
بنابر آخرین نظر سنجی موسسه امریکایی آی پُز میزان رضایت از عملکرد 
یازده درصد  با   - بهمن 93  تا  آبان   - ماهه  فاصله 4  در  روحانی  حسن 

کاهش به رقم 49 درصد رسیده است.
موسسه)Information and Public Opinion Solutions LLC(  موسسه 
ای خصوصی است که بخاطر پیش بینی نتیجه اش در شب 22 خرداد از 
انتخابات 92 با دقت باال در میان اصالح طلبان شهرت یافت.این موسسه 
ارائه دهنده خدمات پژوهشی ، مشاوره ای و بازاریابی است.و بر طبق نظر 
سنجی قبلی خود،میزان ایرانیان حمایت کنندگان از توافق هسته را 86 

% ارزیابی کرده بود!
صرف نظر از میزان دقت و اعتبار واقعی موسسه مذکور اما این مهم که 
میزان محبوبیت حسن روحانی ریاست محترم جمهور در یکسال گذشته 
از  بوده و به خصوص در ماه های اخیر و پس  با کاهش مواجه  همواره 
عدم توافق جامع در 3 آذر 93 و تمدید مجدد توافق ژنو ، با افت شدیدی 
مواجه شد ،حقیقتی غیر قابل انکار است.این مطلب حتی از استقبال  که 
در سفر اخیر ایشان به قم هم شاهد آن بودیم کامال قابل در یافت است.اما 

به واقع دالیل این امر چیست و این آمار حکایت از چه دارد؟
مهمترین  شاید  که  نکته  1.اولین 
به  که  است  آن  باشد  نیز  نکته 
اساسا  نظران  صاحب  عقیده 
  84 و   76 برخالف   92 انتخابات 
در  نداشت.یعنی  گفتمانی  پیروز 
نتوانست  گفتمانی  92هیچ  سال 
ایرانی  جامعه  اجتماعی  فضای  بر 
 76 انتخابات  شود.در  مسلط 
در  و  اصالحات  و  آزادی  گفتمان 
مردم  و  عدالت  گفتمان   84 سال 
باوری بر فضای سیاسی - اجتماعی 
غلبه کرد اما پیروزی شخص حسن 
روحانی کامال غیر گفتمانی و تنها 
به دلیل تکثر کاندیداهای اصولگرا 
نفع  به  عارف  کشیدن  کنار  و 

بود.در  وی  از  خاتمی  و  هاشمی  حمایت  و  روحانی 
اثبات این مطلب می توان به صحبتهای سعید حجاریان در فاصله یک ماه 
بعد از انتخابات اشاره کرد که گفت : »مفهوم اعتدال یک مفهوم گنگ 
است.«بنابراین از ابتدا »اعتدال« یک گفتمان نبود و ما به ازای اجتماعی 
نداشت و به همین دلیل ماهیت آراء حسن روحانی به شدت شکننده و 
بر  فراموش کرد که  نباید  بود.هرگز  آرایی وی بسیار ضعیف  چسبندگی 
انتخابات 76 و 84 در سال 92 مجموع آرای شخص پیروز تنها  خالف 
250 هزار رای بیش از مجموع آرای رقبای او بود و حسن روحانی با کمتر 

از %2 آرا انتخابات را برد.
انتخابات  از  نکته ای که در تحلیل شرایط روحانی پس  2.اما مهمترین 
اشتباه دولت در»چیدن همه تخم  استراتژی  اشاره کرد،  به آن  می توان 
مرغ ها در یک سبد« است.به بیان دیگر در یکسال و نیم گذشته بیش 
از آنکه دولت در حوزه های مختلف دارای برنامه جداگانه بوده و با تکیه 
به توان داخلی و تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی به دنبال گشایش در 
امور معیشتی مردم باشد؛ تمام تمرکز خود را معطوف به مذاکرات کرده 
و شاه کلید توفیق در فضای کسب و کار و رونق اقتصادی را صرفا در گرو 

موفقیت در مذاکرات دانسته است.بی توجهی به دیگر ابعاد اداره کشور 
کار  امریکا،  به  نسبت  نقاط خیالی« و خوشبینی کورکورانه  به  و »تکیه 
را بدانجا رساند که با توطئه سقوط شدید قیمت نفت،کالف سر در گم 
اقتصاد کشور بار دیگر پیچیده تر شد و نه تنها تکیه به مذاکرات گره کور 
اقتصادی را باز نکرد بلکه غربی ها به قصد تحت فشار قرار دادن ایران و 
کسب امتیاز های بیشتر  با انجام توطئه نفتی عمال ایران را در تنگنای 
بیشتری قرار دادند که همین امر باعث افزایش فشار اقتصادی به اقشار 

