
ادامه از صفحه اول
ــدارش با وزير  ــورمان در مورد دي ــر امور خارجه كش  وزي
ــتيم كه  ــوى كوتاهى داش ــت: گفت وگ ــه آمريكا گف خارج
ــن گفت وگوها و ديدارها  ــاى بين المللى انجام اي در ديداره
معمول است و در آن بر ضرورت و اهتمام ويژه براى رسيدن 
به راه حل تاكيد كرديم و انتظار مى رود كه بتواند مناقشات را 

در زمان مناسب حل كند.
ــم كه ما به تعهداتمان  ــف با بيان اين كه تاكيد كردي ظري
ــتيم، افزود: آمريكايى ها بايد به تعهداتشان عمل  پايبند هس
ــت خارجى خود از  ــند و در سياس كنند و به دنبال راه حل باش
ــتفاده كرده و حقوق مردم ايران  هوشيارى و آينده نگرى اس

را در نظر بگيرند.
وزير امور خارجه اضافه كرد: جان كرى در اين نشست از 
ــاله هسته اى ايران سخن  عزم اوباما براى پايان دادن به مس

گفت.
وى گفت: اميدواريم بتوانيم اين حرف هاى مثبت را كه در 
اين مذاكرات شنيده شد، با دقت و هوشيارى در آينده به پيش 

ببريم و زمينه را براى حل مشكالت ايران فراهم كنيم.
ظريف تاكيد كرد: تحريم ها بايد بتدريج كه جلو مى رويم 
ــور كامل چه  ــه تحريم ها به ط ــود و در قدم آخر هم ــع ش رف
ــوند.  تحريم هاى يكجانبه، چه تحريم هاى چندجانبه لغو ش

اين اقدام در كوتاه ترين زمان بايد صورت گيرد.

بسته شدن پرونده هسته اي ايران؛ 12 ماه ديگر
ــتون پس از اين نشست اعالم كرد  همچنين كاترين اش
ــبى براى حل و فصل پرونده هسته اى  كه 12 ماه زمان مناس
ايران است. اين در حالي است كه پيش از اين حسن روحاني 
ــبي براي حل و فصل پرونده  ــش ماه را زمان مناس ــه يا ش س

هسته اي كشورمان قلمداد كرده بود.
ــت خارجي اتحاديه اروپا افزود: مذاكرات  ــئول سياس مس
ــن ايران و گروه 1+5 مهم و قابل توجه بود و زمينه را براى  بي
ــته اى ايران در ماه  دور جديدى از مذاكرات درباره برنامه هس
ــيتدپرس به نقل از كاترين  ــت. آسوش آينده فراهم كرده اس
ــورهاى دخيل در مذاكرات  ــتون گزارش داد كه همه كش اش
موافقت كردند «با يك جدول زمانى جاه طلبانه پيش بروند».

همچنين خبرگزارى فرانسه گزارش داد كه اشتون، مالقات 
ــت و گفت كه وزيران امور خارجه  بامداد جمعه را مثبت دانس
ــازمان ملل  ــابقه در س ــروه 1+5 كه در اين مذاكرات بى س گ
ــركت داشتند، از تهران خواستند كه پيش از گفت وگوهاى  ش
ــخ دهد. نماينده 1+5 در  ــنهاد هاى آنها پاس ماه آينده، به پيش
مذاكرات با ايران افزود: ما مى خواهيم زمانى كه در ژنو داريم 
ــبت به آنچه  صرف تبديل آن به جزييات عملى كنيم. من نس
ــم انجام دهيم، نگرش جاه طلبانه اى دارم، ولى همه  مى تواني

مى دانيم كه بايد بسيار عملى و منطقى باشيم.

خوشنودي جان كرى از لحن مثبت ايران در مذاكرات
ــت، وزير امور خارجه  ــنا گزارش كرده اس آن گونه كه ايس
آمريكا نيز پس از مذاكرات هسته اى در نيويورك گفت كه از 
لحن مثبت جديد ايران در مذاكرات درباره برنامه هسته يى اش 
ــت.جان كرى افزود: همه ما خوشحال بوديم كه  خشنود اس

ــه آمد و اظهاراتى كرد كه هم لحن و هم نگاه  ظريف به جلس
آن خيلى با گذشته فرق مى كرد.

وي در عين حال گفت كه يك ديدار با محمد جواد ظريف، 
ــد نگرانى هاى بين المللى درباره  وزيرخارجه ايران نمى توان

اهداف هسته اى ايران را رفع كند.
ــان كرى روز  ــه نقل از ج ــيتدپرس ب ــزارى آسوش خبرگ
پنجشنبه به وقت نيويورك گزارش داد: ايران بايد تمايلش به 
ــازى درباره برنامه هسته اى اش را با اعمالش نشان  شفاف س
ــل از رويترز، جان كرى همچنين  ــه گزارش مهر به نق دهد.ب
ــرى از  ــت يك س ــواد ظريف در اين نشس ــت: محمدج گف

اقدامات امكان پذير را روى ميز گذاشته است.

