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  عراقچي: همكاري فراتر از تعهداتمان  
با آژانس منوط به لغو تحريم هاست

ــيه وزارت امورخارجه  ــيا و اقيانوس عباس عراقچي، معاون آس
ــاره به مباحث مطرح در  ــته اي با اش و عضو تيم مذاكره كننده هس
ــاس  مذاكرات ايران و 1+5 گفت: ما مي گوييم بايد حقوق ما براس
ــود و آنها  ــناخته ش ــميت ش ــي و قواعد بين المللي به رس ان. پي. ت
مي گويند كه نگران هستيم ايران به سمت سالح هسته اي برود.

وي در گفت وگو با مهر با بيان اين كه هر دوي اين موارد داراي 
راه حل است، گفت: ما حاضريم آنها حق ما را به رسميت بشناسند 
و ما هم در مقابل، فتواي مقام معظم رهبري مبني بر رد مشروعيت 

ــالح هسته اي را به هر شكلي كه هست مجدد اعالم  ــتار جمعي از جمله س هر گونه سالح كش
ــكاري ما در آژانس را مي خواهند و ما به  ــي ثبت كنيم. عراقچي تاكيد كرد: آنها هم ــا در جاي ي
ــر چيزي فراتر از اين  ــتيم. اگ ــاس قوانين بين المللي پايبند هس تعهدات خود در آژانس بر اس
تعهدات از ما درخواست مي كنند يا چيزي كمتر از حقوق مان از ما مي خواهند، طبيعي است كه 

بايد روشن شود در مقابل چه خواهند كرد و طبيعي است كه بايد تحريم ها لغو شود.
وي با تاكيد بر اين كه جديت ما خيلي كامل و واضح نشان داده شده است، گفت: ما خيلي 
ــنهادهاي عملي ارائه كرديم كه اگر به اين پيشنهادها  ــن برنامه عملياتي و پيش منطقي و روش
ــته خود مي رسيم. خواسته ما اين است كه مثل هر كشور  ــود هم آنها و هم ما به خواس عمل ش
ــته اي داشته باشيم. خواسته آنها هم اين است كه تضمين وجود  ديگري برنامه صلح آميز هس
ــدني است. ولي اين كه آنها  ــمت سالح نمي رود كه هر دوي اينها ش ــته باشد ايران به س داش
همراهي نمي كنند يا پيشنهادهايي مي دهند كه عملي نيست و غيرواقعي و غيرمعقول است، 

ناشي از نبود اراده سياسي بين شش كشور است.
ــوي آنها مواجه  ــنهادهايي از س عضو تيم مذاكره كننده ايران با 1+5 اظهار كرد: ما با پيش
هستيم كه عملي نيست. هيچ عقل سليمي نمي تواند بپذيرد ما همكاري هايي را كه آنها انتظار 

دارند انجام دهيم و در مقابل آنها اقدامات بي ارزش انجام دهند.    

فشارهاي رژيم صهيونيستي بر مقامات كاخ سفيد براي همراه 
ــود كه تعيين خط قرمز براي  ــردن آنها با ايده هاي ضدايراني خ ك
تهران و اقدام نظامي عليه تاسيسات هسته اي ايران از مهم ترين اين 
ايده هاست، واكنش مقامات و رسانه هاي آمريكايي را برانگيخته و 
اين افراد و رسانه ها نسبت به همراهي مقامات كاخ سفيد با ايده هاي 

افراطي ضدايراني رژيم صهيونيستي هشدار داده اند. 
ــابق و نظاميان بلند پايه  روز جمعه 30 نفر از ديپلمات هاي س
ــي به دولت اين كشور نسبت به  ــته آمريكايي در گزارش بازنشس
ــز روزنامه آمريكايي  ــدار دادند و ديروز ني ــگ عليه ايران هش جن
ــتي براي جلب  ــارهاي رژيم صهيونيس ــت از فش واشنگتن پس
همراهي آمريكا با سياست هاي ضدايراني اين رژيم بشدت انتقاد 
كرد. اين روزنامه در گزارشي نوشت: واشنگتن نبايد در اين موضوع 
ــورد، بلكه بايد به  ــك متحد كوچك تر و ضعيف تر را بخ ــب ي فري
نخست وزير اسرائيل كمك كند به خطابه هاي نامعقول خود عليه 
ــت: هيچ طرفي حق  ــت افزوده اس ايران پايان دهد. واشنگتن پس
ــروطي را به ديگران تحميل كند و اكنون  ندارد براي جنگيدن ش
نيز آمريكا نبايد سياست ضدايراني بنيامين نتانياهو را براي تحميل 

