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كشفيات جديد در پرونده بابك زنجاني 
ــد اقتصادي از  ــتاد مبارزه با مفاس عضو ناظر مجلس در س
كشف كانال جديدي از تخلفات بابك زنجاني و جمع ديگري 
خبر داد و پيش بيني كرد كه اين كشفيات جديد، به دستگيري 

افراد زيادي منجر شود. 
به گزارش خانه ملت، عزت اهللا يوسفيان مال يادآور شد: تا 
ــي كه قوه قضاييه تا ريال آخر پول بيت المال را كه بابك  زمان
زنجاني آن را به يغما برده، باز پس نگيرد او آزاد نخواهد شد و 
هيچ دليلي ندارد كه وي آزاد شود. او با تاكيد بر اين كه پرونده 
ــت كه بتوان آن را فقط در  ــك زنجاني پيچيده تر از آن اس باب
ــت: از مجموع  ــه وزارت نفت خالصه كرد، گف ــي اش ب بده
ــط حدود 5  درصد مربوط  ــاي اين ميلياردر جوان فق بدهي ه
ــت و بقيه، پول هاي نقدي است كه به وي  به فروش نفت اس
براي پرداخت بدهي هاي ايران در خارج از كشور يا بعضي از 

كارها داده شده است.
انتقاد آفريقاي جنوبي از رفتار «شل»

ــي به دليل  ــركت نفت ــاي جنوبي از يك ش ــت آفريق دول
ــات پارلماني  ــاني به هواپيماي هي ــودداري از سوخت رس خ

ايران انتقاد كرد.
 به گزارش بي بي سي، وزارت امور خارجه آفريقاي جنوبي 
ــركت نفتي شل از  ــاره به خودداري ش با صدور بيانيه اي با اش
ــوخت به هواپيماي حامل علي الريجاني، رئيس  تحويل س
ــالمي و هيات همراه او در فرودگاه كيپ  مجلس شوراي اس
تاون، اين اقدام را غيرقابل قبول و باعث تاسف خوانده است. 
ــانه هاي غربي، تحريم ها عامل به وجود آمدن  به ادعاي رس

اختالل در جريان سفر رئيس مجلس شده است.
 توصيه هاي وزارت امورخارجه 

به مسافران كردستان عراق
سيدكاظم سجادي، مديركل امور ايرانيان خارج از كشور 
ــهرهاي اربيل و سليمانيه كردستان  وزارت امورخارجه به ش
عراق سفر كرد و مذاكراتي درباره مساعدت در آزادي و انتقال 
ــور، تمديد مجوزهاي اقامت ايرانيان  زندانيان ايراني به كش
مقيم، حمايت از تجار و رفع موانع به منظور گسترش تبادالت 

بازرگاني و استقبال از گردشگران ايراني داشت. 
ــي وزارت امورخارجه  ــدار، روابط عموم ــه دنبال اين دي ب
ــكالت پيش آمده براي  ــورمان با توجه به مسائل و مش كش
ــافران  ــتان عراق، به مس ــفر به كردس برخي از ايرانيان در س
عازم اين منطقه توصيه كرد با مراجعه به سايت وزارت خارجه 
ــن ورود و اقامت در  ــن آگاهي از مقررات و قواني ــران، ضم اي
ــتان عراق، آنها را رعايت كرده تا دچار مشكالت  اقليم كردس

و تبعات آن نشوند.
پيش نويس پروتكل همكاري با روسيه 

تدوين مي شود
ــرژي اتمي از  ــازمان ان ــخنگوي س بهروز كمالوندي، س
ــيه در زمينه  ــس پروتكل همكاري با روس ــن پيش نوي تدوي
ــر داده و در گفت وگو با  ــته اي خب ــاخت نيروگاه هاي هس س
ــرش در تهران با نيكالي  ــاره به مذاكرات اخي ــارس، با اش ف
ــوان كرد: اين  ــل روس اتم، عن ــكي، معاون بين المل اسپاس
ــيه  مذاكرات به تدوين پيش نويس پروتكل همكاري با روس
در زمينه ساخت دست كم دو نيروگاه هسته اي منجر شد. اين 
دو نيروگاه كه هر كدام داراي حداقل هزار مگاوات ظرفيت و 
ــيرين كن هستند، قرار است در كنار واحد يك  مجهز به آب ش
ــهر تاسيس شوند. وي اين توافق را در چارچوب  نيروگاه بوش
ــور به  ــال پيش بين دو كش ــه اي خواند كه 20 س موافقت نام

امضا رسيده است.
همكاري رياض و اسرائيل عليه ايران

ــي، از حمايت مالي  ــه در تحليل ــايت خبري تركي يك س
ــعودي از فعاليت هاي رژيم صهيونيستي براي  ــتان س عربس
توقف برنامه هسته اي ايران خبر داده و نوشته است: در طول 
ــتان و رژيم صهيونيستي  چند ماه اخير همكاري هاي عربس

