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ــت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب  حضرت آي
ــور خارجه،  ــروز در ديدار وزير ام ــالمي صبح دي اس
سفيران و مسئوالن نمايندگي هاي ايران در خارج از 
كشور، دستگاه ديپلماسي كشور را مدافعان خط مقدم 
ــرمايه ملي ايرانيان  ــاع از اهداف، منافع ملي و س دف
خواندند و ضمن تبيين ويژگي هاي ديپلماسي ايراني 
و ضرورت ديپلماسي فعال و هوشمند در دوران بسيار 
ــخنان مهمي را در  مهم گذر به نظم جديد جهاني، س

بي فايده بودن تعامل با آمريكا بيان كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
ــي  ــان در تبيين اهميت كار ديپلماس ــري، ايش رهب
افزودند: يك ديپلماسي هوشمندانه و فعال مي تواند 
دستاوردهاي بسيار مهم سياسي، اقتصادي، انساني 
و اجتماعي به همراه بياورد كه با هيچ حركتي از جمله 
ــود  جنگ هاي پرهزينه و پرخطر نيز حاصل نمي ش
ــتگاه  ــان دهنده وزن و جايگاه دس و اين واقعيت نش

ديپلماسي در مجموعه مديريت يك كشور است.
حضرت آيت اهللا خامنه اي رويدادهاي چند سال 
اخير در منطقه را نشان دهنده واقعيت ياد شده خواندند 
و خاطرنشان كردند: قدرت هايي تالش كردند با زور 
ــلحه منافع خود را تأمين كنند كه ناكام ماندند،  و اس
اما كساني با ظرافت، هوشمندي و تحرك، توانستند 

منافع خود را بخوبي تأمين كنند.
ــه را ارتش منظم  ــالب، وزارت خارج ــر انق رهب
ديپلماسي كشور خواندند و افزودند: در مساله سياست 
خارجي، دستگاه هاي ديگري هم مؤثرند، اما وزارت 
خارجه به عنوان يك سازمان موظف و ارتش منظم، 

مسئوليت اصلي را بر عهده دارد.
ــان در تشريح شروط و لوازم يك ديپلماسي  ايش
ــق و صريح هدف ها  ــق، بر ضرورت تعيين دقي موف
ــداف آرمان هاي  ــد و افزودند: برخي اه تأكيد كردن
ــي راهبردي و منطقه اي  ــتند، برخ بزرگ و ملي هس
ــد و بعضي ديگر مقطعي و موضعي  ــمار مي رون به ش
ــطوح بايد دقيقا  ــن اهداف در همه س ــتند كه اي هس
ــخص باشد تا همه عناصر فعال در ديپلماسي در  مش

ستاد و صف، وظايف خود را بخوبي بدانند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي «سازماندهي مناسب» 
ــرط دوم ديپلماسي موفق برشمردند و افزودند:  را ش
ــه اهداف و با توجه به  ــازماندهي بايد با نگاه ب اين س

قابليت ها انجام شود.
رهبر انقالب برخورداري از عناصر با صالحيت را 

شرط ديگر يك ديپلماسي موفق دانستند.

ــاي  ــوم «صالحيت ه ــن مفه ــان در تبيي ايش
ديپلماتيك»، عناصري همچون «هوش و مهارت 
ــاي الزم»، «نفوذ  ــاف در ج ــك»، «انعط ديپلماتي
ــري در مواقع ضروري»، و «پايبندي صادقانه  ناپذي

و عميق به اهداف» را مورد اشاره قرار دادند.
رهبر انقالب در تبيين هوش ديپلماتيك افزودند: 
ــان را قادر مي سازد اهداف و حركات  اين ويژگي انس
طرف هاي مقابل را در مذاكرات و تعامالت پيش بيني 
ــود را با توجه به آنها، برنامه ريزي و  كند و حركات خ

عملياتي سازد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي «مهارت ديپلماتيك» 
را استفاده بموقع و بجا از انعطاف و اقتدار معنا كردند 
و افزودند: معناي ديگر اين ويژگي نرمش قهرمانانه 
ــت كه صلح امام حسن مجتبي(ع) پرشكوه ترين  اس

نمونه تاريخي آن به شمار مي رود.

ايشان افزودند: نرمش قهرمانانه برخالف برخي 
تفاسير، معناي واضحي دارد كه نمونه آن در مسابقه 
ــابقه كه هدف آن  ــتي نمايان است. در اين مس كش
ــت دادن حريف است اگر كسي قدرت داشته  شكس
ــاف الزم را در جاي خود به كار نگيرد  ــد، اما انعط باش
ــر انعطاف و قدرت را  ــت مي خورد اما اگ قطعا شكس
بموقع مورد استفاده قرار دهد پشت حريف را به خاك 

مي نشاند. 
رهبر انقالب همچنين در بيان «پايبندي عميق و 
صادقانه به آرمان ها و اهداف» خاطرنشان كردند: اگر 
ــي بدون ايمان و باور عميق به اهداف، در عرصه  كس

ديپلماسي فعال باشد قطعا نمي تواند موفق شود.

ميدان ديپلماسي، عرصه پنجه انداختن است
ــبيه عرصه  ــه اي با تش ــت اهللا خامن حضرت آي
ديپلماسي به ميدان جنگ افزودند: واقعيت اين است 
ــي عرصه پنجه انداختن است و  كه ميدان ديپلماس
ــخ به هدف، به اين كار  ــي بدون اعتقاد راس اگر كس
ــت  اقدام كند يا در همان موقعيت يا در نهايت شكس

خواهد خورد.
ــرط ديگري بود كه  ــرك فراوان و بي وقفه ش تح
ــريح لوازم ديپلماسي موفق به آن  رهبر انقالب در تش
پرداختند. ايشان افزودند: تحرك باال الزمه الينفك 
ــت و بايد مورد توجه جدي قرار داشته  ــي اس ديپلماس
باشد. حضرت آيت اهللا خامنه اي در ادامه سخنانشان در 

جمع وزير خارجه و فعاالن عرصه ديپلماسي كشور
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با آمريكا مذاكره شد
 اما دشمنى ها و تحريم ها افزايش يافت

رئيس جمهور سخنانش را اصالح كرد:

در مقابل 
تخريب كنندگان 

هم بايد از 
 بهترين واژه ها
 استفاده كرد

مخاطب من منتقدين و مخالفان 
نبودند

پلمب 5 كارخانه 
متخلف شير

فرار بيمه ها از جراحى هاى ميليونى 
نابارورى

ــتاندارد  ــازمان ملي اس ــته رئيس س روز گذش
ــي خبر داد،  ــه متخلف لبن ــج كارخان ــب پن از پلم
ــت كه وقتي  ــه پيش مي آيد اين اس ــوالي ك اما س
سازمان غذا و دارو، حتي اسم شركت هاي متخلف 
ــازمان  ــئوالن اين س را هم اعالم نمي كند و مس
ــان، مي گويند بدون  برخالف وعده روزهاي اولش
تائيد ارتكاب جرم از سوي قوه قضاييه نمي توانند 
ــركت هاي متخلف را اعالم كنند، حاال  اسامي ش
چه اتفاقي افتاده است كه سازمان استاندارد بدون 
ــركت متخلف را پلمب كرده  حكم قضايي، پنج ش

است؟
نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملي استاندارد 

ــح مي دهد:  ــو با جام جم توضي در گفت وگ
ــت كه  ــون به ما اين اجازه را داده اس قان

توليدات غيراستاندارد را در هر زماني 
متوقف كنيم تا مردم متضرر نشوند. 

