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سفارت ايران: هيچ دارايي بلوكه شده اي 
از كشورمان در چين وجود ندارد

سفارت جمهوري اسالمي ايران در پكن اعالم كرد، هيچ 
ــورمان در بانك هاي جمهوري  ــي بلوكه شده اي از كش داراي
ــه محمدباقر نوبخت،  ــدارد. پس از آن ك ــق چين وجود ن خل
ــاون رئيس جمهور در هفته گذشته اعالم كرد، 22 ميليارد  مع
ــالمي ايران در چين است و  يورو از دارايي هاي جمهوري اس
ــد اين پول را به ايران  ــور به دليل تحريم ها نمي توان اين كش
ــوع با عنوان بلوكه  ــانه ها از اين موض انتقال دهد، برخي رس

شدن پول ايران در چين ياد كرده بودند.

بازگشت ميلي منفرد و توفيقي
 به وزارت علوم

ــنهادي براي  فرجي دانا، وزير علوم ديروز اولين وزير پيش
كسب كرسي وزارت علوم و نيز سرپرست اين وزارتخانه را به 
وزارت علوم بازگرداند و در احكامي جعفر توفيقى را به عنوان 
مشاور عالي وزير علوم منصوب كرد و معاونت آموزشى را نيز 
ــپرد. به گزارش مهر، مجتبى صديقى، سعيد  به ميلى منفرد س
ــارى نيز با حكم وزير،  ــمنانيان، محمود صادقى و على مق س

سمت معاونت و مشاور گرفتند.

انگشت نگاري آلماني ها از رسايي و 
مصباحي مقدم

ــت نگارى به منظور صدور رواديد براى  در حالي كه انگش
ــت، حميد  ــدان عادى نيز معموال با واكنش همراه اس شهرون
ــفر به آلمان در ايام  ــايى، نماينده تهران كه به منظور س رس
ــفارت اين كشور اقدام كرده  محرم براي دريافت رواديد از س
بود، انگشت نگارى شد. وى درباره اين اقدام گفت كه با وجود 
ــقاوى معاون كنسولي  مخالفت اوليه من با اين كار، آقاى قش
ــزارش فرارو، غالمرضا  ــه مرا قانع كردند. به گ وزارت خارج
مصباحى مقدم نيز همراه با رسايي انگشت نگاري شده است. 
رسايى در توضيحاتي پيرامون اين موضوع در سايت رجانيوز، 

از «انگشت نگارى عزتمندانه» سخن گفت.

 قاليباف به ديدار احمدي نژاد رفت

خبرگزاري فارس به نقل از يك منبع آگاه نوشت: چند روز 
پيش محمدباقر قاليباف، شهردار تهران با حضور در ساختمان 

الدن، با محمود احمدي نژاد ديدار و گفت وگو كرد.
ــن ديدار كه  ــن زمينه نوشت: در اي ــايت دانا هم در اي س
ــائل  ــاختمان الدن انجام شد، مس ــاعت و در س حدود دو س
ــي و اجتماعي كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار  مهم سياس
گرفت و دو طرف با مرور خاطرات گذشته به رفع كدورت ها 

پرداختند.
ــت  شهردار تهران در پايان اين ديدار از احمدي نژاد خواس
ــري و اجتماعي را كه مردم  ــكالت و موضوعات شه كه مش
ــه او ارجاع  ــان به وي مي گويند، ب ــات شخصي ش در مراجع
ــد. در دولت هاي نهم و دهم، رابطه  ــد تا پيگيري ويژه كن ده

احمدي نژاد و قاليباف چندان صميمانه نبود.

مالكي به تهران مي آيد
همزمان با سفر اخير نورى مالكى، نخست وزير عراق به 
آمريكا اعالم شده بود او قصد دارد تا در اين سفر، پيشنهادي 
را مبني بر اين كه بغداد ميان تهران و واشنگتن ميانجيگري 
ــوي  ــد، مطرح كند. با وجود آن كه اين خبر هيچ گاه از س كن
ــد، اما اكنون خبر سفر قريب الوقوع  ــمي تائيد نش منابع رس
ــت تازه  ــاره ماموري ــران گمانه زني ها درب ــه ته ــي ب مالك
ــت وزير عراق را بيشتر كرده است. در همين خصوص  نخس
ــن دانايى فر، سفير ايران در عراق طي گفت وگو با مهر  حس
ــفر نورى مالكى، نخست وزير عراق به ايران خبر داد و  از س
ــفر تا اواخر آبان يعني حدود دو هفته ديگر  گفت كه اين س

انجام مي شود.

جاسوسى هوايى آمريكا در خالل سفر 
4 سال قبل رهبري به كردستان

ــناد جديد افشا شده از سوي اسنودن، پيمانكار سازمان  اس
ــد كه اين  ــان مي ده ــى آمريكا (ان.اس.اى) نش ــت مل امني
سازمان در سال 1388 سفر حضرت آيت اهللا خامنه اى، رهبر 
معظم انقالب به استان كردستان را از طريق ماهواره و ادوات 

جاسوسى، تجسس و رصد كرده است.
ــايت انتخاب، روزنامه هاى نيويورك تايمز   به گزارش س
ــا كرده اند كه اين جاسوسي در قالب يك طرح  و گاردين افش
 (Dreadnought) «ــى و ماهواره اى با نام «ِدِردنوت هواي

به اجرا درآمده است.

