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مين گذارى  
زير پاى 

فرهنگ و هنر
در كارنامه يداهللا رويايي كه به جشنواره 

شعر فجر دعوت شده، حتي توهين به 
امام راحل(ره) هم ديده مي شود

ــعر فجر در ادامه  ــنواره ش ــتمين جش قطار هش
ــدام به دعوت  ــش از ريل انقالب، اين بار اق خروج
ــت كه  ــاعري كرده اس ــراي حضور ش ــي ب و رايزن
ــوي و توهين  ــر فرح پهل ــاور دفت ــوابق او مش در س
ــود و در  ــالمي ديده مي ش ــذار انقالب اس به بنيانگ
نگاهش انقالب سال 1357 ايران هم دروغي بيش 

نبوده است.
به گزارش جام جم،  روز گذشته علي آبان،   سخنگوي 
هشتمين جشنواره شعر فجر در گفت و گوهايي مستقل 
با چند خبرگزاري رسمي اعالم كرد، تاكنون رايزني ها 
ــاعر ايراني ساكن  و گفت وگوهايي با يداهللا رويايي، ش
ــنواره صورت  ــس از طريق كميته بين الملل جش پاري
ــودش را براي حضور  ــاعر موافقت خ ــه و اين ش گرفت

و شعرخواني اعالم كرده است.
آبان همچنين رويايي را از چهره هاي تاثيرگذار 
ــاز شعر ايران معرفي كرد كه دعوت از او  و جريان س

براساس تصميم اتاق فكر جشنواره بوده است
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چمدان

سفر در   قاب  عكس

21

 پرونده

7  

زدودن غبار تكرار از صله رحم
گفت   وگو

 هنوز راز بازيگري را
 كشف نكرده ام

  گفت و گو با اكبر زنجانپور
  كارگردان و بازيگر تئاتر
 راديو و تلويزيون

10

وزير صنعت:

45 سالگى پايان مادر شدن نيست
 دركشور 152 هزار زن ومرد ميانسال وجود دارند كه تاكنون ازدواج نكرد  ه اند

مريم خباز  /  گروه جامعه 

ــبيني ها جاي  ــود و خوش ــا كه عوض بش عينك ه
ــاي مجرد هم  ــرد، جايگاه  آدم ه ــياه بيني ها را بگي س

عوض مي شود. آمارها مي گويد در كشور152 هزار زن 
و مرد مجرد وجود دارد كه سنشان از 49 سال گذشته و 

تاكنون به ازدواج تن نداده اند
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 خودرو سال آينده
 گران نمى شود

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تغيير قيمت 
ــال آينده بر قيمت تمام شده  حامل هاي انرژي در س
ــت خودرو ــت، بنابراين قيم ــر اس ــودرو بي تاثي  خ

 در سال آينده افزايش نمي يابد.
ــازان بارها اعالم  ــت كه خودروس اين در حالي اس
ــال آينده حتمي  كرده اند، افزايش قيمت خودرو در س
ــت، بنابراين بايد ديد در اين جدالي  و اجتناب ناپذير اس
كه احتماال آغاز مي شود، برنده چه كسي است. اين در 
ــازان قبال در برابر استدالل  ــت كه خودروس حالي اس
ــت ارز و  ــه همپاي كاهش قيم ــخنگوي دولت ك س
ــازان، قيمت خودرو نيز  كاهش هزينه توليد خودروس
بايد كاهش يابد، پاسخ تندي داده بودند. آنان پيشنهاد 
ــوراي رقابت مبني بر كاهش تعرفه واردات خودرو  ش
ــوال برده اند، بنابراين اظهار نظر تازه وزير  را نيز زير س
ــارت نيز احتماال با واكنش منفي  صنعت، معدن و تج

مواجه خواهد شد.
ــنا، محمدرضا نعمت زاده ديروز در   به گزارش ايس
ــوق مصرف كنندگان  ــيه همايش حمايت از حق حاش
ــودرو تصميم  ــاره افزايش قيمت خ ــت: هنوز درب گف

نگرفته ايم تا ببينيم چگونه خواهد شد.
ــم قيمت خودرو تغيير  ــه داد: اميدواري وي ادام

ــد. بايد ببينيم قيمت  ــيار حداقل باش نكند يا بس

ــپس در  بقيه حامل ها به چه نحو تغيير مي كند، س
اين مورد تصميم بگيريم. 

