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جنجال در واشنگتن بر سر جايگزين خزاعي
در حالي  كه نماينده جديد ايران در سازمان ملل و جايگزين 
ــنگتن  ــده، در واش ــمي معرفي نش ــي هنوز به طور رس  خزاع
ــته اند تا مانع از  ــور خواس ــناتور از رئيس جمهور اين كش 29 س
ــود.به گزارش مهر و  ــاب حميد ابوطالبي در اين مقام ش انتص
ــخنگوي كاخ سفيد گفته  ــايت بليز، جي كارني س به نقل از س
است: انتخاب كسي كه گزارش شده در تسخير سفارت آمريكا 
مشاركت داشته، تاثيري در مذاكرات هسته اي با ايران نخواهد 
ــور خارجه آمريكا از  ــت كه وزارت ام ــت.اين در حالي اس  داش
اظهار نظر در مورد اين كه آيا ايران براي سفر حميد ابوطالبي به 

نيويورك درخواست رواديد داده، خودداري كرده است.
طي مسيري 500 ساله در 35 سال

ــليماني فرمانده نيروي قدس  ــردار سرلشكر قاسم س س
ــهداي كرمان گفت: انقالب  ــداران در يادواره ش ــپاه پاس س
ــيري پانصد ساله را طي  ــالمي ما در 35 سال گذشته مس اس
كرد و توانست جهان اسالم را متحول كند.به گزارش نسيم، 
ــمنان گمان كرده اند ايران مانند افغانستان  او تاكيد كرد: دش
و پاكستان است، اما غافل از اين هستند كه اين كشور با اتكا 

به اراده مردم قادر به انجام هر كاري است.
ادامه گفت وگوهاي كارشناسي

ــي ايران و 1+5 درباره گام  دومين روز مذاكرات كارشناس
ــهر وين، پايتخت اتريش  ــي توافق نامه ژنو، ديروز در ش پايان

برگزار شد و اين مذاكرات سه روزه، امروز پايان مي يابد. 
به گزارش فارس ، پس از پايان اين مذاكرات كارشناسي، 
ــران و 1+5 درباره گام  ــومين دور مذاكرات اي ــت س قرار اس
ــنبه، به رياست محمدجواد  پاياني به مدت دو روز از روز سه ش
ظريف، وزير امور خارجه كشورمان و كاترين اشتون، مسئول 

سياست خارجي اتحاديه اروپا در شهر وين برگزار شود.
ــاره به  ــخنگوي وزارت خارجه آمريكا با اش  ماري هارف، س
ــد از دور تازه مذاكرات  ــن مذاكرات گفت: طرفين احتماال بع اي

هسته اي، به مرحله پيش نويس توافق نزديك تر مي شوند.

ادامه از صفحه اول
ــتفاده از  ــت اهللا خامنه اي با تأكيد بر ضرورت اس حضرت آي
ــته در تصميم گيري هاي آينده،  ــاي گذش ــا و عبرت ه تجربه ه
ــه  ــي و حماس ــه سياس ــعار «حماس به ارزيابي كيفيت تحقق ش
ــه سياسي با  ــال 92، حماس اقتصادي» پرداختند و گفتند: در س
ــئوالن در عرصه هاي مختلف نظير  ــور مردم و تالش مس حض
ــات، راهپيمايي هاي بزرگ و عرصه هاي ديگر به بهترين  انتخاب
شكل تحقق پيدا كرد و با دست به دست شدن قدرت اجرايي در 
كمال امنيت و آرامش، حلقه جديدي از سلسله طوالني مديريت 

كشور شكل گرفت.
ــاله اقتصاد را براي مردم و كشور مساله اي  رهبر انقالب، مس
ــاره به برخي تالش هاي قابل تقدير در زمينه  مهم خواندند و با اش
حماسه اقتصادي افزودند: البته در سال گذشته حماسه اقتصادي 
ــد كه الزم است اين حماسه در  ــكل مورد انتظار محقق نش به ش

سال جديد به وجود آيد.
ايشان «سياست هاي اقتصاد مقاومتي» را زيرساخت فكري و 
نظري تحقق حماسه اقتصادي خواندند و تأكيد كردند: در پرتو اين 

