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ادامه از صفحه اول
احمدي نژاد با بيان اين كه با توجه به مسئوليت هاي مشترك 
ــتي و فرهنگي ديرينه دو ملت، ايرانيان  ــابقه دوس تاريخي و س
همواره در كنار ملت مصر خواهند بود، گفت: مسلمانان مي توانند 
با تكيه بر احكام متعالي و مترقي اسالم عزيز، جامعه اي نمونه و 

الگو به جهانيان عرضه كنند.
ــالمي ايران آماده  ــژاد با بيان اين كه جمهوري اس احمدي ن
ــارب خود در عرصه هاي  ــتاوردها و تج انتقال توانمندي ها،  دس
ــد و  ــف علمي، تكنولوژيك، صنعتي و اقتصادي براي رش مختل
پيشرفت ملت مصر است، افزود: ايران براي افزايش سطح روابط 
ــاي دوجانبه، منطقه اي و  ــا و تبادل نظر در زمينه ه و همكاري ه
ــترش مراودات  ــته و از گس بين المللي با مصر، محدوديتي نداش
ــتقبال مي كند. رئيس جمهوري اسالمي  با دولت و ملت مصر اس
ايران در بخش ديگري از گفت وگوي خود با مرسي، خاطرنشان 
ــتقرار صلح  كرد: جنبش عدم تعهد، ظرفيتي قابل توجه براي اس
ــتر آن ضرورتي  ــازي بيش ــان دارد كه فعال س ــت در جه و امني
ــت: نقش موثر مصر در اين  ــت. وي اظهارداش اجتناب ناپذير اس
ــازنده ايران و مصر  جنبش غيرقابل انكار بوده و همكاري هاي س
در اين جنبش، مي تواند نتايج مثبت زيادي به همراه داشته باشد.
ــز در اين گفت وگوي  ــي رئيس جمهور مصر ني محمد مرس
تلفني با تشكر از ابراز محبت رئيس جمهور، دولت و ملت ايران 
ــران و مصر در كنار هم به  ــه ملت مصر، اظهار كرد: اي ــبت ب نس
سوي تحقق همه آمال و اميدهاي دو ملت به پيش خواهند رفت. 
مرسي با اظهار اميدواري از اين كه در اجالس سران جنبش عدم 
ــته باشد،  ــورمان ديدار داش تعهد در تهران با رئيس جمهور كش
تاكيد كرد: جنبش عدم تعهد، مجموعه مهمي است كه به منزله 
يك چتر، تعداد زيادي از كشورهاي اسالمي و ديگر كشورهاي 

ــش خود گرفته و اميدوارم شاهد تحقق هر  جهان را تحت پوش
ــازمان بين المللي باشيم.  ــريع تر اهداف اين س ــتر و س چه بيش
ــت تا سالم، دوستي و  رئيس جمهور مصر از احمدي نژاد خواس

محبت وي و ملت مصر را به رهبري و ملت ايران تقديم كند.
 ايران هرگز به دنبال انتقامجويي نبوده است

ــفير جديد  ــورمان همچنين در ديدار س رئيس جمهور كش
ــقات فراوان از سوي  پرتغال در تهران گفت: به رغم تحميل مش

اروپايي ها، ايران هرگز به دنبال انتقامجويي نبوده است.
احمدي نژاد در ديدار ماريو داماش نونس با بيان اين كه روابط 
ــتي و احترام متقابل بين  ــي بايد رابطه اي بر پايه دوس بين الملل
دولت ها و ملت ها باشد، گفت: هيچ ملتي بدون ارتباط و دوستي 

سازنده با ديگران نمي تواند به زندگي خود ادامه دهد.
ــورهاي  ــژاد با بيان اين كه ملت ايران از ناحيه كش احمدي ن
اروپايي، ضربه هاي زيادي همچون تحميل جنگ هشت ساله را 
متحمل شده است، افزود: امروز نيز مشخص نيست كه دولت هاي 
ــمني و مخالفت با ايران چه سودي  اروپايي و اتحاديه اروپا در دش
نصيبشان مي شود، البته معتقديم اين مواضع، مواضعي تحميلي 