نعمت زاده با بيان اين كه تصميم دولت بر اين است 
ــمول مرحله دوم  كه قيمت حامل ها و موادي كه مش
ــود به مقدار حداقلي اضافه  هدفمندي يارانه ها مي ش
ــود، گفت: فكر نمي كنم اين تغييرات به هيچ وجه  ش
در قيمت خودرو تاثير داشته باشد. وزير صنعت، معدن 
ــه تغيير قيمت حامل هاي  ــارت با تاكيد بر اين ك و تج

انرژي بر برخي كاالهاي انرژي بر 
ــيمان و  مثل فوالد و س
ــا تاثـير دارد،  نهـاده ه

ــي تاثـير  ــت: ول گف
ــت حامل هاي  قيم

ــودرو  ــر خ ــرژي ب ان
بسيار ناچيز است.
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 انتقاد شديد ظريف از رفتار هاى دوگانه غرب
ديدارهاى غير رسمى اشتون با وزارت خارجه هماهنگ نشده بود

 اين كارها بيشتر تبليغاتى، سياسى است و سوء ظن مردم را افزايش مى دهد
 انبارلويى: خانم اشتون!  چرا با خانواده هاى شهداى هسته اى 

مالقات نمى كنيد؟

 مادر 3 شهيد اصفهانى به اشتون: اي كاش به گلستان شهدا مي رفتيد
و نتيجه حمايت هاي بي دريغ كشورها ى غربى  از صدام را مى ديديد

 نرگس محمدى: من دعوت نامه رسمى از خانم اشتون دريافت كرده  بودم!! 
ــمي و  وزير امور خارجه در واكنش به برخي برنامه هاي غيررس
ــده در سفر كاترين اشتون به تهران، گفت: متاسفانه  هماهنگ نش
ــتر با هدف سياسي و تبليغاتي اين طور كارها را  برخي غربي ها بيش

دنبال مي كنند كه فكر مي كنم بيهوده و بي فايده است.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
ــروح آن را در هفته آينده  در گفت وگويي با روزنامه جام جم كه مش
ــش كه آيا وزارت خارجه از ديدار  ــخ به اين پرس مي خوانيد، در پاس
ــنبه شب اشتون با چند زن كه يكي از آنها سابقه محكوميت در  ش
حوادث سال 88 را دارد، مطلع بوده است، گفت: اين طور برنامه ها را 
وزارت خارجه تنظيم نمي كند، بنابراين وزارت خارجه نه اطالعي 

داشته و نه در اين زمينه گفت وگويي با وزارت خارجه شده بود.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به اين ديدار تاكيد كرد: ما 
اين كار را مثبت و مفيد نمي دانيم و احساس مي كنيم كه سوءظن 
ــا افزايش مي دهد و اين  ــبت به گرايش غربي ه مردم ايران را نس
ــي و برخوردهاي دوگانه  ــم منبعث از تمايالت سياس ــا را ه كاره
مي دانيم. وي افزود: من هم در سفرهايي كه به خارج دارم، هميشه 
ــار و دانشگاهيان و نخبگان  همين طور بوده و تماس با افراد و اقش
جزو برنامه هايم بوده است، ولي ما اين برنامه ها را به عنوان تماس 