عليه ايران آشكار شده است. 
ــتي عليه ايران و  ــعودي و رژيم صهيونيس ــتان س عربس
ــترك دارند  ــوريه با يكديگر همكاري هاي اطالعاتي مش س
ــه مي يابد. اين گونه  ــطوح عالي ادام و اين همكاري ها در س
ــت. به  ــران نيازمند مبالغ هنگفتي اس ــا عليه اي همكاري ه
ــايت خبري، گفته مي شود  ــته اين س ــنا، به نوش گزارش ايس
ــتان سعودي از فعاليت هاي رژيم  ميزان حمايت مالي عربس

صهيونيستي عليه ايران بيش از يك ميليارد دالر است.
ابهام در هويت «فرزند معنوي» وزير اطالعات

فاش نشدن هويت جوان بيست و سه ساله اي كه در جلسه  
ــد  ــا نمايندگان، همراه وزير اطالعات بود، باعث ش علوي ب
ــه را ترك  ــا نه تنها برخي نمايندگان به اعتراض، اين جلس ت
كنند، بلكه به طرح سوال پنج نماينده از وزير انجاميد. آنگونه 
ــايي، نماينده تهران گفته، وزير اطالعات در جلسه با  كه رس
نماينده ها در برابر اصرار حاضران مبني بر معرفي همراه خود 
ــان همراه من آمده و  ــخ اكتفا كرده كه «ايش فقط به اين پاس

فرزند معنوي من است.»

تشكيل كميته اي براي بررسي اخراج 
دانشمندان هسته اي

ــازمان  ــكايت جمعي از نمايندگان مجلس از س پس از ش
ــمندان هسته اي، كميته اي  انرژي اتمي به دليل اخراج دانش

براي اعالم نظر نهايي در اين باره تشكيل شد.
ــش نماينده از سازمان  ــكايت ش  اين تصميم به دنبال ش
ــيون اصل 90 مجلس صورت گرفت.  انرژي اتمي به كميس
ــه علي اكبر صالحي رئيس سازمان  ــنيم، جلس به گزارش تس
ــده  ــا نمايندگان موجب اين تصميم گيري ش ــرژي اتمي ب ان
ــازمان انرژي اتمي بارها برخي ادعاها مبني  ــت. رئيس س اس
ــازمان را تكذيب  ــين اين س بر اخراج عده اي از مديران پيش

كرده است.
 واشنگتن: همكاري با مسكو 

درباره ايران ادامه مي يابد
ــنگتن  ــا وجود برخي گمانه زني ها درباره تغيير رفتار واش ب
ــه دليل اختالف بر  ــته اي ب ــكو در جريان مذاكرات هس و مس
ــر بحران اوكراين، سخنگوي رسمي كاخ سفيد اعالم كرد  س
ــنگتن با وجود اختالف نظر درباره بحران اوكراين به  كه واش

همكاري با روسيه درباره سوريه و ايران ادامه خواهد داد. 

ــورهاى حوزه  ــفر به كش ــتين س ــن روحانى كه در نخس حس
خليج فارس به عمان رفته است، در ديدار با سلطان قابوس پادشاه 
ــقط مى تواند نمونه اى براى  ــور گفت: روابط تهرانـ  مس اين كش

توسعه روابط بين كشورهاى منطقه باشد.
به گزارش ايرنا، طرفين در اين ديدار با اشاره به روابط تاريخى 
ــور بر توسعه همكارى ها در تمامى زمينه ها تاكيد و درباره  دو كش
ــفر سلطان قابوس به  ــدن تفاهمات به عمل آمده در س اجرايى ش
ــاره به زمينه هاى موجود در توسعه  تهران توافق كردند. آنها با اش
ــا در حوزه هاى انرژى،  ــترش همكارى ه ــط دو طرف بر گس رواب
كشتيرانى، گمركات، مسائل پولى و مالى، محيط زيست و توسعه 
گردشگرى و همكارى هاى علمى، دانشگاهى و تحقيقاتى تفاهم 
كرده و ابراز اميدوارى كردند روابط ايران و عمان و نزديكى دو ملت 
بتواند در زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى توسعه يافته و 

شرايطى ويژه در روابط پديد آيد.

تاكيد روحاني و سلطان قابوس بر كاهش تنش هاي 
منطقه اي

ــامان  ــرايط نابس ــن ديدار همچنين اوضاع منطقه و ش در اي
ــاهد  ــت و در اين باره كه منطقه ش ــرار گرف ــى ق ــورد بررس آن م
ــعه روابط  ــت و ضرورت دارد با توس درگيرى هاى مخرب بوده اس
ــورها تنش هاى منطقه اى كاهش يابد، تاكيد شد. روساى دو  كش
ــى ايران و عمان در تنگه  ــور با اشاره به موقعيت سوق الجيش كش
استراتژيك هرمز با توجه به روابط نزديك دو كشور بر امنيت اين 

منطقه نيز تاكيد كردند.
ــته انجام شد، رئيس جمهور  ــفر كه روز گذش در جريان اين س
كشورمان و پادشاه عمان با تفاهم بر تسريع مذاكرات هيات هاى 
دو طرف و وزراى حاضر، بر اجرايى شدن مذاكرات سران دو كشور 
و اهداف مطرح شده تاكيد كردند و پس از اين ديدار، مذاكرات ميان 

هيات هاى دو كشور در زمينه هاى مختلف آغاز شد.
ــر امور خارجه، بيژن نامدارزنگنه وزير  محمدجواد ظريف وزي
نفت، نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور، ولى اهللا سيف رئيس كل 
بانك مركزى، عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى، على ربيعى 
ــلطاني فر رئيس سازمان  ــعود س تعاون، كار و رفاه اجتماعى، مس
ــازمان محيط زيست،  ميراث فرهنگي و معصومه ابتكار رئيس س

رئيس جمهور را در اين سفر همراهي مي كنند.

