
ــروز در ديدار  ــر دي ــالمي عص ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــتي» كنوني دو  ــه، «برادري، محبت و دوس ــت وزير تركي نخس
ــد و تأكيد كردند:  ــاي اخير، بي نظير خواندن ــور را در قرن ه كش
ظرفيت هاي گسترده دو طرف، زمينه مساعدي براي گسترش و 
تعميق هرچه بيشتر روابط است. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
ــت اهللا خامنه اي، جديت  ــام معظم رهبري، حضرت آي دفتر مق
تهران و آنكارا را در اجرايي شدن توافق هاي سفر آقاي اردوغان، 
ضروري برشمردند و افزودند: اين جديت باعث استحكام بيشتر 

و پيشرفت سريع تر مناسبات خواهد شد.
ــان  ــان، گرايش ها و پيوندهاي قلبي دو ملت را خاطرنش ايش
ــاي موجود،  ــد از فرصت ها و موقعيت ه ــد: باي ــد و افزودن كردن
ــرداري صحيح به عمل آورد. آقاي رجب طيب اردوغان نيز  بهره ب
در اين ديدار با ابالغ سالم گرم رئيس جمهور و مردم تركيه گفت: 

ايران را خانه دوم خود مي دانيم.
ــت وزير تركيه ديدارهاي امروز با آقاي روحاني و ديگر  نخس
ــئوالن ايران را بسيار مفيد ارزيابي كرد و با اشاره به امضاي  مس
چند يادداشت تفاهم گفت: اميدواريم روابط دو كشور با پيشرفت 
ــراي منطقه و جهان تبديل  ــترش روزافزون، به الگويي ب و گس
ــود. آقاي اردوغان، امضاي سند شوراي عالي همكاري ايران  ش
ــت و گفت: با نشست هاي مستمر و  ــيار مهم دانس و تركيه را بس
متقابل، روابط را به حدي گسترش مي دهيم كه گويي وزيران دو 

كشور در يك كابينه مشترك به مذاكره و همكاري مشغولند.

 تاكيد روحاني  بر توسعه همه جانبه مناسبات
ــب اردوغان،  ــور در ديدار رجب طي ــن رئيس جمه همچني
ــلمان  ــتي ميان دو ملت مس ــر اين كه ارتباط و دوس ــا تاكيد ب ب
ــد كرد،  ــن خواه ــور را تضمي ــط دو كش ــه رواب ــران و تركي اي
ــان  ــاي مي ــبات و همكاري ه ــه مناس ــعه همه جانب ــر توس  ب

تهران و آنكارا تاكيد كرد.
ــت جمهوري، حسن روحاني در اين  ــايت رياس به گزارش س
ــعه  ــتاي توس ــدار با تاكيد بر تقويت بخش خصوصي در راس دي
ــت: ايران و تركيه  ــور گف ــاي اقتصادي ميان دو كش همكاري ه
ــبات خود را در همه بخش هاي اقتصادي از جمله  مي توانند مناس
ساخت نيروگاه، پااليشگاه و همكاري هاي صنعتي و نفت و گاز، 

توسعه دهند.
رئيس جمهور با اشاره به تحوالت منطقه گفت: ما در مسائل 
ــه مبارزه با  ــتراك نظر داريم ك ــا يكديگر اش ــم منطقه اي ب مه

تروريسم و افراطي گري يكي از اين موضوعات است.
روحاني كمك به مردم سوريه را از ديگر موضوعات مشترك 
ــمرد و اظهار كرد:  ــه اي برش ــائل منطق ــور در مس ميان دو كش
كمك هاي مردمي بخصوص در فصل زمستان مي تواند بخشي 

از مشكالت مردم سوريه را مرتفع كند.
ــز در اين ديدار  ــت وزير تركيه ني رجب طيب اردوغان، نخس
ــورهاي منطقه  ــران و تركيه قدرتمندترين كش ــح كرد: اي تصري
ــت  ــترش همه جانبه روابط با ايران اس ــدف ما گس ــتند و ه هس