ــتندات را  ــد از اين كار، ما مس بع
به قوه قضاييه مي فرستيم 

ــركت،  تا درباره آن ش
ي  ــر تصميم گي

شود.
ــه اين  به گفت
ــئول،  مقام مس

ــت كه  ــركت هم به اين معناس ــب اين پنج ش پلم
ــتاندارد آنها گرفته  ــدات غيراس ــال جلوي تولي فع
 شده است، اما حكم نهايي درباره اين شركت ها را 

قوه قضاييه صادر خواهد كرد.
ــركت هاي متخلف چه بوده  اين كه نام اين ش
ــده اند، اطالعات  ــهر واقع ش ــت يا در كدام ش اس
ــت از گفتن آنها امتناع  ــت كه پيروز بخ مهمي اس
ــچ توضيحي  ــد نمي تواند هي ــد و مي گوي مي كن
ــه كند.پيروز بخت از  ــركت ارائ درباره اين پنج ش
 مردم، مسئوالن و رسانه ها تقاضا دارد كه بكوشند 
ــو پيش آمده درخصوص روغن پالم را آرام كنند  ج
و به مردم اين اطمينان را مي دهد كه محصوالتي 
كه هم اكنون در بازار شير و ماست وجود 
دارد، سالم و عاري از روغن هاي مضر 

نباتي است.
ــس  رئي ــال،  ح ــن  همي در 
ــذا و دارو گفت: تعداد  ــازمان غ س
ــتفاده كننده  اس فرآورده هاي 
ــيده و  ــه 30 رس ــم ب از پال
ــامي آنها هفته آينده  اس
به دستگاه قضا ارسال 

مي شود.
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 پوران محمدي      /   گروه جامعه 

ــس و فانتزي  ــاروري موضوع لوك ــان ناب درم
ــت. اين را سه ميليون زوج ناباروري مي گويند  نيس
كه تمام هست و نيست خود را به اميد داشتن فرزند 
ــه اين ترديد و  ــه مي كنند در حالي كه هميش هزين
دغدغه را دارند كه آيا با وجود صرف اين هزينه هاي 

ميليوني در نهايت نتيجه خواهند گرفت يا نه ؟
ــاروري از ابتدايي ترين  ــاي درمان ناب هزينه  ه
ــرفته ترين دوره هاي درمان  ــل گرفته تا پيش مراح
ــياري از زوج ها  ــه بس ــود ك ــنگين مي ش آنقدر س
ــكن  براي پرداخت آن متحمل هزينه هاي كمرش
ــان نمي ماند جز  ــاره اي براي ش ــوند و گاه چ مي ش

اين كه مراحل درمان را نيمه كاره رها كنند. 
هرچند در سال هاي اخير گاليه هاي زوج هاي 
ــنگين درمان موجب شد تا  نابارور از هزينه هاي س
ــوراي عالي بيمه به هر ترتيبي شده  ــئوالن ش مس
ــام مقاومت هاي  ــاب كنند كه با تم ــا را مج بيمه ه
ــاي درمان  ــي از هزينه ه ــل بخش ــود حداق موج
ــوز هم روش هاي  ــل كنند، اما هن ــاروري را تقب ناب
ــال جراحي درمان  ــرفته تر مانند اعم درماني پيش
ــياري از  ــي پيش پاي بس ــنگ بزرگ ناباروري، س
زوج هاي نابارور با درآمد متوسط و رو به پايين شده 
ــتن آن به اين راحتي ها براي شان  كه از ميان برداش

ممكن نيست. 
ــدي هزينه هاي  ــش 90 درص اعالم خبر پوش
ــز  ــاروري در مراك ــاي ناب ــه جراحي ه ــوط ب مرب
ــته از سوي نايب رئيس  درماني دولتي كه روز گذش
ــد  ــالمت مطرح ش ــازمان بيمه س هيات مديره س
ــاروري بود، اما  ــاق خوبي در درمان ناب ــد اتف هرچن
ــتند آنجا  ــد هنوز بيمه ها حاضر نيس به نظر مي رس

ــرفته با هزينه هاي  كه موضوع اعمال جراحي پيش
ــود، دست زوج هاي  ــيده مي ش ميليوني پيش كش

نابارور را بگيرند و در اين باره مسئوليت بپذيرند. 

 50 درصد زوج هاي نابارور، نيازمند جراحي 
درمان هايي با هزينه باال كه معموال به زوج هاي 
ــدام تضميني در  ــود هيچ ك ــارور توصيه مي ش ناب
رسيدن به نتيجه دلخواه ندارد و به نظر مي رسد اين 
نوع درمان ها بيشتر به ريسك شبيه است تا درمان، 
بنابراين در اين نوع درمان و از آنجا كه نتيجه قطعي 
ــت نمي توان بيمار را اميدوار يا  قابل پيش بيني نيس
ــو و هزينه هاي  ــك باال از يك س نااميد كرد. ريس
ــكالت  ــوي ديگر باعث بروز مش ــام آور از س سرس

عديده اي براي زوج هاي نابارور مي شود. 
ــگاه درمان  ــات تخصصي پژوهش معاون خدم
ناباروري رويان در گفت وگو با جام جم با تاكيد براين كه 
روش هاي پيشنهادي درمان، بسته به شرايط و مشكل 
هر زوج نابارور متفاوت است، توضيح مي دهد: ممكن 
است برخي زوج ها صرفا با ارائه يكسري مشاوره هاي 
ــتي و مداخله هاي دارويي خفيف درمان شوند  بهداش
ــه بگيرند، اما در مقابل زوج  ــان كوتاهي نتيج و در زم
ــا از درمان هاي دارويي نتيجه نگيرد و  ديگري صرف
نيازمند انجام مراحل پيشرفته تري از درمان باشد كه 