 ثبات خاورميانه در دست كشورهاي منطقه است
ــن محمود معاون  ــفر با فهدب ــن روحاني در ادامه اين س حس
نخست وزير عمان نيز ديدار كرد و گفت: ظرفيت هاي زيادي براي 
ــور ايران و عمان وجود دارد. وي با اشاره به  همكاري ها در دو كش
اين كه شرايط موجود در منطقه اقتضا مي كند كه با يكديگر روابط 
صميمانه اي داشته باشيم، گفت: ما به عنوان كشورهاي اسالمي 
ــه داريم در برقراري صلح و ثبات در منطقه تالش كنيم. ما  وظيف
ــته ايم كه ثبات و آرامش منطقه  ــأله تاكيد داش همواره بر اين مس
ــورهاي منطقه ايجاد خواهد شد. روحاني همچنين  به دست كش
ــورهاي خليج فارس و درياي عمان  بر ضرورت تأمين امنيت كش

تأكيد كرد.
همچنين فهدبن محمود معاون نخست وزير عمان نيز در اين 
ديدار تاكيد كرد: نبايد نقش ايران را در ثبات و آرامش منطقه ناديده 
گرفت. وي افزود: ما ملت ايران را ملتي بزرگ مي دانيم و معتقديم 
ــته باشيم تا روابط  ــور بزرگ بايد تعامل و گفت وگو داش با اين كش

دوجانبه را هر چه بيشتر گسترش دهيم.

 امضاي قرارداد صادرات گاز ايران به عمان
ــان، قرارداد  ــفر رئيس جمهور به عم ــيه س همچنين در حاش
ــه منظور احداث خط لوله دريايي و  ــادرات گاز ايران به عمان ب ص
خشكي به امضا رسيد و رسما ايران با امضاي اين قرارداد وارد بازار 

خرده فروشي گاز شد.
به گزارش تسنيم، در نشست شهريورماه مسئوالن دو كشور و 
در حاشيه سفر پادشاه عمان به ايران مقرر شده بود پس از بررسي ها 
ــدن جزئيات اين  ــخص ش بر روي توافقات اوليه، قراردادي با مش
ــد كه اين مهم عصر ديروز به انجام  همكاري گازي به امضا برس
رسيد و مقرر شد، خط لوله انتقال گاز به طول 350 كيلومتر بين دو 
كشور احداث شود به طوري كه 200 كيلومتر آن از زير دريا و 150 

كيلومتر آن در خشكي باشد.

سفر روحاني به عمان، يك روز پس از حضور اشتون
اما رئيس جمهور كشورمان در حالي ديروز عازم عمان  شد كه 

ــت خارجي اتحاديه اروپا نيز  ــتون مسئول عالي سياس كاترين اش
پس از انجام سفر خود به ايران كه نخستين سفر وي نيز محسوب 

مي شد، به عمان رفته بود.
از جزئيات سفر رئيس هيات مذاكره كننده 1+5 به عمان خبري 
ــابقه سلطان عمان در ميانجيگري  ــر نشده اما با توجه به س منتش
ميان ايران و غرب و تالش براي بهبود يا رفع اختالف ميان ايران 
ــا توجه به آن كه كمتر از يك هفته ديگر ايران و گروه  ــكا و ب و آمري
1+5 براي برگزاري دور جديد مذاكرات خود عازم وين مي شوند، 
برخي رسانه ها گمانه زني كرده اند  اشتون كه يك روز پس از سفر 
ــقط رفته، حامل پيامي از  ــفر روحاني به مس به تهران و پيش از س

غرب براي اين كشور بوده است.

ادعاي يك مقام بحريني درباره هدف سفر روحاني
ــن روحاني به عمان كه پاسخي به سفر  ــفر حس همچنين س
سلطان قابوس به كشورمان به عنوان اولين مهمان خارجي دولت 
يازدهم است، از سوي برخي كشورها با تعابير ديگري تفسير شده 
و بر همين اساس آن گونه كه خبرگزاري مهر خبر داده، حمد العامر 
معاون امور منطقه اي و شوراي همكاري وزارت خارجه بحرين با 
ــاره به سفر رئيس جمهور كشورمان به عمان گفته است: ديدار  اش
ــقط ديداري در جهت نزديكي با شوراي همكاري  روحاني از مس
ــتان سعودي و بحرين  خليج فارس و رفع اختالفات ايران با عربس

است.

