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دستیار وزیر علوم :هیچ دانشجویی در دولت
تدبیر و امید ستاره دار نشد

...

ویژه های خراسان

رهبر معظم انقالب با بیان این که القای تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی ،صحیح و منطقی نیست ،تأکید کردند:

مذاکراتبااروپاییهاقطعنشودامانبایدمعطلبستهاروپاییماند

دستور ویژه دولت برای گسترش بازار
کاالهای ایرانی

رفتار و منش انقالبی با بیان حرف های نامعقول و ایجاد هیاهو کام ً
ال متفاوت است

با توجه به تاکیدات مسئوالن ارشد دولتی ،مقرر شده به
منظور تسهیل ماموریت های بازاریابی و گسترش بازارهای
بین المللی کاال و خدمات صادراتی کشور ،توسعه همکاری
های دو جانبه و منطقهای ،مطالعه و بررسی جامعه هدف
جهانی ،ارائه خدمات مشاورهای به صادرکنندگان و فعاالن
اقتصادی و نیز رفع موانع و مشکالت موجود برای انجام
بهینه ماموریت ها ،الیحه پیشنهادی تعدادی از اعضای
کابینه در خصوص اقداماتی چون اصالح ساختار سازمان
توسعه تجارت در دستور کار هیئت دولت قرار بگیرد.

حضرتآیتا...خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیصبح
روزگذشته (شنبه) در دیدار سفیران ،کارداران و مسئوالن
وزارت امور خارجه ،تأمین و حفظ منافع ملی به معنای
حقیقی را هدف اصلی سیاست خارجی خواندند و با بیان
بایدهاونبایدهایدیپلماسیدرنظاماسالمیافزودند:می
توان با روحیه صحیح انقالبی و دیپلماسی هوشمندانه و
هدفمند،روابطخارجیراگسترشدادوعناصرقدرتنظام
را به پشتوانه ای برای دستاوردهای سیاسی و دیپلماسی
تبدیلکرد.

خبر ناخوش مسئوالن برای واردکنندگان
اقالم غیرضروری

▪روحیه تازه سازی فعالیت ها در دستگاه دیپلماسی
گسترشیابد

یــک مقام مسئول اقتصادی بــا ارس ــال گــزارشــی بــرای
مسئوالن کابینه ،با یادآوری این که هم اکنون نیم در هزار
ارزش کاالهای وارداتی از واردکنندگان دریافت می شود،
از هیئت دولت خواسته است کارمزد ثبت سفارش ها را
افزایش دهد یا طیفی را به تصویب دولت رساند تا براساس
آن ،اقالم موضوع مواد اولیه و ماشین آالت تولیدی که نمونه
ساخت داخلی ندارند با نرخ متفاوتی از کاالهای مصرفی
مشمول دریافت کارمزد شوند.

چهره ها و گفته ها

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که برخیاز جریانهای سیاسی
مطرح میکنند که ایــن شفا فسازی از ســوی شما
به نوعی بــرای آینده و شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری اســت  ،گفت :به
آ نهــایــی کــه نگرانی این
مطلب را دارن ــد بگویید
خیالشان راحــت باشد،
کاندیدایریاست
جـــــمـــــهـــــوری
نمیشوم/.ایلنا
علیعلیزادهتحلیلگرسیاسیمقیملندندرواکنش
بهمستندبی.بی.سیدربارهجنگایرانوعراقنوشت:
مسلما دولت نوپای ایران در مدیریت هشت سال دفاع
مقابل جهان خطا داشته .اما آیا تلویزیون دولت بریتانیا
که فقط یک ماه بعد از حلبچه فروش سالح به صدام را
دوبرابر کرد در مقام نقد این
خطاهاست؟ آیــا آقای
باستانی نباید اول
دودقیقهبرنامهدرباره
نقش دولت بریتانیا
در کشتن جــوانــان
ایــرانــی در جنگ می
ساخت؟/توئیتر

ایرنا-دستیارویژهوزیرعلوم،درامورحقوقشهروندیگفت:پیروتاکیدرئیسجمهوربهوزیرعلوم،مبنیبراینکهنبایددانشجویستارهداریدردولتتدبیروامید
وجودداشتهباشد،هیچدانشجوییدرایندولتستارهدارنشدهاست.فریدونجعفریافزود:نشستهایمتعددیبرایحلمشکلایندانشجویانبرگزارشده
است،همچنینوزیرعلومکمیتهایدربارهپیگیریوضعیتآنانتشکیلدادهاستودانشجویانستارهدارازدولتهایقبلوازچندینسالپیشوجودداشتند.

رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به
شرایطکنونیوجبههگستردهایکهضداسالموجمهوری
اسالمیایرانشکلگرفته،تالشدیپلماسیرادربردارنده
اجر الهی و افتخاری تاریخی و ملی در دفــاع از حقانیت
ملت ایران دانستند و گفتند :در چالشها ،انسان غیرتمند
و صبور و خردمند ،بر تالشها و حجم و کیفیت کار می
افزاید،بنابراینبایدروحی هتازهسازیفعالیتهادردستگاه
دیپلماسیگسترشیابد.حضرتآیتا...خامنهایافزودند:
حفظسالمتدینیوطهارتروحیومعنویخودوخانواده
و پایبندی رفتاری و گفتاری به مسائل شرعی از مهم ترین
وظایفمسئوالنوکارکنانوزارتامورخارجهبهویژهسفرا
و اعضای نمایندگیهای ایــران در خارج است.ایشان با
تأکید بر این که دستگاه دیپلماسی بخش اصلی سیاست
خارجیکشورونمایبیرونینظامجمهوریاسالمیاست،
خاطرنشان کردند :وزارت امور خارجه و بهویژه سفرا باید
عمیق ًا به ارزش های اسالم و انقالب پایبند باشند و رفتار و
گفتارآنان،منعکسکنندهاینارزشهاباشد.رهبرانقالب
دیپلماسی
اسالمی در ادامــه تبیین بایدها و نبایدهای
ِ
نظام اسالمی ،شرط الزم برای نمایندگان دیپلماسی را
برخورداری از روحیه قوی و مستحکم ،امید به آینده و بهره
مندی از احساس حقانیت برشمردند و با اشاره به موضوع
مهم منافع ملی ،گفتند :هدف اصلی و واقعی دیپلماسی،
حفظمنافعملیاستوتعاملیاتقابل،تنهاروشهاییبرای
تأمینمنافعملیهستند.حضرتآیتا...خامنهای،منافع
ملی را برگرفته از سیاستهای اصلی و ارزش های نظام
دانستندوتأکیدکردند:دستگاهدیپلماسیبایدمنافعملی
راحفظوتأمینکند.
▪سخنان رئیس جمهور در سفر اخیر به اروپا حاکی از
رویکردنظاماست

ایشان ،سخنان رئیس جمهور را در سفر اخیر به اروپا مبنی
بر این که «اگر نفت ایران صادر نشود ،نفت هیچ کشوری در
منطقهصادرنخواهدشد»سخنانیمهموحاکیازسیاستو
رویکردنظامبرشمردندوافزودند:وظیفهوزارتامورخارجه
پیگیریجدیاینگونهمواضعرئیسجمهوراست.
▪القای تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی ،صحیح و
منطقینیست

رهبر انقالب اسالمی در ادامه به موضوع «دیپلماسی

شدت وقاحت آن ها حیرت می کند.
▪کشورهایفراوانیباآمریکارابطهدارندامابامشکالت
فراوانیدستبهگریبانند

رهبر انقالب اسالمی تصور حل مشکالت کشور با مذاکره
یارابطهباآمریکاراخطاییواضحخواندندوافزودند:آمریکا
با اصل نظام اسالمی مشکل اساسی و مبنایی دارد ،ضمن
این که کشورهای فراوانی در آفریقا ،آسیا و آمریکای التین
هستند که با آمریکا رابطه دارند اما همچنان با مشکالت
فراواندستبهگریبانند.
▪حضورمنطقهایعقبهراهبردیکشورمحسوب
میشود