ادامه از صفحه اول
ــدي به همكاري  ــه كارها مطلقا امي ــي با اين گون ــه حت ك
ــرت آيت اهللا  ــود نخواهد داشت.حض ــاي غربي وج طرف ه
خامنه اي خاطرنشان كردند: اگر اين كار را نمي كرديم ممكن 
ــيني مي كرديد  بود برخي مدعي شوند كه اگر يك بار عقب نش
ــته اي عادي مي شد، اما با تجربه  مشكالت حل و پرونده هس
تعليق موقت، همه درك كردند كه طرف هاي ما دنبال اهداف 

ديگري هستند، لذا كار و پيشرفت را مجددا شروع كرديم.

 به مذاكرات جاري خوشبين نيستم
ــان تفاوت وضع هسته اي امروز ايران با يك دهه قبل  ايش
ــد و ضمن اعالم حمايت  ــمان خواندن ــاوت از زمين تا آس را تف
ــائل جاري با آمريكا افزودند:  ــئوالن مس جدي و محكم از مس
ــت  ــتم؛ چراكه معلوم نيس ــه مذاكرات جاري خوشبين نيس ب
نتايجي را كه ملت انتظار دارد، به همراه بياورد، اما معتقديم اين 
تجربه ايرادي ندارد، به شرط اين كه ملت بيدار باشد و بداند چه 
اتفاقي دارد مي افتد.رهبر انقالب با انتقاد شديد از برخي عناصر 
«تبليغات چي ساده لوح يا مغرض» افزودند: بعضي با خط گيري 
ــانه هاي بيگانه در تالشند با گمراه كردن افكار عمومي،  از رس
اين گونه القا كنند كه اگر در مساله هسته اي تسليم شويم، همه 

مشكالت اقتصادي و غيراقتصادي حل مي شود.
ــان در اثبات بطالن اين ترفند تبليغاتي، به توطئه ها و  ايش
طرح هاي ضدايراني آمريكا قبل از مطرح شدن بحث هسته اي 
ــجو و  ــد و از همه ملت بويژه جوانان دانش ــتناد كردن ايران اس

دانش آموز خواستند كه در اين زمينه تفكر و تامل كنند.
ــوال افزودند: آيا  ــرت آيت اهللا خامنه اي با طرح چند س حض
ــالب كه آمريكا تحريم هاي ايران را برقرار كرد و آن را  اول انق
ــته اي در ميان بود؟ آيا هنگام هدف قرار  ــاله هس ادامه داد، مس
دادن هواپيماي مسافربري ايران و قتل عام 290 سرنشين آن، 
ــاله هسته اي وجود داشت؟ آيا در سال هاي  بهانه اي به نام مس
ــه آمريكايي ها طرح كودتاي پايگاه شهيد نوژه  اول انقالب ك
ــته اي مطرح بود؟ آيا حمايت هاي  را اجرا كردند، موضوع هس
ــي آمريكا از گروه هاي ضدانقالب پس از  ــليحاتي و سياس تس

پيروزي انقالب به علت فعاليت هاي هسته اي ايران بود؟

 مساله هسته اي، بهانه اي بيش نيست
ــخ هاي منفي  ــت اهللا خامنه اي با اشاره به پاس ــرت آي حض
ــواالت تاكيد كردند: بنابراين مساله هسته اي، بهانه اي  اين س
بيش نيست و فرضا اگر روزي اين مساله با عقب نشيني ما حل 
ــي با ايران عزيز، ده ها بهانه ديگر  ــود، آنها براي ادامه دشمن ش
ــرفت هاي موشكي، مخالفت ملت ايران با رژيم  از جمله پيش
صهيونيستي و حمايت جمهوري اسالمي از مقاومت را مطرح 
ــالمي پس از استناد به اين واقعيات  مي كنند. رهبر انقالب اس

تاكيد كردند: دشمني آمريكايي ها با جمهوري اسالمي به اين 
ــت كه ملت ايران با رد خواست هاي آنها، معتقد است  علت اس

آمريكا عليه ايران هيچ غلطي نمي تواند بكند.
ايشان افزودند: آمريكا با موجوديت جمهوري اسالمي و با 
«نفوذ و اعتبار و اقتدار نظام منتخب ملت ايران» مخالف است. 
ــتمداران و عناصر فكري  ــه كه اخيرا يكي از سياس همان گون
ــه اتمي  باشد چه نباشد،  ــا بصراحت اعالم كرد ايران چ آمريك
ــت و به قول  ــه داراي نفوذ و اقتدار اس ــت؛ چراك خطرناك اس

خودشان هژموني ايران بر منطقه حاكم شده است.
ــدي اين بخش  ــه اي در جمع بن ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــته اي بهانه است و  ــاله هس ــان تاكيد كردند: مس از سخنانش
آمريكايي ها زماني از خصومت دست برمي دارند كه ملت ايران 