با مردم برقرار مي كنيم و هيچ نظر سياسي هم پشتش نيست.
ــورمان هم  ــخنگوي وزارت امور خارجه كش مرضيه افخم، س
ــران و اتحاديه اروپا  ــه اقدامات به روابط اي ــح كرد: اين گون تصري
ــي نمي كند.افخم، موارد پيش آمده را مبتني بر نگاه متاثر از  كمك
ــي سياسي و دوگانه از مقوله مهم حقوق بشر  برخوردهاي گزينش
ــت و تصريح كرد: تماس با جامعه مدني تا زماني كه مداخله  دانس
ــود و احترام به آداب و ارزش هاي كشورها  در امور داخلي تلقي نش
ــد، در برنامه سياست خارجي امري شناخته  مدنظر قرار گرفته باش
ــخنگوي دستگاه ديپلماسي تصريح كرد: در همين  شده است. س

زمينه به سفارت اتريش در تهران تذكر رسمي داده شده است.
اما اين تنها واكنش ها به ديدار جنجالي اشتون در تهران نبود 
و برخي نمايندگان و فعاالن سياسي كشورمان هم در گفت وگو 
با رسانه هاي مختلف انتقاد خود را از اين اقدام مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا اعالم كردند. در همين زمينه سيدحسين 
ذواالنوار،  نماينده شيراز در مجلس در گفت وگو با تسنيم گفت: آيا 
اين رفتارها و خواسته هاي غيرمعقول در چارچوب روابط دوطرفه 

است يا اين كه آنها مي گويند 
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 در گفت و گو  با جام جم و در واكنش به ديدار هاى جنجالى اشتون مطرح شد

عكس ها خبر از تغيير فصل مي دهند

  كردستان(12صفحه) ،مازندران، شرق استان گلستان 
و شهرستان هاى سارى و مشهد

بايرن مونيخ-   آرسنال
23و 15 دقيقه از شبكه 3

آتلتيكو مادريد-  آث ميالن
23و 15 دقيقه از شبكه ورزش

 مونيخ 
در انتظار قدرت نمايي بايرن

ــتم نهايي ليگ  ــك هش ــه ي ــت مرحل دور برگش
ــا برگزاري ــب ب ــرايطي امش ــان اروپا در ش  قهرمان

ــپانيا پيگيري مي شود كه همه   دو ديدار در آلمان و اس
ــت ؛ جايي كه هواداران  ــا متوجه آليانز آره ناس نگاه ه
ــراي قدرت نمايي مقابل توپچي هاي  بايرن مونيخ ب

لندن، لحظه شماري مي كنند.
بايرن مونيخ؛ قدرت بالمنازع فوتبال آلمان و دارنده 
چهار عنوان قهرماني ليگ قهرمانان و جام باشگاه هاي 
ــداري كم نظير در ومبلي  ــته با اقت اروپا كه فصل گذش
لندن بر جام قهرماني بوسه زد، در اين فصل هم اقتدار و 
پرصالبت مقابل حريفان صف آرايي كرده است. تيمي 
ــتاز  ــد، پيش ــگاه هاي جهان قهرمان ش كه در جام باش
ــت، در جام حذفي بخت نخست  مطلق بوندس ليگاس
ــت و در دور رفت مرحله يك هشتم نهايي  قهرماني اس
ــنال انگليس را شكست  ليگ قهرمانان 2 برصفر آرس
ــم نواز در  ــان مقتدرانه و چش ــرن چن ــت. باي داده اس

رقابت هاي مختلف امسال ظاهر شده است
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جناب آقاي حاج حميدرضا روانبخش
ــليت عرض  ــهيد) را تس ــي روانبخش (ابوالش ــان حاج  غالمعل ــدر گراميت ــت پ درگذش
ــكيبايي ــزد منان صبر و ش ــدگان محترم از اي ــاير بازمان ــي و س ــراي جنابعال ــوده،  ب  نم

 رئيس، مديران و كاركنان  مسئلت مي نماييم.
حراست سازمان صدا و سيما

 روحانى در مراسم روز شهيد: 
  اقتدار ايران 
محصول خون شهداست
صفحه  2 
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مصداق كامل صله رحم اين است كه پيش از ديگران 
نياز خويشان خود را برطرف و آنها را خوشحال كنيم



