت و همدلي اصولگرايان تاكيد دارد و ش
پايداري از كميته وحدت اصولگرايان صحت ندارد.حجت االسالم 
ــالك، مهم ترين معيار اصولگرايان را حفظ وحدت دانست  احمد س
ــر شده در برخي رسانه ها مبني بر جدايي جبهه  و درباره خبر منتش
پايداري از كميته 8+7 افزود: فعال در اين خصوص موضوعي به ما 
ــده است اما همان طور كه تاكيد كردم اصولگرايان تمام  اعالم نش
تالش خود را براي وحدت در انتخابات مجلس نهم به كار خواهند 
بست.برخي رسانه ها در روزهاي اخير از پذيرفته نشدن شروط جبهه 
پايداري توسط هيات وحدت اصولگرايي و عدم شركت نمايندگان 

اين جبهه در جلسات كميته 8+7 خبر داده بودند.  /  مهر

ــرد: مرزبندي  ــرگان رهبري تاكيد ك ــس مجلس خب رئي
ــت  ــاخص مهمي اس ــه و انحرافي ش ــا جريان فتن ــح ب صري
ــوي ــت انتخاباتي از س ــه قطعا براي انتخاب افراد در فهرس  ك

 جبهه متحد اصولگرايان مدنظر قرار خواهد گرفت.
ــت اهللا مهدوي كني در گفت و گو با مهر افزود: اگر اصول  آي
ــخيص  ــود، مرزها تش ــور اصولگرايي رعايت ش مدنظر منش

ــان اين كه جامعتين  ــود.آيت اهللا مهدوي كني با بي داده مي ش
ــود، تصريح كرد:  بررسي  در جزئيات انتخاب افراد وارد نمي ش
سوابق افراد در اين زمينه بسيار مهم است و نشان مي دهد كه 
ــا به آرمان هاي اصولگرايي پايبندي دارند يا خير.وي افزود:  آي
شكي نيست كه افراد با هم اختالف سليقه دارند، ولي اگر اصول 

مشترك را دارا باشند مي توانند به وحدت برسند.

صدور حكم اعدام براي عامل 
ترور شهيد عليمحمدي

ــخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم اعدام براي عامل  س
ترور شهيد عليمحمدي خبر داد.

ــني اژه اي ديروز در گفت وگو با ايرنا  ــين محس غالمحس
ــالمي، حكم اعدام  ــم دادگاه انقالب اس ــه حك ــزود: بنا ب اف
ــهيد مسعود  ــي، عامل ترور ش ــت مجيد جمالي فش تروريس
ــته اي جمهوري اسالمي ايران  ــمند هس عليمحمدي، دانش
ــت.وي  ــده اس ــاد في االرض صادر ش به اتهام محاربه و فس
ــد.دكتر  ــنبه (ديروز) صادر ش تاكيد كرد: اين حكم، روز يكش
ــا انفجار بمبي كه در يك  ــال 88 ب عليمحمدي، 22 ديماه س
ــهادت  ــده بود، در مقابل منزلش به ش ــته ش موتور كار گذاش

رسيد.
دادگاه رسيدگي به اتهامات عامل ترور شهيد عليمحمدي 
ــهريور ماه در شعبه 15 دادگاه انقالب  ــنبه، يكم ش روز سه ش

اسالمي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد.

ادامه از صفحه اول
ــده رباط كريم، علي  ــن نوروزي نماين موافقان از جمله حس
ــت با بيان  ــن تاميني نماينده رش مطهري نماينده تهران و حس
اين كه عيد فطر يكي از عظيم ترين مناسبت هاي اسالمي است، 
ــالمي اين عيد بايد همگام با  اعالم كردند براي حفظ جايگاه اس

ديگر كشورهاي اسالمي اين مناسبت را جشن گرفت.
ــالت مي تواند روحيه  ــت:  افزايش تعطي ــن نوروزي گف حس
ــالم و  ــه روزه داران بدهد و براي ارتباط با جهان اس ــي ب مضاعف
ــعيد فطر بهتر است به افزايش يك روز به  جا انداختن اين عيد س
ــود.علي مطهري نماينده  تعطيالت عيد فطر راي مثبت داده ش
ــت اعياد اسالمي در كشور  ــاره به لزوم بزرگداش تهران نيز با اش
گفت: كمرنگ برگزار شدن جشن اعياد اسالمي در ايران مناسب 
نيست و بزرگداشت يك مناسبت صرفا با تعطيلي آن روز صورت 