پيشنهادهاي كري براي بسته شدن پرونده 
هسته اي ايران

ــى.بى.اس  ــبكه س جان كرى همچنين در مصاحبه با ش
ــق در «آينده نزديك»  ــيدن به يك تواف ــد كرد كه رس تاكي

امكان پذير است.
ــاعتي پيش  ــه گزارش فارس، او در اين گفت وگو كه س ب
ــد، گفت كه اگر ايران  از آغاز مذاكره با هيات ايراني انجام ش
ــريعى را براى همكارى با نظارت هاى بين المللى  اقدامات س
ــنگتن مى تواند  ــته اى اش عملى كند، واش روى برنامه هس

تحريم ها را در طول چند ماه لغو كند.
ــخ به اين كه «يك نمونه از گام هاي ملموسى  وى در پاس
كه آنها مى توانند براى مطمئن كردن جهان بردارند، بدهيد،» 
ــى از فردو را كه  گفت: آنها مى توانند بالفاصله امكان بازرس
ــات محرمانه و زيرزمينى تقويت شده در دل كوه  يك تاسيس
ــه پروتكل ها را  ــد. آنها مى توانند بالفاصل ــت، فراهم كنن اس
ــه بين المللى درباره  ــا كنند، پروتكل هاى الحاقى جامع امض
ــه داوطلبانه  ــنهاد دهند ك ــى ها را. آنها مى توانند پيش بازرس

ــزان خاص را متوقف  ــتر از يك مي ــازى اورانيوم بيش غنى س
كنند و آن را در سطح پايين نگاه دارند. كارهاى زيادى وجود 

دارد كه مى توانند انجام دهند.

طرح «حساب شده» ظريف براي پايان يك ساله 
مناقشه هسته اى

ــد كه  ــروط آمريكايي در حالي بيان ش ــرط و ش اما اين ش
پس از پايان مذاكرات، لحن ديپلمات هاي آمريكايي به طور 

محسوسي تغيير كرده بود.
ــد در وزارت خارجه آمريكا درباره آنچه در  ــك مقام ارش ي
ــد: وزير خارجه ايران طرحى  ــرات اتفاق افتاده، مى گوي مذاك
ــرا مى تواند طى يك  ــه در صورت اج ــت ك ــه كرده اس را ارائ
ــال نگرانى هاى بين المللى را درباره برنامه هسته اى ايران  س

برطرف كند.
ــرز وي افزود: ظريف  ــه گزارش فارس و به نقل از رويت ب
ــت  ــق ايران را تبيين كرد. آنها مايلند كه به توافقى دس عالي
يابيم و طى يك سال اين توافق را به طور كامل اجرايى كنيم.
ــالح هسته اى نمى خواهد  او به همه اطمينان داد كه ايران س
و داليل اين كه چرا داشتن اين تسليحات هيچ توجيهى براى 

ايران ندارد، تشريح كرد.
ــن ايده هايى را درباره اين كه چطور بايد پيش  وى همچني
ــه داد: ما به  ــز آورد. اين مقام آمريكايى ادام ــم، روى مي روي
ــودمندى از عاليق، طرز فكر، فرآيند و چارچوب  ــنايى س آش
ــت يافتيم، اما بايد اين موارد را  زمانى مورد نظر ايرانى ها دس

به طور كامل مورد بررسى قرار دهيم.
در همين حال ،گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان در 
ــن رابطه گفت كه ديدار وزيران امور خارجه 1+5 با همتاى  اي
ــيار متفاوتي نسبت به  ــان «لحن، فضا و روح» بس ايرانى ش

آنچه اين گروه به آن عادت كرده بود، داشت.

ــز بعد از برگزارى  ــام هيگ، وزير خارجه انگليس ني ويلي
مذاكرات وزيران خارجه ايران و 1+5 گفت: شيوه و روح اين 

جلسه بسيار خوب بود.
هيگ افزود: لحن مقامات ايرانى تغيير زيادى كرده و اين 
جلسه شروع خوبى بود، اما هنوز خيلى زود است كه آن را يك 

پيشرفت بزرگ بخوانيم.

استقبال آژانس از حل سريع مساله هسته اي ايران
اما همزمان با رايزني هاي فشرده هسته اي ديپلمات هاي 
كشورمان در نيويورك، نخستين دور مذاكرات ايران و آژانس 
بين المللي انرژي پس از روي كار آمدن دولت جديد در ايران، 

ديروز در فضايي اميدوارنه در وين برگزار شد.
پس از پايان يازدهمين دور مذاكرات ايران و آژانس، رضا 
ــنا،  ــي، نماينده دائم ايران در آژانس در گفت وگو با ايس نجف
ــيدن به توافق  ــازنده خواند و از امكان رس اين مذاكرات را س

با آژانس خبر داد.
ــان برگزار  ــم آب ــان اين  كه مذاكره بعدي شش ــا بي وي ب
ــوز درباره محل مذاكرات كه تهران  ــود، تاكيد كرد: هن مي ش