مختلف و نارضایتی گسترده مردم از این بی تدبیری دولت شد.
3. بازوهای رسانه ای دولت نیز به طبع تفکر رایج میان مسئوالن به تبلیغ 
هر چه بیشتر این گزاره پرداختند.به طوری که با القای شدید و بمباران 
رسانه ای نشریات و سایت های وابسته ، و عدم وجود صدای مخالف - به 
خصوص در صدا و سیما و رسانه ملی - به بسیاری از مردم اینگونه منتقل 
شد که موفقیت در دستیابی به توافق در آذر 93 ،کلید حل مشکالت و 
رونق اقتصادی است.پس از تلقین این موضوع و سوق پیدا کردن فضای 
بازار  روانی جامعه به این سمت ؛ شوک عدم دستیابی به توافق مذکور 
بورس را به طور غیرقابل وصفی تحت تاثیر گذاشت و بازار سرمایه سقوط 
آزادی را تجربه کرد که در چند 

سال اخیر بی سابقه بود.
شدید  افت  عوامل  دیگر  4.از 
رفتار  دولت؛  اجتماعی  پایگاه 
شخص  الخصوص  علی  مسئولین 
رئیس جمهور در مواجهه با انتقاد 
نخبگان  های  بود.نقد  وارده  های 
و  یکسال  در  دانشگاه  اساتید  و 
پس  خصوص  به  و  گذشته  نیم 
از توافق ننگین ژنو، که نقش بی 
قطبی  »دو  شکستن  در  بدیلی 
محرم و نامحرم« در بحث هسته 
ای داشت و به آگاه سازی مردم 
و  دانشگاهی  جامعه  ویژه  به  و 
با  کرد  شایانی  کمک  نخبگانی 
مواجه  ها  دولتی  سنگین  هجمه 
شد و جناب روحانی نیز با ادبیاتی سخیف و به دور از شان حقوقدانی که 
رئیس جمهور همه مردم ایران بود به شدیدترین شکل ممکن با این نقد 
های مشفقانه و دلسوزانه برخورد کرد و مدام تعبیرات تندی را خطاب 
به منتقدین به کار برد.تعبیراتی   همچون»بی سواد«،»بی شناسنامه«،»بی ک

ار«،»متوهم«،»کم عقل«،»کودک«،»هوچی باز«،»بزدل«،»ترسو«،»عصر 
حجری«،»تازه به دوران رسیده« و نهایتا حواله همه منتقدان به جهنم! 
،سهم به سزایی در روگردانی مردم و مخصوصا نخبگان و دانشگاهیان از 

دولت داشت.
جالب تر آنجاست که دولت یازدهم به این موارد هم کفایت نکرده و با 
شکایت از اساتیدی همچون دکتر سعید زیباکالم وی را تا پای محاکمه 
بود  رسید  پیروزی  به  بیان  آزادی  ادعای  با  که  کشاند.دولتی  دادگاه  در 
اش  مخالفان«!  دهان  بستن  از  خدا  به  می برم  »پناه  شعار  دیگر  اکنون 
حنایی نداشت و همین عملکرد خالف شعار های انتخاباتی ضربه شدیدی 

به بدنه اجتماعی و مقبولیت عمومی آن وارد ساخت.
5.نکته بسیار مهم  خطری است که  

خانه تکانی عید از نوع شهداییچرا محبوبیت روحانی به شدت افت کرد ؟

عجب ماهیست این ماه اسفند! 

ابراهیم همت
شهادت: 17اسفند

مهدی باکری
شهادت: 25 اسفند

امیر حاج امینی
شهادت: 10 اسفند

عبدالحسین برونسی
شهادت: 23 اسفند

عباس کریمی
شهادت: 24 اسفند

حجت ا.. رحیمی
شهادت: 18 اسفند

همان یک دست کفاف می کرد برای 
هجمه ی دعاهای عاشقانه ات....

افسوس که من با همین دو دست 
سالم...

باز دعاهایم از الی قنوتم
 می ریزد روی زمین...