به ملتي منزوي، بي اعتبار و بي احترام تبديل شود.
ــاه به درون و تكيه  ــان، نگ رهبر انقالب در ادامه سخنانش
ــكالت موجود  ــائل و مش بر قدرت داخلي را راه حل واقعي مس
دانستند و خاطرنشان كردند: اگر ملتي به قدرت و توانايي هاي 
خود متكي بود، از اخم يا تحريم دشمن متالطم نمي شود و ما 

بايد دنبال تحقق اين هدف باشيم.
ايشان افزودند: همه حرف ما با مسئوالن گذشته و امروز اين 
است كه براي پيشرفت و گشايش كارها به ظرفيت هاي متنوع 

و گسترده انساني، طبيعي و جغرافيايي ايران تكيه كنيد.
رهبر انقالب در همين زمينه تحرك ديپلماسي را هم بسيار 
ــد و افزودند: تكيه بر توانايي هاي دروني به معناي  الزم خواندن
نفي ديپلماسي نيست، اما بايد توجه داشت تحرك ديپلماسي 
ــي از كار است و محور اصلي، اتكا به توانايي داخلي  تنها بخش

است كه مي تواند پاي ميز مذاكره نيز اعتبار و اقتدار بياورد.
رهبر انقالب اسالمي توجه ملت و مسئوالن را به اين نكته 
ــا دشمنان از ابتداي  ــد كه ايران در مواجهه ب ــم جلب كردن مه

پيروزي انقالب اسالمي تاكنون، هيچ گاه دچار استيصال نشده 
و از اين پس هم نخواهد شد.

حضرت آيت اهللا خامنه اي در تبيين دليل اين سخن افزودند: 
ما در دهه اول انقالب، بسياري از ابزارهاي مادي از جمله پول، 
سالح، تجربه، سازماندهي و نيروي مسلح كارآمد نداشتيم، در 
حالي كه جبهه مقابل انقالب اسالمي، يعني رژيم بعث صدام 
ــاي غربي و شرقي حامي او، در اوج قدرت و توانايي  و قدرت ه

بودند، ولي نتوانستند ملت ايران را به زانو درآورند.
ــان گفتند: اكنون شرايط ملت ايران و جبهه مقابل او با  ايش
ــال ها كامال متفاوت است زيرا جمهوري اسالمي ايران  آن س
داراي علم، فناوري، سالح، اعتبار بين المللي و ميليون ها جوان 
بااستعداد و آماده به كار است در حالي كه جبهه مقابل او يعني 
ــكالت عديده سياسي و  آمريكايي ها و شركاي آنها داراي مش

اقتصادي و اختالف هاي فراوان هستند.

 ملت ايران قابل مقايسه با 20 سال پيش نيست
ــالمي، اختالف هاي سياسي در آمريكا و  رهبر انقالب اس
تعطيلي شانزده روزه دولت آمريكا، مشكالت بزرگ اقتصادي 
ــري درآمد هزاران ميليارد دالري، و اختالف هاي عميق  و كس
اروپا و آمريكا در مسائل گوناگون از جمله حمله نظامي به سوريه 
را نمونه هايي از وضع كنوني جبهه مقابل ملت ايران برشمردند 
و تأكيد كردند: امروز، ملت ايران، آگاه، مقتدر و داراي پيشرفت 

است و قابل مقايسه با 20 يا 30 سال پيش نيست.
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: البته آنها فشار خواهند 
ــارها را  آورد، اما بايد با تكيه بر توانايي هاي داخلي خود اين فش

تحمل، و از آنها عبور كنيم.
ــات و تالش هاي  ــت از اقدام ــا حماي ــار ديگر ب ــان ب ايش
ــي و مذاكرات،  ــئوالن، در عرصه ديپلماس دولت محترم و مس

ــك تجربه و احتماال يك كار  ــان كردند: اين اقدام، ي خاطرنش
مفيد است. اگر نتيجه گرفته شود چه بهتر، اما اگر نتيجه گرفته 
ــد، معنايش اين خواهد بود كه براي حل مشكالت، كشور  نش

بايد روي پاي خود بايستد.

 نبايد به دشمني كه لبخند مي زند، اعتماد كرد
ــال گفتند: توصيه قبلي  ــالمي در عين ح رهبر انقالب اس
ــود را يك بار ديگر تكرار مي كنم؛ نبايد به دشمني كه لبخند  خ

مي زند، اعتماد كرد.
ــان كردند: توصيه من  حضرت آيت اهللا خامنه اي خاطرنش
ــئوالن عرصه ديپلماسي و مذاكره اين است كه مراقب  به مس
باشيد، لبخند فريب گرانه دشمن، شما را دچار اشتباه و خطا نكند. 
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: مسئوالن، به اظهارنظرها 
و اقدامات طرف مقابل، دقت و توجه الزم را داشته باشند. آنها 
از يك طرف لبخند مي زنند و اظهار تمايل به مذاكره مي كنند، 
ــا از طرف ديگر بالفاصله مي گويند، همه گزينه ها روي ميز  ام

است. حاال مثال چه غلطي مي خواهند بكنند معلوم نيست.
ــخنان يكي از  ــه س ــا اشاره ب ــالمي ب ــالب اس ــر انق رهب
سياستمداران آمريكايي كه خواستار بمباران اتمي ايران شده 
بود، خاطرنشان كردند: اگر آمريكايي ها راست مي گويند كه در 
ــان اين افراد ياوه گو بزنند  ــتند، بايد به ده مذاكرات جدي هس
ــد. حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند:  ــان آنها را خرد كنن و ده
ــبت به مسائل جهان  ــت كه نس دولتي كه داراي اين توهم اس
ــئوليت دارد، غلط مي كند كه كشور  ــائل هسته اي، مس و مس

ديگري را تهديد هسته اي كند.