ــا ايران قصد  ــه روابط اقتصادي ب ــن خصوص در زمين ــه در اي ك
 داريم حجم مبادالت تجاري را تا سال 2015 به 30 ميليارد دالر 

در سال برسانيم.
اردوغان با اشاره به اين كه قراردادهاي خوبي در زمينه توسعه 
همكاري هاي اقتصادي ميان دو كشور به امضا رسيد، گفت: يكي 
ديگر از اهداف ما اين است كه در توسعه روابط اقتصادي به قرارداد 
ــت پيدا كنيم. نخست وزير تركيه  ــور دس تجارت آزاد ميان دو كش
ــاره به اين كه حساسيت  ــائل منطقه اي نيز با اش درخصوص مس
ــم مشترك است، گفت: گروه هاي  ــور در مقابله با تروريس دو كش
ــتي كه تحت پوشش اسالم فعاليت مي كنند، ارتباطي به  تروريس
ــت كه افراد بيگناه را به  ــالم آمده اس ــالم ندارند. در كجاي اس اس
ــند. اردوغان تاكيد كرد: ما در مقابله با  وحشيانه ترين وضع بكش
ــتي، دوشادوش ايران، همكاري هاي خود را  گروه هاي تروريس

گسترش خواهيم داد.

 امضاي سند تشكيل شوراي عالي همكاري سياسي
در پايان اين ديدار، سند تشكيل شوراي عالي همكاري هاي 
ــه به امضاي  ــران و تركي ــالمي اي ــي ميان جمهوري اس سياس

رئيس جمهور كشورمان و نخست وزير تركيه رسيد.
ــاالنه در تهران و  ــوراي عالي كه به صورت تناوبي س اين ش
ــكيل خواهد شد، متشكل از وزراي اقتصادي، سياسي  آنكارا تش
ــكيل شوراي  ــور خواهد بود. تش و فرهنگي كابينه هاي دو كش
ــور براي نخستين بار پس  ــطح ميان دو كش همكاري در اين س
ــود كه زمينه ساز همكاري هاي  ــالمي انجام مي ش از انقالب اس
وسيع درخصوص توسعه روابط و مناسبات منطقه اي ميان ايران 
ــند همكاري مي تواند روابط دوجانبه  و تركيه خواهد بود. اين س

ــطح  ــور را به باالترين س و همكاري هاي بين منطقه اي دو كش
توسعه دهد.

 امضاي 3 سند تفاهم همكاري
ــن ايران  ــكاري بي ــند تفاهم هم ــه س ــروز همچنين س دي
ــاون اول ــت وزير تركيه با مع ــدار نخس ــيه دي ــه در حاش  و تركي

 رئيس جمهور امضا شد.
ــده مربوط  ــند تفاهم امضا ش ــا، اولين س ــزارش ايرن ــه گ ب
ــت كه از  ــران و تركيه اس ــان اي ــي مي ــاي ترجيح ــه تعرفه ه ب
ــر اقتصاد  ــارت ايران و وزي ــدن و تج ــر صنعت، مع ــوي وزي  س

تركيه امضا شد.
ــند پنجمين كميته مشترك تجاري بين دو كشور، دومين  س
ــند تفاهم نامه اي است كه از سوي محمدرضا نعمت زاده وزير  س
ــات زيبتچي وزير اقتصاد تركيه  ــت، معدن و تجارت و ميه صنع
ــزاري جمهوري  ــه همكاري هاي خبرگ ــد. تفاهم نام ــا ش امض
ــالمي (ايرنا) و خبرگزاري آناتولي تركيه ديگر سند تفاهم بود  اس
كه از سوي محمد خدادادي، مديرعامل ايرنا و جمال اوزتورك، 
ــحاق جهانگيري معاون اول  ــل آناتولي در حضور اس مديرعام
ــت وزير  ــورمان و رجب طيب اردوغان نخس رئيس جمهور كش
ــيه امضاي  ــت وزير تركيه در حاش ــه امضا رسيد.نخس تركيه ب
ــناد همكاري ميان تهران و آنكارا با بيان اين كه بايد گام هاي  اس
ــاس بردـ  برد بين تهران  ـ آنكارا برداشته شود،  ــتركي براس مش
ــي ميان مقامات دو كشور براي افزايش روابط  گفت: اراده سياس

