
روي هيچ برگه اي ثبت نمي ش��ود، هيچ زوجي 
آن را امض��ا نمي كند، هرگز خداحافظي اي صورت 
نمي گيرد. حتي ممكن است جز همسراني كه فقط 
همخانه اند، هيچ كس هم از وقوع آن مطلع نباشد، 
اما گويي چاهي از فاصله در زندگي ايجاد مي ش��ود 
كه كم كم عميق و عميق تر مي ش��ود و هر روز زن و 

شوهر را از هم دور و دورتر مي كند.

طالق عاطفي معضل امروز اكثر خانواده هاست 
ك��ه به گفته كارشناس��ان داليل خاص خود را دارد 
و معموال براي افرادي اتفاق مي افتد كه س��ال ها از 

زندگي مشتركشان مي گذرد.
دكتر سيدهادي معتمدي، روانپزشك و مشاور 
خانواده در اين باره مي گويد: در زندگي ماشيني كه 
ارتباطات ميان زن و ش��وهر خيلي كم اس��ت، يا در 
وضعيتي كه آنها همديگ��ر را خيلي كم مي بينند يا 
مش��كالت مالي زيادي دارند ك��ه با كوچك ترين 
تن��ش، ارتب��اط ميان زن و ش��وهر دچار مش��كل 

مي شود، طالق عاطفي صورت مي گيرد.
وي تاكيد مي كند: در چنين ش��رايطي همسران 
در وضع��ي زندگي مي كنند كه مانن��د دو همخانه 
هس��تند و چن��دان منفعتي ب��راي ه��م ندارند، اما 
فرزندان رابطه سرد ميان پدر و مادر را بخوبي درك 

مي كنند و بيشترين آسيب را مي بينند.
زن��ان كارمن��د از متهمان اصل��ي وقوع طالق 
عاطفي در خانه ان��د. همان ها كه فقط كار مي كنند 
و با غفلت از زندگي زناش��ويي  خود هميشه خسته و 

نامرتب و بي حوصله هستند.
طالق عاطفي داليل زيادي دارد و كارشناسان 
براي جلوگيري از وقوع آن راهكارهايي پيش��نهاد 
مي كنند. اگ��ر مي خواهيد از اين داليل و راهكارها 

آگاه شويد پرونده جام جم را در اين باره بخوانيد. 
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شليك به آگاهي
خبرنگار پرس تي وي،شبكه خبري انگليسي زبان صداوسيما،توسط تروريست ها در سوريه كشته شد

مهندس ضرغامي: صداي جبهه مقاومت در مقابل جبهه استكبار خاموش شدني نيست

احمدي نژاد: جهان نيازمند 
انديشه و نظم جديدي است

 نظم جديد بايد براساس عدالت و يكساني همه در برابر قانون باشد

 هشدارهاي جديد وزارت خارجه
 به مسافران كانادا

طالق عاطفي؛ 
همسراني
 كه فقط

 همخانه اند

پرونده 

خبرنگار ش��بكه  تلويزيوني  پ��رس تي وي هنگام 
پوش��ش خبري  انفجار ميدان االمويين در دمش��ق به 
ضرب گلوله افراد مس��لح به شهادت رسيد و مدير دفتر 

شبكه خبري العالم نيز زخمي شد.
به گزارش ش��بكه خبري العالم، مايا ناصر، خبرنگار 
ش��بكه انگليس��ي زبان پرس تي وي دي��روز در ميدان 
االمويين دمشق هنگام پوش��ش دادن حوادث انفجار 
در اين منطقه بر اثر تيرانداري افراد مس��لح تروريس��ت 
به ش��هادت رس��يد. در همين حال، حس��ين مرتضي، 
مدي��ر دفتر ش��بكه العالم و تصويربردار ش��بكه و مدير 
دفتر ش��بكه پرس تي وي در اين منطق��ه بر اثر اصابت 
گلوله تروريس��ت ها زخمي و براي مداوا به بيمارستان 

منتقل شدند.
حميدرضا عمادي، مدير اتاق خبر شبكه پرس تي وي 
در پي كشته شدن خبرنگار اين شبكه انگليسي زبان در 
س��وريه گفت: تركيه،  قطر و عربستان سعودي به دليل 
حمايت هاي مالي و تامين س��الح تروريست ها شريك 
جرم اين ترور هستند. وي در گفت وگو با جام جم گفت: 
مدل اين حمله تروريس��تي همانند م��دل آمريكايي � 
اسرائيلي اس��ت كه آمريكا در عراق پياده كرده و باعث 

وحشت در ميان مردم و خبرنگاران شده است.
وي با بيان اين كه يك تك تيرانداز حرفه اي گردن 
خبرنگار پرس ت��ي وي را مورد هدف قرار داده، توضيح 
داد: اين خبرنگار در لحظه شهادت جليقه نجات و كاله 
نداشته اس��ت، در صورتي كه اگر داشت نيز هيچ فرقي 
نمي ك��رد، چون كاله و جليق��ه نمي تواند ناحيه گردن 
را پوش��ش دهد. بنابراين بح��ث در اين رابطه بي فايده 

است. 
مايا ناصر، خبرنگار سي وسه ساله اهل سوريه، صبح 
روز گذش��ته در حال انجام گزارش زنده تلفني با شبكه 

پرس تي ويبود كه  مورد اصابت گلوله تك تيراندازي در 
دمشق قرار گرفت  و به شهادت رسيد. 

وي در ميدان االمويين دمش��ق مش��غول پوشش 
دادن حوادث انفجار ديروز در اين منطقه بود. 