نمي گيرد اما درباره عيد فطر مساله فرق مي كند.
ــمي در كشور امر  ــاماندهي تعطيالت رس مطهري افزود: س
الزمي است كه مورد تاكيد رهبر معظم انقالب بوده؛ اما فعال بهتر 

است افزايش يك روز تعطيالت عيد فطر را سامان دهيم.
ــراي افزايش  ــرد: تصميم دولت ب ــده تصريح ك ــن نماين اي
ــه برخالف مكتب  ــت ك ــالت عيد فطر، تصميم خوبي اس تعطي
ــد: كسي  ــن تاميني نيز يادآور ش ــايي است.حس ايراني آقاي مش
ــكالت كشور نيست؛ اما اگر  مخالف افزايش بهره وري و حل مش
ــكل داريم، نبايد با افزايش تعطيالت عيد فطر  ــور مش ما در كش
مخالفت كنيم.وي افزود: ايران امروز الگوي دنياي اسالم است، 

لذا بايد در واقعيت و عمل اين مساله را نشان داد.
در ادامه سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني دولت 
ــريح اليحه دولت گفت: افزايش يك روز تعطيلي به عيد  در تش

فطر باعث افزايش همبستگي ملي در سطح كشور مي شود.
وي افزايش يك روز تعطيلي را باعث باال رفتن روحيه و توان 

نيروي كار و باال رفتن كار و تالش عنوان كرد.
ــن اليحه با 146  ــارات، مجلس به كليات اي ــد از اين اظه بع
ــع راي مثبت داد  ــف و 16 راي ممتن ــق، 36 راي مخال راي مواف
ــيون اجتماعي  ــنهاد كميس ــز با پيش ــات ني ــي جزئي  و در بررس
ــد روز اول و دوم شوال به مناسبت عيد سعيد فطر تعطيل  مقرر ش
شود و اگر روز دوم شوال با روز تعطيل رسمي مصادف بود، دولت 

حق تعطيل كردن روز سوم شوال را نداشته باشد.
ــته بود كه  ــود به مجلس خواس ــالي خ ــت در اليحه ارس دول
ــالت عيد فطر به 2 روز افزايش يابد و در صورت تقارن روز  تعطي
ــمي يا هفتگي، روز بعد از تعطيالت،  ــوال با تعطيالت رس دوم ش

تعطيل شود.

موافقت مجلس با تعطيلي دو روزه عيد فطر
كليات اين اليحه با 146 راي موافق، 36 راي مخالف و 16 راي ممتنع  به تصويب رسيد
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ادامه از صفحه اول
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به ضرورت برخورد صحيح 
در قبال انتقادهايي كه از دولت در رسانه ها يا مراكز قانوني مطرح 
مي شود، افزودند: تنها جهتگيري صحيح در قبال انتقادات رويكرد 
توجيه كننده و تبيين كننده است و رويكرد مخاصمه و حمله متقابل 

به نتيجه اي نمي رسد.
ــه كردند با رويكرد  ــان در اين زمينه به دولتمردان توصي ايش
ــات عمومي و با مردم صحبت كنيد، به سواالت و  تبييني در جلس
ابهامات پاسخ دهيد تا اين مسائل در رسانه ها نيز پخش و مسائل 
روشن شود كه در اين صورت غرض ورزي غرض ورزان به جايي 

نمي رسد.
ــم خواندند و  ــت به اولويت ها را مه ــر انقالب، توجه دول رهب
ــخص و  ــي و دقيق، اولويت ها را مش افزودند: بايد با كار كارشناس

براساس آن حركت و تالش كرد.
ايشان دادن وعده به مردم را باعث افزايش توقعات خواندند و 
افزودند: تحقق وعده هاي داده شده دولت به مردم، امري مطلوب 
ــتحكام ايمان و اعتقاد مردم مي شود  ــت و باعث اس و ضروري اس
ــكل  ــود در ذهن مردم، مش و برعكس اگر اين وعده ها محقق نش