مسقط به ميانجيگري ادامه مي دهد
ــفر رئيس جمهوري  ــتقبال از س ــر خارجه عمان نيز با اس وزي
ــقط نقش مهمي در نزديك ساختن  ــورمان اعالم كرد: مس كش
ــان مذاكرات ايفا كرده و  ــاي ميان ايران و غرب در جري ديدگاه ه

به اين نقش ادامه مي دهد.
ــف بن  ــه، يوس به گزارش مهر و  به نقل از خبرگزاري فرانس
ــقط از زمان  علوي در يك گفت وگو تصريح كرد: اين نقش را مس
بيل كلينتون رئيس جمهوري اسبق آمريكا ايفا مي كرد و هدف ما از 
اين ميانجي گري اين بود كه درگيري و اختالف بزرگي ميان ايران 
و غرب به وجود نيايد، چرا كه اگر اين مساله اتفاق بيفتد پيامدهاي 

ناگواري در منطقه خواهد داشت.

ادامه از صفحه اول
ــت: در كجاي دنيا اجازه مي دهند كه يك خارجي  وي گف
بيايد و هر جا دلش خواست برود و با هر كسي ديدار كند؛ مگر 
ــت اهللا آملي الريجاني ديدارهاي  ــور در و پيكر ندارد؟ آي كش
ــبات خارجي قابل  ــر از چارچوب ديپلماتيك را در مناس فرات

پذيرش ندانست.
ــخنان خود به  ــش ديگري از س ــي الريجاني در بخ آمل
ــاره كرد و گفت: متأسفانه در كنار حجم  ــائل فرهنگي اش مس
ــردم و نظام مقدس  ــمنان عليه م انبوه ابزارهاي تبليغي دش
ــور نيز  ــالمي ايران برخي مدعيان فرهنگ در داخل كش اس
ــاني، اخالقي و اسالمي  همپاي غربي ها به انكار موازين انس
ــاد قطعًا بايد با چنين هجمه هايي  ــد كه وزارت ارش مي پردازن

مقابله كند.
رئيس دستگاه قضا به وظيفه سنگين نهادهاي فرهنگي 
ــور بويژه وزارت ارشاد در روند مقابله با تهاجم فرهنگي  كش
ــتگاه هاي اجرايي كشور و  ــاره كرد و گفت: دس ــمن اش دش
ــلبي و اثباتي  ــتند به صورت س ــف هس ــاد موظ وزارت ارش
ــت از آثار فاخر  ــام دهند و ضمن حماي ــف خود را انج وظاي
ــار آثار  فرهنگي در همه زمينه ها، جلوي توليد، چاپ و انتش
مخرب عليه ارزش هاي فرهنگي كشور و ترويج ارزش هاي 

غربي را بگيرند.
آملي الريجاني با بيان اين كه «امور فرهنگي را نمي توان 
با شمشير و سرنيزه پيش برد» تأكيد كرد: گاهي ابراز مي شود 
كه امور فرهنگي را بايد به اهل فرهنگ سپرد كه البته حرف 
ــت، اما اين موضوع منافاتي با برخورد و مقابله با  ــتي اس درس
كساني از اهل فرهنگ كه برخالف موازين اسالم و انقالب و 
ارزش هاي جامعه حركت مي كنند، ندارد. رئيس قوه قضاييه 
با بيان اين كه همه نهادها از جمله وزارت ارشاد و قوه قضاييه، 
ــل كنند، گفت: آيا  ــئوليت هاي خود عم ــد به وظيفه و مس باي
ــود و امور  ــه به انبيا توهين ش ــت ك ــگ متعالي اين اس فرهن
ــوال ببرند و ترويج شود كه  مهم ديني مانند قصاص را زير س

غيرانساني است؟
ــت و نظارت كامل  ــت اهللا آملي الريجاني خواهان دق آي
ــال موازين  ــوع مميزي كتاب و اعم ــاد به موض وزارت ارش
ــت: در موضوع  ــد و گف ــار كتاب ها ش قانوني در چاپ و انتش
ــفانه  ــن و صريح داريم، اما متأس مميزي كتاب، قوانين روش
ــنده اي منتشر مي شود كه  ــاهديم كه مجموعه آثار نويس ش
ــوال اين است كه  ــت؛ س محتواي آن ترويج بي بند و باري اس
ــار چنين كتاب هايي داده شود؟ رئيس قوه  چرا بايد اجازه انتش
ــي و مصوبات شوراي  ــاره به اصول قانون اساس قضاييه با اش
عالي انقالب فرهنگي، توهين به مقدسات ديني، تبليغ عليه 
اصول ديني، تمسخر و توهين به انبيا، ترويج سكوالريسم و 
ــمرد  ترويج امور غيراخالقي را از جمله مهم ترين اموري برش

كه انتشار آن برخالف موازين قانوني است. 
آيت اهللا آملي الريجاني اجراي قوانين در حيطه فرهنگي 
ــفانه  ــت و افزود: متاس ــتگاه هاي اجرايي دانس را وظيفه دس
ــط بنيان هاي  ــوز مي گيرد كه نه فق ــاني مج كتاب هاي كس
ــراغ قرآن هم  ــوال مي برد، بلكه به س معارف ديني را زير س

ــاني پيامبر از وحي الهي  ــد و معتقدند قرآن، تلقي انس رفته ان
ــي رود و اگر در جايي،  ــال خطا هم در آن م ــوده، پس احتم ب
ــت، مي شود قرآن  آيات قرآني با علوم امروزي مخالفت داش