محمود رمك، مدير بخش خبرنگاران شبكه العالم 
ني��ز در رابطه با مجروحيت حس��ين مرتضي به جام جم 
گفت: تحقيقات اوليه ما نشان مي دهد كه اين تيراندازي 

عمدي رخ داده و اتفاقي نبوده است. 
وي درب��اره مراقب ه��اي امنيت��ي خبرن��گاران 
برون م��رزي گفت: ما از خبرنگاران خواس��ته بوديم كه 
حتم��ا از كاله ايمني و جليقه ضدگلوله اس��تفاده كنند، 
ولي تصاوير نش��ان مي دهد كه خبرنگار ش��بكه العالم 
اين مالحظات را رعايت نكرده اس��ت. او چون احساس 
تكليف مي كرده اس��ت كس��ب خب��ر را مهم تر از حفظ 

جان��ش ديده و به يك منطقه پرخطر رفته و دچار حادثه 
ش��ده است. اين مدير رسانه اي مجروحيت تصويربردار 
شبكه العالم را سطحي خواند و گفت: روي پاي حسين 
مرتضي بايد عمل جراحي صورت بگيرد و او هم اكنون 

در بيمارستان به سر مي برد. 
گروه هاي مس��لح تروريس��ت پيش از اي��ن بارها 
حس��ين مرتضي را به علت پوش��ش اخب��ار و تحوالت 

سوريه تهديد به قتل كرده بودند.
 واكنش مهمانپرست به شهادت خبرنگار 

پرس تي وي 
س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه انفجاره��اي 
تروريس��تي امروز در شهر دمشق كه منجر به شهادت 
خبرنگار شبكه پرس تي وي و مجروح شدن مدير دفتر 
شبكه العالم شد را به شدت محكوم و با خانواده خبرنگار 

شبكه پرس تي وي ابراز همدردي كرد.
به گزارش مهر، رامين مهمانپرس��ت، س��خنگوي 
وزارت ام��ور خارجه تاكيد كرد: رس��انه هاي گروهي در 
س��خت ترين ش��رايط در تالش براي عم��ل به وظيفه 
س��نگين و خطير خود در انع��كاس واقعيت ها و حقايق 
به افكار عمومي هس��تند و توسل به خشونت و اقدامات 
تروريستي هرگز نمي تواند مانعي در مقابل آشكار شدن 

حقايق اوضاع سوريه براي مردم باشد.
مهمانپرس��ت مس��ئوليت اي��ن گون��ه اقدام��ات 
تروريس��تي را متوجه كشورها و طرف هايي دانست كه 
درص��دد ناكامي تالش هاي داخل��ي و منطقه اي براي 
حل و فصل مس��ائل اين كش��ور از طريق روند سياسي 
و مذاكره و بدون مداخله خارجي هس��تند و خاطرنشان 
كرد: تش��ديد اوض��اع امنيتي و اقدامات تروريس��تي و 
مسلحانه همراه با مداخالت بيگانه هيچ كمكي به حل 

مسائل سوريه نمي كند.

وزارت امور خارجه جمهوري اس��المي ايران با 
صدور اطالعيه اي نس��بت به مسافرت اتباع ايراني 

به كانادا هشدارهاي جديدي داد.
در بخش��ي از اين اطالعيه آمده است: با توجه به 
قرائن موجود، روند اسالم ستيزي و ايران هراسي در 
كانادا نه تنها متوقف نش��ده بلكه طي چند سال اخير 
رش��د قابل مالحظه اي داش��ته و اين رويكرد، رفتار 
مراج��ع دولتي و غيردولتي آن كش��ور را تحت تأثير 

قرار داده است.
اين اطالعي��ه مي افزايد: مواردي از بازداش��ت 
و اخراج ش��هروندان ايراني ب��ه بهانه هاي مختلف 
همچنان اس��تمرار داش��ته و ايرانيان از حقوق اوليه 
ب��راي انج��ام فعاليت هاي عادي زندگ��ي از جمله 
آزادي در دسترس��ي به حس��اب ها و عمليات هاي 

بانكي محروم هستند.
در هش��دار جديد وزارت امور خارجه تاكيد شده 
اس��ت كه عملكرد پليس كانادا نشان مي دهد دولت 

اين كشور از اراده يا توان الزم براي پيگيري جرايم 
انجام شده عليه ايرانيان مقيم برخوردار نيست.

اين اطالعيه مي افزايد: مواردي از قتل شهروندان 
ايران��ي وجود دارد كه با وج��ود پيگيري هاي مكرر، 
پلي��س كانادا گزارش��ي كه حاك��ي از اقدام جدي و 
موث��ر در تعقيب قاتالن باش��د، ارائه نداده و افزايش 
نرخ جرم و جنايت و تهديدات جاني در كانادا همواره 

مورد نگراني بوده است.
در اين اطالعيه از ش��هروندان ايراني خواس��ته 
ش��ده اس��ت كه مراقب باش��ند با توجه به دشواري 
ناش��ي از عدم حضور مستقيم سفارت و كنسولگري 
ايران در دفاع از حقوق اتباع ايراني مقيم، در معرض 

سوءاستفاده گروه هاي جاني قرار نگيرند.
همچني��ن با توجه به اقدام دولت كانادا در فراهم 
ك��ردن فضا براي گروه ه��ا و البي هاي ضدايراني، 
هموطنان ايراني براي پيش��گيري از سوءاس��تفاده 

احتمالي اقدامات احتياطي را مدنظر قرار دهند. 

در پي كشته شدن خبرنگار پرس تي وي، عزت  اهلل ضرغامي 
رئيس رسانه ملي پيام تسليتي به شرح ذيل صادر كرد:

بسم رب الشهداء و الصديقين
لوا  »ِم��َن الُمؤمني��َن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَه��دوا اهلَل َعلَيِه َفِمنُهم َمن َقضي نَحَبه َو ِمنُهم َمن َينتِظُر َو ما بَدَّ

تَبدياًل«
در آوردگاه حق و باطل بار ديگر روايتگري صادق از اين عرصه، آسماني شد.

آنان كه تاب مقاومت در برابر ارائه تصويري متفاوت از صحنه درگيري جبهه مقاومت با نظام سلطه و اذناب 
منطقه اي آن را نداش��تند، علي رغم ش��عارهاي عوام فريبانه حمايت از جريان آزاد اطالعات، دس��ت به ترور زدند 
و گزارش��گر صادق ش��بكه پرس تي وي، آقاي مايا ناصر را از ناحيه گلو به گلوله بس��تند تا صداي افشاگري وي را 
خاموش سازند. همچنين براي دومين بار طي يك ماه گذشته رئيس دفتر شبكه پرس تي وي و العالم در دمشق 
آقاي حسين مرتضي را هدف قرار دادند تا بلكه امكان اطالع رساني و واقع نمايي اين دو شبكه در عرصه رخدادهاي 
منطقه را سلب نمايند. نكته ظريف اين حادثه بروز اين رخداد در هفته دفاع مقدس است كه اين اقتران خود بيانگر 