ديدگاه هاي خود به كاخ سفيد بپذيرد.
در ادامه اين مطلب آمده است: اوباما بايد به نخست وزير اسرائيل 
تفهيم كند كه انحصار جنگ و صلح در آمريكا به رئيسان جمهور 
اين كشور مربوط مي شود كه هرگز آن را به بهترين دوستان خود 
ــت هاي  نيز اعطا نمي كنند. اين روزنامه با انتخاب عبارت «سياس
ــنگتن در ترسيم خط قرمز  نتانياهو براي زير منگنه قرار دادن واش
براي ايران»، هدف اين روش را فشار بر اوباما در ارتباط با انتخابات 

رياست جمهوري آمريكا ارزيابي كرده است.
اين روزنامه نوشته است: اكنون بايد در مورد نيت قلبي نتانياهو 
ــفيد نيز اين  ــت. كاخ س در فريب دادن اوباما با ديده ترديد نگريس
ــابه جان بوهنر،  ــت رويه نتانياهو مش ــدگاه را دارد و معتقد اس دي
ــط به دنبال جلب  ــت كه فق ــس مجلس نمايندگان آمريكاس رئي
ــتر انتخابات رياست جمهوري در ماه نوامبر  منافع شخصي از بس
(آبان) است.  واشنگتن پست در ادامه نوشته است: از سوي ديگر، 
ــت وزير اسرائيل مطرح مي كند و در تل آويو  بحث هايي كه نخس
ــي در ايران ايجاد نكرده، بلكه  ــيار داغ است، نه تنها هراس هم بس
سران اين كشور را نسبت به نيات واقعي وي به ترديد افكنده است 
و نتانياهو اكنون ناخواسته فضايي را خلق كرده كه از اين پس بايد 

براي كسب اعتبار و آبروي خود تالش كند. 
اين روزنامه آمريكايي توصيه كرده كه آمريكا بايد ضمن كمك 
به نتانياهو براي دست كشيدن از خطابه هاي نامعقول درباره ايران، 
كنترل اوضاع را در دست گيرد نه اين كه گوشه اي بايستد و توسط 

متحدي كوچك تر و ضعيف تر فريب بخورد.
 اوباما: خط قرمز تعيين نمي كنيم

ــا پرداختن به  ــه آمريكايي ب ــك روزنام ــال ي ــن ح در همي
ــته كه  ــات مكالمه تلفني اخير ميان اوباما و نتانياهو، نوش جزئي
ــنهاد نتانياهو  رابراي تعيين خط قرمز  رئيس جمهور  آمريكا پيش

براي برنامه هسته اي ايران رد كرده است.
به گزارش فارس، يك مقام بلندپايه اسرائيلي در مصاحبه روز 

ــتي يديعوت آحارنوت اعالم كرد  جمعه خود با روزنامه صهيونيس
ــته باشد،  كه حتي اگر باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا باور نداش
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل بر اين باور است كه تعيين 
خط قرمز براي برنامه هسته اي ايران تنها راهي است كه مي توان 
ــته اي اش را متوقف  از طريق آن ايران را متقاعد كرد تا چرخه هس
كند. اين مقام اسرائيلي مدعي شد نتانياهو در درخواست خود براي 
ــرار دارد كه تا وقتي ايران با يك  ــن خط قرمز براي ايران اص تعيي
ضرب االجل روشن روبه رو نشود، به برنامه هسته اي ادامه خواهد 
داد. اظهارات اين مقام ناشناس اسرائيلي بعد از انتشار گزارشي در 
ــت كه به جزئيات محتواي  ــه نيويورك تايمز صورت گرف روزنام
مكالمه يك ساعته تلفني اوباما و نتانياهو در شب سه شنبه پرداخته 
است. اين روزنامه آمريكايي در اين باره گزارش داد كه اوباما در اين 
مكالمه تلفني،  پيشنهاد نتانياهو براي تعيين ميزان ذخيره اورانيوم 
غني شده ايران به عنوان آستانه اقدام نظامي آمريكا عليه تاسيسات 