را كنار گذاشت!
ــاد گفت  ــس قوه قضاييه تصريح كرد: بايد به وزير ارش رئي
ــما در جمهوري اسالمي تنفس مي كنيد و معيارهاي قانون  ش
ــي در اين نظام براي همه الزام آور است. آملي الريجاني  اساس
ــزود: عمل به وظايف قانوني در قبال امور فرهنگي منحصر  اف
ــاد نيست و دستگاه قضايي نيز به وظايف قانوني  به وزارت ارش

خود عمل خواهد كرد.
ــتگاه قضا با اشاره به اين كه «برخي مي گويند  رئيس دس
نمي توان قلم ها را شكست و دهان ها را بست»، گفت: طبيعي 
ــا آزادي مطلق وجود ندارد و در  ــت كه در هيچ كجاي دني اس
ــالمي ايران نيز همه در چارچوب قانون اساسي  جمهوري اس
ــاني بداند  ــي كه قصاص را غيرانس ــد، اما در قبال كس آزادن
ــاع كرد؟ آملي الريجاني،  ــه مي توان از آزادي بيان دف چگون
ــاس موازين قانوني اعالم  ــف برخي روزنامه ها را بر اس توقي
ــت و گاهي ترويج  و تصريح كرد: مقابله با جرم، ضروري اس
ــخن ضداخالقي خود جرم ديگري است كه بايد با آن  يك س

برخورد قانوني شود.
وي اضافه كرد: ضبط و توقيف ابزار ترويج جرم نيز ضروري 
ــت ابزار جرم را حتي اگر  ــت و دادستان موظف اس و قانوني اس

روزنامه باشد ضبط و توقيف كند.

اعتراض دانشجويان به ديدارهاي اشتون
ــوه قضاييه و رئيس مجلس به ديدار  ــا واكنش رئيس ق ام
ــش در اين زمينه نبود،  ــتون در تهران، تنها واكن جنجالي اش
ــجويان هم همان طور كه از قبل اعالم  بلكه گروهي از دانش
ــتون،  ــراض به ديدار كاترين اش ــد ديروز در اعت ــرده بودن ك
ــئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با برخي از محكومان  مس
ــفارت اتريش در تهران، مقابل اين سفارتخانه  فتنه 88 در س

تجمع كردند.
ــجويان  ــن دانش ــر، اي ــزي خب ــد مرك ــزارش واح ــه گ ب
ــتند كه روي آنها نوشته شده  ــته هايي در دست داش پارچه نوش
ــتون آيا آرميتا را مي شناسي؟ آمريكاي جنايتكار  بود: خانم اش
بزرگ ترين ناقض حقوق بشر است، افغانستان را چه كسي به 

خاك و خون كشيد؟ مذاكره يا مداخله؟
در اين تجمع دانشجويان ضمن حمايت از مسئوالن بويژه 
ــتند با هوشياري با  ــته اي، از آنان خواس مذاكره كنندگان هس
ــئول  طرف هاي غربي مقابله كنند و رفتار غيرديپلماتيك مس

سياست خارجي اتحاديه اروپا را جواب بدهند.
اين اعتراض ها به ديدار غيررسمي كاترين اشتون در حاشيه 
ــت كه پيش از اين وزير امور خارجه  ــفر به تهران در حالي اس س
ــورمان نيز در گفت وگوي اختصاصي با جام جم  گفته بود:  كش
«اين كار را مثبت و مفيد نمي دانيم». ظريف نتيجه اين رفتارها 
ــه گرايش غربي ها  ــبت ب ــوءظن مردم ايران نس را افزايش س
ــم منبعث از تمايالت  ــرد: «اين كارها را ه ــت و تاكيد ك دانس

سياسي و برخوردهاي دوگانه مي دانيم».

 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با انتشار بيانيه اي 
فرامين  همه جانبه  تحقق  براي  را  خود  عزم  و   آمادگي 
رهبر معظم انقالب بويژه در صيانت از فرهنگ انقالب 
اسالمي و جلوگيري از رخنه فرهنگي دشمنان و نيز تحقق 

سريع، دقيق و فراگير اقتصاد مقاومتي اعالم كردند.
ــت: معتقديم  ــن بيانيه آمده اس ــا، در اي ــه گزارش ايرن ب
ــه و جهادي  ــت، همت و تحرك عالمان ــا رويكرد و مديري ب

مي توانيم با موانع و مشكالت مقابله كنيم.
ــو با  ــدگان افزوده اند: رهبر معظم انقالب از يك س نماين
ــات اقتصاد مقاومتي و الزامات آن، راهبرد  طرح ابعاد مختص
ــوي ديگر در  ــه اقتصادي ارائه فرمودند و از س آن را در عرص
جلسه مجلس خبرگان رهبري با طرح ضرورت هوشياري در 
ــياري  برابر رخنه فرهنگي، توجه همگان را بر ضرورت هوش