ایدئولوژیک» اشاره و خاطرنشان کردند :برخی به غلط،
سخن از لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی به میان می
آوردند ،در حالیکه دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی
ندارد و القای تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی ،صحیح
و منطقی نیست .حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر این
که هدف از تشکیل جمهوری اسالمی حفظ منافع ملی،
استقالل ،آزادی ،عدالت اجتماعی ،قدرت و امنیت ملی
است ،افزودند :ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع
ملی اســت و هویت یک ملت محسوب می شود.رهبر
انقالب اسالمی با اشــاره به وجود ایدئولوژی در رفتار
و سیاستهای دولت های غربی ،گفتند :آمریکاییها
در سخنان خود بارها از عبارت «ارزش های آمریکایی»
ایدئولوژی آن ها و برگرفته از
استفاده می کنند که همان
ِ
اعالمیه استقالل آمریکاست و در کشورهای اروپایی نیز
تفکرات ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیتهای سیاسی آن
ها حاکم است .ایشان ارتباط خردمندانه ،هوشمندانه،
هدفمند و منطقی با جهان را برخاسته از نگاه اسالمی
نظام و کام ً
ال منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک خواندند.
▪رفتارومنشانقالبیبابیانحرفهاینامعقولوایجاد
هیاهوکام ً
المتفاوتاست

رهبر انقالب اسالمی تحقق و بروز روحیه انقالبی را در
تعامالت و رویکردهای دیپلماتیک ضــروری دانستند
و افزودند :دیپلمات ایرانی باید به انقالب افتخار کند و

در تعامالت کاری او« ،عزت ،احساس اقتدار و اعتماد به
نفس» به روشنی مشاهده شود که البته این رفتار و منش
انقالبی با بیان حرف های نامعقول و ایجاد هیاهو کام ً
ال
متفاوت است .حضرت آیتا ...خامنهای در تبیین ضرورت
برخورداری سفیران و دیپلمات های ایرانی از احساس
حقانیت ،به موضوع جنگ روانی بیوقفه دشمنان اشاره
کردندوافزودند:بایدبااحساسحقانیتوباآگاهیوتسلط
در مباحث چالشی ،پاسخ های قاطع و منطقی به اتهامات
بیگانگانداد.
▪دستورکارجنگروانیمستمردشمنانعلیهایران

ایشان ،متهم کردن دایم ایــران به یک مسئله منفی را
دستور کار اصلی جنگ روانی مستمر دشمنان خواندند
و افزودند :برای تحقق این هدف« ،ایران هراسی ،ایران
ستیزی ،ایــران گریزی ،اتهام نقض دموکراسی ،نبود
آزادی و نقض حقوق بشر» مدام در تبلیغات بیگانگان
تکرار می شود.حضرت آیــتا ...خامنهای با اشــاره به
جنایات اروپاییها و غربیها در مستعمرات گذشته،
محدود بودن دموکراسی در غرب به مقررات و یا نظر
مراکز خاص ،وجود دیکتاتوری حزبی در آمریکا و برخی
کشورهای اروپایی و نیز جنایات فعلی غربیها از جمله
همدستی با سعود یها در کشتار مردم یمن افزودند:
ِ
وقاحت
غربیها مظهر نقض حقوق بشر هستند اما با
تمام ،ایران را متهم می کنند بهگونه ای که گاه انسان از

خبر مرتبط
ظریف :معطل اروپا نمی شویم
وزیر امور خارجه تأکید کرد :الزم است با دیگر اعضا رایزنی کنیم تا برجام باقی بماند ولی معطل اروپا نمیشویم .به
گزارش ایلنا ،محمدجواد ظریف شامگاه دیروز در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل با بیان این که
برجام فقط دستاورد سیاسی نداشت بلکه دستاورد اقتصادی هم به همراه داشت ،گفت :الزم است با دیگر اعضا
رایزنی کنیم تا برجام باقی بماند ولی معطل اروپا نمیشویم قرار است با هم همفکری کنیم تا از اجماع جهانی علیه
آمریکا برای حفظ بازارهای صادراتی کشور و نیازهای کشور استفاده کنیم .ظریف گفت :الزم است اروپا اقدام عملی
انجام دهد ولی هنوز کار خاصی نکرده است .وزیر خارجه گفت :هنوز در حوزه عملیاتی به اندازه کافی اقدامی از سوی
غرب ،اروپا و اعضای باقی مانده برجام که شامل چین و روسیه میشود ،ندیدیم.