از سوي سردمداران استكبار به دولت هاي اروپايي است.
ــدار محمدجهاد اللحام، رئيس  همچنين احمدي نژاد در دي
ــوريه اظهار اميدواري كرد ملت سوريه بر مشكالت  مجلس س
ــود و بتواند در صلح، امنيت و آرامش زندگي كند و آينده  فائق ش

روشني را براي خود رقم بزند.

تماس ميان تهران و قاهره
احمدي نژاد: ايران براي افزايش سطح روابط و همكاري ها  با مصر، محدوديتي ندارد

واليتي: سوريه نقطه آغاز جنگ سرد 
بين غرب و شرق است

 دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي گفت:  امروز روسيه 
ــوروي رو در روي  ــي ش و آمريكا براي اولين بار پس از فروپاش
ــرد  ــاهد بروز مقدمات جنگ س يكديگر قرار گرفته اند و ما ش
بين روسيه و چين از يك سو و آمريكا، انگليس، فرانسه و ساير 
ــورهاي غربي از سوي ديگر هستيم و پيش بيني مي شود  كش

نقطه آغاز اين جنگ سرد از منطقه خاورميانه و سوريه باشد.
  علي اكبر واليتي   در برنامه تلويزيوني ديروز، امروز، فردا 
ــوريه چه  ــت ژنو درباره س ــؤال كه نشس ــخ  به اين س در پاس
تاثيراتي در آينده خواهد داشت، گفت: به نظر نمي رسد آنچه 

كه مدنظر غربي هاست توسط دمشق پذيرفته شود./ فارس

مذاكرات وزارت خارجه با مجلس 
درباره بستن تنگه هرمز

جواد جهانگيرزاده، عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اين كه 
ــده است از  ــتن تنگه هرمز هنوز در مجلس مطرح نش طرح بس
مذاكره وزارت خارجه با هيات رئيسه مجلس در رابطه با بستن 
تنگه هرمز خبر داد. وي افزود: با توجه به حساسيت طرح بستن 
تنگه هرمز در عرصه هاي بين المللي، تمامي جنبه ها، معايب و 
فوايد اجراي اين طرح بايد به صورت دقيق بررسي شود.  /   ايسنا

امامي كاشاني: غربي ها با تحريم، دنيارا 
دچار خسارت نكنند

ــاني، خطيب موقت نماز جمعه تهران  آيت اهللا امامي كاش
ــير عقل و اعتدال  با توصيه به 1+5 براي در پيش گرفتن مس
در مذاكرات با ايران گفت: با اين كار، غربي ها نه خودشان را 
زحمت مي دهند، نه ما را اذيت مي كنند و نه دنيا را با تحريم ها 
ــارت مي كنند.  آيت اهللا امامي كاشاني همچنين با  دچار خس
اشاره به برخي اخبار در سايت ها و خبرگزاري ها در خصوص 
ــداهللا و ظهور  ــادق(ع) درخصوص مرگ عب ــت امام ص رواي
امام زمان(عج) و تطبيق آن به يكي از حكام كشورهاي عربي 
تصريح كرد: اين داللت اشتباه است و نبايد آن را تطبيق داد و 

اين اخبار ممكن است به اصل مهدويت لطمه بزند.  /   فارس

بيانيه وزارت خارجه به مناسبت سالگرد 
ربوده شدن ديپلمات هاي ايراني در لبنان

ــالمي ايران با صدور  ــه جمهوري اس ــور خارج  وزارت ام
ــالگرد ربوده شدن  چهار  ــي امين س ــبت س بيانيه اي به مناس
ــه ويژه همه محافل  ــتار توج ديپلمات ايراني در لبنان خواس
ــازمان  ــان بخصوص دبيركل س ــي و بين المللي جه سياس
ــتي براي تحت  ــورهاي حامي رژيم صهيونيس ملل و نيز كش
ــار قرار دادن اين رژيم در جهت تعيين سرنوشت و آزادي  فش