ــهدا در تاريخ  ــه نقش تاثيرگذار ش ــاره ب رئيس جمهور با اش
ــورمان، اقتدار ايران را محصول خون شهدا دانست و  گفت:  كش
برخي ملت ها از جمله ايران نيازي به اسطوره هاي تخيلي ندارند 
ــطوره هاي واقعي دارند كه هر يك از آنها مي تواند  و به قدري اس

براي تاريخ امروز و فرداي ما سرمشق باشد.
ــن روحاني در ديدار جمعي از خانواده  به گزارش فارس، حس
ــفند روز بزرگداشت شهيد در سالن  ــهدا كه به مناسبت 22 اس ش
وزارت كشور برگزار شد،  حوادثي نظير 15 خرداد، 17 شهريور، 21 
و 22 بهمن را نمونه هايي از تأثيرگذاري شهيدان در تاريخ انقالب 
اسالمي خواند و اظهار كرد: در ميان همه اين حوادث، دفاع مقدس 

حال و هواي ديگري داشت و با همه اين مسائل متفاوت بود.
ــي غرب و برخي  ــاره به همراه ــور در ادامه با اش رئيس جمه
ــدام ادامه داد:  ــان جنگ با رژيم ص ــه در زم ــورهاي منطق از كش
ــاي آواكس آمريكا  ــط هواپيماه تمام تحركات جبهه ما را توس
ــمن ارائه مي كردند. همچنين  ــتان مي گرفتند و به دش در عربس
هواپيماهاي عراقي كه بندرعباس را بمباران مي كردند پس از آن 

به امارات رفته، سوختگيري مي كردند و به عراق بازمي گشتند.
ــائل عظمت  ــا در نظر گرفتن اين مس ــان اين كه ب ــا بي وي ب
ــن تر مي شود، تصريح كرد: با همه اين  جانبازان و آزادگان ما روش
مظلوميت ها ملت ما در برابر عراق و تمام دنيا ايستاد و خداوند اين 

ملت مظلوم را پيروز كرد.
ــدت، ايمان، اطاعت از رهبري و واليت  رئيس جمهور، وح
ــتادگي و روح بلند امام و اعتقاد مردم به نصرت الهي  فقيه، ايس
را از عوامل پيروزي ملت ايران در دفاع مقدس دانست و اظهار 
كرد: ما بايد وحدت و انسجام خود را حفظ كنيم و در اين صورت 
ــي با بيان اين كه  ــا در برابر ما هيچ خواهد بود. روحان ــام دني تم
اشكالي ندارد دو جناح در كشور با يكديگر رقابت كنند و احزاب 
ــد، افزود: ولي زماني كه بحث منافع  ــي وجود داشته باش سياس
ملي و ارزش هاي انقالب به ميان مي آيد حزب معني ندارد و ما 

در اين شرايط يك ملت و يك مشت واحد هستيم.

 شهيد تعلق به هيچ حزب خاصي ندارد
وي با تأكيد بر اين كه شهيد، متعلق به هيچ حزبي نيست، اظهار 
كرد: خانواده شهدا و ايثارگران براي همه ملت ايران هستند و تمام 

مردم به شهدا افتخار مي كنند.
ــر مي خواهيم  ــروز نيز اگ ــان اين كه ام ــور با بي رئيس جمه
برمشكالت پيروز شويم به ايثار نياز داريم، اظهار كرد: بايد در برابر 
بداخالقي ها ايثار كرده و گذشت داشته باشيم؛ ما هنوز بدخواهان 
و توطئه گران زيادي در دنيا داريم و اگر امروز قدرت ايثار را نشان 

دهيم مي توانيم در جنگ پيروز شويم.
رئيس جمهور افزود: اگر روزي دشمن در ابتداي انقالب فكر 
مي كرد ايران كشوري ضعيف شده است و با حمله نظامي مي توان 
آن را از بين برد، امروز براي همه روشن است كه ايران قوي ترين 

و مقتدرترين كشور در منطقه است.
روحاني ادامه داد:  نه فقط ايران كشوري مقتدر است، بلكه 

ــران، صلح و ثبات در منطقه  ــگان مي دانند بدون اراده اي بيگان
ــتقرار پيدا نمي كند و افتخار اين مساله براي شهدا، خانواده  اس

آنان و ايثارگران است.
در مراسم روز بزرگداشت شهدا از تمبر روز بزرگداشت شهيد 

و كتاب اعالم شهدا، توسط رئيس جمهور رونمايي شد. 