دوجانبه و مبادالت تجاري 30 ميليارد دالري وجود دارد.
ــورمان،  ــان پس از پايان رايزني هايش با مقامات كش اردوغ

ديشب تهران را ترك كرد.
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لغو توقيف دارايي هاي رضا ضراب
ــري اعالم كرد كه دادگاه  ــد مركزي خبر، ديروز در خب واح
ــاي رضا ضراب، تاجر ايراني  ــتانبول، حكم توقيف دارايي ه اس
مقيم تركيه را لغو كرده است. همزمان با سفر اردوغان به تهران، 
ــايت انتخاب هم به نقل از روزنامه تودي زمان تركيه مدعي  س
شد: گزارش دفتر دادستان استانبول نشان مي دهد رضا ضراب، 
تاجر ايراني كه در جريان پرونده فساد مالي، اكنون در اين كشور 
ــده، از نمايندگان پيشين مجلس و ديپلمات هايي  بازداشت ش
كه پاسپورت ديپلماتيك داشتند براي انتقال 20ميليارد دالر از 
ايران به تركيه استفاده كرده و تمام اين نقل و انتقاالت با اطالع 

دولت ها  صورت مي گرفته است.

گام هاي تازه براي بازگشايي خانه احزاب
ــتي با  ــور در نشس نزديك به يك ماه پس از آن كه وزير كش
ــايي خانه احزاب ابراز  ــور، نسبت به بازگش احزاب فعال در كش
خوش بيني كرد، عليرضا زاكاني دبيركل جبهه رهپويان انقالب 
اسالمي به مهر گفت: سه شنبه آينده جلسه وزير كشور با دبيران 
كل 13 حزب براي بازگشايي خانه احزاب برگزار مي شود. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا احزاب منحل شده مي توانند با تغيير 
نام به فعاليت خود ادامه دهند، گفت: هر چه قانون بگويد بايد تابع 

قانون باشيم و با تغيير اسم نمي توان قانون را دور زد.

جبهه پايداري درخواست مجوز كرد
ــي منتقد دولت  جبهه پايداري كه ازجمله جريانات سياس
ــت، از وزارت كشور درخواست مجوز كرده است. به گفته  اس
ــايش اردستاني، عضو ناظر مجلس در كميسيون  احمد بخش
ــيون ماده 10 احزاب،  ــه اخير كميس ماده 10 احزاب، در جلس
ــداري، جبهه پيروان خط امام و  ــكل جبهه پاي وضع چهار تش
ــين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت  رهبري، جامعه مدرس
ــي شده و بيشتر اعضاي كميسيون بر اين  مبارز تهران بررس
ــكل بايد براي كسب مجوز اقدام  نظر بودند كه اين چهار تش
كنند. البته وي توضيح داده است كه جبهه پايداري فرم هاي 
مربوط را پر كرده و درخواست دريافت مجوز را به كميسيون 

ماده 10 احزاب وزارت كشور ارائه كرده است.

نشست مشترك دولت و مجلس برگزار شد
ــترك دولت و مجلس عصر ديروز با  ــت مش ــومين نشس س
ــور رئيس جمهور و جمعى از اعضاى هيات دولت در صحن  حض
مجلس برگزار شد. به گزارش ايرنا، در اين نشست حسن روحانى، 
رئيس جمهور و على الريجانى، رئيس مجلس سخنرانى كردند و 
پس از آن چند نفر از اعضاى هيات دولت و نمايندگان مجلس هر 
كدام به مدت 30 دقيقه صحبت كردند. معاون اول رئيس جمهور، 
وزير بهداشت، وزير جهاد كشاورزى، وزير اقتصاد، رئيس سازمان 
ــراث فرهنگى، معاون پارلمانى و اجرايى رئيس جمهور، وزير  مي
ــاون رئيس جمهور در امور  ــت، وزير صنعت،  وزير خارجه، مع نف
زنان و معاون حقوقى رئيس جمهور به همراه معاون برنامه ريزى 

از جمله اعضاى كابينه بودند كه در اين نشست حضور يافتند.