مداوم در عرصه فرهنگ جلب كردند.
ــت: ما نمايندگان  در بخش ديگري از اين بيانيه آمده اس
ــالمي  ــت در تبعيت همه جانبه از رهبري عزيز انقالب اس مل
ــت اندركاران عرصه فرهنگ و اقتصاد  ــن توصيه به دس ضم
ــق منويات رهبري  ــردي، بر تحق ــرورت فعاليت كارب بر ض

ــرد و مديريت، همت و  ــم با رويك ــد مي كنيم و معتقدي تاكي
ــكالت ــادي مي توانيم با موانع و مش ــرك عالمانه و جه  تح

 مقابله كنيم.
ــانه ها، مراكز علمي، دانشگاه و  نمايندگان از مديران، رس
ــته اند در اين مقطع زماني كه جنگ اقتصادي  تمام قوا خواس
ــيده است و چنين رويكردي  ــمنان به اوج رس و فرهنگي دش
ــان دهنده ناكامي، شكست و استيصال آنان در مواجهه با  نش
روند رو به رشد نفوذ انقالب اسالمي در بين ملل جهان است، 
صيانت از ارزش هاي ديني را در باالترين سطح آن مورد توجه 
ــاهده با رويكردهاي  قرار دهند و مرزبندي دقيق و قابل مش

سكوالريستي و ليبراليستي نظام سلطه داشته باشند.
نمايندگان در بخش ديگري از بيانيه خود اعالم كردند: 
اينك كه نظام سلطه با استفاده از تمام ابزارهاي متنوع خود 
از جمله ابزارهاي رسانه اي، فرهنگ مكتوب و نظاير آن 
باورهاي سياسي، اجتماعي و ديني ما را هدف گرفته اند، 
همه برنامه ريزان و مديران فرهنگ در عرصه عمل ثابت 
كنند كه محال است به فرهنگ فاسد غرب امكان سيطره 

و سلطه داده شود.

معاون امور حقوقي و بين ا لملل وزارت امور خارجه و عضو 
ــورمان در آستانه دور  ــد تيم مذاكره كننده هسته اي كش ارش
ــته اي ايران و 1+5 در وين، براي رايزني با  دوم مذاكرات هس
همتايان خود در روسيه و چين عازم مسكو و سپس پكن شد.

ــرگئي  ــكو با س ــارس، وي ديروز در مس ــه گزارش ف ب
ــوف ديدار و گفت وگو كرد. عراقچي امروز نيز به پكن  ريابك
ــي رود تا با همتاي چيني خود درباره گام پاياني توافق ژنو  م

به رايزني بپردازد.
دومين دور مذاكرات ايران و گروه 1+5 در وين درباره گام 
ــنبه هفته آينده برگزار  ــنبه تا چهارش پاياني توافق ژنو از دوش
ــود.  مذاكرات هفته آينده به رياست محمدجواد ظريف  مي ش
ــتون مسئول سياست خارجي  وزير امور خارجه و كاترين اش

اتحاديه اروپا برگزار مي شود.

تخت روانچي: طرح مباحث توان دفاعي
 در مذاكرات مردود است

ــن حال مجيد تخت روانچي، يك عضو ديگر تيم  در همي
ــته اي ايران با 1+5 گفت: بندهاي مربوط  مذاكره كننده هس
به مسائل موشكي و توانايي دفاعي خارج از مذاكرات است و 

قبول اين امر از نظر ما مردود است.
ــكا و اروپاي وزارت امور  ــنا، معاون آمري به گزارش ايس

خارجه در جمع خبرنگاران درباره پروتكل الحاقي، 
ــده در رابطه با بررسي  درباره موضوعات مطرح ش
پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران و طرح آن 
ــران و 1+5 گفت: يكي از مباحث  ــرات اي در مذاك
ــت و اگر به متن مقدماتي  گام نهايي مذاكرات اس

توافق نامه ژنو رجوع شود، مشخص است 
ــدا بايد از  ــكل الحاقي ابت كه پروت
ــوي مجلس تصويب و سپس  س
ــه دولت  ــدن آن ب ــراي اجرا ش ب

ابالغ شود.

ــد  ــا 1+5 توافق معقول باش ــر توافق ما ب ــت: اگ وي گف
نمايندگان مجلس سپس براي بررسي پروتكل الحاقي آن را 
در صحن مطرح مي كنند و در نهايت اين مجلس است كه بايد 

اعالم كند كه اجراي پروتكل الحاقي به چه نحوي است.
روانچي درباره برخي ادعاها از سوي مقامات آمريكايي در 
ــكي در مذاكرات ايران و 5+1  رابطه با طرح فعاليت هاي موش
ــد كرد: مذاكرات بايد در ميز مذاكرات صورت گيرد،  ما در  تاكي
ــر دور از مذاكرات بخش قابل توجهي از زمان را اختصاص  ه
مي دهيم به تذكر به طرف مقابل كه اين نوع حركات، رفتارها 