ديپلمات هاي ايراني شد. 
ــدن  ــوده ش ــالگرد رب ــي امين س ــاه س ــم تيرم چهارده

ديپلمات هاي ايراني در لبنان بود.  /   ايرنا

كمي از سياست

ــو  ــا عض ــان ب ــس آلم ــت پلي ــورد ناشايس ــي برخ در پ
ــولگري ايران در فرانكفورت، سفير آلمان در تهران  سركنس

به وزارت خارجه احضار شد.
به گزارش فارس ،حسن قشقاوي، معاون كنسولي وزارت 
ــده براي عضو  ــوص حادثه به وجود آم ــور خارجه در خص ام
سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در فرانكفورت اعالم 
كرد: روز دوشنبه بر اساس يك سناريوي از پيش تعيين شده، 
ــولگري جمهوري اسالمي ايران در  يكي از اعضاي سركنس
ــگام عزيمت به منزل از محل كار خود، به  ــورت به هن فرانكف
ــه اي واهي مورد حمله يك زن آفريقايي تبار قرار گرفت  بهان
و متاسفانه پليس كشور آلمان به جاي برخورد با فرد مهاجم، 
رفتاري خشن، ناشايست و خارج از عرف ديپلماتيك با عضو 

سركنسولگري كشورمان داشته است.
ــفير آلمان در  ــزود: در پي بروز اين حادثه س ــقاوي اف قش
ــديد  تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض ش

ــالمي ايران نسبت به برخورد ناشايست  دولت جمهوري اس
پليس آلمان به وي اعالم و خواسته شد كه دولت آلمان سريعا 

ضمن بررسي موضوع، توضيحات الزم را ارائه كند.
ــفارت  ــورمان اضافه كرد: س معاون وزير امور خارجه كش
ــران در برلين و  ــالمي اي ــوري اس ــولگري جمه و سركنس
فرانكفورت نيز با ارسال يادداشت اعتراض و تماس و مذاكره 

با مقامات آلماني در حال پيگيري موضوع هستند. 
ــداوم و تكميل  ــت در ت ــرد: الزم به ذكر اس ــد ك وي تاكي
ــار  ــالمي ايران، فش ــه عليه جمهوري اس ــاي توطئ حلقه ه
ــورمان يكي  ــاي كش ــه ديپلمات ه ــي علي ــات روان و عملي
ــا همكاري  ــت و منافقين ب ــه اس ــن توطئ ــاي اي از حلقه ه
ــتي به  ــازمان هاي اطالعاتي و امنيتي غربي و صهيونيس س
منظور بدنام كردن ديپلمات هاي كشورمان و نهايتا خدشه دار 
ــكال مختلف و  ــالمي ايران به اش كردن چهره جمهوري اس

سوژه سازي هاي متنوع، دسيسه هايي را طراحي كرده اند.   

ــراف كامل نيروهاي وزارت  ــاره به اش وزير اطالعات با اش
اطالعات بر همه جريان ها و گروه ها گفت: هرگز به فتنه گران 

و ضدانقالب اجازه نخواهيم داد، فتنه 88 تكرار شود.
ــش از خطبه هاي  ــزارش ايرنا، حيدر مصلحي كه پي به گ
نماز جمعه ديروز تهران صحبت مي كرد، افزود: بعضي از سران 
ــور فكر كرده اند كه  ــه در داخل و خارج كش ــان با فتن و مرتبط
ــاط، دوباره به صحنه بيايند و انقالب را  ــد با ايجاد ارتب مي توانن
ــش روبه رو كنند، اما وزارت اطالعات با همه آنها مقابله  با چال
خواهد كرد تا مردم به هيچ وجه با چالشي روبه رو نشوند و حتي 