سياست ها اكنون زمينه الزم براي تالش مضاعف فراهم است.
ــوروزي همچنين از  ــه اي در پيام ن ــت اهللا خامن حضرت آي
ــان، خانواده ها،  ــه ايرانيان عزيز، جوان ــد متعال براي هم خداون
ــال جديد  ــرزمين پرافتخار، در س كودكان و مردان و زنان اين س
ــادابي، آرامش روحي، محبت، پيشرفت و تعالي و  ــالم، ش تِن س

سعادت آرزو كردند.

تبيين نقشه راه كشور در سال 93
ــالمي در  ــرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس حض
ــال 1393، در اجتماع عظيم و  ــتين روز س اولين روز بهار و نخس
ــالم با تبريك مجدد  ــور زائران و مجاوران رضوي عليه الس ُپرش
ــه كالن راه كشور در سال جديد يعني  ــال نو، ابعاد مختلف نقش س
«اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» را تبيين كردند 
و با تشريح ماهيت، ظرفيت و الزامات تحقق مقاوم سازي اقتصاد و 
بايد و نبايدهاي عرصه بسيار مهم فرهنگ تأكيد كردند: بايد خود را 
آنچنان قوي كنيم كه زورگويان و باجگيران جهاني، نتوانند حقي از 

اين ملت را ناديده بگيرند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي در تشريح حرف اصلي خود در سال 
ــدن ملت و كشور و افزايش اقتدار  جديد يعني ضرورت قوي تر ش
ملي، به تالش باجگيران و زورگويان جهاني براي تضييع حقوق 
ملت هاي ضعيف استناد و خاطرنشان كردند: طبيعت جهاني كه با 
افكار مادي اداره مي شود، زورگويي قدرتمندان نسبت به ضعيفان 

است، پس بايد قوي شويم و پيشرفت كنيم.
ــعار «اقتصاد و فرهنگ  رهبر انقالب در بيان علت انتخاب ش
با عزم ملي و مديريت جهادي» به عنوان نقشه راه كلي سال 93، 
ــه گام هاي بلند و تجربيات موفق ملت و امكانات و ظرفيت هاي  ب
وسيع كشور اشاره كردند و افزودند: مسير پرافتخار «اقتدار ملي» 

ــئوالن و مردم بر اين شعار، با شتاب بيشتري پيموده  با تمركز مس
خواهد شد.

3 عنصر اصلي اقتدار ملي
ايشان در تشريح عناصر اصلي قدرت يك ملت، برخورداري از 
ــليحات پيشرفته را الزم دانستند، اما افزودند: اقتصاد، فرهنگ  تس
ــه عنصر اصلي اقتدار ملي است كه با ياري خداوند در 12  و علم س

سال اخير درباره علم و دانش پيشرفت هاي درخشاني داشته ايم.
ــام جدي درباره دو عنصر ديگر اقتدار ملي  رهبر انقالب اهتم
ــمردند و با تمركز اولين  ــي اقتصاد و فرهنگ را ضروري برش يعن
بخش از سخنانشان بر مساله اقتصاد افزودند: بايد اقتصاد ايران را 
به گونه اي قوي كنيم كه هيچ تكانه اي در جهان و هيچ كس در هيچ 
ــاي دنيا چه آمريكا و چه غيرآمريكا نتواند با يك تصميم گيري  ج
ــت و برخاست، بر اقتصاد كشور و معيشت مردم ما اثر  و يك نشس

بگذارد كه اين همان اقتصاد مقاومتي است.
رهبر انقالب با اشاره به ابالغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي و 
ــتقبال روساي قوا و ديگر مسئوالن از اين سياست ها، به طرح  اس

سه پرسش مهم و پاسخگويي به آنها پرداختند.
1ـ خصوصيات سلبي و ايجابي اقتصاد مقاومتي چيست؟ 