و گفتارهاي آنان براي ادامه مذاكرات مضر است.
وي درباره موضوع غني سازي در ايران نيز گفت: به عنوان 
ــناخته شده  ــميت ش عضو ان پي تي اين حق برايمان به رس
ــورهاي ديگر آن را به رسميت  ــت و نيازي نداريم كه كش اس
بشناسند. اين حق بايد محترم شمرده شود. در توافقي كه در 
ــده است، اگر چه آمريكا  ژنو صورت گرفت اين حق تامين ش
ــتباه  ــكوت كرد و در اين زمينه طي اقدامي اش در قبال آن س
ــيت را با جمله بندي اي كه با اصل عمل متفاوت بود  فكت ش

منتشر كرد كه در داخل كشور خود با مشكل مواجه نشود.
ــس نيز گفت: برخورد انگليس با  وي درباره موضع انگلي
ــت، آنها اين موضوع را نه رد و نه تائيد  اين موضوع دوپهلوس
مي كنند. اگر چه از توافق اوليه حمايت كردند با اين حال براي 
ما موضع آنها چندان اهميت ندارد. وي همچنين درباره 
ــا 1+5 در مذاكرات تاكيد  ــورد مذاكره ب ــات م موضوع
ــائل هسته اي است. حقوق بشر،  كرد: تمركز ما در مس
فلسطين،  سوريه و... در اين موضوعات مطرح نخواهد 
ــات در مذاكرات  ــد. فكر نمي كنيم طرح اين موضوع ش
ــن  ــا در اين مذاكرات حس ــد. م ــد باش مفي
ــم و در ورود به  ــان دادي نيت خود را نش
مذاكرات حسن نيت داريم. مي خواهيم 
ــد. آنها نيز  اين پرونده به نتيجه برس

بايد حسن نيت خود را ثابت كنند.

تاكيد ايران و عمان بر تامين امنيت تنگه هرمز واكنش ملي به يك ديدار جنجالي
 روحاني: روابط تهرانـ  مسقط مى تواند نمونه اى براى توسعه روابط كشورهاى منطقه باشد

اعالم آمادگي نمايندگان براي جلوگيري از رخنه فرهنگي دشمنان 

رايزني هاي عراقچي در مسكو و پكن

ــازمان ملل درباره حقوق بشر و  ــاالنه دبيركل س گزارش س
ــائل داخلي كشورمان با واكنش  اظهارات مداخله جويانه او در مس
مقامات جمهوري اسالمي ايران روبه رو شده است در يكي از اين 
ــاور رهبر معظم انقالب در امور  واكنش ها، علي اكبر واليتي، مش
بين الملل و دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي گفت: آقاي بان 
كي مون در ميان ديگر دبيركل هاي سازمان ملل يكي از بدترين 

عملكردها را نسبت به معضالت جهان اسالم داشته است.
ــيه همايش  ــه ديروز در حاش ــنا، واليتي ك ــه گزارش ايس ب
ــالم در هندسه قدرت  جهاني در جمع  بين المللي نقش جهان اس
ــي در رابطه با  ــخ به پرسش خبرنگاران صحبت مي كرد، در پاس
ــين موسوي  ــت اخير بان  كي مون براي آزادي ميرحس درخواس
ــالع دارم آقاي بان   ــا آنجا كه من اط ــي گفت: ت ــدي كروب و مه
كي مون نسبت به ديگر دبيركل هاي سازمان ملل متحد تا امروز 

شخصيت مستقلي را از خود نشان نداده است.
ــت و  وي افزود: بان كي مون كامال در اختيار آمريكايي هاس
ــازمان ملل  ــر آنچه آمريكايي ها بخواهند از طريق تريبون س ه
بيان كنند به آقاي بان كي مون گفته و او در رابطه با آن اظهارنظر 

مي كند.
ــر بان كي مون تاكيد كرد: او  ــاره به گزارش اخي واليتي با اش
ــي اظهارنظرهايي  ــي و با قصد و غرض سياس به صورت گزينش
ــتقالل در مواضع،  ــتن اس ظاهرالصالح مي كند و به دليل نداش
ــل، تقريبا ناتوان ترين  ــازمان مل مي توان گفت دبيركل فعلي س
ــازمان ملل از سال 1945 تاكنون بوده است  دبيركل در تاريخ س
ــته  ــالم نتوانس و هيچ كار موثري در رفع بحران هاي دنياي اس

انجام دهد.
ــازمان ملل نگاه كنيم فردي  وي ادامه داد: وقتي به تاريخ س
ــر ايجاد  ــولد را مي بينيم كه جان خود را بر س مانند داگ هامرش
آرامش در كنگو گذاشت و هواپيماي او را يا ساقط كردند يا ساقط 
ــد، يا افراد ديگري مانند دكوئيار بودند كه در جريان مذاكرات  ش
ايران و عراق بارها مواضع بسيار مستقلي در مقايسه با قدرت هاي 
صاحب نفوذ سازمان ملل گرفت، اما چنين خصوصياتي را در بان 

كي مون نمي بينيم.
ــواره در رابطه با  ــون هم ــه داد: بان كي م ــي ادام واليت
ــكالت جهان ساكت بوده يا اقدام  بحران هاي جهاني و مش
ــتاي بهبود وضع آنها نمي كند، ولي هر جا كه  عملي در راس
قرار است آمريكايي ها از تريبون سازمان ملل استفاده كنند 
ــتفاده مي كنند. در واقع او هيچ ويژگي اي  از بان  كي مون اس

جز اين كه عامل و ابزار دست آمريكايي ها باشد، ندارد.