حسن رحیم پور ازغدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته گفت :
اینگونه ادامه دهیم تا آخر گرفتار نفت و بیماری بچه پولدار نفتی که در ادامه به بچه بی غیرت 

بین المللی تبدیل می شود هستیم. 
وی در ادامه به موضوع مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: 
رهبری چند بار گفتند اینقدر مساله را به هسته ای پیوند نزنید.  
آنها می گویند ایران اگر توان غنی سازی داشته باشد قدرت اول 
هسته ای خواهد شد و نرخ انرژی و نفت را اداره خواهد کرد. اینها 
می خواهند تا 15 10- سال ما را به دنبال سراب بدوانند.  این می 
شود مثل این که کسی بیایید و خانه شما و جیب شما را بزند 
بهانه ندهیم.  آنها  به  برود.  آن وقت می گویند می خواستیم  و 
دشمن اگر روزی بیاید و بگوید دیگر بهانه ای ندارم احمق است. 

صادق خرازی مشاور ارشد خاتمی در دوران ریاست جمهوری و رییس حزب 
اصالح طلب ندا و از نزدیکان تیم مذاکرات هسته ای در اظهاراتی گفت:

در مورد تعلیق تحریمهای بین المللی علیه ایران، منطقی است که »ما قدری انعطاف 
داشته باشیم.

»در حال حاضر بحث روی مدت زمانی که قرار است موضوع )تحریم ها( حل و فصل 
شود«، دور می زند.

خرازی گفت که در حال حاضر فقط »تعلیق« تحریمهای اقتصادی امکان پذیر است، و 
این در یک فرایند راستی آزمایی، که ایران امیدوار است بیشتر از 10 سال نباشد، اجرا 
می شود.او افزود: »راستی آزمایی برای ژاپنی ها 23 سال به طول انجامید، برای برزیل 
18 سال و در مورد آفریقای جنوبی هم حدود 16 سال. در   نهایت با چانه زنی هایی که 

صورت گرفته احتماال این پروسه در مورد ایران حدود 10 سال خواهد بود.«

فقط تعلیق تحریم ها امکان پذیر است و نه رفع کامل آن!تبدیل بچه پولدار نفتی به بچه بی غیرت بین المللی

در پِس یاد محرم، پیراهن عزا و شال عشق بازی با بانوی آفتاب، 
این  زندگی   تاریخ  در  عاشورائی دگر  بر  نشانی دیگر می شود 
بیابانهای غروِب دلتنگی  أبیها...مادِر دختِر در  زمین. مادِر مادر 
برچسِب  چه  ام  زندگی  سلوک  در  ...یادش  دهم  روز  هاِی 
که  یادش،  فقط  نه  و  یادش  است...  کرده  ُمهر  را  افتخارآمیزی 
است.  نشسته  دلم  ی  طاقچه  بر  محکم  اش،  زندگی  ی  تمامه 
منتظرش هستم... فاطمیه ی فاطمه، بیا که شفیعه ام شوی تا 
حوالی آسمان... اشکی بر گونه و زمزمه ی دلتنگی در اوج. شب 
تاریک و بیِم.....و گردابی در مدینه. یا لَیَتنا بودیم در...یادم می 
دیگر....باکری که چه  روزی  پنج  و  هفتاد  روایت  و  مدینه  افتد 
الله ی بی-نشانی شد مانند قائده اش فاطمه اطهر... در گوشه 
جمکران دلت، یادی بخیر کن از چفیه و غربت اروند روِد دل 
های شهدا...از ماجرای کوچه، سی و چهار  اهلل اکبر و سی و سه 
سبحان اهلل و الحمدهلل...مردی می آید و بقیع احیا می شود با 
چند چراغ و دل تو تا دیگر تاریک نباشد، تا خواهراِن فاطمی 
ام، از نزدیک و نه از پشت پنجره های حسرت با خاک او انس 
بگیرند...کربالي پنج جان می گیرد در کنار ارونِد بنی هاشم ... 
و من اطمینان دارم که اسمشان بر صحنه ی دل و در لحظات 
است...ما هنوز  بیرون همراهمان  و  وسوسه های شیطاِن درون 
یابد  امتداد  و  هم خواهیم گذاشت که قصه عشق سروده شود 
راه کربال و تو نگذار فاطمه ی دلت تنها نماند... زهرا را هنوز هم 
می شود یاری کرد؛ یعنی در دانشگاه، به لسان و قلمت و قدمت 
التماس کن تا بجنگد...هنوز دشمن در پی شهیِد دختر رسول 
خوبی هاست... دشمن، بر روی پشت بام که نه، در درون خانه 
آمده است... در گردان خداوند شو و باش...شمیم بقیع می آید...