 ما مجبور نيستيم مالحظه صهيونيست ها را بكنيم
ــلط  ــا به دليل تس ــروز، آمريكايي ه ــد: ام ــان افزودن ايش
ــرمايه داران قدرتمند و كمپاني هاي صهيونيستي بر دولت  س
ــتي را با محافل و رژيم منحط  ــترين رودربايس و كنگره، بيش
صهيونيستي دارند و بيچاره ها مجبورند مالحظه آنها را بكنند، 

اما ما كه مجبور نيستيم مالحظه آنها را داشته باشيم.
رهبر انقالب اسالمي گفتند: ما از روز اول گفتيم، اكنون هم 
مي گوييم و در آينده نيز خواهيم گفت كه ما رژيم صهيونيستي 

را يك رژيم نامشروع و حرام زاده مي دانيم.
ــان با اشاره به هوشياري ملت و مسئوالن خاطرنشان  ايش
ــور  ــئوالن كه در جهت مصلحت كش كردند: ما از هر اقدام مس
ــه مردم و  ــن توصيه را هم ب ــم، اما اي ــت مي كني ــد، حماي باش
ــم هاي خود را كامال  ــئوالن و بويژه جوانان داريم كه چش مس
ــداف ملت، حفظ آگاهي و  ــيدن به اه باز كنيد زيرا تنها راه رس
هوشياري است. رهبر انقالب اسالمي گفتند: اميدواريم با لطف 
ــور را تحويل  و عنايت الهي، جوانان با روحيه شاداب خود، كش

بگيرند و با ابتكارهاي خود، آن را به قله ها برسانند.

آمريكا منفورترين دولت است 
مذاكره كنندگان نبايد تضعيف شوند

رهبر معظم انقالب: 

ناطق نوري: بايد قدردان ولي فقيه باشيم 

رئيس جمهور با اشاره به روز تاريخي 13 آبان گفت: مردم 
ــتند براي حفظ  ايران همان گونه كه اهل مذاكره و منطق هس
ــتادگي مي كنند و در كنار مذاكره با  حقوق خود مقاومت و ايس
ــار و تجاوز خارجي  ــر قدرت داخلي و ملي در برابر فش ــه ب تكي

استقامت خواهند كرد.
ــت جمهور، حسن  ــاني رياس به گزارش پايگاه اطالع رس
روحاني در ابتداي جلسه ديروز هيات دولت گفت: ظلم ستيزي 
ــت واحدند و  ــازنده با جهان مولفه هاي يك سياس و تعامل س
ــتيزي،  ــت دولت و مردم ايران بر پايه ظلم س امروز نيز سياس
ــتقامت، ايستادگي و صيانت از استقالل و  تجاوز ستيزي، اس
درعين حال تعامل موثر و سازنده با جهانيان استوار شده است. 
ــور در ادامه تاكيد كرد: امروز نيز مذاكره كنندگان  رئيس جمه
ــه دنبال احقاق حقوق ملت ايران  ــورهاي 1+5 ب ايراني با كش
ــط قرمز آنان حقوق  ــتند و البته خ ــي هس با منطق و ديپلماس
ــار حرف زور  ــور، حاكميت ملي و زير ب ــتقالل كش مردم، اس
ــت و بر اين مبنا مذاكره كنندگان همواره با منطق و  نرفتن اس
استقالل خواسته  اند حقوق ملي را بيش از گذشته تثبيت كنند. 
ــورمان در اين  رئيس جمهور اضافه كرد: مذاكره كنندگان كش
راه اراده ملي، حمايت مردم و رهنمودهاي رهبري را به عنوان 
سرمايه اصلي و پشتوانه تالش هاي خود مي دانند و از همين جا 
از رهبر معظم انقالب كه در سخنان امروز خود همانند گذشته 
ــت دولت و تالش هاي مذاكره كنندگان با 1+5 و در  از سياس
ــي دولت حمايت كردند، صميمانه تشكر  مجموع از ديپلماس
ــي دولت را متكي به خواست  مي كنم. دكتر روحاني ديپلماس
مردم و تدبير و رهنمودهاي رهبر دانست و گفت: دولت همواره 
از راهنمايي ها و رهنمودهاي رهبري بهره مند بوده و در ادامه 
ــير و تداوم رهنمودهاي  ــخص كردن مس راه نيز نيازمند مش

ايشان است.