ايجاد مي كند.
رهبر انقالب مقايسه ميان عملكرد دولت با دولت هاي قبلي را 
كاري خوب برشمردند، اما افزودند: خيلي مهم است كه مقايسه اي 

نيز ميان وعده هاي دولت و كارهاي انجام شده صورت پذيرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي سخنانشان در جمع اعضاي دولت 
ــريح ضرورت جهاد اقتصادي از 3 منظر ادامه دادند.  دهم را با تش

ــكالت معيشتي مردم 2ـ از   1ـ از منظر رونق اقتصادي و حل مش
ــيدن به اهداف چشم انداز و 3ـ از منظر مقابله با  زاويه ضرورت رس

اهداف خصمانه نظام سلطه بر ضد ملت ايران.
ايشان جهاد اقتصادي را يك نياز قطعي و نه صرفا يك اولويت 
دانستند و در تشريح بيشتر اين نكات افزودند: معيشت مردم براي 
ــيار مهم است و تنها يك اقتصاد خوب، سالم و  ــالمي بس نظام اس
ــور را به اين هدف برساند و اقتصاد خوب و توانا  قوي مي تواند كش

نيز نياز به مجاهدت اقتصادي دارد.
ــادي را ضرورت  ــالب انگيزه دوم براي جهاد اقتص ــر انق رهب
ــم انداز برشمردند و افزودند: در اين  حياتي رسيدن به اهداف چش
ــدرت اول اقتصادي منطقه  ــيار مهم، تبديل ايران به ق ــند بس س
پيش بيني شده است و اگر اين هدف محقق نشود و در اين عرصه 
ــي خواهيم خورد بنابراين چاره  از رقبا عقب بمانيم ضربات اساس

ديگري جز جهاد اقتصادي نداريم.

حضرت آيت اهللا خامنه اي مقابله با دشمنان قسم خورده اسالم 
ــووالن و ملت براي جهاد  ــومين انگيزه نظام، مس و انقالب را س
ــه امكانات خود را  ــلطه گران هم اقتصادي خواندند و افزودند: س
ــه كار گرفته اند اما  ــي به اقتصاد ايران ب ــراي زدن ضربات اساس ب
ــووالن و ايستادگي ملت، آنها را  ــمندي، زيركي و تدبير مس هوش

ناكام خواهد گذاشت.
ــال از  ــمنان  اوايل امس ــان كردند: دش رهبر انقالب خاطرنش
ــمند سخن مي گفتند اما تحريم ها  تحريم هاي فلج كننده و هوش
ــمندي نظام و مردم  ــد، بلكه به بركت هوش نه تنها فلج كننده نش
در موارد متعدد به تحرك و خودكفايي و كارهاي بزرگ در كشور 
ــت را سرنوشت  ــت.حضرت آيت اهللا خامنه اي، شكس منجر گش
ــم ايران خواندند و تاكيد  ــتكبار در تحري قطعي آمريكا و جبهه اس
كردند: با توجه به واقعيات جهاني، امكان ادامه طوالني مدت اين 
تحريم ها وجود ندارد و بايد با جهاد اقتصادي، «توكل و اعتماد به 

خدا» و حركت هدفمند و هوشمندانه آنها را خنثي كرد.
رهبر انقالب اسالمي، طرح تحول اقتصادي را يكي از مصاديق 
ــمردند و تاكيد كردند: به لطف خداوند اجراي  جهاد اقتصادي برش
ــازي يارانه ها به عنوان يكي از محورهاي طرح  قانون هدفمندس
ــده ولي الزم است بقيه محورهاي ديگر  تحول اقتصادي آغاز ش

اين طرح در دو سال باقيمانده دولت، به جريان بيفتد.
ــراي قانون  ــوص اج ــه اي درخص ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــاره  ــازي يارانه ها، به ضرورت تقويت بخش توليد اش هدفمندس

كردند و افزودند: مصوبه قانوني براي كمك به واحدهاي توليدي 
هنوز تحقق پيدا نكرده و بايد با اجراي اين مصوبه، در كوتاه مدت 