احساس چالش هم نداشته باشند.
ــاي وزارت اطالعات در  ــاره به موفقيت ه ــي با اش مصلح
ــايبري كار را به جايي  ــال هاي اخير تاكيد كرد: در فضاي س س
ــه بار در  ــانده ايم كه باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا س رس
صحبت هاي خود اعتراف كرد در مقابله با انقالب اسالمي در 

فضاي سايبري به نتيجه اي نخواهند رسيد.
وزير اطالعات يكي از جنبه هاي عظمت انقالب اسالمي را 
رها كردن خط قرمزهاي سرويس هاي اطالعاتي جهان براي 
ضربه زدن به جمهوري اسالمي دانست و گفت: سرويس هاي 
سيا، موساد، ام.آي.6 و همچنين سرويس هاي امنيتي فرانسه، 
آلمان و بسياري از كشورهاي منطقه حاضر شدند منابع خود را 

براحتي به هم معرفي كنند تا به ايران ضربه بزنند.
ــي كه  ــا اقدامات ــزود: ب وي اف
ــج) در  ــام زمان(ع ــربازان ام س
ــش ماه انجام دادند، يك  طول ش
به هم ريختگي ميان آنان به وجود 
ــت و ما توانسته ايم بر اين  آمده اس

وضع حاكم شويم.
ــات به مهم ترين  وزير اطالع
ــمنان بويژه جنگ نرم  هجمه دش
ــترده عليه انقالب اشاره كرد  گس

ــا تخريب باورها،  ــند ب ــت: بازيگران جنگ نرم مي كوش و گف
ــمن به دنبال ايجاد  پيوندهاي مردم و نظام را از بين ببرند. دش
شكاف ميان هويت هاي صنفي و قومي مردم است و تحريك 
ــكاف هاي اجتماعي و فرهنگي را دنبال مي كند. مصلحي  ش
ــمنان براي ايجاد شكاف ميان مردم و  ــاره به تالش دش با اش
حاكميت و همچنين ميان دين و سياست گفت: امروز شاهديم 
دشمن با اقدامات نرم، به سراغ مراكز ديني ما رفته تا در زمينه 

جدايي دين از سياست سرمايه گذاري كند.
ــكاف ميان  ــمنان براي ايجاد ش ــه تالش هاي دش وي ب
مسئوالن عالي نظام، ميان نظام اجتماعي و سياسي اشاره كرد 
ــيوه هاي دشمن در اين زمينه را مشغول سازي  و مهم ترين ش
ــور  ــازي كاذب در كش ــث جزئي و موضوع س ــام به مباح نظ

دانست.
مصلحي به عنوان نمونه به مذاكرات گروه 1+5 اشاره كرد 
ــتكبار اين بود كه بتواند وضع  و گفت: يكي از حركت هاي اس
اقتصادي كشور را متشنج كند و به همين دليل اين گونه وانمود 
مي كرد كه همه بازار به اين مذاكرات بستگي دارد، در حالي كه 

موضوع مذاكرات چيز تازه اي براي نظام نبود.
وزير اطالعات اضافه كرد: ايران امروز دشمن را به چالش 
ــيده است و منطق ما باعث شده درون گروه 1+5 مشكل  كش

ايجاد شود.
ــايش  ــت: فرس ــي گف مصلح
ــي بويژه نيروهاي امنيتي  اقتدار مل
ــازي  ــور، اجماع س و مديريتي كش
ــار  ــراي افزايش فش ــي ب بين الملل
ــه نظام دنبال  ــه نظام و اهدافي ك ب
مي كند، تخريب جايگاه ايران و ساير 
نيروهاي منتسب به اسالمگرايي از 
ديگر اهداف دشمنان در جنگ نرم 

است.