كشورهاي 1+5 دنبال سوءاستفاده نباشند
ــازنده و موثر  ــي تاكيد كرد: البته تعامل با دنيا بايد س روحان

ــد. تعامل در كنار  ــي و نرمش قهرمانانه باش ــوام با ديپلماس و ت
ــردم معنا پيدا  ــت م ــتقالل و اجراي خواس حاكميت ملي و اس
ــراي تحقق اين منظور شرايط  ــد و فكر مي كنم امروز ب مي كن
ويژه اي براي ملت ايران فراهم شده است كه از اين شرايط بايد 
هم جمهوري اسالمي و دولت به نحو احسن بهره بگيرند و هم 
دنيا بايد از دريچه اي كه در اين شرايط گشوده شده است به نحو 
احسن بهره گيرد. رئيس جمهور ادامه داد: اميدوارم كشورهاي 
1+5 و دولت آمريكا و همه قدرت ها و دولت هاي جهان از اين 

فضا حسن استفاده را برده و دنبال سوءاستفاده نباشند.
ــردم ايران با هيچ ملتي و از جمله با  ــي اظهار كرد: م روحان
ــي نداشته و ندارند و  آنچه موجب نگراني  مردم آمريكا دشمن
ــت كه همواره از  ــت هاي خصمانه اس بوده و خواهد بود سياس

سوي مردم ايران محكوم بوده است. 

دولت وارد كارزاري سخت شده است
روحاني با اظهار اميدواري نسبت به اين كه مذاكره كنندگان 
ــود جدي باشند، گفت:  ــالمي در مذاكرات خ با جمهوري اس
ــت و صحيح بوده  ــي كه تا به حال برداشته شده درس قدم  هاي
ــوي ملت ايران و رهبر معظم انقالب تائيد شده و البته  و از س
دولت و مذاكره كنندگان نيز بايد كامال هوشيار باشند؛ در كنار 
لبخندها در مذاكرات بايد كمرها را محكم ببنديم زيرا در يك 

كارزار ديپلماتيك قدم گذاشتيم.
ــه رهبر معظم انقالب  ــور اظهار كرد: چنان ك رئيس جمه
ــاني  ــه بين المللي كار آس ــرات در عرص ــد كردند مذاك تاكي
ــخت شده و به طور  ــت و دولت وارد كارزار مذاكراتي س نيس
ــت و اميدواريم  جدي نيازمند حمايت مردم و مقام رهبري اس
ــه اين حمايت ها تا به حال وجود داشته پس از اين نيز  چنان ك
ــت و حمايت مردم  ــه داشته باشد؛ زيرا دولت بدون خواس ادام
ــاندن اين تالش ها به مقصد  و رهبر معظم انقالب قادر به رس
ــت. دكتر روحاني با تاكيد بر اين كه در اين عرصه حق با  نيس
ــت، تصريح كرد: بر اين مبنا دولت و  ــالمي اس جمهوري اس

مذاكره كنندگان صرفا در چارچوب حقوق ملي حركت كرده و 
ــتيم؛ چرا كه در اين  البته به مذاكرات و نتيجه آنها اميدوار هس

عرصه تكيه گاه ما قدرت داخلي و ملي كشور است.

فناوري اطالعات؛ پايه اصلي توسعه كشور
 اولين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي در دولت يازدهم، 
شنبه شب به رياست رئيس جمهور تشكيل شد و روحاني در 

اين جلسه بر بنيانگذاري شبكه ملي اطالعات تاكيد كرد. 
ــاني دولت، حسن روحاني در  به گزارش پايگاه اطالع رس
اين جلسه با اشاره به حكم رهبر معظم انقالب در سال 1390 
ــن حكم بخوبي اهميت  ــكيل اين شورا گفت: در اي براي تش
ــعه و ايجاد دسترسي براي  ــتيابي به توس اين دانش براي دس

ــم و فناوري و اقتصاد  ــان در جهت توليد عل دانش پژوه
دانش بنيان و حتي در جهت تسهيل در زندگي عامي 

مردم بخوبي تبيين شده است.
رئيس جمهور با تأكيد بر ضرورت اقدام جدي 
ــاي مورد اشاره در حكم  در جهت تحقق محوره

ــد به گونه اي  ــم انقالب اظهار كرد: باي رهبر معظ
ــدام كنيم  ــزي، تصميم گيري و اق برنامه ري

ــاوري را هر چه بهتر و  ــا بتوانيم اين فن ت
بيشتر در اختيار مردم قرار دهيم.

ــان اين كه  ــور با بي رئيس جمه
امروزه فناوري هاي اطالعاتي، 

ــد در زندگي  ــي جدي فضاي
ــردم  م

ــات بايد به  ــت، گفت: فناوري اطالع ــان ايجاد كرده اس جه
عنوان يك اصل مهم در توسعه كشور مطرح باشد.