باشد يا وين، تصميم گيري نشده است.
ــد از پارچين  ــت آژانس براي بازدي ــاره درخواس وي درب
ــان كرد: درباره پارچين به طور كلي در اين مذاكرات  خاطرنش
ــات بعدي سپرديم، در عين  بحث كرديم و جزئيات را به جلس
ــي به پارچين  حال ما به آنها گفتيم براي دادن مجوز دسترس
مشكلي نداريم، اما الزمه اش آن است كه طرف مقابل تصوير 
ــي به پارچين دارد، ارائه  ــني از اهدافي كه براي دسترس روش
كند.در همين حال هرمان ناكارتس، معاون مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز در پايان نشست روز جمعه آژانس 
با هيات مذاكره كننده كشورمان در وين گفت كه گفت وگوها 

بسيار سازنده بود.
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مذاكرات مثبت هسته اي
 يك روز پس از مذاكرات هسته اى در نيويورك، نمايندگان ايران و آژانس ديروز در وين گفت و گو كردند

ــين(پهپاد) رزمي ايراني  جديدترين هواپيماي بدون سرنش
 با نام شاهد 129 روز گذشته با حضور فرمانده كل سپاه پاسداران، 

عملياتي شد و به توليد انبوه رسيد.
به گزارش واحد مركزي خبر، طراحي و ساخت اين نوع پرنده 
ــون در انحصار آمريكا بود، اما از اين پس ايران نيز با تالش  تاكن
ــپاه، از فناوري ساخت اين نوع  متخصصان نيروي هوافضاي س

پهپاد قدرتمند برخوردار شد.
ــال ايراني  ــاوري بومي و كام ــده كه از فن ــن پهپاد جنگن اي
ــاي آبي، خاكي و  ــت مي تواند براي دفاع از مرزه ــوردار اس برخ
هوايي ايران به كار رود. شاهد 129 توانايي حمل همزمان هشت 
ــمند سديد، ساخت سپاه پاسداران انقالب  بمب يا موشك هوش
ــده  ــراي اهداف ثابت و متحرك طراحي ش ــالمي را دارد و ب اس
است.دقت در هدف گيري با شعاع عملياتي 1700 كيلومتر و 24 
ــوختگيري از ويژگي هاي  ــاعت مداومت پروازي با يك بار س س
اين هواپيماي بدون  سرنشين رزمي ايراني است و هر فرودگاهي 

مي تواند محل نشست و برخاست شاهد 129 باشد.
ــقف پروازي اين پهپاد 24 هزار پاست كه با ايستگاه هاي  س
كنترل قابل حمل زميني در ارتباط بوده و مي تواند با هزينه بسيار 
پايين دفاع از ميهن را به دست گيرد.براساس اين گزارش، هزينه 
هر ساعت پرواز براي جنگنده هاي رزمي، ده هزار دالر است، اما 
ــاعت بر  اين پهپاد مي تواند با هزينه يكصد هزار توماني در هر س
ــمان ايران پرواز كند.شاهد 129 قدرت مراقبت از شعاع 200  آس
كيلومتري خود را دارد و مي توان از اين پرنده بدون سرنشين در 
مقابله با اشرار و تروريست ها، كشف و شناسايي در مرزهاي آبي و 
خاكي، مسائل زيست محيطي، نقشه برداري و تهيه عكس هاي 

هوايي نيز استفاده كرد.
ــپاه  ــاهد 129 با حضور فرمانده كل س ــتور توليد انبوه ش دس
پاسداران انقالب اسالمي در محل ساخت اين پهپاد صادر شد.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تاكيد بر اين  كه 
هواپيماي بدون سرنشين رزمي ايراني با نام شاهد 129 از ايده تا 
ــپاهي است، گفت: سپاهيان و بسيجيان  توليد، كامال ايرانيـ  س
دانشمند اين مرز و بوم با جهادي علمي، استراتژيك ترين پرنده 
ــين ايران اسالمي را ساختند و رونمايي از  آن باعث  بدون سرنش

حيرت ابرقدرت ها خواهد شد.
ــكر محمدعلي جعفري با بيان اين  كه طراحي  سردار سرلش

ــاهد 129 توانمندي  ــين ش ــاي بدون سرنش ــاخت هواپيم و س
ــيارخوبي را براي مراقبت از مرزهاي گسترده ميهن اسالمي  بس
ــوع ناامني براي ما به ارمغان  ــرار و چه با هر ن ــه در مقابله با اش چ
ــت، گفت: اين فناوري هوشمند، دقيق و ارزان مي تواند  آورده اس
ــرباز، پاسگاه و ساختارهاي مختلف مرزباني را كه  كار هزاران س
ــيب پذيري هاي زيادي مواجه اند، راحت كند و  با سختي ها و آس

امنيت مرزها را به دست گيرد.

آر.كيو. 170 ايراني آماده پرواز مي شود
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره به اين  كه 
كارهاي فني و علمي روي آر.كيو. 170 آمريكايي تقريبا به پايان 
ــيده است از آزمايش و عملياتي شدن آر.كيو. 170 ايراني در  رس
ــردار جعفري گفت: در آينده نزديك  آينده اي نزديك خبر داد.س
ــالمي درباره رونمايي از  ــي براي مردم ايران اس خبرهاي خوش
ــي معكوس  پهپاد آر.كيو. 170  ايراني داريم.وي افزود: مهندس
بخش هاي مختلف آر.كيو. 170 آمريكايي با تالش متخصصان 
ــت و بزودي جهان شاهد  ــمندان ايراني در حال پايان اس و دانش

پرواز عملياتي آر.كيو. 170 بومي و ملي ايران خواهد بود.