معاني سمبليك فراواني است.
اينجانب شهادت اين فرزند غيور جبهه مقاومت، شهيد مايا ناصر و زخمي شدن مجاهد نستوه حسين مرتضي 
را ارج نهاده و به خانواده بزرگ صداوس��يما بويژه ش��بكه هاي پرس تي وي و العالم تبريك و تس��ليت مي گويم و 
براي خانواده اين دو عزيز صبر و پايداري آرزومندم. نگاهي كوتاه به سيل اظهارنظرهاي حاصله در سايت شبكه 
پرس ت��ي وي در اي��ن مدت كوتاه حكايت از آن دارد كه صداي جبهه مقاومت در مقابل اس��تكبار جهاني و اذناب 
منطقه اي آن خاموش شدني نيست و اين شعله پرفروغ تر ازگذشته در عرصه اطالع رساني پرتوافكن خواهد بود.
سيدعزتاهللضرغامي
رئيسسازمانصداوسيمايجمهورياسالميايران

پيامتسليترئيسسازمانصداوسيما

سقوط سهام خودروسازان آلماني
بس��ياري از سهامداران صنعت خودروس��ازي در بورس فرانكفورت آلمان )داكس( از 

شنيدن خبر ناخوشايند بحراني شدن اين صنعت شوكه شده اند. 
سيسي هايتمانك، خبرنگار كانال اول تلويزيون دولتي آلمان »آ.اِر.ِد« مستقر در بورس 
فرانكفورت آلمان با اشاره به اين كه انتشار اين خبر بد بالفاصله ارزش سهام خودروسازان 
بزرگ آلماني را به س��مت منفي تنزل داد، افزود: س��هام خودروس��ازي »دايملر« 34 / 2 
درص��د، فولك��س واگن با 97 / 1 درصد و »ِب.ام.ِو« با 6 / 2 درصد كاهش مواجه ش��د. وي 
با اش��اره به اين كه به باور س��هامداران صنعت خودروس��ازي آلمان تنها نمي توان با خريد 
بدهي هاي دولتي كش��ورهاي مقروض اروپايي از سوي بانك مركزي اروپا به حل بحران 
بدهي ه��اي منطقه يورو اميد داش��ت، اظهار كرد: به عن��وان مثال تنها يونان با 20 ميليارد 
يورو، خأل و كس��ري مالي روبه روس��ت و اس��پانيا نيز نمي تواند به طور كامل از چتر نجات 

مالي يورو استفاده كند.
هايتمانك در ادامه اين گزارش به مشكالتي كه اين روزها سهامداران آلماني با توجه 
به كاهش سودهاي بانكي و نيز افزايش تورم دارند، اشاره و خاطرنشان كرد: در حالي كه از 
سال 1994 تا 2012 سود تضمين شده از 4 به 1 / 2 درصد كاهش يافته است در عين حال 
در اين مدت، نرخ تورم از 5 / 0 درصد به 75 / 1 درصد افزايش يافته است كه اين امر نشان 
مي دهد افزايش تورم تا چه ميزان بر نرخ سودهاي تضمين شده تاثير منفي داشته است.

گفت و گو
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 با دكتر محسن رضايي
  به بهانه انتشار كتاب 
»جنگ به روايت فرمانده«

 تحريف و انحراف 
 تاريخ جنگ 
را تهديد مي كند

پرونده ويژه جام جم 
درباره طالق هاي عاطفي

 در زندگي زناشويي
 را در صفحه 10 و  11 بخوانيد

محم��ود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اس��المي 
ايران در ش��صت وهفتمين نشس��ت س��االنه مجمع 
عمومي در س��خناني به بيان ديدگاه هاي كشورمان در 
خصوص مس��ائل مهم منطق��ه اي و جهاني پرداخت. 
رئيس جمه��ور با بي��ان اين كه نظم حاك��م امروزي، 
تبعيض آلود و براس��اس بي عدالتي است، گفت: شكي 
نيس��ت كه جهان نيازمند انديشه و نظم جديدي است، 
نظمي كه انسان در آن به عنوان برترين مخلوق خداوند 
از ابعاد مادي و معنوي برخوردار باش��د و جاي تحقير و 
درجه بندي انسان ها و ملت ها، به دنبال احياي كرامت 
و پذي��رش حرمت آدميان و كمال و س��عادت همگاني 

باشد.
وي افزود: در نظم جديد بايد به دنبال صلح و امنيت 
پايدار و رفاه براي كل جامعه بش��ري بود و جهان بايد 
بر مبناي اعتماد و محبت به نوع انسان و نزديك كردن 
انديشه ها، قلب ها و دست ها و رفع فاصله ها پايه گذاري 

شود، حاكمان بايد عاشق مردم باشند.
رئيس جمه��ور ادام��ه داد: اين نظم بايد براس��اس 
عدالت و يكساني همه در برابر قانون و برپايه استاندارد 
يگانه باشد و در آن مديران حاكم بر جهان خود را خادم 

مردم و متعهد به آنها بدانند و نه برتر از مردم.
احمدي نژاد با طرح اين س��وال كه چنين نظمي آيا 
جز با مش��اركت همگان��ي در مديريت جهاني محقق 
مي  شود، خاطرنشان كرد: بديهي است روزي كه آحاد 
مردم و دولت ها جهاني بينديشند و با التزام به اين مباني 
نسبت به مس��ائل مهم بين المللي احساس مسئوليت 
كرده و به مش��اركت فعال در تصميم گيري ها مبادرت 

كنند، آرزوها فرصت تحقق پيدا خواهند كرد.
وي تاكيد كرد: امروز روز ملت هاس��ت و خواس��ت 
و اراده آنها تعيين كننده جهان فردا مي باش��د؛ بنابراين 
شايس��ته اس��ت همه با هم به خداوند توكل كنيم و با 
تمام توان در برابر اقليت زياده خواه بايس��تيم تا منزوي 
شوند و دست آنها از مراكز قدرت تصميم ساز در تعيين 

سرنوشت ملت ها كوتاه شود.
 نظام سرمايه داري به بن بست رسيده است

رئيس جمه��ور در ادامه س��خنراني خود در مجمع 
عمومي س��ازمان مل��ل گفت: ام��روز در نقطه عطف 
تاريخي قرار داريم؛ از يك سو نظام ماركسيستي ديگر 
از جايگاهي در جهان برخوردار نيست و  از سوي ديگر 
نظام س��رمايه داري در باتالقي كه به دست خود پديده 
آورده، گرفت��ار آمده و عمال در حوزه تدبير مديريتي به 