ــأله ارتباطات و  ــان اين كه مس ــن با بي ــي همچني روحان
ــعه و رفاه  ــزايي در توس ــروزه نقش بس ــاي آن ام فناوري ه
ــرد: بايد در  ــت ايفا مي كند، اظهار ك ــورها و مل اجتماعي كش
ــتفاده هر چه بهتر  ــت ارائه آموزش هاي الزم در جهت اس جه

مردم از فناوري هاي ارتباطاتي تالش كنيم.
ــاد و بنيانگذاري شبكه ملي اطالعات  رئيس جمهور، ايج
ــور را مورد تأكيد قرار داد و  ــازي اين فناوري در كش و بومي س
ــت: بايد در اين جهت گام هاي بزرگي برداريم تا بتوانيم با  گف
بهره گيري از اين شبكه ملي، توانايي تعامل با شبكه جهاني و 

شركت هاي بزرگ دنيا را در كشور ايجاد كنيم.
ــن انتظاري با رأي اكثريت  در اين جلسه محمدحس
اعضاي شورا به عنوان دبير شوراي عالي فضاي 
ــي فضاي مجازي  ــازي و رئيس مركز مل مج

انتخاب شد.
شورا  اعضاي  جلسه  اين  در  همچنين 
درخصوص شبكه ملي اطالعات به بررسي و 
تبادل نظر پرداختند و دبيرخانه شوراي 
عالي فضاي مجازي را مكلف 
به پيگيري و انجام مطالعات 
خصوص  اين  در  دقيق 

كردند.

رئيس جمهور: رهنمودهاي رهبري از سرمايه هاي اصلي مذاكره كنندگان است

ــا بايد قدردان  ــوري با تاكيد بر اين كه م ــر ناطق ن علي اكب
ــان براي  ــه در گذشته و امروز باشيم، گفت: بودن ايش ولي فقي

ما در كشور خيلي نعمت است. 
به گزارش ايرنا، ناطق نوري در گردهمايي علما و روحانيون 
شيعه و سني و مبلغان محرم استان گلستان در حوزه علميه امام 
خميني(ره) گرگان افزود: در استان گلستان، نماينده ولي فقيه 
ــني را به وجود آورده اند و اين در  بخوبي وحدت بين شيعه و س
ــتند كه بين شيعه و  ــت كه دشمنان به دنبال اين هس حالي اس

سني اختالف و تفرقه ايجاد كنند.
ناطق نوري با اشاره به فعاليت 34سال گذشته حجت االسالم 
ــور گفت:  ــي در عرصه هاي مختلف كش ــلمين روحان والمس
ــورمان نشان داده كه داراي تجربيات كافي  رئيس جمهور كش
ــورمان به عنوان  ــت. وي تصريح كرد: رئيس جمهور كش اس
ــال براي اين  ــتمدار و پخته، 34 س فردي فاضل، عالم، سياس
ــيده و عناويني چون دبيري شوراي  نظام و انقالب زحمت كش
ــال هاي متمادي، نماينده رهبر معظم  عالي امنيت ملي در س
انقالب در اين شورا، 20 سال نمايندگي مجلس و هشت سال 

نايب رئيس مجلس بودن به همراه فرماندهي پدافند در دوران 
هشت سال دفاع مقدس را در كارنامه دارد و اينها نشان مي دهد 

كه وي داراي تجربيات كافي است.
به گفته ناطق نوري، كسي از قبل نمي توانست نتيجه اين 
دور از انتخابات ايران را پيش بيني كند و اين لطف خدا به مردم 
ــوي  ــن روحاني به عنوان رئيس جمهور از س ايران بود كه حس
ــردم امروز با حضور اين  ــردم انتخاب شد. وي اظهار كرد: م م
ــتند و هر چند تغييرات را حس  ــيار آرام هس رئيس جمهور بس
نكنند، اما فرد انتخاب شده را قبول دارند زيرا مي دانند يك فرد 
غيرقابل پيش بيني رفته و يك فرد روحاني كه قابل پيش بيني 

است، آمده و مردم از اين مساله خوشحال هستند.
ــخنان خود با اشاره به  ــق نوري در بخش ديگري از س ناط
ــاله انرژي هسته اي گفت: چرا وقتي ما پاي ميز مذاكره در  مس
خصوص اين مسائل مي نشينيم و در حالي كه عضو ان.پي.تي 
ــته اي خود برسيم، رژيم  ــتيم و مي خواهيم به حق هس نيز هس
صهيونيستيو نتانياهو ناراحت و عصباني مي شوند و اين نشان 

مي دهد كه آنان از ايران ترس و خوف دارند.

ــورمان آمادگي جمهوري اسالمي  وزير امور خارجه كش
ــورهاي اروپايي در  ــاري و تعامل با كش ــران را براي همك اي
ــطح دوجانبه و مسائل منطقه اي و بين المللي بويژه تثبيت  س
ــري از تمام ظرفيت خود  ــات و امنيت در منطقه و بهره گي ثب

اعالم كرد.
به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف در ديدار راين هولد 
لوپاكتا، قائم مقام وزير امور خارجه اتريش كه براي سفري 
ــمي و ديدار و گفت وگو با مقامات كشورمان در تهران  رس
ــر مي برد به سابقه روابط خوب ميان ايران و اتريش و  به س
ــور در حاشيه نشست مجمع  ــاي جمهور دو كش ديدار روس
ــراز اميدواري كرد  ــازمان ملل متحد اشاره و اب عمومي س
شاهد توسعه و گسترش روابط بين دو كشور در عرصه هاي 
مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و دانشگاهي 