انبوهي از هواپيماهاي بدون سرنشين، مدافع 
مرزهاي ايران

ــپاه پاسداران انقالب اسالمي  فرمانده نيروي هوافضاي س
ــپاه، جهادي علمي و عملي را آغاز كردند  هم گفت: نيروهاي س
ــتيابي به فناوري ساخت هواپيماي بدون  و نتيجه اين جهاد دس

سرنشين استراتژيك ايران اسالمي با نام  شاهد 129 است.
ــاهد 129  ــرتيپ اميرعلي حاجي زاده، حضور ش ــردار س س
ــت پايدار، ارزان و  ــمان ايران پهناور در ايجاد امني ــر فراز آس را ب
مستمر بسيار موثر دانست و افزود: انبوهي از هواپيماهاي بدون 

سرنشين شاهد 129 مدافع مرزهاي ايران شدند.
ــاره به اين  كه اين پهپاد مي تواند 24  ــردار حاجي زاده با اش س
ساعت پرواز مداوم داشته باشد و مانند يك چشم، منطقه وسيعي 
ــايي و مراقبت قرار دهد، گفت: شاهد 129 براحتي  را مورد شناس
ــرار، قاچاقچيان يا هر كسي را كه امنيت پايدار ايران  مي تواند اش
اسالمي را نشانه رود، رهگيري و شناسايي و با دستور فرماندهان 

عليه آنها اقدام موشكي كند.

پهپاد «شاهد 129» عملياتي شد رئيس جمهور: از نتايج سفر به نيويورك راضي ام

رهبر معظم انقالب:
شهيدان با درخشش خود 

ما را سرافراز كردند

ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اس
ــبت هفته دفاع  ــنبه با صدور پيامي به  مناس عصر روز پنجش
ــهيدان و ايثارگران، تاكيد كردند:  ــدس و روز تجليل از ش مق
ملت ايران با فداكاري شهيدان و با صبر و پايداري آزادگان و 
ــت و بزرگواري خانواده هاي آنان توانست  جانبازان و با گذش

خود را به قله هاي عزت برساند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
متن اين پيام كه همزمان با مراسم غبارروبى، عطرافشانى و 
گلباران مزار شهيدان در سراسر كشور از سوي حجت االسالم 
والمسلمين شهيدي محالتي، نماينده ولى فقيه در بنياد شهيد 
و امور ايثارگران در گلزار شهداي بهشت زهراي تهران قرائت 

شد؛ به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــهيدان و تكريم نام آن بزرگمردان، بيش  ــت ش بزرگداش
ــاب را در درون  ــه اين گوهرهاي ن ــان، ملتي را ك ــود آن از خ
ــت، سرافراز مي سازد. ما با اين تكريم، منتي  خود پرورانده اس
ــرافراز و  ــش خود، ما را س ــر آنان نداريم؛ آنانند كه با درخش ب
ــت نهادند. ملت ايران با فداكاري  ــان كردند و بر ما من درخش
ــداري آزادگان و جانبازانش، و با  ــر و پاي ــهيدانش و با صب ش
ــت خود را به  ــواري خاندان هاي آنان، توانس ــت و بزرگ گذش
ــوي آينده را  ــن خود به س ــاند و راه روش قله هاي عزت برس

بگشايد.
ــهيدان و  ــتگان و پاكان عالم بر ش ــالم خداوند و فرش س

جانبازان و آزادگان و خانواده هاي صبور و فداكار آنان.
سيدعلي خامنه اي
4/مهر/1392

سردار سليماني: اظهارات 
اوباما از سر لطف نيست

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره 
به سخنان رئيس جمهور آمريكا در مجمع عمومي سازمان ملل 
گفت: اظهارات اخير اوباما نشان از ناتواني اين كشور در براندازي 

نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران است.
به گزارش تسنيم، سردار سرلشكر قاسم سليماني در كنگره 
ــن  كه از ابتداي  ــتان كرمان با بيان اي ــهداي دفاع مقدس اس ش
ــروز تمام تالش دولتمردان آمريكا و متحدانش  انقالب تا به ام
در جهت و مسير براندازي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
بوده است، تصريح كرد: اگر امروز رئيس جمهور آمريكا مي گويد 
ــر لطف نبوده  ــت، بدانيد كه از س در پي براندازي نظام ايران نيس
ــور از سه دهه مقابله با ايران  ــانه اي از ناتواني اين كش و فقط نش
ــيده  ــت.وي با تاكيد بر اين  كه آمريكا امروز به اين نتيجه رس اس
ــه ديگر نمي تواند در جهت براندازي نظام ايران قدمي بردارد،  ك
ــان مي دهد كه آمريكا همواره به  افزود: تاريخ انقالب ايران نش
ــالمي ايران و اهداف و برنامه هاي  دنبال مقابله با جمهوري اس
ــپاه قدس خاطرنشان كرد: آمريكا كه  آن بوده است.فرمانده س
بدترين كارها و برنامه ها را عليه جمهوري اسالمي ايران ترتيب 
ــال براندازي نظام  ــا مي كند كه به دنب ــه امروز ادع داده، چگون
ــالمي نيست.وي با تاكيد بر اين  كه سخنان اوباما  جمهوري اس
ــود، افزود: ملت ايران  ــت هاي آمريكا اعمال ش نيز بايد در سياس
ــته در حق  ــال گذش هيچ گاه كار هايي كه آمريكا در طول 35 س

