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 تكذيب يك شايعه 
درباره صدور رواديد مالزي و اندونزي

ــان وزير امور  ــور مجلس و ايراني ــولي، ام معاون كنس
ــده مبني بر اين كه صدور رواديد  ــايعه منتشر ش خارجه، ش
فرودگاهي براي ايرانيان در فرودگاه هاي مالزي و اندونزي 

متوقف شده است، تكذيب كرد.
ــار كرد: در پي  ــقاوي اظه ــن قش به گزارش ايرنا، حس
ــولي ما از  ــط همكاران كنس ــتعالم به عمل آمده توس اس
ــد  ــفارتخانه هاي مالزي و اندونزي در تهران، معلوم ش س
كه هيچ تغييري در روند جاري صدور رواديد براي ايرانيان 
از جمله صدور رواديد فرودگاهي دو هفته اي حاصل نشده 

است.
ــان مي توانند عالوه بر  ــزود: اتباع ايراني همچن وي اف
ــزي و اندونزي در  ــفارتخانه هاي مال دريافت رواديد از س
ــورها نيز رواديد دريافت  ــران، در فرودگاه هاى اين كش ته

كنند.
ــرد: هيچ تغييري در  ــاون وزير امور خارجه تاكيد ك مع
روند جاري اعطاي رواديد به ايرانيان در كشورهاي مالزي 

و اندونزي ايجاد نشده است.
ــته برخي از سايت هاي خبري مدعي  در روزهاي گذش
ــده بودند كه دولت هاى مالزي و اندونزي صدور رواديد  ش

فرودگاهي براي اتباع ايراني را متوقف كرده اند.

 هاشمي، رئيس مركز تحقيقات است
ــئول دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  مس
ــمي رفسنجاني  ــاس اساسنامه، آيت اهللا هاش گفت: براس
ــخيص مصلحت نظام، رئيس  ــوان رئيس مجمع تش به عن
ــتراتژيك نيز هستند، پس اگر كسي را  مركز تحقيقات اس
ــئوليت تعيين كنند، بايد به او تفويض اختيار  براي اين مس

كنند، اما هنوز كسي را انتخاب نكرده اند.
ــمي در گفت وگو با ايسنا توضيح داد: رئيس  محمد هاش
ــش را در حوزه هايي به  ــي اختيارات ــع مي تواند برخ مجم
ــم مقام تفويض اختيار  ــخاصي به عنوان قائ معاونان يا اش

كند و در گذشته هم همين طور بوده است.
ــته نيز هاشمي رفسنجاني،  وي با بيان اين كه در گذش
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك بوده، اظهار كرد: ايشان 
مدتي قائم مقام داشتند و در زماني اختيارات بيشتري را به 
ــاي روحاني تفويض كرده بودند و در زماني هم كه دكتر  آق
ــي بودند، به عنوان  ــوراي عالي امنيت مل ــي دبير ش روحان
ــمي در مركز تحقيقات استراتژيك  قائم مقام آيت اهللا هاش
فعاليت مي كردند و حدودا از سال 85 به عنوان رئيس مركز 

فعاليت داشتند.
ــف آبادي، به عنوان محتمل ترين  از قربانعلي دري نج
ــز تحقيقات  ــت مرك ــراي به عهده گيري رياس ــه ب گزين

استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نام برده مي شود.

 نعيمه اشراقي: خانواده شهدا مرا ببخشند
ــراقي، نوه امام خميني(ره) در نامه اي خطاب  نعيمه اش
ــاره متن  ــا تكذيب دوب ــهدا ب ــردم و خانواده هاي ش ــه م ب
ــت: از  ــل از وي در فضاي مجازي نوش ــده به نق منتشرش
ــيده  مردم صبور و نجيب ايران بويژه خانواده هاي زجركش
ــمندم فريب اين دسيسه بزرگ  شهيدان عاجزانه خواهش
ــتفاده  ــت ايجاد فضايي كه به سوءاس ــد و مرا باب را نخورن