هم هزينه براست و هم زمان بر. 
ــد وثوق برخي جراحي هايي  به گفته دكتر احم
كه اكنون در مراكز درمان ناباروري روي زوج هاي 
ــي اعمال  ــبت به برخ ــود نس ــارور انجام مي ش ناب
جراحي ديگر به دليل پيشرفته تر بودن، هزينه هاي 

سنگين تري نيز به بيماران تحميل مي كند. 
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رئيس جمهور در پاسخ به واكنش هاي فراوان به 
ــد روز قبلش كه برخي منتقدان را بزدل  اظهارات چن
ــت: مخاطب من در جمله و كلمه اي  خوانده بود، گف
ــردم، نقطه مقابل  ــه در وزارت امور خارجه بيان ك ك
ــيردل» بود، نه منتقدان و مخالفان بلكه كساني  «ش
بودند كه صرفا به دنبال تخريب و كارشكني هستند و 
مدتي است از اتاق فكر به اتاق عملياتي وارد شده اند و 

بدانند كه در برابر تخريب گران سكوت نمي كنيم.
 به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
ــه هيأت دولت افزود: دولت  ــن روحاني در جلس حس
ــت و هيچ كس قادر نيست  يازدهم پرچمدار انتقاد اس

اين پرچم را پايين بياورد.
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بيژن مقدم
مدير مسئول

پاي ركوردشكني در ميان است
سوريان به بازي هاي آسيايي نمي رود

ــورد پرافتخارترين  ــيدن به رك ــك قدم تا رس ي
ــاي جهاني،  ــخ رقابت ه ــران در تاري ــكار اي ورزش
ــكاري را براي چشم  ــت كه هر ورزش ركوردي اس
ــه بازي هاي  ــدان ديگري از جمل ــتن بر هر مي بس
ــه مي كند؛ مثل حميد سوريان كه  ــيايي وسوس آس

تصريح كرد به اينچئون 2014 نمي رود.
ــال پيش  ــالدي يعني 44 س ــال 1970 مي از س
ــكار و البته  ــداهللا موحد به عنوان يك ورزش ــام عب ن
كشتي گير آزادكار به عنوان پرافتخارترين ورزشكار 
ايران از نظر كسب مدال طال در جهان و المپيك (5 
ــيد،  طالي جهان و يك طالي المپيك) مي درخش
ــتاره بي چون و چراي كشتي  ــوريان س اما حميد س

ــب طال  فرنگي جهان و ايران با كس
در المپيك 2012 لندن از اين نظر 
با موحد برابر شد. سوريان هرچند 
ــي 2013  ــاي جهان از رقابت ه
بوداپست چشم پوشيد و بي خيال 

ــخ ورزش ايران  ــازي در تاري يكه ت
ــتانه رقابت هاي  ــد اينك در آس ش

ــتان براي  ــي 2014 ازبكس جهان
ــب هفتمين طال  خيز  كس

ــته است، آن  برداش
ــرايطي  هم در ش

كه اين رقابت ها به فاصله كمي از بازي هاي آسيايي 
ــور  ــود و طبيعتا ورزش كش ــون برگزار مي ش اينچئ
ــتاره اي در اينچئون هم روي  ــار دارد چنين س انتظ
ــوريان ديروز در حاشيه رقابت هاي  ــك برود. س تش
ــتي  انتخابي تيم ملي بصراحت گفت در جهاني كش
ــوريان  ــيايي خير. س مي گيرد، اما در بازي هاي آس
ــيايي در  ــاي آس ــي از بازي ه ــچ مدال ــد هي  هرچن
ــا طالي جهان را به  ــود، ام كارنامه اش ديده نمي ش

طالي بازي هاي آسيايي ترجيح داد.
ــود را ديروز در  ــن تصميم قطعي خ ــوريان اي  س
ــيه رقابت هاي انتخابي درون اردويي تيم ملي  حاش
ــوري در  عنوان كرد، رقابت هايي كه طي آن امين س
ــد تا نوروزي به  ــاف با اميد نوروزي حاضر نش مص
عضويت تيم ملي درآيد. همچنين در 75كيلو 
هادي عليزاده بر تمام رقيبانش غلبه كرد، در 
130 كيلو بشير باباجان زاده در شرايطي كه 
در دو مبارزه نخست خود مقابل امير قاسمي 
ــده بود و  و مهدي نوري صاحب برتري ش
در ادامه برابر بهنام مهدي زاده هم يك بار 
ــد، اما از ادامه رقابت ها  صاحب برتري ش
ــوراي فني  انصراف داد تا ش
كشتي فرنگي درباره او 

تصميم گيري كند.

ي ي بيچونوچر ر ن ري
ــب طال  و ايران با كس

20 لندن از اين نظر 
شد. سوريان هرچند 
ــي 2013 3ي جهان

م پوشيد و بيخيال 
ــخ ورزش ايران   تاري
ــتانه رقابتهاي   آس

ــتان براي  2 ازبكس
ن طال  خيز 

ت، آن 
طي 

ي يي ب ر ر ن و
ــاف با اميد نوروزي حاضر مص
عضويت تيم ملي درآيد. ه
هادي عليزاده بر تمام رق
130 كيلو بشير باباجان
در دو مبارزه نخست خو
و مهدي نوري صاحب
در ادامه برابر بهنام مه
ــد صاحب برتري ش
د انصراف
كشت
تص

عرضه بليت قطار براي سفرهاي تابستاني
ــل ريلي رجا  ــركت حمل و نق ــافربري داخلي ش ــروش بليت قطارهاي مس ف
ــاعت 6 صبح  ــال از س ــهريور تا دهم مهر امس براي حد فاصل تاريخ هاي اول ش
ــامانه هاي اينترنتي و «هم قطار»  ــت و ششم مرداد از طريق س ــنبه بيس روز يكش

رجا آغاز مي شود.
ــد كاربري  ــتن ك ــفر با قطار با داش ــط عمومي رجا، متقاضيان س ــزارش رواب ــه گ ب
ــاني ــروش اينترنتي رجا به نش ــايت ف ــود را از طريق س ــد خ ــات خري ــد عملي  مي توانن

  ticket.raja.ir و سامانه «هم قطار» (فروش موبايلي بليت قطار) انجام دهند.
ــار، مي توانند براي  ــامانه هم قط ــن عالقه مندان به خريد از طريق س همچني
ــق USSD، اپراتورهاي  ــايت رجا مراجعه يا از طري ــت نرم افزار خريد به س درياف
ــل با وارد  همراه اول با وارد كردن كد #797*720* و اپراتورهاي رايتل و ايرانس
كردن كد #797* به خريد بليت مورد نياز اقدام كنند. براساس اين گزارش، فروش 
بليت قطارهاي مسافربري از طريق نمايندگي هاي مجاز فروش براي بازه زماني 
فوق، از ساعت 8 و 30 دقيقه صبح روز يكشنبه بيست و ششم مرداد آغاز مي شود و 
فروش بليت قطارهاي بين المللي تركيه نيز از ساعت 12 ظهر همان روز، از طريق 