منابع به واحدهاي توليدي نيازمند تزريق شود.
رهبر انقالب اسالمي با اظهار نگراني از واردات برخي كاالها 
ــت هاي واردات  ــان كردند: بايد در سياس و محصوالت خاطرنش
بازنگري جدي شود و از واردات بويژه محصوالت زراعي و باغي و 

واردات كاالهايي كه در آن مزيت توليد داريم، پرهيز شود.
ــاي خود به  ــه اي در ادامه توصيه ه ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــدي به موضوع فرهنگ را  ــيار ج مجموعه دولت، لزوم توجه بس
متذكر شدند و خاطرنشان كردند: در موضوع فرهنگ اعم از كتاب، 
ــتي و با  ــات هنري بايد بدون رودربايس كارهاي هنري و موسس

قاطعيت، جهتگيري هاي انقالبي و اسالمي لحاظ شود.
ايشان با اشاره به محدود بودن منابع و لزوم تعيين اولويت ها در 
موضوعات فرهنگي، دولت را به پرهيز از حاشيه سازي توصيه كردند.
ــور به كار و تالش و روحيه  ــاره به نياز فراوان كش رهبر انقالب با اش
ــان كردند: در چنين شرايطي  كاري و خطرپذيري دولت، خاطرنش
شايسته نيست كه دولت خود را درگير حاشيه ها كند كه البته برخي 
اوقات، دولت با كم توجهي زمينه ساز اين حاشيه ها مي شود و برخي 

اوقات هم حاشيه هايي است كه ديگران بوجود مي آورند.
 ايشان نكاتي هم درباره عالقه به ايران

 مطرح كردند
رهبر انقالب اسالمي در اين زمينه خاطرنشان كردند: اگر 

قرار است مساله عالقه به ايران مطرح شود، يكي از مهم ترين 
راه ها، تحكيم و گسترش زبان و ادبيات فارسي است.

حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: در مورد عالقه به ايران، 
بجاي تاكيد بر ايران قبل از اسالم، بر ايران بعد از اسالم تاكيد 
شود زيرا افتخارات ايران بعد از اسالم در هيچ دوره اي از تاريخ 

ايران وجود نداشته است.
ــرفت هاي علمي، هنري،  ــان تاكيد كردند: رشد پيش ايش
ــالم بويژه در دوران  فرهنگي و حتي نظامي در ايران بعد از اس
ــلجوقيان و صفويه بهيچ وجه قابل مقايسه با ايران  ديلمي، س

قبل از اسالم نيست. 
ــر مي خواهيد از ايران  ــالمي افزودند: اگ رهبر انقالب اس
ــتندتر و  ــالم، مس و ايراني گري حمايت كنيد، ايران بعد از اس

آشكارتر است.
ــه ديگري بود  ــوه و همكاري قوا نكت ــه ق ــاط ميان س ارتب
ــاره  ــالمي در ديدار هيات دولت به آن اش كه رهبر انقالب اس
كردند. حضرت آيت اهللا خامنه اي خطاب به دولت تاكيد كردند: 
درمسائل مربوط به قوا، در مواردي كه كوتاه آمدن امكان پذير 
است، كوتاه بياييد، در مواردي كه با تبيين قابل حل است، تبيين 
كنيد و در مواردي هم كه با ارتباطات دوستانه حل مي شود، از 

اين روش استفاده كنيد.
در ابتداي اين ديدار، احمدي نژاد رئيس جمهور مهرورزي، 
ــي را از  ــي و هم افزاي ــزاري و همدل ــتري، خدمتگ عدالت گس
ــر كرد و گفت: همه  ــول و محورهاي كاري اين دولت ذك اص
موفقيت هاي دولت نهم و دهم، حاصل پايبندي به ارزش هاي 