مغرضان منجر شد، ببخشند.
ــن كامال  ــت: مت ــه اش آورده اس ــي از نام وي در بخش
ــت به خانواده  ــه اي درخصوص اهان ــه و افتراگون مغرضان
ــازي به من  ــهيدان در فضاي مج ــهدا و امام ش ــز ش عزي
ــمي آن از طرف  ــود تكذيب رس ــد. با وج ــبت داده ش نس
ــته نشد؛ انتقاداتي كه اگر  اينجانب، از حجم انتقادات كاس
ــود، همواره با كمال احترام و ادب ــا نيت خيرخواهي مي ب  ب

 مي پذيرفتم.
ــه نعيمه  ــي توهين آميز در صفح ــل مطلب ــدي قب چن
ــه واكنش هاي  ــد ك ــر ش ــوك منتش ــراقي در فيس ب اش
ــه  ــان اين ك ــا بي ــت و وي ب ــراه داش ــه هم ــادي ب زي
ــن صفحه  ــت، اي ــده اس ــخصي اش هك ش ــه ش  صفح

را مسدود كرد.

ادامه از صفحه اول
ــنهادي دولت،  ــي راي اعتماد سه وزير پيش ــه بررس در جلس
علي اصغر فاني وزير پيشنهادي آموزش و پرورش و رضا فرجي دانا 
ــنهادي علوم، تحقيقات و فناوري توانستند راي اعتماد  وزير پيش
ــدم اعتماد نمايندگان به  ــت آورند.  باتوجه به ع ــس را به دس مجل
ــدي وزارتخانه ورزش و جوانان، كابينه  صالحي اميري براي تص

روحاني همچنان ناتمام ماند.
ــه وزير  ــي راي اعتماد س ــه بررس به گزارش جام جم، در جلس
ــنهادي در مجلس، فاني وزير پيشنهادي آموزش و پرورش با  پيش
ــد. وي  ــق وزير آموزش و پرورش كابينه يازدهم ش 185راي مواف
ــوع 262 راي 185 راي موافق،  57 راي مخالف و 24 راي  از مجم
ــب كرد. فرجي دانا وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و  ممتنع كس
ــا 159 راي موافق 70 راي مخالف و 32 راي ممتنع  ــاوري نيز ب فن
ــا صالحي اميري از  ــب كند. ام ــاد الزم را كس ــت راي اعتم توانس
مجموع 261 راي با 107 راي موافق، 141 راي مخالف و 13 راي 

ممتنع از راهيابي به كابينه يازدهم بازماند.

 رئيس جمهور: دولت هرگز به حاشيه پردازي 
مشغول نمي شود

ــروز راي  ــه دي ــري و در ابتداي جلس ــش از راي گي ــا پي ام
ــس، رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه از نمايندگان  اعتماد مجل
ــت را در زمينه عدم  ــت دول محترم مجلس مي خواهيم سياس
حاشيه پردازي حمايت كنند، گفت: به دليل شرايط ويژه كشور 
ــغول نكرده و  ــيه پردازي وقت خود را مش دولت هرگز به حاش

نخواهد كرد.
به گزارش مهر، حسن روحاني رئيس جمهور در جلسه بررسي 
ــنهادي در مجلس شوراي اسالمي  ــه وزير پيش راي اعتماد به س
ــي مي گويند، اولويت اين دولت، فقط  ــت: بر خالف آنچه بعض گف
اقتصاد و سياست خارجي نيست. اگر دولت در كوتاه مدت به داليل 
ــامان معيشت مردم و حل معضالت اقتصادي بيشتر  خاص به س
ــت خارجي براي باز كردن راه هاي تعامل  توجه مي كند و در سياس
ــدت و بلندمدت،  ــد، مي داند كه در ميان م ــازنده تالش مي كن س
فرهنگ مهم ترين بخشي است كه بايد همه مجريان به آن توجه 
كنند. رئيس جمهور تصريح كرد: ناوگان فرهنگي دولت يعني سه 
ــه ملت آمده اند و وزير  ــب راي اعتماد به خان وزيري كه براي كس
فرهنگ و ارشاد و ديگر مسئوالني كه به فرهنگ مربوط مي شوند، 
ــنگيني را در اين مقطع بر دوش دارند،  ــالت س مي دانند كه بار رس
ــه وزير پيشنهادي يعني سرنوشت ميليون ها جوان و نوجوان با  س