بن بست رسيده است.
احمدي ن��ژاد در ادام��ه اظهار ك��رد: جنبش عدم 
تعهد مفتخر اس��ت كه يك بار ديگر بر درستي تصميم 
تاريخ��ي در نفي قطب هاي ق��درت و طرح نظام هاي 
لجام گسيخته مذكور تاكيد كند.وي اضافه كرد: اكنون 
اينجانب ب��ه نمايندگي از اعض��اي جنبش عدم تعهد 
از همه كش��ورهاي جه��ان دعوت مي نماي��م كه در 
مس��ير فراهم آوردن مشاركت موثر و دخالت جدي در 
تصميم هاي جهاني، نقش فعال تري را برعهده بگيرند. 
رئيس جمهور با بيان اين كه »سازمان ملل كه با هدف 
توس��عه عدالت و احقاق حقوق همه ملت ها تاس��يس 

شده است، 
ادامهدرصفحه2
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ادامه از صفحه اول
ــده و راه اعمال ظلم معدودي  در عمل خود گرفتار تبعيض ش
ــوده و عمال به ناكارآمدي  ــورها را در بر قاطبه جهاني گش از كش
ــت»، افزود: وجود امتياز وتو و انحصار قدرت در  خود دامن زده اس
شوراي امنيت به تضييق امكان اعمال حق و دفاع از حقوق ملت ها 
انجاميده است. موضوع اصالح ساختار نياز مهمي است كه بارها از 
سوي نمايندگان ملت ها بر آن تاكيد شده اما به اجرا گذاشته نشده 
است. وي ادامه داد: اينجانب از اعضاي محترم مجمع عمومي و 
دبيركل و همكارانشان مصرانه مي خواهم تا موضوع اصالحات 
به شكل جدي در دستور كار قرار دهند و ساز و كار مناسبي براي 
عملياتي كردن آن تعيين نمايد. جنبش عدم تعهد آمادگي دارد تا 

سازمان ملل را در اين امر خطير ياري رساند.
حاكمان بايد عاشق مردم باشند

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود در مجمع عمومي سازمان 
ــروز حاكمان بر جهان  ــد اظهار كرد: مديريت نظم ام ملل متح
مديريتي مبتني بر تفكر مادي و غيرمتعهد به ارزش هاي اخالقي 
است كه براساس خودخواهي، فريب و نفرت شكل گرفته است.

ــرد: اراده و نظر توده هاي مردم از جمله  ــژاد تاكيد ك احمدي ن
ــتمر  ــاالت متحده آمريكا و اروپا در عرصه هاي مهم و مس در اي
ــي داخلي و خارجي  ــت هاي اصل تصميم گيري بويژه در سياس
ــد، حتي اگر  ــر را دارد و فرياد آنها به جايي نمي رس ــن تاثي كمتري
ــد. وي افزود: ارزش هاي  ــكيل دهن 99درصد جامعه خود را تش
اخالقي و انساني قرباني كسب راي شده است و توجه به مطالبات 

مردم فقط به ابزار تبليغاتي در زمان انتخابات مبدل شده است.
 ديدارهاي احمدي نژاد  

ــفر كرده است  ــورمان كه به نيويورك س رئيس جمهور كش
ــيه شصت و هفتمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد  در حاش
ديدارهاي متعددي را با سران و مقامات كشورهاي مختلف داشت 
كه از جمله اين ديدار ها مي توان به ديدار با همتايان بوليويايي و 

كوموري و پادشاه سوازيلند اشاره كرد. 
محمود احمدي نژاد در در ديدار با اوو مورالس، رئيس جمهور 
بوليوي  با بيان اين كه تحريم ها و فشارهاي زورگويان بين المللي 
عليه كشورهايي چون ايران و بوليوي از موضع قدرت نبوده، بلكه 
نشان دهنده ضعف اين كشورها در رويارويي با منطق كشورهاي 
ــتقل است، اظهار كرد: دشمنان ملت هاي مستقل خودشان  مس
ــارها و تحريم ها راه به  بهتر از هر كس ديگر مي دانند كه اين فش

جايي نخواهد برد.
ــوازيلند از پيشنهاد تشكيل  ــاه س احمدي نژاد در ديدار پادش
ــترش روابط  ــترك و گس ــيون همكاري اقتصادي مش كميس
اقتصادي دو كشور استقبال كرد و گفت: بايد فرصت ها براي رفت 
و آمد ميان مديران و فعاالن اقتصادي ايران و سوازيلند مهيا شود تا 
دو كشور از ظرفيت هاي اقتصادي طرفين اطالعات دقيق تري به 

دست بياورند و بتوانند فرصت هاي همكاري را فعال كنند.
ــز با تاكيد بر  ــدار رئيس جمهور كومور ني ــژاد در دي احمدي ن
ــتانه ميان ايران و كومور بر لزوم گسترش همه جانبه  روابط دوس

همكاري هاي دو كشور تاكيد كرد.
 گفت وگو با رسانه هاي آمريكايي 

ــواالت  ــه نيويورك به س ــفر ب ــيه س رئيس جمهور در حاش
رسانه هاي مختلف آمريكايي پاسخ داد. احمدي نژاد در گفت وگو 
ــبكه تلويزيوني CNN با اشاره به اين كه همه حرف هايي  با ش
ــود مهم است،  ــازمان ملل مطرح مي ش كه در مجمع عمومي س
ــال قبل  درخصوص طرح برخي تهديدها عليه ايران گفت: ده س
ــتان به خيال خودشان تهديدات  ــغالگران عراق و افغانس هم اش

جدي را عليه ايران مطرح مي كردند، اما كاري از پيش نبردند.

 احمدي نژاد توهين به پيامبران الهي را كاري زشت و مصداق 
نقض آزادي بيان توصيف كرد و در عين حال خاطرنشان ساخت 
كه اعتراضات عليه چنين تحريكاتي نيز نبايد خارج از چارچوب 

و قاعده باشد. 
رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه اصالحات و تغييرات مدنظر 
جمهوري اسالمي لزوما به معناي تغيير رژيم ها نيست، بلكه تغيير 
در رفتارها، رويكردها و ديدگاه هاي افراد است، درباره آزادي بيان 
در ايران اظهار كرد: همه مردم بايد از آزادي بيان برخوردار باشند، 
ــت، اما باالخره هر  ــي ملت هاس چرا كه آزادي جزو حقوق اساس

ــوري اين آزادي بيان را در چارچوب هاي متناسب با عقايد و  كش
فرهنگ خود تعريف مي كند.