مردم اين كشور روا داشته، از ذهن خود پاك نخواهد كرد.
ــاع مقدس، در زندگي  ــليماني با بيان اين  كه فرهنگ دف س
ــت، گفت: دفاع مقدس يار پيوسته اي براي  ــده اس مردم وارد ش

مردم ايران است كه در اذهان آنها ماندگار شده است.

پيروز نهايي معادالت منطقه ايران بود
فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران طي سخناني در مراسم 
ديگر در استان كرمان گفت: آمريكا با جنگ افروزي در منطقه و 
حمله به عراق و افغانستان قصد داشت ايران را محدود يا منزوي 
ــت براي آمريكا و  ــد، در حالي كه حاصل اين جنگ ها شكس كن

پيروزي براي ايران بود.
ــورهاي  ــه ادعا مي كنند ايران كش ــار كرد: آنها ك وي اظه
ــتباهند؛ چراكه بلعيدن فرهنگ  ــخت در اش منطقه را بلعيده، س
ــروز منطق و گفتمان  ــاره به اين  كه ام ــت. وي با اش خود آنهاس
ــياري از كشورهاي جهان تاثيرگذار بوده  فرهنگي ايران، در بس
ــت، افزود: وجود اين فرهنگ سبب شده ايران در بسياري از  اس

كشورهاي منطقه به اهداف خود دست يابد.
ــر اين  كه پيروز نهايي همه آتش افروزي هاي  وي با تاكيد ب
ــت، گفت:  ــالمي ايران بوده اس آمريكا در منطقه، جمهوري اس
ايران بدون آن كه طرف مقابل باشد يا حتي يك شهيد بدهد، به 

اهداف و برنامه هاي خود دست يافته  است.
ــال به  ــان اين  كه امروز آمريكا پس از 35 س ــليماني با بي س
شكست خود در مقابله با ايران اعتراف مي كند، خاطرنشان كرد: 
ــت از ايران، به سبب  ــردمداران آمريكا به شكس دليل اعتراف س
مقاومت ملت ايران است كه با وجود همه فشارها و تحريم هاي 

غرب همچنان آماده جهاد هستند.

امضاي سند همكاري هاي 
دفاعي ميان ايران و عراق

ــران و وزير دفاع عراق  ــالمي اي وزير دفاع جمهوري اس
ــند همكاري هاي دفاعي  در پايان دور دوم مذاكرات خود، س

امضا كردند.
ــعه  ــن بر توس ــند، طرفي ــن س ــا، در اي ــزارش ايرن ــه گ ب
ــترش و  ــاي دفاعي به عنوان عامل مهمي در گس همكاري ه
تحكيم صلح و ثبات در منطقه تأكيد كردند.طرفين همچنين 
ــات قبلي در زمينه تقويت ارتش عراق را مورد تأكيد قرار  توافق
ــعدون الدليمي، وزير دفاع عراق در مدت اقامت خود  دادند.س
در تهران عالوه بر دو دور مذاكره با همتاي ايراني خود با علي 
الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي، اسحاق جهانگيري 
ــمخاني دبير  ــاون اول رئيس جمهور و امير دريابان علي ش مع
ــوراي عالي امنيت ملي ديدار و پيرامون مسائل مورد عالقه  ش

در ابعاد دوجانبه، منطقه اي و بين المللي گفت وگو كرد.

درخواست درگوشي كري از ظريف
ــته بسياري از رسانه هاي بين المللي  در حالي كه روز گذش
ــدار وزراي امورخارجه ايران و آمريكا را در صدر اخبار خود  دي
ــي آغاز اين ديدار  ــانه آمريكايي چگونگ قرار دادند، يك رس

خبرساز را تشريح كرد.
ــزاري آمريكايي  ــل از خبرگ ــه نق ــزارش مهر و ب ــه گ ب
ــه آمريكا كه در  ــيتد پرس، جان كري وزير امورخارج آسوش
ــته  ــران و 1+5 كنار وزير خارجه ايران نشس ــت اخير اي نشس
ــدن به سمت  ــه رو به پايان بود با خم ش بود، در حالي كه جلس
ــرح كرد. بنابر اين  ــتي را مط وزير امورخارجه ايران درخواس
ــت درگوشي، خواستار صحبت  گزارش، وي در اين در خواس
ــد و گفت: مي توانيم چند دقيقه اي با  با محمدجواد ظريف ش

هم صحبت كنيم؟

پيش نويس لغو تحريم ها روي ميز شوراي امنيت
ــا تحوالت مثبتي كه در هفته هاي اخير در روابط ايران و  ب
آمريكا ايجادشده، شنيده ها از واشنگتن حاكي از رايزني اوباما 
با كنگره آمريكا براي اخذ مجوز جهت لغو تحريم هاي تهران 
است. در همين حال مشاور ارشد بان كي مون مدعي شده كه 
شوراي امنيت پيش نويس لغو تحريم ها عليه ايران را بررسي 
ــايت انتخاب به نقل از صداي آمريكا،  مي كند. به گزارش س

وي گفته كه اين نشست، هفته آينده برگزار مي شود.