باشيم.
ــرات اخير بين  ــاره به روند مذاك ــف همچنين با اش ظري
ــالمي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي و  جمهوري اس
نيز گروه 1+5 در سطوح مديران و كارشناسان و نيز مذكرات 

ــتقل  ــازنده و مس ــده در ژنو، بر لزوم ايفاي نقش موثر، س آين
ــي براي حل و  ــورهاي اروپايي در تقويت اين روند سياس كش

فصل مسائل فيمابين تاكيد كرد.
ــر امور خارجه با اشاره به فضاي بي اعتمادي و بدبيني  وزي
ــبت به تعامل گذشته  ــورمان نس حاكم بر افكار عمومي كش
ــدن ناكامي رويكرد اعمال  ــرب در قبال ايران و آشكار ش غ
ــا تنها موجب تاثير بر  ــد و تحريم، تاكيد كرد: تحريم ه تهدي
ــي و بي اعتمادي آنها  ــديد بدبين ــي روزمره مردم و تش زندگ

نسبت به غرب مي شود.
ظريف با يادآوري ضرورت توجه دقيق كشورهاي غربي 
ــازمان هاي حقوق بشري به  ــورهاي اروپايي و س بويژه كش
ــي و اجتماعي در ايران  ــد تحوالت و واقعيت هاي سياس رون
ــت جمهوري با  ــوص برگزاري انتخابات باشكوه رياس بخص
ــاركت بسيار باالي مردم، خاطرنشان كرد: دولت و مردم  مش
ــاس احترام  ايران در انتظار تغيير عملي در رويكرد غرب براس
ــبي به تحوالت و  ــخ مناس ــتند و غرب بايد پاس و تكريم هس

رويكرد جديد ايران بدهد.

ظريف: ايران آماده تعامل با اروپاست 

 نصراهللا سجادي، سومين گزينه 
پيشنهادي دولت براي وزارت ورزش

ــعود  ــه مس ــس از آن ك پ
ــا صالحي  ــلطاني فر و رض س
ــتند  ــري هيچ كدام نتوانس امي
ــنهادي  ــوان وزير پيش ــه عن ب
ــراي وزارت ورزش و جوانان  ب
ــاد  اعتم رأي  ــتان  بهارس از 
بگيرند، رئيس جمهور، نصراهللا 
ــجادي را به عنوان سومين  س

ــنهادي دولت براي تصدي وزارت ورزش و جوانان  وزير پيش
ــه ماه، پازل  ــس معرفي كرد تا شايد بتواند پس از س ــه مجل ب

ناتمام كابينه يازدهم را تكميل كند.
ــه مجلس، مجيد  ــجادي ب ــال نامه معرفي س پس از ارس
ــاري معاون پارلماني رئيس جمهور  اظهار اميدواري كرد  انص
ــاد باال كابينه  ــان مجلس با راي اعتم ــه آينده، نمايندگ هفت

يازدهم را تكميل كنند.
ــي و حرفه اي  ــجادي، معاون ورزش قهرمان ــراهللا س نص
ــتاد دانشگاه و عضو هيات علمي  وزارت ورزش و جوانان، اس
ــگاه تهران و نيز  ــكده تربيت بدني و علوم ورزش دانش دانش
ــه المپيك و جهان پهلوان تختي  ــف كتاب هاي تاريخچ مول

است.
پس از قرائت نامه رئيس جمهور مبني بر معرفي سجادي 
به عنوان وزير پيشنهادي ورزش در صحن علني مجلس، 
علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد 
جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي جديد، يكشنبه آينده 

برگزار مي شود.

آيت اهللا مكارم شيرازى:
مراسم عزادارى به مسائل 

جناحى و سياسى آميخته نشود
ــا بيان اين كه  ــارم شيرازي با صدور پيامى ب ــت اهللا مك آي
ــم عاشوراى حسينى امسال باشكوه تر از هر سال انجام  مراس
خواهد شد، از خطيبان، مداحان و عزاداران خواست از آميختن 

مراسم عزادارى به مسائل جناحىـ  سياسى بپرهيزند.
ــتانه ماه  به گزارش مهر، در پيام اين مرجع تقليد كه در آس
ــت: آمادگى هايى كه هم اكنون در  محرم صادر شده، آمده اس
هيات هاى مذهبى، مساجد، حسينيه ها و تكايا براى استقبال 
از مراسم عاشوراى حسينى مشاهده مى شود، نشان مى دهد 
كه ان شاءاهللا امسال اين مراسم عظيم بيدارگر و دشمن شكن 