فعاليت اين سه وزارتخانه رقم زده مي شود.
ــن وزارتخانه ها معرفي  ــرادي براي اي ــا بيان اين  كه اف وي ب
ــته اي هستند، اظهار كرد:  ــده اند كه از ديدگاه دولت افراد شايس ش
معيار ما پايبندي به دين، قانون، اخالق و مهارت حرفه اي و سوابق، 
مديريت، توانمندي و اعتقادشان به قانون اساسي و اجراي برنامه و 

قانون به عنوان اصل و اساس بوده است.
وي سپس به تشريح ويژگي هاي وزراي پيشنهادي پرداخت 
و گفت: ما به دنبال وزيري بوديم كه در مرحله اول كيفيت آموزشي 
ــگاه ها را ارتقا بخشد، ما به دنبال وزيري بوديم كه به اين امر  دانش
اعتقاد داشته باشد كه دانشگاه، دانشگاه است، باشگاه و دارالتاديب 
نيست. دانشگاه محل فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي نيست، 

دانشگاه و دانشجويان به عنوان ابزار قدرت هاي سياسي نيستند.
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود به معرفي وزير پيشنهادي 
ــوزش و پرورش پرداخت و گفت: در زمينه آموزش و پرورش ما  آم
ــي داريم.روحاني همچنين گفت: حوزه وزارت  نياز به تحول اساس

ورزش و جوانان، همه جمعيت 75 ميليوني را در بر مي گيرد. 
ــور، موافقان و مخالفان و وزراي  پس از اظهارات رئيس جمه

پيشنهادي به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

راهبردهاي 4 گانه وزير پيشنهادي 
آموزش و پرورش

ــان در مجلس  ــاني، نماينده مردم اردل و فارس عزيزي فارس
ــود كه از عدم  ــنهادي آموزش و پرورش ب ــر پيش ــان وزي از موافق
وابستگي جناحي فانى گفت و در مقابل عبدالرضا عزيزي، نماينده 
مردم شيروان در مخالفت با وزير پيشنهادي آموزش و پرورش   از 

ــكالت  ــت برنامه هاي خود را براي رفع مش علي اصغر فاني خواس
معلمان حق التدريس تبيين كند.

ــت با وزير  ــردم تهران هم به مخالف ــين طال، نماينده م حس
ــنهادى پرداخت و با اين حال اميرعباس سلطاني در حمايت  پيش
ازاو سخن گفت. محمدباقري بنابي، نماينده مردم بناب و غالمرضا 
اسداللهي نماينده تربت جام هم از سابقه وزير پيشنهادى در آموزش 

و پرورش دفاع كردند. 
ــنهادي آموزش و  ــر فاني، وزير پيش ــا در فرجام، علي اصغ ام
پرورش در دفاع از خود راهبرد اصلي امروز آموزش و پرورش كشور 
را ارتقاي كيفيت عنوان و خاطرنشان كرد: در همين زمينه ارتقاي  
كيفيت مدارس دولتي را در دستور كار داريم، بنابراين راهبردي كه 
ــي  براي آموزش و پرورش بايد انتخاب كنيم، راهبرد كيفيت بخش
ــنهادي وزارت آموزش و پرورش «ساماندهي و  ــت. وزير پيش اس
ــازي نيروي انساني آموزش و پرورش»، «توسعه و مشاركت  بهس
ــوزش و پرورش» و  ــرورش»، «مديريت بر منابع آم ــوزش و پ آم
ــگاهي» را چهار اولويت كاري  ــاي كيفيت مديريت آموزش «ارتق

خود در وزارت آموزش و پرورش دانست.