واليتي: اختيارات روحاني، اختياراتي است كه 
نظام داده است

ــر اختيارات تامي كه  ــن روحاني در نيويورك ب تاكيد حس
ــانه هاي  ــيعي در رس ــراي مذاكره با غرب دارد، بازتاب وس ب
ــاور مقام معظم  ــت. علي اكبر واليتي مش ــي يافته اس جهان
ــنيم درباره سطح  رهبري در امور بين الملل در گفت وگو با تس
اختيارات رئيس جمهور گفته است: حتما اختياراتي كه جناب 
ــت كه نظام به ايشان داده  آقاي روحاني دارند، اختياراتي اس
ــت و تجربه اي كه از حضور  كه در راس نظام مقام رهبري اس
آقاي روحاني در مناصب مختلف در سال هاي متمادي وجود 
ــان مي دهد كه ايشان همواره با نظام همراهي دارند  دارد، نش

و همراه رهبري نظام هستند.

توصيه رحماني فضلي به زندانيان امنيتي آزادشده
ــته وزير اطالعات از آزادي  ــنبه گذش درحالي كه چهارش
ــر داده بود،  ــور خب ــري از زندانيان امنيتي در كش ــع ديگ جم
رحماني فضلي به زندانيان امنيتي آزاد شده توصيه كرد كه پس 
از آزادي مبناي كار خود را قانون قرار دهند و فعاليت هايشان 
براساس قانون باشد. به گزارش مهر، وزير كشور در تازه ترين 
اظهارنظرها درباره موضوع تغيير استانداران نيز اظهار كرد: در 
اين هفته هم تعدادي استاندار طبق شاخص هاي اعالم شده 

مشخص مي شود.

قاليباف: احساس كنم موفق نيستم، نمي مانم
ــهردار تهران ديروز در خطبه هاي  محمدباقر قاليباف، ش
ــريح برنامه هاي خود براي  ــش از نمازجمعه تهران، به تش پي
ــي از سخنان خود گفت: اگر  اداره پايتخت پرداخت و در بخش
روزي احساس كنم يك لحظه در اين راه موفق نخواهم بود، 
ــئوليت را در اختيار فرد ديگري خواهم گذاشت.  قطعا اين مس
ــتفاده از نقد  به گزارش فارس، او همچنين گفت كه بدون اس
ــه اخير  ــويم. وي در خصوص جلس ديگران، ديكتاتور مي ش
ــا هماهنگي ها و صحبت هايي  ــود با رئيس جمهور گفت: ب خ
ــن روحاني رياست محترم جمهور  كه با حجت االسالم حس
ــت به مردم شهر تهران اطمينان مي دهم كه در اين  شده اس
ــنگيني را با دولت  دوره با همدلي و هم افزايي، برنامه هاي س

انجام خواهيم داد.

شعرخواني حسن خميني در مراسم معارفه ميرزاده
ــيه هاي مراسم روز پنجشنبه توديع فرهاد دانشجو و  حاش
ــگاه پررنگ تر  معارفه ميرزاده به عنوان رئيس  جديد اين دانش
ــعرخواني  ــم به ش ــي اين مراس ــود. يكي از حواش ــن ب از مت
ــن خميني اختصاص  ــالم والمسلمين سيدحس حجت االس
ــگاه آزاد، يكي  ــت كه به عنوان عضو هيات امناي دانش داش
ــف، وي كه  ــه گزارش ال ــم بود. ب ــن مراس ــخنرانان اي از س
ــخنراني تسبيح به دست داشت، با پاره شدن رشته  هنگام س
ــبيحش با خواندن شعري از خواجه حافظ شيرازي گفت:  تس
ــت معذورم بدار / دستم اندر دامن  ــته تسبيح اگر بگسس «رش

ساقي سيمين ساق بود»
ــپاس،  ــم، با اعطاي هدايايي از جمله لوح س در اين مراس
تابلوفرش دستباف مزين به آيات قرآن، يك قاب گرافيك از 
ــجو و قرآن نفيس چاپ يونسكو از خدمات  چهره فرهاد دانش
رئيس پيشين دانشگاه آزاد در يك سال و نيم گذشته قدرداني 

شد.