نمايندگي هاي مجاز فروش سراسر كشور انجام مي شود.
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نعل وارونه بر پاي 
روزنامه هاي غربي

جهان

تحليل محتواي 8 روزنامه آمريكايي و اروپايي 
طي يك هفته جنگ غزه

آقاى رئيس جمهور!
 اين عبارات 

انتقاد است يا تخريب؟
ــخنان ديروز  ــى به س ــد نگاه ــه نظر مى رس ب
ــد. اينكه آقاى  ــى از لطف نباش ــس جمهور خال رئي
روحانى توضيح داده اند منظور و مخاطبشان منتقدان 
ــان  ــى مخالفان دولت نبوده، بلكه مخاطب ايش و حت
تخريب كنندگان و كارشكنان بوده است، مى تواند تا 
ــد، اما قطعا كافى نيست، چرا كه  ــنگر باش حدى روش
واكنش ها نشان داد فهم عمومى (چه اصالح طلب، چه 
اصولگرا و ...) چنين برداشتى از سخنان رئيس جمهور 
نداشته اند بلكه مخاطب اصلى اين سخنان را منتقدان 

دولت مى دانند.
ــنى بين انتقاد،  ــت بايد مرزبندى روش بديهى اس
ــاد انتقام گيرانه و  ــوزانه و مصلحانه و انتق انتقاد دلس
مخرب قائل شد. اما اينكه مرز نقد و تخريب كجاست 
ــت. معموال مسئوالنى كه  موضوع مهم ديگرى اس
ــعه صدر كمترى برخوردارند عمده نقدها را تاب  از س
نياورده آن را ناشى از جريانى سازمان يافته، مخرب، 
ــت هاى پنهان در پشت پرده معرفى  پيچيده، با دس
ــت. آقاى روحانى  ــز كلى گويى نيس مى كنند كه ج
گفته اند منظورشان تخريب گران و  كارشكنان بوده 
ــت و در «اين زمينه  كه دولت از اقدامات آنان آگاه اس
ــب با تخريب آنها را بكار خواهد برد»  جمالت متناس
ــانى هستند كه مستحق مخاطب  اين گروه چه كس
قرار گرفتن با چنين عباراتى بوده اند؟ آيا معناى ديگر 
اين سخن آن است كه رئيس جمهور در بيان عباراتى 
ــت با دقت عمل كرده و  ــه مورد نقد همه قرار گرف ك
چون متناسب با رفتار مخاطب (تخريب گران) بوده، 

هيچ اشكالى بر آن مترتب نيست؟
در اين صورت احتماال بايد در آينده منتظر تكرار 

اين ديالوگ ها باشيم. 
ادامه در صفحه 2

رئيس سازمان ملي استاندارد خبر داد:

حوادث
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مرگ دلخراش 23 مسافر 
ميان شعله هاي آتش

دريكي از تصادف ها 
خودروي  حامل قاچاق 
سوخت و خودروي قاچاق 
انسان با يكديگر برخورد 
كرده و 11 كشته بر جاي 
20 گذاشت

 بانوي ايراني
برنده جايزه 

جهاني رياضي

گوناگون

مريم ميرزاخاني، موفق شد 
جايزه فيلدز راـ  كه از 

عالي ترين جوايز علمي رشته 
رياضي در سطح دنياستـ  

دريافت كند

  يك ديپلماسى هوشمندانه و فعال مى تواند 
دستاوردهاى مهمى به همراه بياورد

نترسيدن از هيبت و تشر قدرت ها و آمريكا ويژگى 
ديپلماسى ايران است

  ان شاءاهللا با تعيين نخست وزير جديد عراق
 درس خوبى به فتنه گران داده مى شود

 رهبر معظم انقالب:



پنجشنبه 23 مرداد1393 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

 بورسيه ها 
موضوع گزارش وزارت علوم به دولت

ــاره وضع  ــي درب ــه ديروز دولت، گزارش ــوم در جلس ــر عل وزي
بورسيه هاي تحصيلي در سال هاي اخير به هيات دولت ارائه كرد.

به گزارش ايرنا، پس از ارائه اين گزارش از سوي رضا فرجي دانا، 
هيات دولت با توجه به نقش مهم علم و فناوري در تحقق پيشرفت 
ــاني كارآمد  ــورس تحصيلي در تامين منابع انس ــور و نقش ب كش
ــگاه ها، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را موظف به  براي دانش
دفاع كامل از حقوق مردم و ساماندهي بورس تحصيلي بر مبناي 
ــگاه ها و مقابله با تبعيض كرد.در  قانون و حفظ منزلت علمي دانش
همين حال خبرگزاري ايلنا ديروز در خبري مدعي شد كه در ميان 
ــت بورسيه ها، نام اقوام برخي از وزيران دولت قبل و بعضي  فهرس
از نمايندگان مجلس كه پيگير استيضاح وزير علوم هستند، ديده 
مي شود.با اين حال زاهدي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس با بيان اين كه استيضاح فرجي دانا هيچ ارتباطي به موضوع 
ــدا نمي كند، به فارس  ــيه هاي مورد ادعاي وزارت علوم پي بورس
گفت: نيمي از بورسيه هاي مورد ادعاي وزارت علوم بررسي شده 
ــد كه در دوران  ــت. او مدعي ش ــده اس و قانوني بودن آن احراز ش
اصالحات بورسيه هاي كامال خالف ضابطه و قانون وجود داشته 
ــيون آموزش طرح  ــت. همچنين جعفري، سخنگوي كميس اس
«3000 بورسيه غيرقانوني» در دولت گذشته را «سناريوي رواني 
ــده براي انحراف اذهان از استيضاح  ــانه اي برنامه ريزي ش ـ رس
وزير علوم» دانست و گفت: از انتشار فهرست بورسيه  ها در دولت 

هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد استقبال مي كنيم.
ادامه  حاشيه هاى سخنان   جنجالى روحاني

حميد ابوطالبي، معاون سياسي دفتر رئيس جمهور در حساب 
توئيتري خود با اشاره به سخنراني حسن روحاني در جمع روساي 
ــور، نوشته است: سروصداها  نمايندگي هاي ايران در خارج از كش
كه خوابيد مشخص مي شود، ديپلماسي به واقع هنر روحاني است. 
او كه به دليل  صادر نشدن رواديد از سوي واشنگتن، نتوانست به 
عنوان نماينده ايران در سازمان ملل، راهي نيويورك شود، در اين 
ــت: سخنان ايشان (روحاني) زيركانه  مطلب توئيتري افزوده اس
ــي از ظن خود شد يار آن. التهابات بزودي فروخواهد  بود و هركس
ــت و درايت رئيس جمهور كه در سخنان ايشان نقش بسته  نشس