ــك آرزو و خيال  ــت يا ي ــا اين هــــدف تحقق پذير اس 2ـ آي
خام است؟

و 3ـ اگر تحقق پذير است الزامات آن چيست؟
ــش اول يعني «ويژگي هاي اقتصاد  ــان در پاسخ به پرس ايش
ــب با  مقاومتي» گفتند: اقتصاد مقاومتي يك الگوي علمي متناس
نيازهاي كشور است كه البته بسياري از كشورهاي ديگر نيز براي 
كاهش تاثيرپذيري خود از تكانه هاي اجتماعي و اقتصاد جهاني، 

متناسب با شرايط خاص خود به آن روي آورده اند. 
ــه بر ظرفيت ها و امكانات داخلي در عين  ــودن و تكي درون زا ب
برونگرايي و تعامل صحيح با اقتصاد ديگر كشورها، دومين ويژگي 

اقتصاد مقاومتي بود كه رهبر انقالب بيان كردند.
ايشان افزودند: متاسفانه برخي قلم ها و زبان ها تالش مي كنند 
ــدن اقتصاد ايران، راه  ــبهاتي نظير محدود و محصور ش با طرح ش
مقاوم سازي اقتصاد كشور و سعادت ملت را سد كنند، در حالي كه 

اقتصاد مقاومتي با جامعه جهاني تعاملي صحيح خواهد داشت.
ــومين ويژگي اقتصاد  ــت اهللا خامنه اي در بيان س حضرت آي
ــت،  ــان كردند: اين اقتصاد، اقتصاد دولتي نيس مقاومتي خاطرنش
ــئولين موظفند با آماده سازي  ــت. البته مس بلكه «مردم بنياد» اس
ــرايط و هدايت و كمك، راه را براي حضور مردم و سرمايه هاي  ش
مردمي آماده كنند.اقتصاد دانش بنيان در عين استفاده از تجربيات 
ــاورزي، تعبير ديگري بود كه  و مهارت هاي فعاالن صنعتي و كش
ــراي افزايش درك عمومي از ويژگي هاي اقتصاد  رهبر انقالب ب
ــه عدالت اقتصادي و  ــتفاده قرار دادند.توجه ب مقاومتي، مورد اس
ــاخص هاي رايج اقتصادي جهان  ــي در عين توجه به ش اجتماع
نظير رشد ملي و توليد ناخالص ملي و موثر بودن اقتصاد مقاومتي 

ــرايط چه تحريم و چه غيرتحريم آخرين ويژگي هايي  در همه ش
ــش اول يعني خصوصيات  ــخ به پرس بود كه رهبر انقالب در پاس

سلبي و ايجابي اقتصاد مقاومتي بيان كردند.

اقتصاد مقاومتي، حتما قابل تحقق است
ــخنان ايشان در اجتماع عظيم زائران و مجاوران رضوي با  س
پاسخگويي به يك پرسش خاص ادامه يافت: آيا اقتصاد مقاومتي 
ــتند به  ــان قاطعانه و مس ــت؟ ايش يك توهم و خيال و آرزو نيس

اطالعات و واقعيات به اين پرسش، پاسخ منفي دادند.
ــاي عظيم  ــد: ظرفيت ه ــان كردن ــالب خاطرنش ــر انق رهب
ــوان، ده ميليون دانش آموخته  ــاني از جمله جمعيت ج نيروي انس
دانشگاهي، بيش از چهار ميليون دانشجو و ميليون ها نيروي ماهر 
ــار منابع طبيعي فراوان و  ــرب صنعتي و غيرصنعتي، در كن و مج
ــاخت هاي  ــيار پرارزش، موقعيت جغرافيايي كم نظير و زيرس بس
ــان مي دهد كه اقتصاد مقاومتي  ــخت افزاري، نش نرم افزاري و س

حتما قابل تحقق است.
ايشان افزودند: البته ممكن است كسي بگويد شرايط تحريم 
ــتفاده از اين ظرفيت هاي فوق العاده را نمي دهد، اما مگر  اجازه اس
ــاي علمي و دفاعي از جمله نانو،  ــرايط در عرصه ه ما در همين ش
ــكي به  ــادي و صنايع دفاعي و موش ــلول هاي بني ــته اي، س هس