بر جبهه ی دل، سربند »یا فاطمه« بربند و بدان که هر لحظه 
کربالئی چهار است و فتح المبین. به خط بزن با نوای یا فاطمه

قبله کمی متمایل است اما به کدامین سمت؟
چند خطی برای چراغ های بقیع

جامع  توافق  درباره  و  ایران  با  هسته ای  مذاکرات  درباره  وندی شرمن  و 
گفت: تحریم ها برای مدت بسیار طوالنی 
علیه ایران باقی می ماند. وی تاکید کرد: 
درباره  ایران  علیه  ما  تحریم های  تمام 
»حقوق  و  تروریسم«  از  »حمایت 
نگرانی ها  تمام  می ماند؛  باقی  بشر« 
خاورمیانه  بی ثبات سازی  درباره 
یک  برای  مساله  این  و  می ماند  باقی 
زمان بسیار بسیار طوالنی باقی می ماند!

درباره  آمریکایی سپس  ارشد  مقام  این 
سخن  مذاکرات  در  واشنگتن  شرایط 

اینکه به جزئیات اشاره کند، محورهای کلی توافق  گفت و بدون 
مطلوب آمریکا را تشریح کرد. این محورها عبارتند از:

1ـ ایران نباید اجازه تولید پلوتونیوم سطح تسلیحاتی را در رآکتور 
ایران چطور  اینکه  مورد  »در  گفت:  باره  این  در  وی  باشد.  داشته  اراک 
می تواند رآکتور اراک را به نحوی تغییر دهد که برای اهداف متفاوتی مورد 

استفاده قرار گیرد، در حال مذاکره هستیم.«
اراک،  رآکتور  بازطراحی  موضوع  پذیرش  اعالم  با  ایران  که  حالی  در 
ها،  امریکایی  اما  پذیرفت  را  رآکتور  این  ظرفیت  کاهش  پیشنهاد  رسما 
می خواهند که موضوع پلوتونیوم به کلی منتفی شود و ایران از اورانیوم 
اقدام، عمال  این  با  این رآکتور استفاده کند.  به عنوان سوخت  غنی شده 

رآکتور اراک تغییر ماهیت داده است!
2ـ »ایران نباید از مجتمع هسته ای فردو برای غنی سازی استفاده کند. 
ایران تنها در مجتمع نطنز امکان غنی سازی خواهد داشت.« این موضوع 

نیز به صورت کلی آمده است 

محلی  تنها  فردو  تاسیسات  تا  می آورند  فشار  ایرانی  تیم  به  آمریکایی ها 
برای تحقیق و توسعه پیرامون ساختار و طراحی یک نوع سانتریفیوژ باشد!

به  با رسیدن  ایران دست کم یک سال  باید موجب شود  توافقی،  3ـ هر 
مقدار کافی مواد اتمی الزم برای یک بمب فاصله داشته باشد.

آمریکایی ها موضوع انتقال سوخت ایران به خارج از کشور )روسیه( را تمام 
شده دانسته و می خواهند حجم انباشت ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران 

بیشتر از 500 کیلوگرم نباشد.
به میزان  ایران،  اورانیوم کنونی  تعداد سانتریفیوژهای فعال و ذخایر  4ـ 

»قابل مالحظه ای کاهش« می یابد.
درباره سانتریفیوژها نیز آمریکایی ها یک دوره زمانی 15 ساله را در 
نظر گرفته اند. در این دوره ایران تا 10 سال آینده اجازه نخواهد 
بیشتر  داشت 

از
هزار   5
ژ  یفیو نتر سا
در  اول  نسل 
داشته  اختیار 

باشد 
5ـ  ایران باید 
بازرسی های  با 
از  بی سابقه 
همچنین  و  اورانیوم  آسیاب های  و  معادن  همچنین  و  تولید  تأسیسات 

مراکز مشکوک، موافقت کند.
6 ـ آمریکا به دنبال توافقی است که در آن، کاهش تحریم های مد نظر 