احضار سفير آلمان در تهران به وزارت خارجه

وزير اطالعات: اجازه تكرار فتنه 88 را نخواهيم داد
دشمن با اقدامات نرم، سراغ مراكز ديني ما رفته است 

پس از پايان مذاكراتي كه هفته گذشته ميان كارشناسان ايران 
ــد، اتحاديه اروپا در بيانيه اي  ــتانبول برگزار ش و گروه 1+5 در اس
اعالم كرد، كارشناسان ايراني و غربي، جزئيات پيشنهادهايشان 
ــع اختالف ها به يكديگر اعالم كرده اند و بزودي دور  را براي رف

تازه گفت وگوها ميان طرفين آغاز مي شود. 
ــيتدپرس، بيانيه اتحاديه  ــه گزارش ايرنا و به نقل از آسوش ب
اروپا تاكيد مي كند كه مذاكرات استانبول يك روز كامل به طول 
ــتفان كلمنت،  ــنبه پايان يافت. اس ــد و اوايل روز چهارش انجامي
ــتون (مسئول سياست خارجي اروپا) رهبري  نماينده كاترين اش
ــران در تركيه را بر عهده  ــان مذاكره كننده با اي ــروه كارشناس گ

داشت.
ــده بود كه  ــكو توافق ش ــش از اين، در گفت وگوهاي مس پي
ــد، علي باقري،  ــتانبول مفيد باش ــي در اس ــر ديدار كارشناس اگ
مذاكره كننده شماره 2 ايران و هلگا اشميت، مقام اروپايي مسئول 

مذاكرات، گفت وگوها را ادامه دهند.
ــزارش داد: اجالس  ــن گ ــن از وي ــيتدپرس همچني آسوش
ــان فني ايران و گروه 1+5 در زمينه بررسي پيشنهادها  كارشناس
ــر برنامه هسته اي تهران براي  براي پايان دادن به اختالف بر س

هر دو طرف سودمند بود.
ــس از پايان  ــن مذاكرات يك روز پ ــنا به اي ــات آش دو ديپلم
ــتانبول اعالم كردند، در اين اجالس كارشناسان به  اجالس اس
ــك از طرفين در  ــه مباني فني پرداختند كه هر ي ــث در زمين بح

اجالس هاي بلند پايه تر روي ميز مذاكره گذاشته بودند.
ــد كه اكنون اين به عهده  ــان كردن اين ديپلمات ها خاطرنش
ــطح باالتر است تا در اين مورد تصميم بگيرند كه آيا  مقامات س
اطالعات مفصل تر مي تواند سكوي پرشي براي يك تالش تازه 

جهت حل اختالفات باشد يا نه.
ــلطانيه، نماينده  يكي از اين ديپلمات ها گفت: علي اصغر س

ــران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در پايان مذاكراتي كه از  اي
ــنبه گذشته آغاز شد و تا اوايل چهارشنبه ادامه يافت، گفته  سه ش

است «من اكنون موضع طرف ديگر را بهتر درك مي كنم.»
اين ديپلمات گفت: در طرف ديگر ميز نيز، شش كشور جهان 
درك بهتري از موضع ايران پيدا كردند ولي اين به معناي نزديك 
شدن طرفين به يك توافق نيست.روسيه نيز اعالم كرد مذاكرات 
كارشناسي ايران و قدرت هاي غربي در استانبول موفقيت هاي 

مشخصي در پي داشته است.
 به گزارش خبرگزاري فرانسه، سرگئي ريابكوف، معاون وزير 
امور خارجه روسيه گفت: مسكو از نتايج اين نشست راضي است، 
ــت  با آن كه هنوز اختالف نظرهايي وجود دارد. در مجموع نشس

استانبول موفقيت هايي داشته است.
جمهوري اسالمي ايران هنوز به صورت رسمي در خصوص 

اجالس كارشناسي در استانبول موضع گيري نكرده است.

اتحاديه اروپا: مذاكره با ايران ادامه مي يابد