 دولت و مجلس همكاري گسترده تري داشته باشند
رئيس جمهور همچنين در ديدار اعضاي فراكسيون رهروان 
واليت مجلس با اشاره به برخي مسائل و مشكالت اساسي كشور 
ــته براي حل آنها گفت: امروز  و گام هاي دولت در ماه هاي گذش
ــرفت و توسعه بيشتر كشور، نظام  دولت و مجلس بايد براي پيش
و انقالب با يكديگر تعامل و همكاري گسترده اي داشته باشند تا 

بتوانيم به اهداف ملي دست پيدا كنيم.
ــاني رياست جمهوري، روحاني   به گزارش پايگاه اطالع رس
بااشاره به موفقيت هاي دولت در رفع برخي مشكالت اقتصادي 
ــش 22 درصدي تورم نقطه به نقطه با وجود اجراي  از جمله كاه
ــال 92 و همچنين  مصوبه مجلس در زمينه نرخ ارز در بودجه س
ــد پايه پولي از رقم 27 درصدي سال گذشته به كمتر  كاهش رش
ــال گفت: همان طور كه گاهي نمايندگان از  از 12 درصدي امس
عملكرد دولت انتقاد مي كنند، خوب است موفقيت هاي دولت را 

نيز مورد توجه قرار دهند.
روحاني در بخش ديگر از صحبت هاي خود خاطرنشان كرد: 
رأس اعتدال كه شعار دولت تدبير و اميد است، قانونگرايي است و 
در اين راستا هر طرح و اليحه اي كه در مجلس به تصويب برسد و 
مورد تائيد شوراي نگهبان باشد، گر چه با نظر دولت كامال منطبق 

نباشد، دولت آن را اجرا خواهد كرد.

رئيس جمهور طرح مسكن مهر را از ديگر مشكالت اقتصادي 
برشمرد كه از گذشته به اين دولت به ارث رسيده است و افزود: البته 
ــيوه هاي قابل قبول بتدريج اين طرح را تكميل خواهد  دولت با ش
ــرح هدفمندي يارانه ها و  ــرد. روحاني با بيان اين كه اصالح ط ك
ــور از برنامه هاي  ــالمت كش ــتر براي حوزه س تامين منابع بيش
ــويق كنيم تا افراد  ــت، گفت: همه بايد تش ــال آينده دولت اس س
ــور و دولت  ــرم يارانه را پر نكنند و با اين كار به كش ــد ف غيرنيازمن
در مسير پيشرفت و عدالت كمك كنند. به دليل شرايط اقتصادي 
كشور ما ناچاريم در افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي، شيب 
ــوري در بخش ديگري  ــي را در نظر بگيريم.رئيس جمه ماليم
ــاره به اين كه تيم مذاكره كننده جمهوري  ــخنان خود با اش از س
ــالمي در موضوع هسته اي يك تيم مجرب و حرفه اي است،  اس
گفت: عالوه بر شوراي عالي امنيت ملي، تيم مذاكره كننده زير نظر 

يك شوراي عالي سياستگذاري فعاليت مي كند.
دكتر روحاني توجه به مسائل فرهنگي و رفع دغدغه هاي رهبر 
معظم انقالب در اين بخش را از ديگر مواردي دانست كه بايد در 
جهت آن تالش شود و خاطرنشان كرد:  شرايط نامناسب فرهنگي 
امروز كشور و وجود مشكالت عديده از جمله اعتياد، طالق و فساد 
ــت كه همه بايد براي برطرف كردن  موضوعاتي نگران كننده اس