 حمايت از توليد علم در دانشگاه ها
 به  دور از سياست زدگي

با پايان اظهارات موافقان و مخالفان و وزير پيشنهادي آموزش 
و پرورش، نوبت به موافقان و مخالفان وزير پيشنهادي علوم رسيد. 
ــواد هروي، نماينده مردم قائنات در مخالفت با  در همين زمينه ج
رضا فرجي دانا اظهارنظر كرد كه با دفاعيه مهرداد الهوتي نماينده 

لنگرود روبه رو شد. 
ــن عليمرداني، نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس  محس
ــه فرجي دانا  ــنهادي علوم، گفت ك ــت با وزير پيش ــم در موافق ه
ــري، دولت، ملت و مجلس را در زمينه  ــد دغدغه هاي رهب مي توان
مديريت آموزش عالي تأمين كند. علي اكبر آقايي نيز در حمايت از 

وزير پيشنهادي دولت صحبت كرد.
ــردم تهران اما در مخالفت با رضا  ــره طبيب زاده، نماينده م زه

فرجي دانا به اظهارنظر پرداخت.
ــان صحبت هاي موافقان و مخالفان، نوبت به رضا  پس از پاي
ــات و فناوري  ــنهادي وزارت علوم، تحقيق ــا وزير پيش فرجي دان
ــده  ــيد تا از خود دفاع كند. وي مهم ترين هدف برنامه ارائه ش رس
ــگاه براي توليد علم در  خود به مجلس را حركت همه جانبه دانش
فضاي بانشاط و به دور از سياست زدگي عنوان كرد و افزود: رئوس 

ــي،  ــاي من با تكيه بر رهنمودهاي رهبري، قانون اساس برنامه ه
ــتي، برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع علمي كشور  اسناد باالدس

است. 
فرجي دانا با اشاره به پرسش هايي درباره اين كه نگاه وزارتخانه 
وي نسبت به رويكرد تفكيك جنسيتي چيست، خاطرنشان كرد: 
ــابقه طوالني در دوره تاريخي قبل از  ــيتي س ــگاه تك جنس دانش
انقالب و بعد از انقالب دارد، بنابراين اين دانشگاه ها وجود داشتند 
و اين دانشگاه ها به افراد مختلف اجازه اين انتخاب را مي دهند كه 
اگر مايل باشند خود تصميم مي گيرند كه در چه دانشگاهي با چه 
ــند  ــند مورد اتكاي ما س ــيتي ثبت نام كنند. وي ادامه داد: س جنس
دانشگاه اسالمي است و در اين مبنا لفظي به نام تفكيك جنسيتي 
ــده كه به طور حتم مورد تائيد  وجود ندارد. در آنجا راهبردي ذكر ش

وزارت علوم است.

 انتقادهاي تند از وزير پيشنهادي ورزش
ــي نظر موافقان و مخالفان دو وزير پيشنهادي،  با پايان بررس
ــا صالحي اميري، وزير  ــدگان در نوبت عصر صالحيت رض نماين
ــنهادي ورزش و جوانان را پي گرفته و احمدي، نماينده مردم  پيش
دهلران اولين نماينده اي بود كه به عنوان موافق وزير پيشنهادي 
صحبت كرد.  محمد قسيم عثماني نيز در حمايت از وزير پيشنهادي 
ــت براي تصدي وزارت ورزش و جوانان خواهان جلوگيري از  دول
ــد و گفت كه بيشترين مخالفان آقاي  ــي كاري در ورزش ش سياس
ــي هستند، ورزش سياسي نيست و نبايد  صالحي، مخالفان سياس

ورزش را سياسي كرد. 
با اين همه باقر حسيني، نماينده مردم زابل و زهك در مجلس 
به عنوان مخالف برنامه هاي سيدرضا صالحي اميري اظهار كرد: 

شما (صالحي اميري) هيچ گونه سابقه مديريت ورزشي نداريد.
ــهال بيات، نماينده ساوه و زرنديه هم كه اولين نماينده زني  ش
بود كه در جلسات راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم 
ــنهادي صحبت مي كند، در  در دفاع يا مخالفت با گزينه هاي پيش
مخالفت با صالحي اميري گفت: «آقاي صالحي اميري، من برنامه 
ــده كلي صحبت شده  ــما را دقيق مطالعه كردم. در موارد ذكر ش ش
است. چه ضمانت اجرايي وجود دارد كه اين برنامه ها عملي شود؟ 

ما نمي توانيم براساس كلي گويي ها استناد كنيم و راي بدهيم.»
ــوي  ــنهادي ورزش از س ــديدترين انتقادها از وزير پيش اما ش
ــردم تهران در بيان  ــادران، نماينده تهران بود. نماينده م الياس ن
ــنهادي ورزش و جوانان خطاب به روحاني  ــت با وزير پيش مخالف