تعيين تكليف شوراي عالي ايرانيان، اين هفته
ــال هاي گذشته فعاليت هاي شوراي  در حالي  كه طي س
ــي و  ــور زير ذره بين فعاالن سياس عالي ايرانيان خارج از كش
ــانه اي قرار داشت، هنوز معلوم نيست كه دولت جديد چه  رس

برنامه اي براي مديريت اين شورا دارد. 
ــن خصوص، اكبر  ــال در تازه ترين خبرها در اي ــا اين ح ب
ــوراي عالي  ــت ش ــاور رئيس جمهور و سرپرس ــركان مش ت
ــور در گفت و گو با تسنيم،  با بيان اين كه  ايرانيان خارج از كش
تعيين تكليف معاون امور بين الملل رئيس جمهور و دبيرخانه 
جنبش عدم تعهد با دستور رئيس جمهور به پايان رسيد و اين 
ــت جمهوري ادغام شده اند، گفت:  ــازمان در نهاد رياس دو س
وضع شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور اين هفته با دستور 
ــخص مي شود و گزارش كار فعاليت بيش  رئيس جمهور مش
ــاي روحاني مي دهيم تا وي تصميم  ــك ماه اخير را به آق از ي

نهايي را بگيرد.

گزينه هاي نهايي دادستاني ديوان محاسبات 
فردا مشخص مي شوند

ــته 20 نفر  ــنبه گذش ــت اداري روز سه ش ــان وق ــا پاي ت
ــتاني ديوان محاسبات در كميته  ــمت دادس براي تصدي س
ــه ثبت نام كردند و با  ــيون برنامه و بودج امورعمومي كميس
ــنبه  ــي صالحيت آنها از چهارش پايان مهلت ثبت نام ها بررس

گذشته آغاز شد.
ــيون  ــزي، رئيس كميته امور عمومي كميس ــم عزي  قاس
ــي صالحيت  ــه و بودجه مجلس ديروز گفت كه بررس برنام
ــمت دادستاني ديوان محاسبات در اين  نامزدهاي تصدي س

كميته آغاز شده و تا فردا نهايي مي شود.

رئيس جمهور كشورمان با بيان اين كه از نتيجه برنامه هايي 
ــده بود راضي هستم،  كه براي اين فرصت چند روزه طراحي ش
ــه اروپايي و  ــات عاليرتب ــخنراني برخي مقام ــن س ــت: لح گف
ــور آمريكا را كه  ــاي اوباما رئيس جمه ــخنراني آق همچنين س
ــته بود، به عنوان قدمي مثبت براي حل و فصل  متفاوت از گذش

روابط جمهوري اسالمي ايران و غرب ارزيابي مي كنم.
ــنا، حسن روحاني كه در پايان سفر پنج روزه  به گزارش ايس
خود به نيويورك و پيش از بازگشت به تهران در نشستي خبري 
صحبت مي كرد، اعالم كرد: جلسه ايران با اعضاي گروه 1+5 در 
نيويورك در فضايي مثبت و اميدواركننده  برگزارشد و اميدواريم 

مذاكرات در زمان كوتاهي به نتيجه ملموس برسد.
ــت از روحاني پرسيد:  ــيتدپرس در اين نشس خبرنگار آسوش
ــاره كرديد، ولي از  ــن متفاوت آقاي اوباما اش ــما به لح گرچه ش
موقعيت ديدار با اوباما استفاده نكرديد. به نظر شما چه گام هايي 

بايد برداشته شود تا اين نشست دوجانبه برگزار شود؟
ــه مقدماتي براي  ــه برنام ــخ با بيان اين ك ــي در پاس روحان
ــود، افزود:  ــده بود تا بين ما ديداري برگزار ش اين كار فراهم ش
ــرده بود و ما  ــدار ابراز تمايل ك ــي براي اين دي ــرف آمريكاي ط
ــتيم، اما در  ــكلي نداش ــراي اين ديدار مش ــم علي االصول ب ه
برنامه ريزي براي نحوه اين ديدار و همچنين با توجه به نتايجي 
كه از ديدار اول انتظار مي رفت، وقت و زمان كافي وجود نداشت 
ــن زمان براي برنامه ريزي مالقات  ــرف قانع بودند كه اي و دو ط
ــد.وي افزود: آنچه براي ما مهم است، نتيجه  ــايد كافي نباش ش
اين گونه ديدارهاست. به هر ترتيب بعد از 35 سال تنش  فراوان 
ــور، مالقات در  ــائل زياد بين دو كش ــن ايران و آمريكا و مس بي
سطح رئيس جمهور براي اولين بار، خود به خود پيچيدگي هايي 
ــتند ديداري موفق و موثر داشته  همراه دارد و دو طرف مي خواس

باشند.
ــت ايران و 5+1  ــي همچنين اعالم كرد كه در نشس روحان
توافق شد، جمهوري اسالمي ايران برنامه خود براي حل پرونده 

هسته اي را تهيه و در نشست بعد ارائه كند. 
ــارات الزم را براي  ــه اختي ــه دولت هم ــان اين ك ــا بي وي ب
ــته اي  ــرد: در مذاكرات هس ــرب دارد، اظهار ك ــو با غ گفت وگ
ــد، از  دولت اختيار كامل دارد و هر نتيجه اي كه دولت به آن برس
ــتيباني ديگر قوا و ملت ايران نيز برخوردار است. من معتقدم  پش

در چنين مذاكرات مهمي دولت نمي تواند بدون اجماع داخلي و 
پشتيباني وارد عمل شود.