بود، نمايان خواهد شد.
 همچنين پس از برخي انتقادها نسبت به ادبيات رئيس جمهور، 
ــب به وي، قطعه شعري را  ــته صفحه اينستاگرام منتس روز گذش
منتشر كرد كه سايت انتخاب آن را پاسخ روحاني به منتقدان دولت 
توصيف كرده است. متن اين شعر به اين شرح است: «شباني با پدر 
گفت اي خردمند/ مرا تعليم ده پيرانه يك پند... بگفتا نيك مردي 

كن نه چندان/ كه گردد چيره گرِگ تيزدندان».
توصيه سيدحسن خميني به وزارت خارجه: 

نترسيد!
ــفراي  ــن خميني در ديدار با وزير امور خارجه و س سيدحس
ــت با آرمان هاي  ــم تجديد بيع ــور در مراس ايران در خارج كش
ــاره به اين كه  ــالمي ايران با اش ــام جمهوري اس ــذار نظ بنيانگ
ــت خارجي همچون يك ارتش، وقتي مي تواند  ــتگاه سياس دس
ــد، خطاب به  ــه هايش در خانه مردم باش ــد كه ريش ــروز باش پي
ــت خارجي گفت: اگر به نتيجه اي رسيديد و  ــئوالن سياس مس
ــيد. كسي كه از حرف و حديث و سخن و  تصميم گرفتيد، نترس

هوچي گري مي ترسد، شأنيت الزم را ندارد.
 انتقال آيت اهللا مهدوي كني 
به بيمارستان شهيد رجايي

ابراهيم انصاريان، رئيس دفتر رياست مجلس خبرگان رهبري 
از انتقال آيت اهللا مهدوي كني به بيمارستان رجايي  تهران خبر داد و 
به باشگاه خبرنگاران گفت: شرايط عمومي ايشان مطلوب و مناسب 
است و با توجه به اين كه در اين مدت، وضع عمومي به حالت عادي و 
مطلوب رسيده، الزم بود كه ايشان به بيمارستاني كه سال هاي قبل 

در آنجا مسائل درماني را دنبال مي كرديم، منتقل شوند.
نصراهللا: هيچ خط قرمزى در جنگ 

امنيتى با دشمن وجود ندارد
دبيركل حزب اهللا لبنان با تاكيد بر اين كه هيچ خط قرمزى 
ــمن وجود ندارد گفت: چيزى كه براى  در جنگ امنيتى با دش
ــر كارهايى كه در  ــاده كرده ايم هرگز تحت تاثي ــرائيل آم اس
ــاله بر  ــوريه انجام مى دهيم قرار نخواهد گرفت و اين مس س
ــت ها تاثيرى  ــراى مقابله با صهيونيس ــالح ما ب طرح ها و س
ــنيم، سيد حسن نصراهللا در  ــت.به گزارش تس نخواهد گذاش
ــه اي با روزنامه لبنانى االخبار گفت: مقاومت در غزه  مصاحب
ــت پيدا كند. وي اظهار  ــق دارد به يك پيروزى واقعى دس ح
ــتيم ولى برخى تالش مى كنند ما  كرد: ما حزب مقاومت هس

را حزب شيعى عربى جلوه بدهند.
 حمله احزاب مخالف به نتانياهو

ــغالي از افزايش ميزان  ــرزمين هاي اش يك روزنامه چاپ س
مخالفت با نخست وزير رژيم صهيونيستي بويژه در ميان رهبران 
ــتگرا پس از حمالت اخير اين رژيم به غزه خبر داد.به  احزاب راس
ــت، رهبران احزاب راستگراي  گزارش مهر به نقل از جروزالم پس
اسرائيل انتقادات خود از بنيامين نتانياهو را افزايش داده و برخي از 
آنها معتقدند اسرائيل در غزه شكست خورده است.ايزاك هرزوگ، 
رئيس حزب كار رژيم صهيونيستي نيز روز گذشته در جمع ساكنان 
نتيو هاسارا در مرز با غزه گفت: نتانياهو در مورد شكست در غزه با 

مردم اسرائيل صادق نيست.

با آمريكا مذاكره شد، اما دشمنى ها و تحريم ها  افزايش يافت
رهبر معظم انقالب:

 ادامه از صفحه اول
ــم جديد جهاني  ــذر به يك نظ ــي را دوران گ دوران فعل
ــنتي،  ــد: در كنار بازيگران س ــان كردن ــي و خاطرنش ارزياب
ــكاي التين وارد  ــيا، آفريقا و آمري ــران جديدي در آس بازيگ
ــود را در نظم جديد  ــند جايگاه خ ــده اند و در تالش عرصه ش

پيش رو، تثبيت كنند.
رهبر انقالب تأكيد كردند: در اين دوران، ديپلماسي قوي 
و كارآمد اهميت مضاعفي مي يابد و به همين علت، امروز كار 

وزارت خارجه از گذشته حساس تر است.
ــتگاه ديپلماسي  ــان افزودند: اگر در مقطع فعلي دس ايش
ــد،  ــته باش ــمندانه و مقتدرانه داش بتواند حضور فعال، هوش
ــالمي در چندين ده سال  ــتحكام جمهوري اس جايگاه و اس
ــته  ــده و در نظم جديد جهاني به عنوان جايگاهي برجس آين
ــش رو، از موقعيت الزم  ــود وگرنه، در جهان پي تثبيت مي ش

برخوردار نخواهيم بود.
ــتفاده صحيح از فرصت ها «شكار فرصت ها و استفاده  اس
صحيح از آنها»، نكته ديگري بود كه رهبر انقالب به مسئوالن 
ديپلماسي كشور خاطرنشان كردند. ايشان افزودند: تحوالت 
ــيار سريع است و بايد به طور آني، آنها  منطقه اي و جهاني، بس
را رصد كرد و با تحرك باال، هر حادثه و رويدادي را بالفاصله 
ــبت آن با اهداف و آرمان ها، موضع  تحليل كرد و با درك نس

خود را در قبال آن مشخص نمود.
سخنان رهبر انقالب در جمع مسئوالن دستگاه ديپلماسي 
با تمركز بر اهداف و سياست هاي كالني ادامه يافت كه بايد 

به طور دائم مد نظر مسئوالن سياست خارجي باشد.
ــاندن منطق  ــي نش ــن زمينه، «به كرس ــان در همي ايش
ــاالري ديني را هدفي  ــالمي» يعني مردم س ــوري اس جمه
ــمردند و تأكيد كردند: در اين مساله بدون انفعال  بزرگ برش
ــويد چرا كه اين هدف بخصوص در منطقه اسالمي،  وارد ش