ــبت  ــت كه نس گفت: آقاي روحاني در مجلس صحبت از اين اس
آقاي صالحي به روحاني مثل نسبت مشايي به احمدي نژاد است، 
ــت شود. او با اشاره  ــايي ديگري درس نگذاريد در اين مملكت مش
ــي و اقتصادي و مدرك  ــه آنچه تخلفات وي، پرونده هاي سياس ب
ــنهادي ورزش و  تحصيلي صالحي اميري خواند، گفت: وزير پيش
جوانان در هر دوره اي به فراخور قدرتي كه بر سر كار بوده، چرخش 
كرده است.  نادران همچنين به برخي مسائل اشاره كرد كه به گفته 
ــتان  ــي صالحي اميري در اداره اطالعات اس وي، در دوره مديركل
ــتان اتفاق افتاده است. اين نماينده تهران همچنين مدعي  خوزس
ــت.  ــد كه صالحي اميري يكي از متهمان پرونده بيمه ايران اس ش
نادران همچنين نسبت به عملكرد صالحي اميري در حوادث پس 

از انتخابات سال 88 انتقاد كرد.
ــوري، نماينده  مردم بندرعباس در مجلس  پس از نادران، آش
ــاس  ــت و اعالم كرد: براس ــري صحب ــت از صالحي امي در حماي
ــت كه اتهامات مرتبط با  ــخص اس تحقيقاتي كه انجام داده، مش
ــده و  ــت كه هيچ گاه اثبات نش صالحي اميري صرفا ادعاهايي اس
ــند پرداخت. آشوري در  ــيه ها و موضوعات بدون س نبايد به حاش
ارتباط با رابطه وزير پيشنهادي ورزش و جوانان با اتفاقات سال 88 
ــي ايشان در طول سال هاي  هم گفت: گرايش ها و نظرات سياس
ــي كه با معاون وقت  ــن بوده و من در تماس ــخص و روش اخير مش
وزارت اطالعات داشتم، در ارتباط با عملكرد ايشان در فتنه تاكيد 
كرد كه سيدرضا صالحي اميري به هيچ وجه ارتباطي با اغتشاشات 

خياباني نداشته است.

 صالحي اميري اتهامات را رد كرد
ــنهادي  ــخنان موافقان و مخالفان وزير پيش ــس از پايان س پ
ــيد تا از برنامه هاي  ــان، نوبت به صالحي اميري رس ورزش و جوان
ــنهادي وزارت ورزش و جوانان با تشريح  خود دفاع كند. وزير پيش
ــه راهبردي در حوزه ورزش و جوانان، تمامي اتهامات زده  ده برنام
شده به وي در جلسه راي اعتماد را تكذيب كرد. صالحي اميري با 
تشريح سوابق خود در خدمت به نظام گفت كه سرباز واليت است 

و به خاطر مصالح نظام، برخي مسائل را باز نمي كند.
پس از پايان اظهارات صالحي اميري، از نمايندگان درباره راي 
ــد و نتيجه راي گيري  ــنهادي راي گيري ش اعتماد به وزراي پيش
ــنهادي ورزش و جوانان  ــاي  وزير پيش ــان داد كه صحبت ه نش
ــته نمايندگان را قانع كند و بايد منتظر بود تا رئيس جمهور،  نتوانس

سرپرست جديدي براي اين وزارتخانه معرفي كند.