پيشرفت هاي خيره كننده دست نيافتيم؟
رهبر انقالب تاكيد كردند: با توجه به اين واقعيات اگر عزم خود 

ــت به دست يكديگر دهيم و چشم مان به دست  را جزم كنيم، دس
ــد كه چه زماني تحريم ها را برمي دارد يا برنمي دارد،  دشمن نباش
ــت  در عرصه هاي ديگر از جمله اقتصاد نيز حتماً به اقتدار ملي دس
ــى بود  ــومين پرسش مي يابيم.الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي س
ــي از  ــت آن، حضرت آيت اهللا خامنه اي، بخش ــه به علت اهمي ك

سخنانشان در اولين روز سال جديد را به آن اختصاص دادند.
ــان در اين زمينه بر چهار ضرورت متمركز بود: 1-  ــخ ايش پاس
ــئوالن از توليد ملي به عنوان حلقه اساسي  حمايت همه جانبه مس
ــور 2- اهميت دادن صاحبان سرمايه و توليدگران  پيشرفت كش
ــرمايه  ــش بهره وري و توليد ملي 3- ترجيح صاحبان س به افزاي
ــت در عرصه هاي توليدي به جاي حضور در عرصه هاي  به فعالي

غيرتوليدي و 4- پايبندي ملت به استفاده از توليدات داخلي .
ايشان در توضيح نكته چهارم افزودند: نمي گويم خريد جنس 
ــت، اما عرض مي كنم مصرف كاالهاي داخلي  خارجي حرام اس
ــرفت كشور يك ضرورت مهم  ــازي اقتصاد و پيش براي مقاوم س
ــت و بر همه مسائل از جمله اشتغال و افزايش كيفيت توليدات  اس
ــئوالن و مديران در  داخلي اثر مثبت مي گذارد كه البته وظيفه مس

اين زمينه بيشتر از ديگران است.

موضوع فرهنگ، از اقتصاد هم مهم تر است
رهبر انقالب پس از جمع بندي اين بخش از سخنانشان و تاكيد 
بر همكاري و نقش آفريني همه مردم و مسئوالن در مقاوم سازي 
پايه هاي اقتصاد، به موضوع فرهنگ پرداختند و تأكيد كردند: اين 

موضوع حتي از اقتصاد هم مهم تر است.
ــريح علت اهميت فرهنگ،  حضرت آيت اهللا خامنه اي در تش
ــت كه چه بخواهيم  ــان كردند: فرهنگ مثل هوايي اس خاطرنش
چه نخواهيم بايد تنفس كنيم، بنابراين اگر تميز باشد يا آلوده، اثر 

متفاوتي را بر جامعه و كشور خواهد داشت.
ــگ در نگاه مردم به  ــتناد به تأثير بي بديل فرهن ــان با اس ايش
ــي و خانواده افزودند: همه  ــائلي نظير توليد داخلي، قانونگراي مس
رفتارهاي روزمره، عادات و «نگاه اقتصادي، اجتماعي و سياسي» 
مردم از فرهنگ آنها الهام مي گيرد، بنابراين باورهاي فرهنگي به 

همه مسائل و عرصه هاي ديگر سايه مي اندازد و مهم تر است.
ــي از  ــمنان بر موضوع فرهنگ را ناش رهبر انقالب تمركز دش
ــتند و تاكيد كردند: مسئوالن  اهميت فوق العاده اين موضوع دانس
ــيت و هوشياري مراقب رخنه هاي بسيار  فرهنگي، بايد با حساس
خطرناك فرهنگي باشند و به وظايف ايجابي و دفاعي خود در اين 
زمينه عمل كنند.حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به تأثير منفي 
ــاي داخلي بر فرهنگ  ــرات، كم كاري ها و بي برنامه گي ه تقصي
ــكالت فرهنگي ناشي از  ــان كردند: همه مش عمومي خاطرنش
ــت، اما نبايد اين فعاليت هاي مخرب  ــمنان نيس فعاليت هاي دش

سي و پنج ساله دشمنان را انكار كرد يا ناديده گرفت.