هسته اي اين كشور را رد كرده است.
بر اساس اين گزارش،  اوباما صرفا تعهدات قبلي خود را مبني بر 
ــاخت تسليحات هسته اي به ايران نخواهد  اين كه آمريكا اجازه س
ــت كه  ــت. در ادامه خبر اين روزنامه آمده اس ــرار كرده اس داد، تك
نتانياهو نيز در واكنش به اين مواضع اوباما گفته است كشورهايي 
كه از تعيين خط قرمز براي برنامه هسته اي ايران ممانعت مي كنند،  
هيچ توجيهي ندارند كه به اسرائيل بگويند از اقدام نظامي پيشگيرانه 

عليه تاسيسات هسته اي ايران خودداري كند.
ــت،  همچنين به گزارش جام جم آنالين و  به نقل از جروزالم پس
ــورش  ــاراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در جمع خاخام هاي كش ب
ــوط قرمز را در  ــرايط و خط ــدارد مجموعه اي از ش ــت: تمايل ن گف
ــخنان اوباما در  ــوه برخورد با ايران تعيين كند. اين س خصوص نح
ــديد تنش هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي در روزهاي  بحبوحه تش

اخير بيان شده است. 
ــا اگر ايران  ــاره اختالف دارند كه آي ــرائيل و آمريكا دراين ب اس
فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف نكند، واشنگتن خط قرمزي را 
تعيين مي كند كه در آن زمان به ايران حمله كند يا نه. بنيامين نتانياهو 
ــتي در اين خصوص خواستار تعيين  ــت وزير رژيم صهيونيس نخس
چنين خط قرمزي است. اوباما همچنين گفته است،  خود نتانياهو نيز 
ــرايطي را تعيين نمي كند زيرا هر رهبري مي خواهد آزادي  چنين ش

عمل داشته باشد و نمي خواهد دست هاي خود را ببندد.
مخالفت بان كي مون با ماجراجويي نظامي عليه ايران
در همين حال بان كي مون، دبير كل سازمان ملل در مصاحبه با 
يك برنامه تلويزيوني فرانسوي گفته است متوسل شدن به نيروي 
ــته اي ايران غيرقابل قبول است، چه  نظامي براي حل موضوع هس
اين حمله با برچسب «حمله» صورت گيرد چه با عنوان «ضد حمله». 
به گزارش فارس، وي همچنين از «لفاظي هاي شديداللحني» كه 

در اين زمينه صورت گرفته است، ابراز نگراني كرد.

اذعان كانادا به جاسوسي و مشاركت 
در فراري دادن مجرمان از ايران

جان برد، وزير خارجه كانادا با اعتراف به عمليات جاسوسي 
سفارت اين كشور در تهران، فاش كرد كه دولت اوتاوا در فراري 
دادن شماري از افراد متهم و همچنين مجرمان از ايران دخالت 
داشته است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، برد در يك سخنراني 
در توجيه اقدام جاسوسي و تخلف دولت استفان هارپر از مقررات 
قضايي جمهوري اسالمي ايران و نقض قوانين توافق نامه ژنو 
ــورها در فراري دادن متهمان و  ــي كش حاكم بر روابط ديپلماس
ــفارت كانادا در تهران  ــان، گفت: افرادي كه با كمك س مجرم

به خارج منتقل شده اند، همجنس باز هستند./      ايرنا

جلسه شوراي مركزي جبهه پايداري 
با حضور مصباح يزدي 

ــه شوراي مركزي جبهه پايداري ديروز در محل دفتر  جلس
آيت اهللا مصباح يزدي برگزار شد. در اين جلسه درباره اساسنامه 
جبهه پايداري و موضوع انصراف غالمحسين الهام از حضور در 
ــوراي مركزي بحث شد و قرار است كامران باقري لنكراني،  ش
سخنگوي جبهه پايداري جزئيات اين جلسه و تصميمات جديد 
اين جبهه را طي يك نشست خبري تشريح كند.  طبق اساسنامه 
جديد قرار شده است انتخابات شوراي مركزي هفته آينده برگزار 
شود.   اخيرا برخي سايت ها از افتراق در جبهه پايداري و تفكيك 
ــاخه قم و تهران خبر داده اند كه البته اين موضوع از  آن به دو ش

سوي مسئوالن اين جبهه تاييد نشده است.    /      فارس

 دومين تماس تلفنى اعضاي ربوده شده 
هالل احمر با خانواده هايشان

ــر از دومين تماس تلفني  ــخنگوى جمعيت هالل احم س
اعضاي ربوده شده هالل احمر با خانواده هاي خود خبر داد. روز 
ــنبه دهم مرداد هياتي هفت نفره از هالل احمر جمهوري  سه ش
اسالمي ايران كه به دعوت هالل احمر ليبي به اين كشور سفر 