 كابينه بازهم تكميل نشد
 در جلسه ديروز مجلس، فرجى دانا و فانى  راى اعتماد نمايندگان را كسب كردند

مذاكره ايران و آژانس در وين
ــن دور مذاكرات فني و  ــان دوازدهمي ــهر وين امروز ميزب ش
ــت و اين در  ــس بين المللي انرژي اتمي اس ــي ايران و آژان حقوق
ــت پيش از آغاز اين نشست، سيد عباس  ــت كه قرار اس حالي اس
عراقچي، معاون حقوقي و بين الملل وزارت امورخارجه و عضو تيم 
ــته اي كشورمان با يوكيا آمانو، مديركل آژانس  مذاكره كننده هس

بين المللي انرژي اتمي ديدار و گفت وگو كند.
ــرات ايران و آژانس  ــزارش فارس، يازدهمين دور مذاك به گ
ــتي رضا نجفي، نماينده دائم ايران در آژانس و هرمان  به سرپرس
ــس معاون مديركل آژانس در امور پادمان ها پنجم مهر در  ناكارت

محل نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در وين برگزار شد. 
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفت وگو با 
مهر گفت: مذاكرات ما با آژانس پيرو مباحثي است كه با تيم آژانس 

در پنجم مهرماه داشته ايم.
ــود و  ــي گفت: مذاكرات ايران و آژانس امروز آغاز مي ش نجف

ممكن است فردا نيز ادامه پيدا كند.
ــور خارجه هم گفت: با  ــاون حقوقي و بين الملل وزارت ام مع
ــركل آژانس درباره ادامه همكاري ها با آژانس و ارائه رويكرد  مدي
جديد ايران در مذاكره با اين نهاد و حل و فصل ابهامات و سواالت 

موجود بين ايران و آژانس صحبت خواهيم كرد.
ــو با مهر اظهار كرد: آخرين  ــيد عباس عراقچي در گفت وگ س

وضع مذاكرات با 1+5 در مالقات با آمانو مورد بحث خواهد بود.
ــل وزارت امورخارجه تصريح كرد:  ــاون حقوقي و بين المل مع
ــنبه در وين  ــنبه و پنجش ــي 1+5 هم چهارش مذاكرات كارشناس

صورت مي گيرد.
ــاي نفت، تجارت و  ــاني از وزارتخانه ه ــزود: كارشناس وي اف
ــازمان انرژي  ــكن به اضافه بانك مركزي و س صنايع و راه و مس
ــت هيأت نيز ــورمان هيات را همراهي مي كنند. رياس  اتمي كش

 بر عهده آقاي بعيدي نژاد مديركل سياسي  و اموربين الملل وزارت 
خارجه است.

ــاعت يك  ــد و س ــي صبح امروز عازم وين خواهد ش عراقچ
بعدازظهر به وقت وين با آمانو مالقات مي كند.

فرمانده مرزباني: 
برخي كشورها از تروريست هاي 

شرق ايران حمايت مي كنند
ــئوليت حمله  ــام جيش العدل، مس ــه گروهي با ن ــي ك در حال
تروريستي سراوان را كه به شهادت 14 نفر از مرزبانان كشورمان 
منجر شد، بر عهده گرفته است، فرمانده مرزباني نيروي انتظامي 
ــور منطقه اي و  ــه از حمايت پنج كش ــريح كامل اين حادث ــا تش ب

فرامنطقه اي از تروريست ها خبر داد.
ــين ذوالفقاري ديروز در حاشيه  ــردار حس به گزارش مهر، س
ــع خبرنگاران با بيان اين كه  ــش فرماندهان مرزباني در جم هماي
ــن منابع مالي  ــور به تامي ــار داريم كه دو كش ــي در اختي اطالعات
ــت ها اقدام مي كنند، افزود: برخي كشورهاي منطقه اي  تروريس
ــتيباني از گروهك ها اقدام مي كنند  و فرامنطقه اي به تجهيز و پش
ضمن اين كه سه كشور در منطقه پشتيباني اطالعاتي تروريست ها 

را بر عهده دارند.
ــاعت 4 و ــن حادثه گفت: س ــاره جزئيات اي ــاري درب  ذوالفق

 20 دقيقه عصر جمعه، زماني كه يكي از واحدهاي مرزباني قصد 
داشت نيروها را در محل كمين مستقر كند، تروريست ها از قبل در 
ــتقر شده بودند و به تيراندازي به سمت نيروها اقدام  ارتفاعات مس
ــخص شد كه نيروها واكنش  ــي صحنه مش كردند. البته در بررس

خوبي را نشان دادند، اما اين اتفاق در شرايط نابرابر رخ داد.
ــت ها  وي افزود: همزمان با حضور نيروهاي كمكي، تروريس

ــدند. در  ــتفاده از تاريكي هوا از نقطه صفر مرزي متواري ش  با اس
ــي رد پاي آنها مشخص شد اين افراد از مسيرهاي مختلفي  بررس

در نقطه صفر مرزي متواري شده اند.