ایران، »در یک دوره  زمانی، مرحله بندی شده است.«

انتشار خبر شهادت سردار سپاه اسالم شهید »علی رضا توسلی« فرمانده 
شجاع »تیپ فاطمیون« در منطقه درعا در سوریه، بار دیگر نام رزمندگان 
دالور افغان را که در سال های اخیر نبرد سوریه نقشی تعیین کننده ایفا 
کرده اند، سر زبان ها انداخت.وی که در سال های گذشت با سازماندهی 
رزمندگان افغان از سراسر جهان به خیل مدافعان حرم آل اهلل پیوسته 
بود، به عنوان فرمانده »تیپ فاطمیون«، تیپ مخصوص رزمندگان افغان 
فرماندهان  اعتمادترین  قابل  از  یکی  عنوان  به  سوریه،  نبرد  در  حاضر 
می شد. شناخته  سلیمانی  سردار  وثوق  مورد  و  سوریه  نبرد  میدانی 

فرمانده  ابوحامد،  به  سردار رشید اسالم شهید علیرضا توسلی، معروف 
تیپ فاطمیون روز شنبه 9 اسفند 93، در جریان 
آزادسازي تپه تل قرین در حومه درعا، به دست 

النصره به شهادت رسید.  تروریست هاي جبهه 
وی در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز 
حضور  اسالمی  انقالب  از  دفاع  جبهه  در 
نبرد  رزمندگان  از  یکی  حارس  داشت. 
سوریه، درباره شهید ابوحامد فرمانده تیپ 

فاطمیون اینطور نوشته  :

پارسال در موکب حرم حضرت زینب)س( داشتم با آقای خزاعی مکتب 
دالور  زد: سالم  داد  و  کرد  قطع  را  ناگهان حرفش  کردم.  می  صحبت 

سالم فرمانده
آویزان  گردنش  به  دستش  که  کرد  بغل  را  مردی  و  رفت  دوید  دیدم 
بود و شبیه برادران افغان بود. بعد آوردش داخل موکب و برایش چای 
آورد. مرد هم با تواضع خاصی چای رو خورد و مثل آدم های خجالتی 

خداحافظی کرد و رفت زیارت. گفتم این شخص را معرفی کنید.
بزرگیش  در  می  گفت  فاطمیون.   دالور  فرمانده  توسلی  آقای  گفت 
همین بس که در یک عملیات که چند گردان با هم عملیات کرده و 
همه گردان ها بجز گردان فاطمیون شکست خورده بودند، از 
حاج قاسم سلیمانی سوال شد که نبرد را ادامه بدهیم یا 

عقب نشینی کنیم.
حاج قاسم پاسخ جالب توجهی داده و پرسیده بود: آقای 
توسلی در عملیات هست؟ پاسخ شنیده بود: بله به 

عنوان فرمانده گردان فاطمیون عمل می کند.
حاج قاسم پاسخ داده بود: پس ادامه بدهید که 

انشااهلل پیروزید.

3 2

توافق بد برای ما !
ویژگی های یک توافق خوب از نظر امریکایی ها چیست ؟

ایران  علیه  ما  تحریم های  تمام 
و  تروریسم"  از  "حمایت  درباره 
تمام  می ماند؛  باقی  بشری"  "حقوق 
خاورمیانه  بی ثبات سازی  درباره  نگرانی ها 
باقی می ماند و این مساله برای یک زمان 

بسیار بسیار طوالنی باقی می ماند!

091710947**سالم چرا خیلی وقته نشریه قشنگتون چاپ نمی شه. 
جبهه رو خالی نکنید

093578439** چرا همه چي رو ربط میدین ب دولت تدبیر و امید.
حتی سرویسای دانشگارو.تو این قضیه باید لعن فرستاد ب اون احمدی 
نژادتون ک کشور رو ب این روز انداخت ک نتیجش االن باید ساعتها 

منتظر خط واحد بود.

091998509** سالم بر بیکاران و دغدغه مندان عزیز خاص م.ر، اون 
عکس که توی صفحه دوم ازعکس گلس شراب بوش و ملک عبداله زدی 

،یه عکس کم داره ازسال قبل. ترسیدی دوباره توبیخ بشی ؟

090166894** حسن روحانی بداند رفقایش )موسوی،کروبی،خاتمی 
و...(  جایی در انقالب ندارند

بیاد وحرفاشو  091046339** سالم البدطبق معمول میخاین عارف 
بزنه و یه عده توهم برشون داره بعدشمابچه انقالبیایک هفته بعدسوزنبان 
وسیاست اسالمی وبیانیه بدیدکه بشه نوش دارو بعدمرگ سهراب.متأسفم

داره  3شنبه  کسی  چه  متوجهیدکه  باسالم   **091058436
همفکری  نخایدجلسه  موردبازخواستیداگه  قیامت  میاددانشگاه؟فردای 
پشیمونش  کارش  ازاین  براهمیشه  بردنش  تابازیرسوال  بذارید 
کنید،یادتون باشه شماخودتون روعلمدارراه شهیدان کردیدپس مسولید.