كامال قابل تحقق است.
ــا و مميزات  ــردن ويژگي ه ــته ك ــالب برجس ــر انق رهب
ــم  ــداف مه ــر اه ــان را از ديگ ــي در جه ــي ايران ديپلماس

دست اندركاران سياست خارجي برشمردند.
ــرع در رفتارهاي  ــان افزودند: پايبندي به موازين ش ايش
ــيدن از  ــي و در محافل ديپلماتيك و نترس ــردي و اجتماع ف
هيبت و تشر قدرت هاي بزرگ از جمله آمريكا، ويژگي خاص 

ديپلماسي ايراني است و بايد مورد توجه جدي باشد.
رهبر انقالب خاطرنشان كردند: نهراسيدن از قدرت هاي 
ــلطه گر، بعد از انقالب، به خصوصيت بارز سياست خارجي  س
ــن ويژگي هم در دل  ــده كه اي ــالمي تبديل ش جمهوري اس
ــتمداران دنيا را چه  ــرده و هم سياس ــا جاذبه ايجاد ك ملت ه

بگويند و چه پنهان كنند به تعظيم و تجليل وا داشته است.
ــرت آيت اهللا خامنه اي، «دفاع صريح، قاطع و واقعي  حض
ــي ايراني معرفي  از مظلوم» را از ديگر ويژگي هاي ديپلماس
ــال هاي بعد از  ــد و افزودند: اين خصوصيت در تمام س كردن

انقالب، در دفاع از ملت و مبارزين فلسطيني و لبناني و موارد 
مشابه ديگر، جلوه داشته است.

 خصوصيت آشكار سياست خارجي ايران
ــلطه» را از  ــدي با نظام س ــالب، «مخالفت ج ــر انق رهب
ــالمي  ــت خارجي جمهوري اس ــكار سياس خصوصيات آش
ــهامت و بدون  ــا با ش ــئوالن م ــد: مس ــمردند و افزودن برش
ــتي با حضور سلطه گران و بويژه آمريكا در هر جاي  رودربايس

جهان، مقتدرانه مخالفت كرده و مي كنند.
ــي» را از  ــه اي «تأمين منافع مل ــرت آيت اهللا خامن حض
اهداف مشترك همه دستگاه هاي ديپلماسي جهان خواندند 
ــي ايراني، عالوه بر تالش براي تأمين  و افزودند: در ديپلماس
ــرمايه ملي»، بسيار مهم است، چرا كه  منافع ملي، «حفظ س
ــتگاه ديپلماسي بدون  ــت برود دس ــرمايه ملي از دس اگر س

پشتوانه مي شود و منافع ملي نيز قابل تأمين نخواهد بود.
رهبر انقالب «هويت ملي، اسالمي، انقالبي و تاريخي» 
را سرمايه ملي ايرانيان خواندند و خاطرنشان كردند: استقالل 
برآمده از انقالب اسالمي، دين، ملت مؤمن، جوانان انقالبي، 
ــمندان، نخبگان  ــخن قاطع در مقابل زياده خواهان، دانش س
ــتند  ــرمايه ملي هس ــاي علمي از جمله عناصر س و فعاليت ه
ــوند تا منافع ملي هم  ــي حفظ ش كه بايد در عرصه ديپلماس

تأمين شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اي بخش پاياني سخنانشان را در 

اين ديدار به موضوع تعامل با جهان اختصاص دادند.
ــان با تائيد سخنان دو روز قبل رئيس جمهور در جمع  ايش
سفيران و كارداران درخصوص تعامل با همه دنيا افزودند: در 

اين ميان دو استثنا وجود دارد؛ رژيم صهيونيستي و آمريكا.

 داليل نفي تعامل با آمريكا
ــتدالل  ــرت آيت اهللا خامنه اي با بيان چند دليل و اس حض
ــد: رابطه با آمريكا و  ــاره نفي تعامل با آمريكا تأكيد كردن درب
ــوارد خاصي براي جمهوري  ــور بجز در م مذاكره با اين كش
ــدارد بلكه ضرر هم دارد و كدام  ــالمي نه تنها هيچ نفعي ن اس

عاقلي است كه دنبال كار بي منفعت برود؟!
ــان افزودند: عده اي اين جور وانمود مي كردند كه اگر  ايش
با آمريكايي ها دور ميز مذاكره بنشينيم بسياري از مشكالت 
حل مي شود. البته ما مي دانستيم اين جور نيست، اما قضاياي 

يك سال اخير براي چندمين بار اين واقعيت را اثبات كرد.
رهبر انقالب خاطرنشان كردند: در گذشته ميان مسئوالن 
ما و مسئوالن آمريكا هيچ ارتباطي نبود، اما در يك سال اخير 
ــته اي و تجربه اي كه مطرح  ــاس هس ــائل حس به خاطر مس
ــطح وزارت خارجه  ــود، بنا شد مسئوالن تا س ــد انجام بش ش
ــند، اما از اين  ــته باش ــت ها و مذاكراتي داش تماس ها، نشس
ــد بلكه لحن آمريكايي ها  ارتباطات نه تنها فايده اي عايد نش
ــد و توقعات طلبكارانه بيشتري را در  تندتر و اهانت آميزتر ش

جلسات مذاكرات و در تريبون هاي عمومي بيان كردند.
ــئوالن ما در نشست ها در  رهبر انقالب افزودند: البته مس
ــاي قوي تر و گاهي گزنده تر  ــواب طلبكاري آنها، جواب ه ج
ــد مذاكره برخالف تصورات  ــد، اما در مجموع معلوم ش دادن

بعضي ها، به هيچ چيز كمك نمي كند.
ــالب در همين زمينه، افزايش تحريم ها را مورد  رهبر انق
اشاره قرار دادند و گفتند: آمريكايي ها نه تنها دشمني ها را كم 

ــم افزايش دادند! البته مي گويند  نكردند بلكه تحريم ها را ه
ــت اما در واقع جديد است و مذاكره  اين تحريم ها، جديد نيس

در زمينه تحريم هم، فايده اي نداشته است.