باشكوه تر از هر سال انجام خواهد شد.
در بخش ديگري از اين پيام تصريح شده است: هيات هاى 
محترم مذهبى از آميختن اين مراسم باشكوه به خرافات جدا 
ــيب را به عظمت آن وارد مى كند  بپرهيزند كه بزرگ ترين آس
ــيب  ــوال مى برد، كارهايى مانند قمه  زدن و آس و آن را زير س
ــراغ اين امور مى روند، به  ــاندن به بدن. عزيزانى كه به س رس
ــق امام حسين(ع) مى روند، ولى نفس اين  يقين به  خاطر عش
ــازد؛ زيرا  ــينى دور مى س ــل، آنها را از اهداف مقدس حس عم
ــيار  ــبردارى كرده و تحت عناوين بس ــان از آنها عكس دشمن

زشت در دنيا منعكس مى كنند.
ــت: مداحان عزيز  آيت اهللا مكارم شيرازي تاكيد كرده اس
ــبك كه مناسب  بويژه مداحان جوان از شيوه هاى موهن و س
ــت، بپرهيزند و شيوه هاى زيبا و موثر سنتى  مجالس آلوده اس
را احيا كنند تا مراسم آنها منظور نظر ولي عصر (ارواحنا فداه) 

باشد.
وي در پيام خود، اهانت به مقدسات ديگران را نفي كرده و 
اين را هم آورده است كه «خطبا، مداحان و عزاداران محترم 
ــت به اين و آن خوددارى كنند و اعمال خود را «خالصا  از اهان

لوجه اهللا» انجام دهند تا از بركات آن بهره مند شوند.»

 علوي: معيار عملكرد وزارت اطالعات 
شرع، اخالق و قانون است

وزير اطالعات سه محور مهم مورد توجه در عملكرد اين 
وزارتخانه را شرع، اخالق و قانون برشمرد و گفت: با توجه به 
وجود ناامني هاي مختلف در كشورهاي اطراف ايران و ديگر 
ــر نظام مقدس جمهوري  ــورهاي جهان، امنيت حاكم ب كش

اسالمي ايران مثال زدني است.
ــراي معارفه  ــيدمحمود علوي كه ب ــزارش ايرنا، س به گ
ــتان سفر كرده  مديركل جديد اطالعات مازندران به اين اس
ــتان در ساري افزود:  ــه شوراي اداري اس بود، ديروز در جلس
ــربازان  ــت حاكم بر ايران مرهون مجاهدت خاموش س امني

گمنام امام زمان (عج) است.
وي، ماموريت وزارت اطالعات را در اوضاع پيچيده كنوني 
ــيار حساس و مهم ارزيابي كرد و گفت: همراهي و  جهان، بس
همكاري مديران دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان ولي فقيه 
ــان (عج) در چنين  ــربازان گمنام امام زم ــتانداران با س و اس

شرايطي ضروري است.
ــر اطالعات مراقبت از حق الناس را در انجام وظايف  وزي
ــت و  ــاس و مهم دانس و ماموريت هاي وزارت اطالعات حس
ــر و  افزود: اين وزارتخانه با اموال، آبرو، جان و خون مردم س

كار دارد.
ــا تاكيد بر اين كه قرآن و قانون، چارچوب ماموريت  وي ب
وزارت اطالعات را مشخص مي كند، اظهار كرد: امنيت پايدار 

با بنيان فرهنگي جامعه ادامه و گسترش مي يابد.
علوي با بيان اين كه امنيت با محوريت قرآن و شرع اسالم 
موجب شكوفايي اقتصادي و توسعه اجتماعي مي شود، تاكيد 
ــاس رهنمودهاي قرآن،  ــرد: امروز وزارت اطالعات بر اس ك
ــم انقالب فعاليت هاي  ــالم، امام راحل و رهبر معظ شرع اس

خود را انجام مي دهد.
ــزل و نصب در وزارت اطالعات  وزير اطالعات گفت: ع
ــربازان گمنام امام زمان  وجود ندارد، بلكه فقط جابه جايي س

(عج) در سطوح مختلف انجام مي شود.
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نعمت رهبري
ادامه از صفحه اول

ــرشار از منطق، صراحت و شجاعت است  ــخنان س اين س
كه مي تواند ملت هاي چشم دوخته به ايران انقالبي را اميدوار 

و بيدار نگه دارد.
ــتوانه  ــرمايه، اعتبار و پش عالوه بر آن دولت بزرگ ترين س
ــد داشت، به شرط  ــروز با خود به همراه خواه ــات دي را در بيان
آن كه همان قدر كه به حمايت ها توجه مي كنند، به هشدارهاي 

ظريف و البته صريح نيز توجه  داشته باشند.
ــش رو داريم، نه دشمني ها  ــا قطب نماي دقيقي كه در پي ب
ــودن راه ها و تجربه هاي جديد  ــوش مي كنيم، نه از آزم را فرام
واهمه اي به خود راه مي دهيم. نه دست روي دست مي گذاريم 
ــرف، نه لحظه اي از  ــه لبخندهاي فريبكارانه ط ــوش ب و دلخ
ــربازان خط مقدم نبرد ديپلماتيك  حمايت و اعتماد خود به س

كشورمان مي كاهيم.
ــا شركت در راهپيمايي ــت كه امروز ب  با همين قطب نماس
 13 آبان با گام ها و شعارهايمان پشتوانه اي براي پيشبرد اهداف 

دولتمردان معتمد خود فراهم مي سازيم.

ديدار اول