الهي و آرمان هاي انقالب است.
ــمي كشور بر فعاليت  ــاره به نظارت نهادهاي رس وي با اش
ــن، مردمي بودن،  ــي، حمايت از محرومي ــتگاه هاي دولت دس
ــمرد. ــت اين دولت برش ــط ثاب ــي را خ ــتي و همدل پاك دس
ــن،  ــور افزود: در اين دولت با جهتگيري هاي روش رئيس جمه
ــن، كارآمد و پايبند  ــدي از مديران و نيروهاي مؤم ــل جدي نس
به ارزش هاي انقالب پا به عرصه خدمت گذاشتند كه همواره 
آماده خدمت و كار هستند. احمدي نژاد خاطرنشان كرد: دولت 
نهم و دهم در سخت ترين شرايط كشور و تحت فشار بي سابقه 
دشمنان با همراهي مردم و حمايت هاي رهبر انقالب، خدمات 

گسترده اي براي كشور انجام داده است.
ــماري از معاونان وي و  ــخنان رئيس جمهور، ش پس از س
ــرد حوزه هاي خود  ــدادي از وزيران به بيان گزارش عملك تع

پرداختند.

 رهبر معظم انقالب در ديدار هيات دولت:

دولت از انتقادهاي نخبگان استقبال كند

آيت اهللا مهدوي كني:   با رعايت اصول مشترك  مي توان به وحدت رسيد

الريجاني:  آمريكا  در خصوص 
ايران دچار خودفريبي است

ــالمي گفت: جمهوري اسالمي  ــوراي اس رئيس مجلس ش
ايران طرح گام به گام روسيه در مساله هسته اي را بررسي خواهد 
ــته اي  ــوري با دانش هس كرد، اما آمريكايي ها بايد بفهمند با كش
صلح آميز روبه رو هستند و تالش در تقليل اين واقعيت خودفريبي 

است و چانه زني در اين زمينه بي حاصل است.
ــوراي  ــزارش فارس، علي الريجاني، رئيس مجلس ش به گ
ــتور در صحن  ــش از دس ــي نطق پي ــروز ط ــح دي ــالمي صب اس
ــب هاي قدر و روز قدس با  ــدن ش ــپري ش ــاره به س مجلس با اش
ــندگي خاصي برخوردار  ــال روز قدس از درخش بيان اين كه امس
ــال حضور ملت ايران در دفاع از ملت مظلوم  بود، اظهار كرد: امس
ــمگير بود و اميدواري به  ــطين و انقالب هاي منطقه اي چش فلس
ــام (ره) در نجات ملت هاي منطقه و آزادي قدس  ــق وعده ام تحق
شريف را افزون كرد.الريجاني در بخشي از سخنانش گفت: اين 
ــازمان ملل هستيم، مبني بر كشور  ــاهد نظريه اي در س روزها ش
ــطيني ها  ــم همين مقدار از حقوق فلس ــطين، كه آمريكا ه فلس
ــو خواهيم كرد» ــاد «وت ــت و مرتبا فري ــاب نياورده اس ــز ت  را ني

ــت كه دغلكاري رئيس جمهور  ــر مي دهند.وي افزود:  اينجاس  س
ــود كه از يك طرف ژست احقاق حقوق  ــوف مي ش آمريكا مكش
ــور تبليغاتي قصد فريب  ــه خود مي گيرد و مرتبا با مان ــطين ب فلس
ــطين در  ــور فلس ــت؛ تا چند ماه پيش موضعي در قبال كش داش
ــا در مرحله عمل و طرح آن در  ــرزمين هاي 67 را اعالم كرد ام س

سازمان ملل با گستاخي وقيحانه اي دم از وتوي طرح مي زند.
ــرد:  ــان ك ــالمي خاطرنش ــوراي اس ــس ش ــس مجل رئي
ــپردگي  ــي سرس ــت از نوع ــكا حكاي ــتراتژي آمري ــوال اس اص
ــش  ــي در بخ ــتي دارد.الريجان ــم صهيونيس ــه رژي ــي ب امنيت
ــي و باهنر را  ــهيد رجاي ــهادت ش ــالروز ش ــخنانش س ــر س  ديگ
ــه خدمتگزاران در دولت تبريك  ــت و هفته دولت را ب گرامي داش
گفت و اظهار اميدواري كرد نگاه انقالبي اين دو شهيد يعني نيت 
خالص، روحيه پركاري، خدمات با برنامه، قانونمند و بي ريا به ملت 

را مبناي كار خود قرار دهند.