آزادي بدون ضابطه، معني ندارد
ــي انقالب و پايه هاي  ــان «آزادي» را از شعارهاي اساس ايش
ــمردند و افزودند: حساسيت مسئوالن  ــالمي برش جمهوري اس
ــاره رخنه ها و انحرافات فرهنگي هيچ منافاتي با آزادي ندارد،  درب
ــرا كه آزادي به عنوان نعمت بزرگ الهي با ولنگاري، بي تفاوتي  چ

و رهاسازي كامال متفاوت است.
ــدون ضابطه معني  ــا تأكيد بر اين كه آزادي ب ــر انقالب ب رهب
ــي آزادي به خطوط قرمز  ــديد مدعيان غرب ــدارد، به پايبندي ش ن
ــاره و يادآوري كردند: در اروپا كسي جرأت نمي كند درباره  خود اش
ــت كه واقعيت و چگونگي آن معلوم نيست، ابراز ترديد  هولوكاس
ــالم را  كند، آن وقت از ما توقع دارند كه خطوط قرمز انقالب و اس

ناديده بگيريم.
ــائل موجود  ــاره به برخي مس حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــخر نشانه رود،  ــتقالل ملي را با تمس ــي روح اس افزودند: اگر كس
ــتگي را تئوريزه كند، به مباني اخالقي و ديني جامعه اهانت  وابس
كند، شعارهاي اصلي انقالب را مورد تعرض قرار دهد، زبان فارسي 
و خلقيات ملت را محقر جلوه دهد و ضمن ترويج اباحه گري، روح 
عزت ملي جوان ايراني را نشانه رود، آيا بايد در مقابل فعاليت هاي 

مخرب او، بي اعتنا بود؟
ايشان با اشاره به تحمل ناپذيري غربي ها درباره مسائلي نظير 
ــورها افزودند:  ــاب و تعصب كور آنان درباره مردم برخي كش حج
ــت كه برخي ها ملت  ــانه هايي از تحمل پذيري غربي اس اينها نش

نجيب و بافرهنگ ايران را به آن ترغيب مي كنند!

از هوچي گري رسانه هاي بيگانه نهراسيد
ــتگاه هاي فرهنگي و  ــئوالن دس ــر انقالب خطاب به مس رهب
تبليغاتي كه مستقيم يا غيرمستقيم به دولت مربوط مي شوند، تاكيد 
ــانه هايي كه زبان  ــانه هاي بيگانه و يا رس كردند: از هوچي گري رس
ــيد و رفتار خود را با آنها تنظيم نكنيد. ــه را در كام دارند نهراس بيگان

ــريح وظايف و مسئوليت هاي  حضرت آيت اهللا خامنه اي پس از تش
ــتگاه هاي فرهنگي افزودند: نكته مهم تِر  ــئوالن دس سنگين مس
ــن و انقالبي  ــاب به جوانان موم ــن در باب فرهنگ خط ــرف م ح
ــر كشور  ــت كه به صورت خودجوش و با اراده و ابتكار در سراس اس
ــيار خوبي انجام  ــغولند و كارهاي بس به فعاليت هاي فرهنگي مش
ــد كردند: عزيزان من كار را هر  ــان به اين جوانان تاكي داده اند. ايش
ــما از اول  ــه جدي تر ادامه دهيد چراكه فعاليت هاي فرهنگي ش چ
انقالب، نقش مهمي در ايستادگي و پيشرفت كشور ايفا كرده است.

ــتادان،  ــالب خطاب به مراجع فرهنگي از جمله علما، اس رهبر انق
ــك توصيه مهم  ــدان متعهد نيز ي ــنفكران انقالبي و هنرمن روش
داشتند: نگاه نقادانه خود را نسبت به اوضاع فرهنگي حفظ كنيد و با 

منطق محكم و بيان روشن و صريح، به مسئوالن تذكر دهيد.
ادامه در صفحه آخر

رهبر معظم انقالب تاكيد كردند:

 عزم ملى براى شكوفايى فرهنگ و اقتصاد
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ــان اتحاديه اروپا، واكنش  تصويب قطعنامه ضدايراني پارلم
ــورمان را به همراه داشته است و عالوه بر  ــترده مقامات كش گس
ــر كشور كه در خطبه هاي نماز جمعه ديروز، اين  ائمه جمعه سراس
قطعنامه را محكوم كردند، سخنگوي وزارت امور خارجه و برخي 

ديگر از مسئوالن هم در اين زمينه موضعگيري كرده اند.
ــه اروپا، روز  ــزي خبر، پارلمان اتحادي ــه گزارش واحد مرك ب
ــبورگ  ــهر استراس ــنبه در مقر پارلمانى اين اتحاديه در ش پنجش

فرانسه، قطعنامه 23 بندى را ضد كشورمان تصويب كرد.
ــه، راهبرد اين  ــه اروپا، اين قطعنام ــاس ادعاي اتحادي بر اس
ــيم مي كند؛ البته راهبردى كه  ــه را در مقابل ايران ترس اتحــادي
ــعه همكارى، با رويكرد تقابل تنظيم و تصويب شد.  به جاى توس
پارلمان اتحاديه اروپا، با راى به پيش نويس اين قطعنامه، ايران را 
در پروژه اى تكرارى بار ديگر به نقض حقوق بشر متهم كرد. اين 
ــترين وقت پارلمان را  بخش پيش نويـس به صورت هدفدار بيش

به هنگام راى گيرى به خود اختصاص داد.
ــتن انتخابات اخير رياست جمهورى كشورمان  مطابق ندانس
ــران فتنه،  ــتانداردهاى اروپا، آزادى محكومان فتنه بويژه س با اس
ــفر به احمد  ــى روزنامه نگاران، اجازه س ــايى انجمن صنف بازگش
ــازمان ملل، گشايش دفتر اتحاديه اروپا  ــهيد گزارشگر ويژه س ش
ــرط مالقات با  ــفر هيات هاى اروپايى به ايران به ش در تهران، س
ــت رفع محدوديت و  ــه و مخالفان نظام و در نهاي ــان فتن محكوم
ممنوعيت از همجنس بازان در ايران، عمده بندهاى اين قطعنامه 

مداخله جويانه را تشكيل مى دهد.
پارلمان اروپا پس از تصويب اين قطعنامه، در بيانيه اى اعالم 
ــته اى ايران، راهبردى  كرد: اتحاديه اروپا بايد خارج از پرونده هس
ــد؛ اين همان مساله اي است كه  ــور داشته باش در مقابل اين كش
ــورمان نسبت به آن  ــئوالن و كارشناسان در كش ــياري از مس بس
ــي هاي غــــرب  ــه همان ادامــه بهانه تراش ــدار داده اند ك هش

درباره ايران است.
ــخنگوى  ــن قطعنامه در پارلمان اروپا،س ــه دنبال تصويب اي ب
وزارت امور خارجه گفت: تصويب قطعنامه پارلمان اروپا در خصوص 
ــر، كه پس از  ــا ايران و تمركز بر وضع حقوق بش ــرد روابط ب راهب
 تغييرات متعدد ارائه شده ، بى پايه، مردود و غيرقابل پذيرش است.

ــانه اى، مرضيه افخم افزود:  ــى رس به گزارش اداره كل ديپلماس
ــدرو بخصوص  ــات افراطى و تن ــا و جريان ــه روى از گروه ه دنبال
ــان اروپا و  ــر نمايندگان پارلم ــف واقع گرات ــرايطى كه طي در ش
ــتقل اروپايى تغيير كنونى رويكرد در روابط را  ــتمداران مس  سياس
در جهت منافع دو طرف مى دانند، قطعا بيش از همه به زيان اروپا 

و نقش آن در آينده خواهد بود.
ــاد توصيه مي كنيم به جاى تالش  ــار كرد: به اين نه وى اظه
ــكارى، به دنبال يافتن راه هايى  ــدود كردن مجارى هم براى مس
ــاعدتر بر مبناى احترام  ــترك و شرايط مس براى ايجاد درك مش