حضرت آیتا ...خامنهای در تبیین دشمنی عمیق آمریکا
با جمهوری اسالمی خاطرنشان کردند :آمریکاییها به
دنبال بازگشت به موقعیت و جایگاه خود در ایران قبل
از انقالب هستند و به کمتر از این هم راضی نخواهند
شد .ایشان مخالفت آمریکا با «توان هسته ای و قدرت
غنی سازی باال و نیز حضور ایــران در منطقه» را ناشی
از خصومت عمیق آن ها با عناصر اقتدار نظام اسالمی
برشمردند و افزودند :حضور منطقهای جزو عناصر قدرت
و امنیت ایران است و عقبه راهبردی کشور محسوب می
شود ،به همین علت دشمنان با آن مخالفند.
▪مذاکرهباآمریکاهیچفایدهایندارد

رهبر انقالب با اشاره به بیان مکرر غیرقابل اعتماد بودن
آمریکا از زبان مسئوالن کشور افزودند :بنده از قدیم این
نکته را خاطرنشان می کردم که روی حرف و حتی امضای
آمریکاییها نمی تــوان حساب کــرد ،بنابراین مذاکره با
آمریکاهیچفایدهایندارد.ایشانفعالکردنظرفیتهای
استفادهنشده یا کم استفاده شده در کشور را مهم دانستند
وافزودند:مذاکراتبااروپاییهاقطعنشودامانبایدمعطل
بسته اروپایی ماند بلکه باید کارهای فراوان الزم در داخل
کشور را دنبال کــرد .رهبر انقالب اسالمی ،گسترش
ارتباطات چند جانبه و بهویژه دو جانبه و توجه خاص به
تشکل های منطقه ای را ضروری خواندند و افزودند :سفرا
و نمایندگان ایران در خارج باید به ظرفیتها و تواناییهای
ملت و کشور کام ً
ال واقف باشند.حضرت آیتا ...خامنهای
با اشاره به اذعان اخیر مقامات آمریکایی درباره استعداد
ملت ایران افزودند :از چندین سال قبل تأکید می کردم که
استعداد ایرانی از متوسط استعداد دنیا باالتر است ،این
واقعیتیکظرفیتمهمداخلیاست،همچنانکهایمان،
شجاعت ،ایثار و افتخار ملت به ارزش ها از دیگر عناصر
تواناییهایایراناست.ایشانارتباطبادانشمندان،رجال
سیاسیغیردولتیوفعاالناقتصادیدیگرکشورهاراجزو
روشهایرایجدیپلماسیدرجهانبرشمردندوافزودند:با
اینروشهامیتوانگسترهفعالیتهایدستگاهسیاست
خارجی را گسترش داد .رهبر انقالب اسالمی همچنین
قدرتمیدانیراپشتوانهدیپلماسیخواندندوافزودند:مهم
ایناستکههرگونهعنصراقتداربهنوعیدستاوردسیاسی
واقتصادیتبدیلشود.

...