ــپتامبر و حوادث پس از آن  رئيس جمهور درباره واقعه 11 س
ــان كرد: بهتر بود حداقل فردي كه گفته مي شد عامل  خاطرنش
ــس از آن بود به طور علني  ــپتامبر و رخدادهاي پ ــوادث 11 س ح
ــود.  وي در عين  ــد تا حقيقت آشكار ش ــفاف محاكمه مي ش و ش
ــتقل علت واقعي رخداد  ــال ادامه داد: اگر در يك تحقيق مس ح
ــخص مي شد، مي توانستيم با يك اراده جمعي  11 سپتامبر مش

با آن علت مقابله كنيم.
ــع ايران درباره  ــس جمهور همچنين در خصوص موض  رئي
ــطين منهاي اشغالگري را تصور كنيد  فلسطين گفت: اگر فلس
چه چيز باقي خواهد ماند؛ اين حقيقت، موضع جمهوري اسالمي 
ايران درباره فلسطين است. وي در پاسخ به اين سوال كه واكنش 
ــور  ــتي به اين كش ايران در قبال حمله احتمالي رژيم صهيونيس
چيست، گفت: پاسخ ايران معلوم است، چرا كه هر كشور و ملتي 

در برابر تهاجم از خود دفاع خواهد كرد. 
رئيس جمهور درخصوص چشم انداز ايران از آينده گفت وگو ها 
با 1+5 اظهار كرد: جمهوري اسالمي ايران اگر اميدي به موفقيت 
اين گفت وگوها نداشت در آنها شركت نمي كرد، اما معتقديم اين 
ــد، چرا كه  موضوع با بحث هاي فني و حقوقي به نتيجه نمي رس

موضوع هسته اي ايران سياسي بوده و فني و حقوقي نيست.

باقري: اكنون نوبت 1+5 است
ــي گفت: جمهوري  ــوراي عالي امنيت مل معاون دبيرش
ــالمي ايران بر استيفاي كامل حقوق هسته اي ملت ايران  اس
ــاوري صلح آميز  ــورداري از همه ظرفيت هاي فن براي برخ

هسته اي پافشاري مي كند.
ــالمي  ــزارش مهر، علي باقري گفت: جمهوري اس به گ
ــنهادهاي خود را براي ادامه  ايران با اقتدار و ابتكارعمل پيش
ــكو ارائه كرد كه اين پيشنهادها نيز براي  گفت وگوها در مس

اطالع افكار عمومي جهان منتشر شد.
ــكو، سعيد جليلي  باقري افزود: پس از گفت وگوهاي مس
ــتون با اشاره به تاكيد ملت ايران بر  در نامه اي به كاترين اش
ــتباه  ــدار داد كه دچار اش ــته اي خود هش دفاع از حقوق هس
ــن اين  ــوند، از اين رو با توجه به منطق روش ــباتي نش محاس
ــت كه به اين پيشنهادها  ــنهادها، اكنون نوبت 1+5 اس پيش

پاسخ دهد.
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به گفت وگوي 
ــتون در استانبول اظهار كرد:  ــعيد جليلي و كاترين اش اخير س
در اين ديدار با تاكيد بر مفاد پيشنهادهاي مسكو و تاكيد ملت 
ايران بر حقوق هسته اي خود، پاسخ پيشنهادهاي جمهوري 

اسالمي ايران از اشتون مطالبه شد.
ــاره به جمع بندي نشست دوجانبه استانبول   باقري با اش
ــتون ضمن مفيد و سازنده خواندن اين گفت وگوها  گفت: اش
ــورت با 1+5 مجددا گفت وگو خواهم  اظهار كرد، پس از مش

كرد. 

 روزنامه شرق توقيف شد
ــار كاريكاتوري توهين آميز  ــرق به دنبال انتش روزنامه ش
ــوي هيات  ــيجيان دفاع مقدس، از س ــه رزمندگان و بس علي

نظارت بر مطبوعات توقيف شد.
ــار كاريكاتوري  ــه دنبال انتش ــاس اين گزارش  ب ــر اس ب
ــنبه)، هيات  ــرق (چاپ روز سه ش ــز در روزنامه ش توهين آمي

نظارت جلسه اي اضطراري تشكيل داد.
ــاي هيات نظارت بر مطبوعات  ــه اعض در پايان اين جلس
تصميم به توقيف انتشار روزنامه هتاك شرق گرفتند و پرونده 

آن را به دادگاه ارسال كردند.
 مهدي رحمانيان، مديرمسئول اين روزنامه، ديروز براي 
ــراي  ــار اين كاريكاتور به دادس اداي توضيحات درباره انتش
ــد و در نهايت با نظر  ــالب تهران احضار گردي ــي و انق عموم
ــانه قرار بازداشت  ــعبه 9 دادسراي فرهنگ و رس بازپرس ش

براي وي صادر شد.

 جوانفكر روانه زندان شد
ــي رئيس جمهور و  ــاور مطبوعات علي اكبر جوانفكر، مش
ــت موسسه فرهنگيـ  مطبوعاتي ايران و مديرعامل  سرپرس
ــوي  ــالمي (ايرنا) عصر ديروز از س خبرگزاري جمهوري اس
ــتاني استان تهران به منظور اجراي حكم محكوميتش  دادس

روانه زندان  شد.
ــت وپنجم  ــه گزارش ايرنا، دادگاه كيفري تهران در بيس ب
ــش ماه حبس  ــته، جوانفكر را به تحمل ش ــال گذش آبان س
تعزيري به اتهام نشر مطالب خالف موازين اسالمي و شش 
ــار مطالب خالف عفت  ماه حبس تعزيري ديگر به اتهام انتش

عمومي محكوم كرده بود.
ــالمي  ــن دادگاه مديرعامل خبرگزاري جمهوري اس اي
ــتغال و فعاليت مطبوعاتي در هر رده و  (ايرنا) را از هرگونه اش
ــه سال محروم  ــمتي اعم از دولتي يا خصوصي به مدت س س

كرده بود.