متقابل و منافع مشترك برآيند.
ــر مواضع صريح  ــاى ماه هاى اخي ــم افزود: در تماس ه افخ
ــوص ابعاد و  ــالمى ايران در خص ــورى اس ــاى جمه و ديدگاه ه
ــان اروپا و هم به  ــه هيات هاي پارلم ــاى همكارى هم ب زمينه ه
ــورد تاكيد قرار  ــده و م ــزد ش ــئوالن اروپايى گوش مقامات و مس
گرفته و پافشارى غيرمنطقى بر روش هاي برترى جويانه و تكرار 

راه هاى آزموده شده حركت در مسير اشتباه است.
ــخ به اين پرسش كه  ــخنگوى وزارت امور خارجه در پاس س
ــه اتحاديه اروپا و  ــى از نهادهاى زيرمجموع ــان اروپا يك پارلم
نهادى غيرتصميم گير و اقداماتش بدون پشتوانه اجرايى است، 
ــت،  ــده اس ــيم كارى انجام ش گفت: ظاهرا چنين تعريف و تقس
ــى  ــتفاده ابزارى و سياس ــن اين نهاد با چنين مصوباتى اس ليك
ــى تائيد كرده و دخالت در  ــر را به طور علن از موضوع حقوق بش
ــورها را پيش فرضى ثابت براى مجموعه  امور داخلى ديگر كش
ــر دو؛ جايگاه و  ــت كه اين ه ــى قرار داده اس ــاى اروپاي نهاده
ــش از پيش مخدوش مي كند  ــن نهاد اروپايى را بي ــت اي موقعي
ــوال مي برد.وى افزود: اين افراد  ــار مصوبات آن را زير س و اعتب
ــان در موضعى قرار ندارند  و گروه ها و حتى دولت هاى متبوعش
ــى  كه با معيارهاى دوگانه و منفعت جويانه، برخوردهاى گزينش
ــه جهانى، براى بقيه دنيا  ــتانه با واقعيات نوين صحن و نژادپرس

تعيين تكليف كنند.

موحدي كرماني: اجازه دخالت به غرب نمي دهيم
ــران  هم در  ــب جمعه ته ــدي كرماني، خطي ــت اهللا موح  آي

ــه ضدايرانى پارلمان اروپا  ــاي نماز جمعه ديروز، قطعنام خطبه ه
ــران به آنها اجازه  ــد و تاكيد كرد: دولت و ملت اي ــرم آور خوان را ش

نخواهند داد در امور داخلى كشور ما دخالت كنند.
ــه دوم نماز جمعه تهران به  ــدى كرمانى در ابتداى خطب موح
ــپردگى  دولت هاى اروپايى به دليل تصويب اين قطعنامه و سرس
به آمريكا تسليت گفت و افزود: دولت هاى اروپايى با تصويب اين 
ــان دادند كه كامال نوكر و سرسپرده آمريكا هستند و  قطعنامه نش

از خود استقاللى ندارند.
خطيب جمعه تهران به درخواست پارلمان اروپا براى تاسيس 
ــه پارلمان اروپا گفت: برويد  ــاره كرد و خطاب ب دفتر در تهران اش
ــران عبرت بگيريد و بدانيد  ــخانه آمريكا در اي از تعطيلى جاسوس
ــخانه ديگرى در ايران  اين مردم ديگر اجازه نخواهند داد جاسوس

پا بگيرد.
ــيدمحمد سعيدى ،امام جمعه قم هم در خطبه هاي  آيت اهللا س
ــاله  ــان داد مس نماز جمعه ديروز گفت: قطعنامه اتحاديه اروپا نش
ــت و آنها به دنبال محروم كردن ملت ايران از  ــته اى بهانه اس هس

حقوق خود هستند و ما بهاى ديندارى خود را مى پردازيم.
ــيداحمد علم الهدي، امام جمعه  ــه گزارش فارس آيت اهللا س ب
مشهد هم در خطبه هاي نمازجمعه ديروز با اشاره به بيانيه اتحاديه 
اروپا گفت: در اين بيانيه نهايت تمنيات غرب روشن شد و كسانى 