 به عهده گيري حمله از سوي يك گروهك تروريستي
در همين حال يك گروه تروريستي موسوم به «جيش العدل» 
كه خود را «ارتش عدالت و برابري» معرفي مي كند در يك وبالگ 
فارسي زبان، مسئوليت شهادت مرزبانان نيروي انتظامي ايران در 

روز جمعه گذشته را بر عهده گرفته است.
به گزارش فارس، برخي ارزيابي هاي اطالعاتي نشان مي دهد 
كه گروهك جيش العدل توسط جرياني منشعب شده از گروهك 
عبدالمالك ريگي به رهبري فردي به نام عبدالرحيم مالزاده با نام 

مستعار صالح الدين فاروقي است.

 روحاني: جامعه جهاني راه حل سياسي را 
براي مشكل سوريه برگزيده است

رئيس جمهور با اشاره به تالش هاي صورت گرفته در جهت برقراري ثبات و امنيت در سوريه اظهار 
ــورهاي مختلف به اين نتيجه رسيده اند كه بحران سوريه راه حل  ــت كه كش كرد: باعث اميدواري اس
نظامي ندارد و بايد از طريق سياسي حل و فصل شود و اين بهترين مسير براي به پايان رسيدن سريع تر 

خشونت ها در اين كشور است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني در ديدار اخضر ابراهيمي، نماينده 
ــالمي ايران از هيچ تالشي براي توقف  ــوريه گفت: جمهوري اس ــازمان ملل متحد در امور س ويژه س

درگيري ها و احياي آرامش در سوريه دريغ نخواهد كرد.
رئيس جمهور با بيان اين كه به نظر مي رسد درباره دو مساله در سوريه اشتراك نظر بيشتري وجود 
ــرايط فعلي و  ــت كه تقريبا همه طرف هاي دخيل در اين بحران، ش دارد، اظهار كرد: نكته اول اين اس
حضور تروريست ها از كشورهاي مختلف در سوريه، كشته شدن روزانه مردم در درگيري ها، آواره شدن 
ميليوني و تخريب عمومي سوريه را غيرقابل قبول مي دانند و معتقدند اين درگيري ها تاثيرات نامطلوبي 
در كشورهاي منطقه نيز داشته است.روحاني افزود: مساله دوم اتفاق نظر عمومي بر اين نكته است كه 
آينده سوريه بايد بر مبناي راي و نظر مردم و در يك انتخابات آزاد با حضور همه طرف ها تعيين شود، 

اما مشكل اصلي اين است كه چگونه بايد از وضع موجود به نقطه مطلوب رسيد.
ــال كمك هاي نوع دوستانه و مواد  ــتمرار ارس ــالمي ايران بر اس روحاني تاكيد كرد: جمهوري اس
ــت ها از خاك كشورش، انهدام كامل  ــوريه، تالش براي ممانعت از هرگونه تردد تروريس غذايي به س
ــيميايي در سوريه و اخراج گروه هاي تروريستي از خاك اين كشور به عنوان اولين  ــالح هاي ش همه س
ــت و اين اقدامات را به نفع مردم سوريه، كشورهاي منطقه  ــتيابي به صلح پايبند اس قدم مهم براي دس

و خودش مي داند.
ــوريه ديروز همچنين با دبير شوراي عالي امنيت ملي  ــازمان ملل متحد در امور س نماينده ويژه س
ــي براي حل بحران  ــورمان ديدار و گفت وگو كرد . در اين ديدار طرفين بر اتخاذ راهكارهاي سياس كش
سوريه تاكيد كردند. علي شمخاني در اين ديدار با اشاره به فجايع انساني در سوريه  اظهار كرد جمهوري 
اسالمي ايران از ابتدا راه حل سياسي را تنها مسير حل بحران سوريه دانسته و از اين كه برخي طرف ها 

البته با تاخير به همين نتيجه رسيده اند، استقبال مي كند.
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