كرده بودند، توسط گروهي مسلح ربوده شدند.   /    ايسنا

الريجاني: بايد به سمت مديريت 
غيرمتمركز برويم

ــالمي با اشاره به ضرروت خارج  رئيس مجلس شوراي اس
شدن شرايط اداري و مديريتي كشور از حالت مديريت متمركز 
به سوي غيرمتمركز گفت: در كشور ما تفسير شوراي نگهبان 
ــي اين است كه وزيران مسئول اجراي تمام امور  از قانون اساس
ــتند و با اين تئوري، مديريت غيرمتمركز عملي نمي شود،  هس
مگر اين كه مسئوالن تصميم بگيرند كارهاي سياست گذاري 
و برنامه ريزي با وزيران باشد و كارهاي اجرايي را بتوانند واگذار 
كنند. علي الريجاني با بيان اين كه  برخي موانعي كه بر سر راه 
شوراها قرار دارد مربوط به قانون مي شود گفت: يك بخش اين 
مسأله به شوراي نگهبان مربوط مي شود كه بايد با آنها صحبت 
ــت، مجلس  ــير آنان در اين مورد تغييري داش كنيم و اگر تفس

مي تواند تصميم جديدي اتخاذ كند.    /      مهر

ــان ها تحت تاثير  رئيس جمهور با بيان اين كه آوارگي انس
سياست هاي منطقه اي و جهاني رخ مي دهد، گفت: مردم ايران 
بيش از ظرفيت يك ملت، در قبال آوارگان مسئوليت پذيرفته 
ــرادران و خواهران  ــان را ب ــر در خاك كشورش و آوارگان حاض

خود مي دانند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، محمود 
ــر عالي  ــژاد ديروز در ديدار آنتونيو گوتيرس، كميس احمدي ن
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: كميسارياي امور 
پناهندگان جزو معدود سازمان هاي بين المللي است كه خارج 

از خط مشي هاي تعيين شده نظام سلطه عمل مي كند.
وي با بيان اين كه هيچ كس آواره شدن را نمي پسندد، گفت: 

بهتر اين بود مي توانستيم نظام حاكم بر جهان را اصالح كنيم تا 
ديگر هيچ فرد يا جامعه اي با معضل آواره شدن دست به گريبان 
ــود. رئيس جمهور، فصل مشترك همه افراد را انسان بودن  نش
عنوان كرد و افزود: شرط اول انسان بودن، به رسميت شناختن 
انسانيت ديگران است؛ رسيدگي به آوارگان نيز يك كار عالي 
انساني است و همه بايد به عنوان يك وظيفه و عمل انساني به 

آوارگان در هر نقطه اي از جهان كمك كنند.
ــارياي عالي امور  وي اظهار اميدواري كرد  با كمك كميس
ــازمان ملل هر چه سريع تر نظم حاكم بر جهان  پناهندگان س
اصالح و عدالت حاكم شود و همه آوارگان جهان به كشورهاي 

خود بازگردند و پس از اين ديگر كسي آواره نشود.

اعتراضات به هتك حرمت ساحت مقدس پيامبر اسالم(ص) 
ــده بود، همچنان ادامه دارد و مقامات  كه از چند روز قبل آغاز ش
ــدام اهانت آميز  ــورمان با محكوميت اين اق ــئوالن كش و مس
ــار فيلم توهين آميز به  ــورد آمريكا با عوامل انتش ــتار برخ خواس

پيامبر هستند.
ــي الريجاني، رئيس قو قضاييه با صدور پيامي   آيت اهللا آمل
اقدام موهن اخير عليه ساحت مقدس حضرت محمد(ص) پيامبر 
ــتار واكنش سازمان هاي  ــالم را محكوم كرد و خواس بزرگ اس

بين المللي و مجامع اسالمي در اين رابطه شد.
ــه در اين مقطع  زماني كه  ــي با تاكيد بر اين  ك آملي الريجان
ــالمي منطقه و بلكه جهان را فراگرفته است، عواقب  بيداري اس
اين اقدام موهن درس بزرگ و فراموش نشدني به استكبار جهاني 
و اذناب آن خواهد داد، تصريح كرد: دولت آمريكا نيز نمي تواند به 
ــئوليت اين اقدام غيرقابل گذشت  بهانه آزادي بيان از زير بار مس