نوبخت: دولت هيچ تعهدي به جامعه جهاني نسپرده
ــت خبري ديروز در واكنش  ــخنگوي دولت هم در نشس س
ــر بان كي مون مبني بر عمل نكردن روحاني به  به اظهارات اخي
وعده هايش در زمينه حقوق بشر، اظهار كرد:  دولت تدبير و اميد 
هيچ تعهدي به جامعه جهاني نسپرده بلكه اين تعهد را به پيشگاه 

ملت خود سپرده و ملزم به اجراي آن خواهد بود.
وي ادامه داد:  دولت در چارچوب قانون اساسي و آزادي هاي 
ــبت به هرگونه تضييع آن مخالفت خواهد كرد و آنچه  مدني، نس
در اختيار دولت قرار دارد براي تحقق آزادي هاي مدني پيگيري 

مي كند.
ــئوالن عالي  ــه ديروز مس ــوه قضاييه هم در جلس رئيس ق
ــا محكوم كردن  ــت و ب ــاره اي به اين موضوع داش قضايي، اش
ــائل داخلي ايران  ــخنان اخير اوباما و بان كي مون درباره مس س
گفت: در حالي كه اقدامات تروريستي و ضدحقوق بشري آمريكا 
و برخي كشورهاي غربي در عراق، افغانستان، بحرين ،  فلسطين 
و ديگر كشورها همواره وجود داشته و دارد، ادعاي سران اين قبيل 
كشورها و نهادهاي بين المللي درباره حقوق بشر دروغي بزرگ 

بيش نيست و ما نگرانيم كه بحث هسته اي بهانه و قدمي براي 
دخالت هاي آنان در ديگر امور داخلي كشورمان باشد.

آملي الريجاني با اشاره به اظهارنظر اخير دبيركل سازمان ملل 
ــور ايران به ديگران  درباره اعدام در ايران افزود: امور داخلي كش
ارتباطي ندارد، اما در شرايطي كه جوانان ما براي مقابله با پديده 
ــهيد مي شوند و اروپايي ها راحت استراحت  قاچاق مواد مخدر ش
مي كنند و هيچ عمل مثبتي در مقابله با كشت خشخاش و توليد 
مواد مخدر در كشور افغانستان ندارند، شايد بهتر است كه در بحث 

موادمخدر و استراتژي نحوه برخورد با آن تجديدنظر كنيم.
ــي در ايران» را  ــه «اعدام زندانيان سياس ــس قوه قضايي رئي
ــامي  ــت و گفت: اگر حقيقت مي گوييد اس ــمنان دانس دروغ دش
زندانيان سياسي اعدام شده يا افرادي از اقليت هاي مذهبي  را كه 
به صرف اقليت مذهبي بودن اعدام شده اند  اعالم كنيد. آيت اهللا 
ــت كه هر كس اسلحه به  آملي الريجاني افزود: البته طبيعي اس
دست بگيرد و مقابل مردم و نظام بايستد مجازات خواهد شد؛ حال 

مي خواهد آن فرد اقليت مذهبي يا شيعه اثني عشري باشد. 

كعبي: گزارش بان كي مون مداخله آشكار 
در امور داخلي ايران است

ــت اهللا عباس كعبي، عضو مجلس خبرگان رهبري هم با  آي
ــكار در امور داخلي  بيان اين كه گزارش بان  كي مون مداخله آش
ــت، گفت: ملت ، دولت جمهوري اسالمي و مسئوالن  ايران اس
ــن اظهارات مداخله جويانه كه  نظام كوچك ترين اهميتي به اي
به ظاهر از سوي دبيركل سازمان ملل مطرح شده، ولي در حقيقت 

نفع آمريكايي در آن است، نمي دهد.
وي در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: بان  كي مون نشان داده 
ــت و در مقابل بهانه جويي هاي جهاني،  ــركل بي اراده اي اس دبي
ــر واقعي  ــل مي كند. او در مقابل نقض حقوق بش ــه عم منفعالن

سكوت كرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اين كه سخنان دبير كل 
ــازمان ملل با هيچ منطق حقوقي و هيچ رويه اي از رويه هاي  س
ــازگاري ندارد، گفت: دشمن قصد دارد تا از  صحيح بين المللي س
ــاس يك فضاي رواني  ــخنان واهي و بي اس طريق اين گونه س
عليه جمهوري اسالمي را در جهان شكل دهد. كعبي تاكيد كرد: 
ــازمان ملل نبايد در مقابل اظهارات دبيركل  نماينده ايران در س
ــب اعتراض جمهوري  ــكوت كند. او بايد مرات ــازمان ملل س س

اسالمي را به دبيركل سازمان ملل برساند. 

واليتي: بان  كي مون ناتوان ترين دبيركل است 
اظهارات مداخله جويانه دبيركل سازمان ملل در امور ايران با واكنش مقامات كشورمان روبه رو شده است

آملي الريجاني: كجاي دنيا اجازه مي دهند كه يك خارجي بيايد  و با هر كسي ديدار كند
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