 آزادي بيان با اهانت 
به مقدسات ديني سازگار نيست

غربي ها، آمريكا و اسرائيل طي سال هاي اخير و بخصوص 
با نزديك شدن به 11 سپتامبر، با توهين به مقدسات اسالمي 
ــال به صورت قرآن سوزي توسط يك كشيش در  كه يك س
ــيدن كاريكاتور موهن و  ــال ديگر با كش ــاالت متحده، س اي
امسال نيز با ساخت فيلم توهين آميز به پيامبر اسالم و انتشار 
ــت، به دنبال آن هستند  آن در فضاي مجازي همراه بوده اس
كه به مردم جهان نشان دهند مسلمانان بي صبر و حوصله اند 

و آزادي بيان را قبول ندارند.
ــت كه نشان مي دهد آمريكا در حال   اينها نمونه هايي اس
طراحي سياستي است كه بتواند از حادثه 11 سپتامبر بهانه اي 
ــي به خاورميانه و جهان اسالم  براي تجاوزگري و لشكركش

ايجاد كند.
ــوده و با توجه  ــلط بر منطقه و جهان ب ــكا در پي تس  آمري
ــان آغاز دوباره  ــور، خواه ــه نزديكي انتخابات در اين كش ب
ــلمانان جهان فشار  ــت تا بتواند بر مس جنگ هاي صليبي اس
ــود، اما تدبيرها و  ــرده و حتي وارد جنگ ش ــتري وارد ك بيش
ــط نظام استكباري باعث بيداري  ــده توس مكرهاي انجام ش
مسلمانان جهان شده است؛ چرا كه مي بينيم با فاصله گرفتن 
از انقالب اسالمي ايران در سال 57 نفرت از نظام سلطه بيش 

از پيش گسترش يافته است.
ــائلي از اين دست، نشانگر يك طراحي و برنامه ريزي  مس
ــا مي خواهند  ــت و آنه ــلمانان اس ــي براي ناراحتي مس قبل
ــيدن  ــبب هدايت و به كمال رس ــالم را كه س ــور پيامبر اس ن
ــت  به خيال خام خودشان خاموش كنند، اما آنها  انسان هاس
ــه اين نكته مهم توجه ندارند كه خداوند متعال، هيچ گاه نور  ب

هدايت خود را خاموش نمي كند. 
ــر  ــر از پيامب ــودي گرامي ت ــال، وج ــد متع ــزد خداون   ن
ــت و يقينا ضربه سنگين پروردگار متعال به  اعظم(ص) نيس
ــت كه  ــد و ترديدي نيس ــن اهانت كنندگان وارد خواهد ش اي
ــير سعادت  ــان دهنده راه و مس خداوند از پيامبر خودـ  كه نش

بشر استـ  حمايت خواهد كرد.
ــم كه مكر و حيله  ــاره كني ــا بايد به اين مطلب مهم اش ام
ــتكبار جهاني باعث آگاهي هر چه بيشتر مسلمانان جهان  اس

مي شود.
ــم آمريكا و رژيم  ــه اي از جهان، پرچ ــر روزي در گوش  اگ
ــتي به آتش كشيده مي شد، امروز به دنبال بيداري  صهيونيس
ــر جهان و حتي در كشورهاي اروپايي و  ــالمي، در سراس اس
ــيطاني آمريكا نيز شاهد به آتش  ــفارتخانه هاي ش مقابل س
كشيده شدن پرچم آمريكاي سلطه گر و رژيم اشغالگر قدس 

هستيم.
ــلطه گران  ــت كه س ــه ذكر اين نكته نيز ضروري اس  البت
ــعي در  ــارهاي اقتصادي س ــته و با تحريم و فش بيكار ننشس
ــت و صبر، رمز پيروزي  ــرد كردن مردم دارند اما مقاوم دلس
دنياي اسالم است؛ همان گونه كه مسلمانان صدر اسالم اين 

مساله را نشان دادند. 
ــورهايي كه مي خواهند  ــت، اين جنگ، بين كش در حقيق
ــتقل باشند در مقابل سلطه گراني است كه بدون پشتوانه  مس
ــزار نظامي و تحريم ها مي خواهند به  ــي و فقط با زور اب مردم

پيروزي برسند.

ــه تصميم جديد دولت آمريكا در خارج  رئيس قوه قضايي
ــت تروريست ها را تناقضي  كردن گروهك منافقين از فهرس
ــت و گفت:  ــتي غرب دانس ــكار در ادعاهاي ضد تروريس آش
ــت و ملت ايران  ــن گروهك بايد به دول ــران و اعضاي اي س

مسترد و محاكمه شوند و به سزاي عمل خود برسند.
ــه، آيت اهللا آملي  ــط عمومي قوه قضايي ــه گزارش رواب ب
ــي قضايي گفت:  ــئوالن عال ــه ديروز مس الريجاني در جلس
اين گروهك بيش از 17 هزار نفر از مردم ايران از عالي ترين 
ــيده اند  ــات تا مردم كوچه و بازار را به خاك و خون كش مقام
ــت ايران جنايت اين گروهك و  ــا بايد بدانند كه مل و غربي ه

حاميان آنان را هرگز فراموش نخواهند كرد.
ــراق نيز خيانت ها و  ــن گروهك در خود ع ــزود: اي وي اف
ــكا بار ديگر  ــرد و حركت اخير آمري ــاي فراواني ك جنايت ه
ــار  ــم را ابزاري براي فش ثابت كرد كه غرب مبارزه با تروريس

بركشورهاي مستقل تبديل كرده است.
ــت آمريكا اخطار  ــت اهللا آملي الريجاني گفت: به دول آي
ــز از جنايات  ــت ايران هرگ ــد ملت و دول ــم كه بدان مي كني
ــر نخواهد كرد و  ــك منافقين به ملت ايران صرف نظ گروه
ــت و وزارت امورخارجه نيز مي خواهيم اين اخطار را به  از دول

نحوي صريح به دولت آمريكا منتقل كنند.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: دولت آمريكا و حاميانش 
ــردن، اختصاص به آنها  ــم بايد بدانند كه اين نحو عمل ك ه
ندارد و تروريسم ممكن است همه جا باشد و هيچ كشوري از 

خطرات تروريسم مصون نيست.
ــخنان خود  ــتگاه قضا در بخش ديگري از س ــس دس رئي
ــلمان عليه هتاكان  ــاره به قيام يكپارچه ملت هاي مس با اش
ــالم (ص) گفت: ضرورت دارد  ــاحت مقدس پيامبر اس به س
ــوند و درس عبرت  ــن حركت تا زماني كه هتاكان تنبيه ش اي

بگيرند، ادامه يابد.
ــاره به اين كه «گويا آمريكا  آيت اهللا آملي الريجاني با اش
ــور اجازه محكوم كردن  ــي اين كش اعالم كرده قانون اساس
ــي  ــم موهن اخير را نمي دهد» گفت: اين چه قانون اساس فيل
ــت كه تنها به ادعاي اثبات نشده وجود سالح هاي كشتار  اس
جمعي، به رئيس جمهور آن كشور اجازه مي دهد به كشورهاي 
مسلمان لشكركشي كرده و مردم را به خاك و خون  بكشد، اما 
ــخصيت  اجازه ندارد اهانت به مقدس ترين و معنوي ترين ش

عالم هستي را محكوم كند.
ــت سخنگوي وزارت خارجه كشورمان  رامين مهمانپرس
ــراي خارج كردن  ــدام دولت آمريكا ب ــش به اق ــم در واكن ه
ــت گروه هاي تروريستي وزارت خارجه اين  منافقين از فهرس
ــم و  ــه آمريكا در رابطه با تروريس ــور گفت: رفتار دوگان كش
ــته به اين پديده شوم  ــتفاده ابزاري از گروهك هاي وابس اس

ــبرد اهداف و منافع سياسي خود، موضوع جديدي  براي پيش
نيست.