 ادامه مذاكرات هسته اي را منع نمي كنيم
ــان افزودند: البته در زمينه ادامه مذاكرات هسته اي،  ايش
ــان شروع  منع نمي كنيم و كاري كه دكتر ظريف و دوستانش
كردند و تا امروز هم خوب پيش رفتند، دنبال مي شود. اما اين، 
ــويم  يك تجربه ذي قيمت ديگر براي همه بود كه متوجه ش
نشست و برخاست و حرف زدن با آمريكايي ها، مطلقا تأثيري 

در كم كردن دشمني آنها ندارد و بدون فايده است.
رهبر انقالب در تبيين ضررهاي ناشي از مذاكره با آمريكايي ها 
افزودند: اين كار ما را در افكار عمومي ملت ها و دولت ها به تذبذب 
ــان، جمهوري  متهم مي كند و غربي ها با تبليغات عظيم خودش

اسالمي را دچار انفعال و دوگانگي جلوه مي دهند.
ايشان همچنين ضرر ديگر نشست و برخاست با آمريكا را 

ايجاد زمينه براي طرح توقعات جديد از سوي آنها دانستند.
ــان،  ــالب در جمع بندي اين بخش از سخنانش ــر انق رهب
تعامل با رژيم صهيونيستي را موضوعا منتفي خواندند و درباره 
ــمني  آمريكايي ها هم گفتند: تا وقتي وضع كنوني يعني دش
آمريكا و اظهارات خصمانه دولت و كنگره آمريكا درباره ايران 
ادامه دارد، تعامل با آنها نيز هيچ وجهي ندارد. رهبر انقالب به 
ــتي با جنايات  افزايش نفرت ملت ها از آمريكا به خاطر همدس
ــد و افزودند: هيچ كس  ــاره كردن ــت ها در غزه اش صهيونيس
ــاركت با جنايات و  ــه آمريكايي ها را از مش ــت ك در دنيا نيس
ــي رژيم «غاصب، گرگ صفت، قاتل، كافر و ظالم  نسل كش
صهيونيست» در غزه مبرا بداند، بنابراين آمريكايي ها اكنون 

در موضع ضعف بيشتري قرار دارند.

منطق فلسطيني ها در قضيه آتش بس درست است
رهبر انقالب در اشاره به اوضاع اين روزهاي مردم مظلوم 
ــطيني ها در قضيه آتش بس  ــد كردند: منطق فلس غزه تأكي
ــت. آنها مي گويند قبول آتش بس به معناي اين  ــت اس درس
ــت هر فاجعه اي  ــت كه رژيم خونخوار و درنده صهيونيس اس
خواست بيافريند و بعد بدون هيچ تاواني، اوضاع به روز قبل از 

حمله يعني محاصره شديد و ادامه فشارها برگردد.
ــد: همان گونه كه  ــه اي افزودن ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــه جنايت، بايد تاواني  ــطيني ها مي گويند، براي اين هم فلس
ــته باشد كه پايان محاصره غزه است و هيچ انسان  وجود داش

منصفي نمي تواند اين خواسته بر حق را نفي كند.
ــان درباره  ــت اهللا خامنه اي در پايان سخنانش حضرت آي
اوضاع عراق هم گفتند: ان شاءاهللا با تعيين نخست وزير جديد 
ــود تا بتواند كار  ــكيل مي ش عراق، گره كارها باز و دولت تش
ــته و دارند درس  ــاني كه قصد فتنه در عراق داش كند و به كس

خوبي بدهد.

رئيس جمهور: در مقابل تخريب كنندگان هم بايد از بهترين 
واژه ها استفاده كرد

ادامه از صفحه اول
وي ادامه داد: براساس آموزه هاي قرآن، زير بار ظلم و فشار 
نمي رويم و آنهايي كه مي خواهند به انتخاب مردم و منافع ملي 
به داليلي پشت كنند، بايد بدانند كه نظام نيز با آنها صريح سخن 
ــه بايد بهترين  خواهد گفت.رئيس جمهور تصريح كرد: هميش
واژه ها را برگزينيم و واژه هايمان بايد بازدارنده باشد. بر اين باور 
هستيم حتي در برابر تخريب كنندگان هم بايد از واژه هاي احسن 
استفاده كرده و بهترين قالب ها را برگزينيم. روحاني همچنين 
گفت: اما در عين حال افرادي كه بخواهند در مسير توسعه كشور 
معضلي بيافرينند، فكر مي كنم همين موضعگيري هاي مقطعي 
ــان كافي باشد تا بدانند كه از اقدامات آنها مطلع بوده و در  برايش

مقابل آنها سكوت نخواهيم كرد.
ــعه صدر الزم در اداره كشور تاكيد كرد و  وي بر ضرورت س
افزود: گروه و اقليتي وجود دارند كه نه منتقد و نه مخالف دولت 
هستند و در 9 تا ده ماه گذشته، مشغول كارشكني، اتهامات ناروا 
ــتند كه البته دولت در مقابل آنها هم صبر و  و دروغ پراكني هس

تحمل كرده و باز هم اين كار را ادامه خواهد داد.
رئيس جمهور تصريح كرد: امروز به جايي رسيده ايم كه براي 
حفظ منافع ملي و رفع معضالت و توسعه كشور اگر ببينيم، گروه 
ــه و كنار از اتاق فكر خارج و وارد اتاق عملياتي  و اقليتي در گوش
شده اند، بايد بدانند كه دولت هم از اقدامات آنها آگاه است و هم در 

اين زمينه جمالت متناسب با تخريب آنها را به كار خواهد برد.
ــته  ــن با بيان اين كه در يكي دو روز گذش ــي همچني روحان
عده اي هياهو و سر و صدا به راه انداختند، اظهار كرد: به دوستان 
و اعضاي دولت مي گويم بعضي اوقات بايد شرايطي پيش بيايد 
ــرايطي  ــا همه هر چه در دل دارند، بيرون بريزند. در چنين ش ت
ــوي، موافقان و مخالفان  ــانه ها، ياران ضعيف و ق مي توان رس

واقعي را بهتر شناخت.
ــجام،  ــت به دنبال وحدت، انس ــان كرد: دول وي خاطرنش
يكپارچگي و محبت بوده و معتقديم كه دولت، مجلس شوراي 
ــور و  ــالمي و قوه قضاييه براي اجراي قوانين و مقررات كش اس
ــت هاي كلي مورد نظر رهبر معظم انقالب، نبايد  اجراي سياس
بگذارند يك عده مسائل حاشيه اي را به عنوان مسائل روز مطرح 

كنند و بايد به دنبال مطالبات اصلي كشور و مردم باشيم.

ــاركت مردم را  ــر و اميد، حضور و مش ــس دولت تدبي رئي
ــرمايه بزرگ اجتماعي براي كشور دانست و گفت: حضور  س
ــاركت مردم بايد حفظ و تقويت شود.روحاني ادامه داد:  و مش
ــرمايه اجتماعي كه دستاورد بسيار  نبايد كاري كنيم كه اين س
بزرگي براي نظام است، صدمه ببيند. اين سرمايه اجتماعي را 
ــده بايد  كه با هدايت ها و بيانات رهبر معظم انقالب تقويت ش
حفظ و بيش از پيش تقويت كنيم.وي با يادآوري اين كه دولت 
از روز اول از انتقاد استقبال كرده و امروز بيش از ديروز و فردا 
ــتقبال مي كند، اظهار كرد: معتقديم  بيش از امروز از انتقاد اس
اگر انتقاد در جامعه نباشد، آن جامعه دچار انحراف شده و حتي 

ممكن است دچار فساد شود.