شانه خالي كند.
ــنجاني، رئيس مجمع  ــت اهللا هاشمي رفس ــن آي همچني
ــم موهن  ــاخت فيل ــام در پيامي س ــت نظ ــخيص مصلح تش
ــاحت پيامبر(ص) را گناه نابخشودني  آمريكايي و توهين به س
خواند و واكنش متحد مسلمانان جهان را درسي تاريخي براي 

آينده آنان برشمرد.
وي در اين پيام با اشاره به سابقه طوالني هجمه صهيونيست ها 
و دنياي استكبار به ارزش ها و مقدسات اسالمي تصريح كرد: اين 
ــالمي كه موجب  ــال هاي اخير به دليل موج بيداري اس امر در س
ــده،  ــت ها و حاميان غربي آنان ش ــت صهيونيس نگراني و وحش

افزايش يافته است.
ــخيص مصلحت نظام نيز  ــن رضايي دبير مجمع تش محس
ــوم بيداري  در پيامي تاكيد كرد: هتاكي به پيامبر(ص) به موج س

اسالمي در سراسر جهان اسالم تبديل مي شود.
 نمي توان به نام آزادي بيان

 از كنار اين ماجرا گذشت
سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل نيز خواستار برخورد 
ــار فيلم توهين آميز به پيامبر  جدي آمريكا با عوامل اصلي انتش

اسالم شد و تصريح كرد: آنها نمي توانند به نام آزادي بيان بسادگي 
از كنار اين قضيه بگذرند.

ــار فيلم  ــا خبرنگاران، انتش ــي در گفت وگو ب ــد خزاع محم
ــاحت پيامبر گرامي اسالم(ص) را در چارچوب  توهين آميز به س
پروژه اسالم هراسي دانست و تصريح كرد: اگر كشورهاي غربي 
ــات به طور جدي برخورد  و آمريكا با موارد قبلي توهين به مقدس

كرده بودند، شاهد اهانت اخير نبوديم. 
ــرد: از نظر  ــار ك ــورمان اظه ــم كش ــده دائ ــفير و نماين س
ــررات بين المللي و همين طور  ــيون هاي بين المللي، مق كنوانس
ــور ملل متحد هرگونه اهانت به اديان ابراهيمي، پيامبران  منش
و شخصيت هاي مقدس اديان و بويژه كتاب هاي مقدس اديان 
آسماني محكوم شده و اين موضوع را شما بصراحت مي توانيد در 

تمامي اين مباحث مشاهده كنيد.
سفير و نماينده دائم كشورمان تاكيد كرد: هم مباني حقوقي 
ــازمان ملل متحد راه را براي برخورد با اين گونه  ــور س و هم منش
ــلمانان بلكه جامعه بشري و همه  اقدامات باز كرده و نه فقط مس
اديان الهي انتظار دارند با عوامل اين توهين بشدت برخورد شود.

 كليساهاي آشوري كلداني
 فيلم موهن آمريكاييـ  اسرائيلي را محكوم كردند

ــلمانان  اعتراض به اين اقدام اهانت آميز تنها منحصر به مس
نبود و كليساهاي آشوري كلداني كشورمان هم با بيانيه مشتركي 

اين اقدام را محكوم كردند.
اين كليساها در بيانيه خود تاكيد كردند كه روحانيون و مسيحيان 
ــار فيلم موهن آمريكايي ـ صهيونيستي و  ــوري كلداني انتش آش
اهانت آميز به ساحت مقدس پيامبر گرامي اسالم را كه با استدالل 

بر آزادي بيان اكران شده است، بشدت محكوم مي كنند.
ــوري كلداني  ــه امضاي خليفه گري آش ــن بيانيه كه ب در اي
ــرق  ــاي ش ــقف اعظم رمزي گرمو، كليس كاتوليك تهران، اس
ــاي بنيامين، كليساي انجيلي  ــقف مار نرس ــوري ايران، اس آش
ــيش نينوس مقدس نيا رسيده آمده است:  ــوري تهران و كش آش
ــيله انزجار خود را از اين اقدام غيراخالقي و مخالف با  به اين وس

موازين و تعاليم اديان توحيدي اعالم مي كنيم.

احمدي نژاد: مردم ايران بيش از ظرفيت يك ملت، در قبال 
آوارگان مسئوليت پذيرفته اند

ادامه اعتراض ها به فيلم موهن آمريكايي
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واشنگتن پست: آمريكا در دام اسرائيل گرفتار نشود 
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