ــگر  رئيس قوه قضاييه پيش نويس گزارش جديد گزارش
ويژه حقوق بشر در امور ايران را سرشار از موارد كذب، خالف 
ــتنباط هاي نادرست دانست و از معيارهاي دوگانه  واقع و اس

غربي ها در برخورد با قوانين داخلي كشورها انتقاد كرد.
ــط عمومي قوه  ــزارش رواب به گ
ــي  ــت اهللا آمل ــه، آي قضايي
ــه  جلس در  ــي  الريجان
ــئوالن عالي  ــروز مس دي
ــه  ــاره ب ــا اش ــي ب قضاي
ــورت گرفته در  ــاد ص انتق
گــــزارش هـاي حقوق 
ــدام  ــازات اع ــري از مج بش
ــان موادمخدر  براي قاچاقچي
ــن جمهوري  در قواني

اسالمي اظهار كرد: مجازات اعدام در قوانين بسياري از كشورها 
ــوي  ــارهايي از س از جمله آمريكا وجود دارد، اما آنان با چنين فش

مدعيان حقوق بشر مواجه نيستند.
ــا و نهادهاي تحت  ــا افزود: غربي ه ــتگاه قض رئيس دس
ــن داخلي ما انتقاد مي كنند كه  ــيطره آنان در حالي از قواني س
ــان حتي اجازه تحقيق و اظهار نظر درباره هولوكاست  خودش
ــان اين كه هرچه مي گذرد، بر  ــي نمي دهند. وي با بي را به كس
ــخنان ناصحيح غربي ها درباره حقوق بشر افزوده مي شود،  س
ــور به دليل اين كه خود  ــئوالن كش گفت: البته ملت ايران و مس
ــد، هرگز زير بار چنين  ــالم مي دانن ــان و دل پايبند به اس را از ج
فشارهايي نمي روند و افزون بر اين براي همگان روشن است كه 
تهيه گزارش هاي مغرضانه درباره وضع حقوق بشر در ايران براي 
ــار بيشتر بر جمهوري اسالمي است و غربي ها واقعا   اعمال فش

دغدغه حقوق بشر ندارند.

ــازمان  ــت س بحث كناره گيري محمدعلي نجفي از رياس
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه از مدت ها قبل 
به صورت شايعه در سطح رسانه ها و محافل سياسي مطرح بود، 
ديروز قوت گرفت و حتي اعالم بي اطالعي سخنگوي دولت از 

اين موضوع هم نتوانست آن را كمرنگ كند.
ــار اخباري مبني بر استعفاي محمدعلي  ديروز پس از انتش
نجفي، خبرنگاران در حاشيه جلسه دولت درباره صحت و سقم 
ــوال  ــخنگوي دولت س اين موضوع از محمدباقر نوبخت، س

كردند كه او گفت: از اين موضوع بي اطالعم.
ــاعت اول  ــه گزارش ايرنا، نوبخت ادامه داد: بنده، در نيم س ب
جلسه هيات دولت شركت كردم، آقاي نجفي در آن جلسه حضور 

داشت و من اطالعي از استعفاي وي ندارم. وي افزود: اتفاقا ما گپ 
و گفت وگويي با هم داشتيم و چيزي از اين موضوع گفته نشد.