ــي در  ــخ به پرسش ــت در پاس به گزارش ايرنا، مهمانپرس
خصوص اقدام وزارت خارجه آمريكا براي خارج كردن اعضاي 
گروهك تروريستي منافقين از فهرست تروريست ها، اظهار 
ــتي از پادگان  كرد: جابه جايي اعضاي اين گروهك تروريس
ــه قابل قبولي براي  ــرف به مكان ديگر به هيچ وجه بهان اش
ــت تا ماهيت تروريستي اين گروهك  جامعه بين المللي نيس

ناديده گرفته شود.
چند روز پيش وزارت خارجه آمريكا در ادامه سياست هاي 
ــم،  ــور درخصوص ادعاي مبارزه با تروريس ــه اين كش دوگان
اعضاي گروهك تروريستي منافقين را از فهرست گروه هاي 
ــالري كلينتون  ــد كه هي ــتي خارج كرد و اعالم ش تروريس

قراراست به صورت رسمي اين موضوع را اعالم كند.

 رئيس قوه قضاييه: سران و اعضاي گروهك منافقين بايد به ايران برگردانده شوند 
 مهمانپرست: رفتار دوگانه آمريكا در رابطه با تروريسم موضوع جديدي نيست

 احمدي نژاد: جهان نيازمند انديشه و نظم جديدي است
 اصالحات و تغييرات مدنظر جمهوري اسالمي ايران لزوما به معناي تغيير رژيم ها نيست

پيام رهبر معظم انقالب در پي 
درگذشت برادر آيت اهللا كريمي

ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس
ــت اخوي مكرم آيت اهللا سيدجعفر كريمي  در پيامي درگذش

را تسليت گفتند. 
متن پيام به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
آيت اهللا جناب آقاي حاج سيدجعفر كريمي دامت بركاته

ــاب را كه خود از فضالي  ــت اخوي مكرم آن جن درگذش
ــه جنابعالي و ديگر  ــرم حوزه علميه نجف و قم بودند، ب محت
ــم. از خداوند  ــليت عرض مي كن ــدگان آن مرحوم تس بازمان
ــوم و صبر و آرامش  ــت و مغفرت براي آن مرح ــال رحم متع
ــالمت و عافيت براي جنابعالي  ــراي بازماندگان و بقاي س ب

مسالت مي نمايم.
والسالم عليكم و رحمت اهللا

سيدعلي خامنه اي 5/ مهر/ 1391

 توضيح روابط عمومي 
دفتر رئيس جمهور در خصوص 

ويزاهاي درخواستي
ــور در خصوص برخي  ــي دفتر رئيس جمه روابط عموم
ــفر هيات همراه  ــت 160 ويزا براي س اخبار مبني بر درخواس

رئيس جمهور به نيويورك توضيحاتي را اعالم كرد.
ــده از سوي  ــر ش ــنا، در اطالعيه منتش به گزارش ايس
روابط عمومي دفتر رياست جمهوري آمده است: هر ساله 
ــده هيات همراه  ــادي از افراد معرفي ش ــزاي تعداد زي وي
ــود و حتي  ــازمان ملل صادر نمي ش ــور به س رئيس جمه
ويزاي برخي از افراد معرفي شده پس از اعزام هيات ايراني 
ــتري معرفي مي شوند تا  ــامي بيش صادر مي گردد، لذا اس
ــور براي انجام  ــب تيم هيات همراه رئيس جمه در تركي
ــكلي  ــفر، هيچ گونه مش ماموريت هاي مختلف در اين س

پيش نيايد.
دفتر رئيس جمهور همچنين خبر منتشر شده درباره پاسخ 
ــوالي در مورد تعداد اعضاي هيات  ــود احمدي نژاد به س محم
ــًا تكذيب كرده و اين گونه  ــازمان ملل را قوي همراه وي به س
ــه كينه توزي و  ــه اي و ضداخالقي را ادام ــات غيرحرف اقدام
ــته به استعمار عليه دولت و  ــازي دروغين رسانه وابس خبرس

ملت بزرگ ايران دانست.
ــتند  ــت: اينان در تالش هس ــن تكذيبيه آمده اس در اي
ــتكباري و ضدصهيونيستي احمدي نژاد  تا مواضع ضداس
ــود  ــذب خ ــاي ك ــازي ها و ادعاه ــعاع خبرس را تحت الش

قراردهند.

ــداران گفت: جمهوري  ــپاه پاس ــين فرمانده كل س جانش
اسالمي امروز متكي به صادرات نفت نبوده و در مقابل تحريم 

نفتي، آرام و مطمئن مسير خود را ادامه مي دهد.
ــالمي ديروز در تجمع بزرگ  ــين س به گزارش فارس، حس
ــار فيلم  ــه در اعتراض به انتش ــتان قم ك ــلح اس نيروهاي مس
توهين آميز  به ساحت مقدس پيامبر اعظم(ص) در حرم مطهر 
ــد، با گراميداشت دهه  حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار ش
ــند  ــدس اظهار كرد: دفاع مقدس س ــت و هفته دفاع مق كرام
هويت شخصيت ديني و انقالبي ملت ايران بوده و نشان دهنده 

مشخصه هاي حقيقي جمهوري اسالمي محسوب مي شود.
ــاير نبردها در قرن  وي دفاع مقدس را جنگي متفاوت با س
ــت و گفت: تمام جهانيان پس از اين جنگ نگاه  ــته دانس گذش
ــتند زيرا جنگي جهاني و نابرابر عليه  ديگري به ملت ايران داش

نظام اسالمي به راه افتاده بود.
سالمي با بيان اين كه تمام نهادهاي بين المللي نقش خاص 
خود را در جنگ با ايران بر عهده داشتند، گفت: شوروي وظيفه 
ــازي ارتش عراق را بر عهده گرفت به طوري كه  تجهيز و نوس
ــكر در ابتداي جنگ به 50 لشكر در  ــور از 12 لش ارتش اين كش
ــيد و آلمان نيز موظف به تجهيز زرادخانه هاي  ادامه جنگ رس