آنها دست به دست هم دهيم.
ــيون رهروان واليت مجلس  ــم جاللي، رئيس فراكس كاظ
ــته  ــخناني با بيان اين كه نوع برخوردهاي دوره گذش نيز در س
ــندي همه بوده،  ــط بين دولت و مجلس موجب ناخرس در رواب
ــير اعتدال، همان مسيري است كه مطلوب كشور و  گفت: مس
ــت و اميد در كشور با شعارها و رويكرد رئيس جمهور  مجلس اس

افزايش يافته است.
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 عراقچي: محدود به واردات 
از كشورهاي خاصي نيستيم

ــورمان  ــته اي كش ــد هيات مذاكره كننده هس عضو ارش
درواكنش به برخي اخبار مربوط به جزئيات روند اجراي طرح 
ــران به خريد و واردات از  ــترك ژنو از جمله اجبار اي اقدام مش
ــد اعالم كرد: بر  ــورهاي خاص كه مورد تائيد آمريكا باش كش
اساس برنامه اقدام مشترك ژنو، ايران براي تامين كاالهاي 
مورد نياز خود به هيچ وجه محدود به خريد و واردات از شركت 
ــورهاي خاصي نيست، بلكه طرف هاي  ــركت ها در كش يا ش

مقابل تجاري را تنها خود انتخاب مي كند.
ــيدعباس عراقچي، معاون حقوقي و  ــه گزارش ايرنا، س ب
ــاس  بين الملل وزير امور خارجه گفت: محدوديت هايي بر اس
ــته بر تجارت  ــال هاي گذش ــاي غيرعادالنه در س تحريم ه
ــت كه در چارچوب توافق ژنو  ــده اس ــورمان تحميل ش كش

بخش زيادي از اين تحريم ها در حال رفع است.

150 نماينده، يارانه مي گيرند
ــيون برنامه، بودجه و  ــرزاده، عضو كميس غالمعلي جعف
ــبات درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه  محاس
ــا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند از دريافت يارانه  و آي
صرف نظر كنند، گفت: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند، 

در حالي كه نماينده اصال نبايد يارانه دريافت كند.
وي در گفت وگو با ايرنا افزود: هرچند سيستم آماري فعلي 
ــايي خانوارهاي نيازمند اشكاالتي دارد، اما دولت  براي شناس
ــت  ــت، هفت ميليون نفر را از فهرس مي تواند در مرحله نخس

يارانه بگيران حذف كند.

زنجاني نفت را آن قدر ارزان مي فروخت 
كه خريداران شك مي كردند

ــعود ميركاظمي، رئيس كميسيون انرژي مجلس در  مس
ــاره به پرونده بابك زنجاني گفت: ما  گفت وگو با فارس با اش
ــده توسط آقاي  ــي داريم كه محموله هاي فروخته ش گزارش
زنجاني آن قدر ارزان بوده است كه طرف خارجي شك كرده 
ــت. اگر كسي اين نفت را به قيمت فوب خريده باشد مگر  اس
مي تواند ارزان تر بفروشد، مگر اين كه نگاهش به بازگرداندن 
نباشد، يعني نخواهد درآمد حاصل از فروش را به كشور بياورد. 
البته درباره بازگرداندن پول ها بحث تحريم ها نيز مطرح شد، 
ــيون انرژي اين بود كه قبل از آن كه بانك  ــؤال كميس اما س
ــود، سررسيد اين پول ها فرا رسيده بود و چرا  FIIB تحريم ش

در همان زمان اين پول ها به داخل كشور نيامد. 
ــي بين برخي از  ــه نظر من تباني هاي خاص ــزود: ب وي اف
افراد وجود داشته است و اين كه تحريم را بهانه مي كند اصال 

پذيرفتني نيست.
ــري از اين گفت وگو تصريح  ــي در بخش ديگ ميركاظم
ــانه هاي خود  كرد: بايد بگويم يك جناح خاص از طريق رس

ــتن صدا و سيماست. اين اقدام از  ــار گذاش  به دنبال تحت فش
ديد من به نوعي فرار به جلوست. 