ــتعفاي  ــمي درباره اس ــار اخبار غيررس اما همزمان با انتش
نجفي، برخي رسانه ها نيز از احتمال انتصاب مسعود سلطاني فر 

به جاي نجفي در سازمان ميراث فرهنگي خبر دادند.
البته مسعود سلطاني فر، در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: آقاي 
نجفي فقط استعفا كرده اند كه اين موضوع بايد بررسي و تائيد شود. 
ــازمان ميراث فرهنگي هم  امين عارف نيا، مدير روابط عمومي س
درباره موضوع استعفاي نجفي به ايسنا گفت: «بعدازظهر معلوم 
مي شود.» برخي رسانه ها، علت استعفاي نجفي را مشكالت قلبي 
او كه از مدت ها قبل با آن دست به گريبان است، عنوان كرده اند.

مشاور امور بين الملل رهبر معظم انقالب پيشنهاد كرد كه 
ــازمان ملل متحد  ــش غيرمتعهدها در جهت كمك به س جنب

براي حل بحران سوريه در صحنه حضور يابد.
ــس از ديدار  ــا، علي اكبر واليتي ديروز پ ــه گزارش ايرن ب
كوفي عنان، دبيركل پيشين سازمان ملل متحد و رئيس گروه 
متنفذين، در جمع خبرنگاران با بيان اين كه حل بحران سوريه 
راه حل نظامي ندارد، اظهار كرد: در ديدار با كوفي عنان درباره 
ــائل مربوط به سوريه و همچنين گفت و گوهاي هسته اي  مس

بين ايران و 1+5 مطالبي مطرح شد.
ــر جامعه بين الملل مي خواهد كمكي به  واليتي افزود: اگ
ــاله سوريه كند بايد سازمان ملل با كمك كشورهاي  حل مس
ــوراي امنيت قطعنامه اي صادر كند كه براساس  عضو دائم ش

آن از ورود تروريست ها به اين كشور جلوگيري شود.
ــخيص  ــتراتژيك مجمع تش ــس مركز تحقيقات اس رئي
ــت نظام با بيان اين كه آقاي كوفي عنان در اين ديدار  مصلح
ــوريه راه حل خواست، گفت: من به  از من براي حل بحران س
آقاي كوفي عنان گفتم شما مي توانيد از ظرفيت سازمان هاي 
ــي از جمله غيرمتعهدها در اين زمينه براي كمك به  بين الملل

سازمان ملل متحد استفاده كنيد كه اين ايده جديدي بود.

وي ادامه داد: احتماال آقاي كوفي عنان اين ايده را در مركز 
خود به بحث خواهند گذاشت.

ــاور امور بين الملل رهبر معظم انقالب گفت: همكاري  مش
بين كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها كه اكنون رياست اين 
جنبش را جمهوري اسالمي ايران برعهده دارد، مي تواند كمك 

بزرگي به سازمان ملل متحد براي حل مشكل سوريه كند.

 كوفي عنان: ايران راه حل هاي خوبي براي حل 
مسائل منطقه خاورميانه دارد

ــيه ديدار با  ــم در حاش ــازمان ملل ه ــين س دبيركل پيش
ــتراتژيك در جمع  ــي در مركز تحقيقات اس ــر واليت علي اكب
ــا انجام داديم  ــار كرد: طبق مذاكراتي كه م ــگاران اظه خبرن
معتقدم ايران مي تواند راه حل خوبي در زمينه مسائل مختلف 

منطقه ارائه دهد.
به گزارش فارس، كوفي عنان تاكيد كرد: ما با تيم متنفذين 
ــا نقش آفريني  ــوريه ب ــران آمده ايم و بر حل بحران س ــه اي ب
ــته اي ايران  ــران تاكيد داريم. وي درخصوص پرونده هس اي
ــتفاده از انرژي صلح آميز  ــران از حق اس ــان كرد: اي خاطرنش

هسته اي برخوردار است.

آملي الريجاني: دغدغه حقوق بشري غربي ها، واقعي نيست 

رهبر معظم انقالب: 

دوستى  ايران و تركيه در قرن هاى اخير بى نظير است
رئيس جمهور: ايران و تركيه مناسبات خود را در همه زمينه ها توسعه مي دهند

ابهام در استعفاي نجفي

پيشنهاد واليتي براي ورود غيرمتعهدها به مساله  سوريه 
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