گفتوگو
باتأکیدبراینکهخواستههایمانرابهصورت
قانونیپیگیریمیکنیم

مولویعبدالحمید:منافعملیبرمنافعاقوام
ومذاهبترجیحدارد
امــام جمعه اهل سنت زاهــدان در گفت و گویی به تشریح
دیدگاه های خود دربــاره مسائل جــاری کشور پرداخت.
مولوی عبدالحمید که با روزنامه اعتماد گفت و گو می کرد،
تأکیدکرد:مادرخصوصمنافعکشور،مسائلملیراحتیبر
مسائلقومیومذهبیترجیحمیدهیم.معتقدیمکههرجاکه
منافع کلی ملت ایران هست ترجیح و اولویت دارد .بعدازآن
منافع اقوام و مذاهب باید رعایت شود .این چهره برجسته
اهل سنت با اشاره به این که معتقدیم امنیت کشور نباید به
هم بخورد ،افــزود :امنیت و وحدت کشور باید حفظ شود.
وحدت را هم حفظ میکنیم .ما خواستههایی مهم داریم و از
لحاظسیاسیوقانونیخواستههایمانراپیگیریمیکنیم.
وی در ادامــه تأکید کرد :ما با این که گفتوگو با مخالف و
موافقراصحیحمیدانیماماهماکنونمذاکرهباآمریکارابه
مصلحتنمیدانیموآنراتوصیهنمیکنیمچراکهاینمذاکره
مسئلهایراحلنمیکند.دولتآمریکاشرایطیبرایایران
تعیینکردهکهعمالبرایدولتقابلپذیرشنیست.
مولوی عبدالحمید در ادامه تأکید کرد :ما برای اصالحات
هزینه کردیم چون فکر میکنیم اصالحطلبان فکرشان
بازتر است ،دیدشان بازتر است ،نه این که ما با اصالحطلبان
خویشاوندیداشتهباشیم.ویدرعینحالافزود:بایدبگویم
که ما از اصالحطلبان گالیه داریــم .اصالحطلبان برای ما
هزینهنکردندآنگونهکهبایدبکنند.
امــام جمعه اهل سنت زاهــدان با بیان این که در دور دوم
برخالفانتظار،آقایروحانیخیلیسستعملکرد،گفت:
وزارتکشوردرایندورههیچکاریانجامنداد.وزارتخانههای
دیگر هم همینطور .دفعه قبل تعدادی فرماندار در مناطق
مختلفسنینشینمنصوبکردنداماایندفعهوزارتکشور
کاریانجامنداد.خیلیضعیفعملکردندومردمنگرانند.
وی در ادامه درخصوص سفرهای خارجی اش گفت :ما هر
وقت از ایران خارج شدیم با هیچ رسانهای صحبت نکردیم
و همیشه اعتقاد داشتیم حرفی اگر داریم باید در همینجا
بزنیم .مولوی عبدالحمید در ادامه افزود :چند سال پیش در
مکهمکرمهملکعبدا...ضیافتیداشتکهازجاهایمختلف
افراد را دعوت کردند .پرسید که وضعیت اهل سنت در ایران
چطور است؟ من گفتم الحمدهلل .به خاطر این که اعتقاد
دارم نیازی نیست که ما حرفمان را به ملک عبدا ...بزنیم ما
حرفمان را این جا به آقای روحانی میزنیم .وی در پاسخ به
سوالی راجع به محدودیت هایی که برای سفر دارد ،گفت:
«من بهبعضیازشهرستانهانمیتوانمسفرکنم.خارجهمبه
غیرازحجعمرهجایدیگرنتوانستمبروم.امسالمیخواستم
بهقطربروم...بهتهرانکهآمدمفهمیدمکهراضینیستند».
▪حتی بهیکوجبازاینخاکهمخیانتنمیکنیم

وی تاکید کرد :ما دلسوز کشور و ملت ایران هستیم ،غرض
نداریم .وابستگی به هیچ جا نداریم اگر کل دنیا را هم به ما
بدهند به یک وجب از این خاک هم خیانت نمیکنیم.این
اعتقاد ماست .ما ناامید نمیشویم .امیدواریم مسئوالن هم
بهایننتیجهبرسند.

احــــــــــمــــــــــد حکیمیپور دبیرکل حزب اراده
ملتبااشارهبهاینکهجریاناصالحاتبهنتیجهایبرای
حمایتنکردنازروحانینرسیده
است،گفت:جریاناصالحات
همچنانحامیروحانیاست
و اساسا مطرح شدن خروج
جهانگیریدرجهتتضعیف
دولت است/ .باشگاه
خبرنگاران
سهیال جلودارزاده عضو فراکسیون امید مجلس
تصریح کرد :هم اکنون هم بعضی مسئوالن به جای
این که کمر همت ببندند و سعی کنند مشکالت را رفع
کنند به فکر مجلل زندگی کردن و حفظ کالس کاری
خود با سفرهای  VIPهستند
و رقمی که بــرای تشریفات
در نظر گرفته میشود با
ک ــش ــوری مــشــابــه ما
مــطــابــقــت نــــدارد.
/ایلنا
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