ادامه از صفحه اول
ــتيم، حق  ــون ما بزرگ دنيا هس چ
ــه دلمان  ــر موضوعي ك ــم به ه داري
ــور كه  ــر ط ــم و ه ــت ورود كني خواس

خواستيم رفتار كنيم؟
ــه كرد: با اين روال،  ذواالنوار اضاف
بي اعتمادي نسبت به غرب نزد ملت ما 
ــود كه بهانه گيري آنها پايان ندارد و هربار  مشخص تر مي ش
ــته اي را  ــند؛ ابتدا موضوع هس ــك موضوع را پيش مي كش ي

مطرح كردند، سپس حقوق بشر را پيش مي كشند.
ــيون آموزش و تحقيقات  ــليمي،  عضو كميس عليرضا س
ــن زمينه اظهار كرد:  مجلس هم در اي
ــائل داخلي  ــاله دخالت در مس اين مس

كشور ما محسوب مي شود.
ــه اين كه جرياني در  ــاره ب وي با اش
ــه دنبال تطهير  ــور وجود دارد كه ب كش
فتنه و اهميت دادن به آن است، گفت: 
ــاني كه زمينه  ــناريو بود. كس ــتون نيز در پي اين س ديدار اش
ــت خربزه  ــدار را طراحي كرده اند زير پاي دولت پوس اين دي
مي اندازند، دولت بايد مراقب اين مساله باشد و قطعا جرياني 
كه اين مساله را برنامه ريزي كرده است روزي به خود دولت 

نيز آسيب مي زند.
ــينيان، نماينده تهران  روح اهللا حس
ــم در گفت وگو با فارس  ــس ه در مجل
ــري از  ــرورت جلوگي ــد بر ض ــا تاكي ب
ــا اظهار كرد:   ــن گونه ديداره تكرار اي
ــت  ــئول سياس ــديدا به ديدار مس ما ش
ــا با يك محكوم  ــي اتحاديه اروپ خارج
ــم از جايگاه باال و قيم مآبانه  ــتيم و معتقدي فتنه معترض هس

صورت گرفته است.
حسينيان با هشدار نسبت به تالش غرب براي شبيه سازي 
تحوالت اوكراين در ايران گفت:  در اوكراين،  غربي ها هرزمان 
ــا مخالفان ديدار مي كردند،  در حالي كه  كه اراده مي كردند ب
در شأن جمهوري اسالمي ايران نيست كه مقامات غربي به 

اين راحتي با محكومان و فتنه گران ديدار كنند.
ــت اروپاييان در  ــن  ديدار،  مصداقي از دخال ــت: اي وي گف

مسائل داخلي جمهوري اسالمي ايران است.
سردار مسعود جزايري، معاون ستاد 
كل نيروهاي مسلح هم گفت: مالقات 
ــراد معلوم الحال  ــي اف ــتون با برخ اش
ــي و  ــه نقض قوانين ديپلماس به منزل
مقدمه سازي براي دخالت هاي بعدي 

است.
ــوابق دخالت  ــاره به س ــا اش ــارس، وي ب ــه گزارش ف ب
ــي نمايندگان  ــي ايران و تالش برخ ــا در امور داخل غربي  ه
ــاي ديپلماتيك  ــتفاده از فرصت ه ــات آنان براي اس و مقام
ــور،  ــراي ديدار با مجرمان و محكومان ضدانقالب در كش ب

ــازه دخالت غرب  ــه اي اج ــچ بهان ــرد: تحت هي ــح ك  تصري
ــئوالن مربوط بايد  ــي ايران را نمي دهيم و مس ــور داخل در ام
ــاي مذاكره كننده از محدوده هاي  ــت كنند كه طرف ه  مراقب

تعيين شده عبور نكنند.
ــراي ديدن  ــروز ب ــتون دي ــه اش ــي ك ــن در حال همچني
ــود، بحرينيان، مادر  ــان رفته ب ــهر اصفه ــتاني به ش  آثار باس
ــهيد اصفهاني در نامه اي به اشتون نوشت: اي كاش  ــه ش س
ــه حمايت هاي  ــد و مي ديديد ك ــهدا مي رفتي ــتان ش به گلس
بي دريغ كشورهايي كه شما به نمايندگي از آن به ايران سفر 