ــورمان در پاسخ به پرسشي درباره جنگ  رئيس جمهور كش
ــه اين جنگ را  ــت: بايد همه كمك كنيم ك ــوريه، گف داخلي س
متوقف و زمينه را براي آينده فراهم كنيم تا در فضايي آزاد و امن 

مردم سوريه تصميمات الزم را براي كشور خود اتخاذ كنند.
ــا روزنامه  ــه  ب ــي ك ــت و گوي ــن  در گف ــي همچني  روحان
ــت با تاكيد بر اشتباهات غرب در كشاندن  ــت داش واشنگتن پس
ــوراي امنيت، ديپلمات هاي  ــته اي كشورمان به ش پرونده هس
ــرات فراخواند  ــال 2003 در مذاك ــت به س ــي را به بازگش غرب
ــه تا ــازه زماني س ــن پرونده در ب ــل اي ــل و فص ــتار ح  و خواس

 شش ماه شد.
ــته اي  روحاني همچنين با تاكيد براين كه حل موضوع هس
ــران و آمريكا  ــات ميان اي ــازي براي رفع اختالف ــد آغ مي توان
ــايي سفارتخانه هاي  ــخ به پرسشي درباره بازگش باشد، در پاس
ــور در واشنگتن و تهران نيز تاكيد كرد: «همه چيز بعد از  دو كش
ــت، باز هم تكرار  ــائل مهم بين دو طرف امكان پذير اس حل مس
مي كنم، آن، بناي اعتماد است كه بسيار مهم است.» او در پاسخ 
به پرسش ديگري درباره اين كه اگر با باراك اوباما روبه رو شود، 
ــه خواهد گفت، بيان كرد: اگر به هم  ــه رئيس جمهور آمريكا چ ب
ــيديم و دست مي داديم، بيشتر از اميدها و آينده صحبت  مي رس
ــم و اين كه ما بايد به منافع دو ملت فكر كنيم و نبايد به  مي كردي

گروه هاي فشار اجازه داده شود، اين روند را تخريب كنند.
ــوريه نيز در جريان  ــته اي، بحران س اما عالوه بر پرونده هس
ــورد توجه قرار گرفت و در  ــاي روحاني در نيويورك م رايزني ه
ــازمان  همين خصوص رئيس جمهور با بان كي مون دبير كل س
ــر، اخضر ابراهيمي نماينده ويژه  ــل ديدار كرد. به گزارش مه مل
دبيركل سازمان ملل در امور سوريه نيز با حضور در محل اقامت 
ــلمين حسن  ــالم والمس روحاني با وي رايزني كرد. حجت االس
ــي در اين ديدار با تاكيد بر لزوم حل و فصل فوري بحران  روحان
ــان كرد: جمهوري اسالمي ايران آماده كمك  سوريه خاطرنش
ــركت در اجالس «ژنو2»  ــت و براي ش ــه حل اين بحران اس ب
ــرط صورت بگيرد، جمهوري  نيز چنانچه دعوت بدون پيش ش
ــالمي ايران آمادگي حضور را دارد. اخضر ابراهيمي نيز ابراز  اس

عالقه مندي كرد كه ايران در كنفرانس «ژنو2» حضور يابد.

حمايت مقامات كشورمان از مواضع رئيس جمهور كشورمان در نيويورك و نطق او در مجمع عمومي سازمان ملل ادامه دارد 
ــازمان ملل را قوي، غني و منطقي خواند و گفت: رئيس جمهور در اين  ــخنان رئيس جمهور در س و ديروز خطيب جمعه تهران، س

سخنان به نوعي نظام اسالمي را تبليغ كرد.
ــخنان رئيس جمهور در مجمع  ــاني در خطبه دوم نمازجمعه تهران افزود: س به گزارش واحد مركزي خبر، آيت اهللا امامي كاش
ــالم و تاكيدات مقام معظم رهبري و امام راحل بود.خطيب جمعه تهران  ــازمان ملل و جاهاي ديگر، تبليغ حقيقت اس عمومي س

گفت:  اين سخنان تبليغ رسا و نافذ اسالم بود و رئيس جمهور صلح را از آموزه هاي اسالم معرفي كرد.
ــير حل  ــازمان ملل متحد در مس ــع رئيس جمهور گفت: دكتر روحاني در س ــي هم با قدرداني از مواض ــوري همدان ــت اهللا ن آي
ــخن گفت و به ارائه راهكار پرداخت.  آيت اهللا هاشمي رفسنجاني ،رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با اشاره  ــكالت س مش
ــت كه نصيب  ــازمان ملل گفت: اين موفقيت ها نصر خداوندي اس ــالمي ايران در س به موفقيت رئيس جمهور و هيات جمهوري اس

ملت ايران شده است. 

امامي كاشاني: سخنان رئيس جمهور، تبليغ رسا و نافذ اسالم بود