ضمنأخداباشماست

091944346** سالم سپاس ازمعرفی اساتیداخالق

انتشار  اجازه  هم  ما  به  نباشید.کاشکی  خسته  سالم   **091731653
میدادیم. را جواب  پرتای شما  و  از چرت  بعضی  میدادن.حداقل  نشریه 

)فانوس(.هر  میگذاشتیم  بود.اسمشم  خوب  خیلی  میشد  رقابتی  اتفاقا 
چراغی که تاریکی را روشن میکند.

برا  میکنید  استفاده  گران  فتنه  شعارهای  از  خوب   **091388968
تیترهای روزنامه تون. نه غزه ... فازتون چیه؟

مثال  میشه.شما  حروم  که  کاغذ  همه  این  حیف   **093615020
اومده. سر  حرفاتون  بندازین،دوره  تقویم  به  نگاه  یه  بابا  دانشجویین؟ 

رخنه فرهنگی این مملکت تفکرات شماهاست،اگه مردش هستین بحث 
آزاد بزارین تا همه متوجه تفکر کپک زده تون بشن برادران ارزشی.

091997572** سالم ،شاهکار دیپلماسی که ازش دم میزنید شرف و 
عزت و خون شهدامونو با ی مشت وعده و وعید بی سروپا طاق زده ،لحن 
صحبت شماام ازهمون شاهکار دیپلماسی ناشی میشه،حتی شما صحبت 
رهبریم متوجه نشدین، آقایان گفتن برویم مذاکره گفتیم بروید ببینیم 

چه میشود ما به آنها خوش بین نیستیم!!!یذره تفکر،یاعلی

روزنامه  در  لطفا  باسالم  سوزنبان  محترم  مسئولین   **093865204
آیات قرآن راننویسید چون که ندانسته دانشجویان به زیر پا مي اندازند 

ویا فکر دیگري کنیدتشکر

3 0 0 0 9 9 0 0 0 0 2 1 6 5 س   نعکا 3ا 0 0 0 9 9 0 0 0 0 2 1 6 5 س   نعکا ا

پیشکش به غیرت برادران دینی افغان

دیدار روحانی با تشکل غیر قانونی 
مجمع محققین و مدرسین

بدون شرح: محمد جواد اکبرین عضو این 
تشکل غیر قانونی

حتی صحن آیینه هم در هنگام سخنرانی روحانی پر نشد!

عده ای اینجور وانمود می کردند که اگر با آمریکایی ها 
از مشکالت حل  بسیاری  بنشینیم  مذاکره  میز  دور 
اما  نیست  اینجور  می دانستیم  ما  البته  می شود، 
قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت 

را اثبات کرد.
بود  همه  برای  دیگر  ذیقیمت  تجربه ی  یک  این،   ...
زدن  حرف  و  برخاست  و  نشست  شویم  متوجه  که 
با آمریکایی ها، مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی 

آنها ندارد و بدون فایده است. 
رؤسای  و  سفرا  و  خارجه  وزارت  مسئوالن  دیدار 
از  خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نمایندگی های 

کشور با رهبر انقالب1393/05/22

تجربه ی ذی قیمت زحمت به من ندهید !
معنای نوشیدن جام زهر

چهار ماه پس از نوشیدن جام زهر و قبول قطعنامه :
»توجه داشته باشید که باید دور سخن گفتن مرا ولو یک جمله دعا خط 

بکشید 
مجاری تنفس من بیمار است، و حاال هم که جنگ در کار نیست، 

زحمت به من ندهید 
از اینکه مثاًل خانواده شهدا و امثال آن بیایند و من دستی تکان دهم، مضایقه 

ندارم«
و  دیدارها  لغو  برای  دفتر  اعضای  به  تذکر  ، ص 171  ، ج 21  امام  صحیفه 

سخنرانیها  / 7 آبان 67 امام خمینی
پ ن : در فاصله تقریبا یک ساله بین قبول قطعنامه و نوشیدن جام 
زهر تا پر کشیدن پیر جماران ، امام کمتر سخنرانی ای از امام باقی 
مانده و ولی زمان بسیاز کمتر از گذشته در انظار عمومی ظاهر شدند.

ادامه در صفحه آخر