كرده ايد، چه بر سر جوان ها و فرزندان اين كشور آورده اند. 
ــت: نمي دانم زماني كه كشورهاي متبوع  وي افزوده اس
ــما به صدام حسين، سالح و بمب شيميايي مي دادند، شما  ش
كجا مشغول فعاليت بوديد، اما اي كاش سري هم به جانبازان 
شيميايي مي زديد تا كاردستي آمريكا و اروپايتان را از نزديك 

ببينيد.
در ادامه اين نامه آمده است: شنيده ام در ايران دم از حقوق 
ــته ايد! خوب است ولي  ــر زده ايد و با فعاالن زن ديدار داش بش
كدام حقوق بشر؟! اگر منظورتان حقوق بشري است كه شما 
مي گوييد و در آن انسان ها را قتل عام مي كنند و سر مي برند 
ــر ارزاني  ــان را مي خورند، بايد بگويم اين حقوق بش و جگرش
ــري، نوعدوستي و  خودتان و اگر منظورتان كرامت نفس بش
ــت، بايد گفت ايران و ايراني استاد، معلم  صلح بين جوامع اس

و مبلغ اين حقوق بشر است.
ــردبير   ــم انبارلويي، س محمدكاظ
ــالت و عضو حزب  ــابق روزنامه رس س
ــتي نوشت: اگر  موتلفه هم در يادداش
ــتون دلش براي نقض حقوق  خانم اش
ــوخته، چرا با خانواده  ــر در ايران س بش
ــرور و خانواده  ــهداي ت 17 هزار نفر ش

شهداي هسته اي مالقات نمي كند.
ــت خارجي اتحاديه اروپا  ــتون، مسئول سياس كاترين اش
شنبه شب در بدو ورودش به تهران ديداري غيررسمي و خارج 
ــده داشت كه سخنگوي او از اين  از برنامه هاي هماهنگ ش

ديدار با عنوان ديدار با فعاالن عرصه زنان ياد كرده است.
ــر شده، يكي از  ــوي رسانه ها منتش ــاس آنچه از س بر اس
ــوادث پس از  ــس محمدي، از محكومان ح ــن افراد، نرگ اي
ــقي، مادر ستار بهشتي،  ــت. گوهر عش انتخابات 88 بوده اس
ــي كه چندي قبل در دوره بازداشت درگذشت)  (وبالگ نويس

هم در اين مراسم حضور داشته است.
ــس محمدي  ــزارش فارس، نرگ ــال به گ ــن ح در همي
ــيا  ــازمان س ــمي س ــه اي با راديو فردا، ارگان رس در مصاحب
ــال از پيش هماهنگ  ــتون كام ــا بيان اين كه ديدار ما و اش ب
ــود و من يك  ــمي ب ــت: اين ديدار كامال رس ــود، گف ــده ب ش
ــان دريافت كرده بودم و اين دعوت  ــمي از ايش دعوتنامه رس
ــه من دادند  ــردم و آدرس محل مالقات را هم ب ــول ك را قب
ــا هم تقريبا  ــران بود و مالقات م ــفارت اتريش در ته ــه س  ك

چند ساعت طول كشيد.

انتقاد شديد ظريف از رفتار هاى دوگانه غرب
  عالوه بر دستگاه ديپلماسى، فعاالن سياسى و برخى ديگر از مسئوالن كشور

 اقتدار ايران محصول خون شهداست به ديدار شنبه شب اشتون در تهران انتقاد كردند
روحانى در مراسم روز شهيد: 

رئيس جمهور در مراسم ديروز كه به مناسبت روز بزرگداشت شهيد برگزار شد، گفت: راه پيروزى و غلبه بر مشكالت ايثار است / عكس:  سايت رياست جمهوري
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