 اميدواريم نتيجه بررسي مجلس، اعتماد بيشتر 
به وزير علوم باشد

ــخنان خود به  ــس قوه مجريه در بخش ديگري از س رئي
ــتيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناوري اشاره كرد و گفت:  اس
ــوراي اسالمي و نمايندگان محترم مجلس هر جا  مجلس ش
ــش و استيضاح كنند. دولت اين  كه در قانون الزم بدانند پرس
ــته و به آن احترام مي گذارد و اميدوار  را حق قانوني آنها دانس

است نتيجه بررسي، اعتماد بيشتر به وزير علوم باشد.
ــردي اليق،  ــا فرجي دانا را ف ــزود: دكتر رض ــي اف روحان
ــر و بااخالق مي دانم و  ــرده، مدير و مدب ــمند، تحصيلك دانش
امروز بيش از آنچه در روز اول از لياقت هاي او مطلع بودم، در 

عمل، ويژگي هاي اخالقي ايشان را بيشتر لمس كردم.
ــور و نشاط  روحاني همچنين گفت: مهرماه و روزهاي ش
ــت و دلمان مي خواهد،  ــگاه ها نزديك اس در مدارس و دانش
ــتر در دانشگاه ها حضور فعالي  وزير علوم با قدرت و رأي بيش
ــد و فضاي علمي و ديني و اخالقي در دانشگاه ها  ــته باش داش

روز به روز تقويت شود.
رئيس جمهور در ابتداي جلسه هيأت دولت نيز با اشاره به 
ــيدن سالگرد شروع به كار دولت يازدهم و راي اعتماد  فرارس
مجلس شوراي اسالمي به كابينه، اظهار كرد: دولت همكاري 
و همدلي را با مجلس و قوه قضاييه در سايه هدايت هاي رهبر 

معظم انقالب، با جديت و قوت ادامه خواهد داد.

رئيس قوه قضائيه: درباره مفاسد 
سياه نمايي نشود

آيت اهللا آملي الريجاني در جلسه مسئوالن عالي قضايي گفت: 
ــه اي با مفاسد از  ــد به جاي آن كه مبارزه ريش گاهي به نظر مي رس
ــود، بحث ها در اين باره جنبه  ــد اقتصادي مطالبه ش جمله مفاس
ــي به نحوي  ــياه نمايي پيدا مي كند. براي تامين اغراض سياس س
ــود كه گويا همه جاي كشور را فساد گرفته است. وي  تعبير مي ش
ــد با  ــئولي مرتكب تخلف ش تاكيد كرد: ما ابايي نداريم كه اگر مس

فسادش برخورد شود و به جرايم وي رسيدگي كنيم. 

رهبر معظم انقالب در جمع روساى نمايندگى هاى ايران در خارج از كشور تاكيد كردند: كاري كه دكتر ظريف و دوستان شان شروع كردند و تا امروز هم خوب پيش رفتند، دنبال شود. 
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آقاى رئيس جمهور!

اين عبارات، انتقاد است يا تخريب؟
ادامه در صفحه 2

ــخنان  ــاى روحانى خيرخواهانه از جنابعالى مى خواهم س آق
خود در جلسه شوراى ادارى استان چهارمحال و بختيارى را كه 
با لحنى آكنده از عصبانيت بيان شد، دوباره مرور و به كارشناسان 

خبره اى ارجاع دهيد.
ــام دور زدن تحريم ها، نفت را  ــد: تحت ن ــا كه مى گويي آنج
ــنا  ــد و خوردند و ملت را دور زدند. (ايس ــد به عده اى و بردن دادن

(93/5/22
اگر در پايان دولت شما يا در نيمه راه با چنين عباراتى از شما و 
دولت يازدهم ياد كنند چه احساسى خواهيد داشت؟ عبارت فوق 
ــد در زمره كدام دسته بندى  هاى  را كه به نقل از جنابعالى ذكر ش

مرسوم مى توان قرار داد.
ــوزانه كرده ايد؟ قصدتان اصالح و خيرخواهى  ــما نقد دلس ش
ــده اند؟ به گروهى كه احتماال  ــت؟ مخاطبان تخريب ش بوده اس
ــكيل مى دهند تهمت و افترا زده ايد؟  ــه عددى بزرگى را تش جامع
ــاد عمومى را افزايش  ــن ادبيات و كلى گويى ها اعتم ــا تكرار اي آي
مى دهد يا مردم را نااميد مى سازد؟ براساس سنت الهى همان گونه 
كه درباره ديگران قضاوت مى كنيم بدانيم ديگران نيز به همان 

شيوه درباره ما و شما سخن گفته و قضاوت خواهند كرد.
ــوت  ــما حق مى دهم كه به دليل جايگاه اجرايى و كس به ش
ــاده از هر گونه  ــتان نه ــئوليتى كه ملت بر دوش روحانيت و مس
ادعايى درباره عملكرد دولت ناراحت شويد كما اينكه در موضوع 
معروف رانت 650 ميليون يورويى در دولت شما هم (كه توسط 
حسابرسان ديوان محاسبات هم تائيد شد) واكنش تندى نشان 
داديد و آن را شايعه و توطئه اي براي سرپوش گذاشتن بر مفاسد 
ــتار  ــه نوعي نمايندگاني را كه خواس ــته عنوان كرديد و ب گذش
ــريك در مفاسد مورد نظر گذشته  پيگيري اين موضوع بودند ش

معرفي نموديد.
پايان سخن آن كه دولت يازدهم كه تنها يك سال از عمرش 
را پشت سر گذاشته نبايد با مشغول كردن خود به حاشيه ها، متهم 
ــاد به گونه اي كه دستاويز، بهانه و كد  ــتگان به فس كردن گذش
جريان هاي ضدانقالب براي تضعيف كليت نظام اسالمي گردد 
ــاندن  ــكار عمومي متهم به «فرافكني»، كم تحملي و پوش در اف

نقاط ضعف خود گردد.
ــتي، موفقيت و كارآمدي دولت شما  فراموش نكنيم پاكدس
ــالمي و نظام برآمده از راي و  بايد برگي بر افتخارات انقالب اس

انتخاب مردم بيفزايد. و ان شاءاهللا چنين باد.

ديدار اول
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