را كه بحث حمايت از غرب را مطرح مى كنند مفتضح كرد.
ــاره به اقدام  ــمي با اش ــيرازى هم در مراس آيت اهللا مكارم ش
ــران اظهار كرد: مطابق  ــالمى اي پارلمان اروپا عليه جمهورى اس
ــفر  قطعنامه اتحاديه اروپا هرگاه اعضاى اين اتحاديه به ايران س
ــات كنند؛ هنوز قضيه  ــد، مى توانند با مجرمان فتنه 88 مالق كنن
ــاطى به پا كرده اند كه بايد  ــته اى ما تمام نشده آنها چنين بس هس

بشدت مراقب بود.
ــن فيروزآبادي، رئيس ستاد كل  ــكر سيدحس ــردار سرلش س
ــر اتحاديه اروپا با  ــش به اقدام اخي ــلح هم در واكن ــاي مس نيروه
ــالمى را با اين ترفندهاى شيطانى نمى توان  بيان اين كه ايران اس
ــاند، افزود: اقدام مداخله جويانه اتحاديه اروپا و تعيين تكليف  ترس
ــتى با سران فتنه تا حمايت  براى ملت بزرگ ايران و اظهار همدس

از همجنس بازان از مشخصات چهره سياه اروپاست.

افخم: قطعنامه پارلمان اروپا مردود و غيرقابل پذيرش است
قطعنامه اخير اتحاديه اروپا، با واكنش گسترده مقامات كشورمان روبه رو شده است

نقشه راه 93
ادامه از صفحه اول

ــترك ملي از يك موضوع  زيرا مقدمه «عزم ملي»، فهم مش
ــه گانه بويژه دولت و مجلس به عالوه  ــت. مسئوالن قواي س اس
ــانه ها بايد در اين مسير به نگاهي مشترك برسند و پشتيبان  رس
ــند تا اقتدار ملي در عرصه اقتصادي همچون ديگر  يكديگر باش

عرصه ها به دست آيد.
ــد در نگراني هاي رهبر  ــال 93 را باي وجه ديگر نامگذاري س

معظم انقالب از عرصه فرهنگ دانست. 
ــكل دهنده تمامي  ــا و ش ــه رفتاره ــاي هم ــگ زيربن فرهن
ــت. غفلت از  ــبت هاي فردي و اجتماعي در تمام حوزه هاس مناس
ــور را به خطر مي اندازد و مراكز آموزش  آن،  اقتصاد و امنيت كش
ــي از جمله خانواده را با تهديد مواجه  ــي و كانون هاي اجتماع عال
مي كند. هر كار اقتصادي؛ بدون كار فرهنگي ابتر و ناتمام است. 
ــتگاه هاي فرهنگي در كشور مورد خطاب  در اين مقوله همه دس
ــق نگراني هاي رهبر معظم  ــدام بايد با فهم دقي ــتند و هر ك هس
ــوزه مديريت خود پرداخته و روند و  ــي ح انقالب، به آسيب شناس

جهتگيري هاي خود را اصالح كنند. 
مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها كه از چند روز آينده آغاز 
ــت، اما اگر از  ــود و قاعدتا در مقوله اقتصاد قابل تعريف اس مي ش
ــت فرهنگي الزم برخوردار نباشد قطعا نمي تواند به اهداف  پيوس
ــانه ملي براي تشويق  ــت يابد. تالش هاي رس مورد نظر خود دس
ــراف از ثبت نام با نگاهي  ــردم و گروه هاي برخوردار براي انص م
اخالق مدارانه و انساني به موضوع و درك شرايط كشور و هدايت 
سرمايه ملي ناشي از طرح به سمت خدمات عمومي نيز برگرفته 

از همين سياست و پيوست فرهنگي است. 
بنابراين بايد به گونه اي عمل شود تا انصراف از دريافت يارانه 
ــده و اين دسته از مردم مورد تكريم  نقدي به يك ارزش مبدل ش
قرار گيرند و در اين مسير در فرصت باقيمانده مسئوليتي سنگين 
ــت كه اميدواريم با  ــانه هاي دلسوز در كشور اس متوجه همه رس

سربلندي اين مرحله را پشت سر بگذارند.

ديدار اول