شيميايي عراق شد.
ــداران خاطرنشان كرد: اعراب  ــين فرمانده سپاه پاس جانش
ــز حمايت هاي مالي عظيمي از عراق كرده و  مرتجع منطقه ني
بيش از 80 ميليارد دالر پول در اختيار صدام قرار دادند و در واقع 
مي توان گفت از همه ظرفيت هاي جهاني براي سركوب ملت 

ايران استفاده شد.
ــا بيان اين كه قدرت هاي جهاني جنگ تحميلي را به  وي ب
ظرفي براي خالي كردن تمام بغض خود عليه اسالم و انقالب 
ــد، اضافه كرد: در دوران جنگ حتي از ورود  ــام تبديل كردن و ام
ــورمان جلوگيري مي كردند و اين در حالي  ــيم خاردار به كش س
ــت و عليه ايران  ــود كه عراق تمام تجهيزات را در اختيار داش ب

به كار مي برد.
ــام دروازه هاي  ــالمي اظهار كرد: در جنگ تحميلي تم س
جهاني روي ايران بسته شده بود و روزانه تنها 600 هزار بشكه 

نفت صادر مي شد.

جانشين فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به فرسودگي قدرت 
ــتگي هاي رژيم  ــاز جنگ گفت: آثار وابس ــي ايران در آغ دفاع
ــد و همه معيارهاي ظاهري  ــته در جنگ مشاهده مي ش گذش
به نفع دشمن بود اما تنها شاخصه اي كه موازنه قدرت را در اين 
ــاخت، اتصال معنوي ملت ايران با  نابرابري قدرت دگرگون س
روح واليت بود كه در قامت بلند امام خميني(ره) تجلي داشت.

سالمي با بيان اين كه پايه هاي تمدن نوين اسالمي در دوران 
جنگ تحميلي ساخته شد، مقاومت مردم ايران در دوران جنگ 
ــت و افزود: جنگ نظامي  را ضمانتي براي تثبيت انقالب دانس
ــت سال به پايان رسيد، اما دشمنان مي دانستند كه  پس از هش
اگر ايران موفق به ارائه يك الگوي قابل تكرار به ساير ملت هاي 
ــيار تنگ خواهد شد، به  ــلمان شود، فضاي تنفس آنها بس مس
ــالمي  ــن دليل وارد عرصه هاي ديگر نبرد با جمهوري اس همي
شدند و تحريم هاي اقتصادي را با دامنه و شدت بيشتري ادامه 

دادند تا ملت ايران در سطح بين المللي منزوي شود.
ــداران با اشاره به نقش ممتاز و  ــين فرمانده سپاه پاس جانش
ــر رهبر معظم انقالب در مديريت و هدايت جنگ جديد  بي نظي
استكبار عليه ايران ابراز كرد: نگاهي به جبهه جديد جنگ عليه 
ــان مي دهد كه باز هم تمام قدرت ها در مقابل ما قرار  ايران نش
ــالمي  ــد اما تفاوت هايي نيز وجود دارد، زيرا جمهوري اس دارن
امروز متكي به صادرات نفت نبوده و در مقابل تحريم نفتي، آرام 

و مطمئن مسير خود را ادامه مي دهد.
ــروز كيلومترها فراتر  ــالمي ام ــت: جمهوري اس وي گف
ــت ضمن  ــدرت دفاعي اس ــي داراي ق ــاي جغرافياي از مرزه
ــادي رنج برده و تمام  ــا در حال حاضر از فقر اقتص ــه اروپ اين ك
مشخصه هاي اقتصادي كه در گذشته توصيف كننده ايران از 
ــوي آنها بود امروز در مورد خودشان به كار مي رود و آمريكا  س
ــت در حالي كه  ــت بدهكار در جهان اس ــز بزرگ ترين دول ني
ــت و ورزش ايران مرزهاي جديدي  ــاد، علم، هنر، صنع اقتص

را در مي نوردد.
سالمي خاطرنشان كرد: امروز اسالم در جهان نفوذ زيادي 
ــاحت پيامبر اعظم(ص) به دليل  ــمنان به س دارد و توهين دش
ضعف آنهاست، اما آنها بايد بدانند كه ملت ايران در سايه عنايات 

الهي و توسل به اهل بيت(ع) استوار و پابرجا خواهند ماند.

سردار سالمي: قدرت دفاعي ما فراتر از مرزهاي جغرافيايي است

مرتضي نبوييادداشت
 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
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ــوراي  ــو با پنج نفر از اعضاي ش ــور در گفت وگ رئيس جمه
سردبيري آسوشيتدپرس در پاسخ به اين پرسش كه انگيزه ايران 
ــت و چه انتظاري از اين مذاكرات  از ادامه مذاكرات با 1+5 چيس
ــح كرد: گفت وگو بهتر از مخاصمه بوده و جمهوري  دارد، تصري
اسالمي ايران هميشه از گفت وگو استقبال كرده است، اما انتظار 

ندارد مسأله هسته اي خيلي سريع حل و فصل شود.
ــر اين كه آيا  ــي مبني ب ــخ به پرسش احمدي نژاد در پاس
گفت وگوها با 1+5 بي ارزش و بي فايده است، گفت : معتقدم 
ــته اي ايران  ــأله هس اين مذاكرات لزوما به حل و فصل مس
منجر نخواهد شد و بعضي از اعضاي گروه 1+5 نيز صراحتا 

به ما اعالم كرده اند كه اگر خواهان حل اين موضوع هستيم 
بايد آن را با آمريكايي ها حل و فصل كنيم.

ــه آيا پس از  ــش ك ــخ به اين پرس رئيس جمهور در پاس
ــر قيمت جهاني  ــور زي ــي ايران، نفت اين كش ــم نفت تحري
فروخته مي شود، اظهار كرد: حجم قراردادهاي نفتي ايران 
ــده و امروز ايران  پس از اعمال تحريم ها يك و نيم برابر ش
ده ها نفتكش جديد خريداري كرده تا محموله هاي فروخته 
شده را به كشورهاي خريدار حمل كنند، نكته مهم اين است 
كه ايران مي تواند بدون نفت نيز زندگي كند و از سوي ديگر 

نفت هم كااليي نيست كه روي دست كسي بماند.

حجم قراردادهاي نفتي ايران 1/5 برابر شده است


