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ناگفته ها ي صالحي ازدوران وزارت خارجه
علي اكبر صالحي وزير خارجه پيشين ايران و معاون فعلي 
رئيس جمهور درباره برخي محرمانه ها در دوران مسئوليتش 
در برنامه مستند تلويزيوني دوربين دوم گفت: حضرت آقا در 
ــخناني اشاره كردند كه دولتمرداني از دولت سابق و دولت  س
فعلي نظرشان بر مذاكرات با آمريكا بر سر موضوع هسته اي 
است. بنده اين افتخار را داشتم كه خدمت آقا برسم و با ايشان 
ــت كه آمريكا قابل اعتماد  ــان اين اس صحبت كنم. نظر ايش
ــد و در  ــت... با اين حال در نهايت اجازه مذاكره صادر ش نيس
ــال 1392 مطرح كردند كه با مذاكره با آمريكا به طور  عيد س
ــته اي مخالفتي ندارند و راه را  ــاله هس موضوعي درباره مس
ــير را برويد تا اتمام حجتي باشد  هموار كردند و گفتند اين مس
و مردم بدانند كه نظام و دولتشان از هيچ روشي كه مصلحت، 
ــد، فروگذار نيست تا دفع شر كند و  حكمت و عزت در آن باش

اگر طرف مقابل تمكين نكند ما اتمام حجت كرده ايم.
در ديدار اصالح طلبان با هاشمي چه گذشت؟

ــا آيت اهللا  ــروز ب ــي دي ــان درحال ــي از اصالح طلب جمع
ــنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  هاشمي رفس
ــوراي  ــناس عضو ش ديدار كردند كه آن گونه كه جواد حق ش
مركزي جبهه اصالح طلبان تشريح كرده است، در اين ديدار 
اصالح طلبان نگراني خود را از مرحله دوم يارانه ها ابراز كردند 
ــدند. موضوع  ــتار تحقق وعده هاي آقاي روحاني ش و خواس
انتخابات مجلس و نيز ماجراي مرزبانان ربوده شده، از ديگر 

مباحث مطرح شده در اين ديدار بود.
كوچ آسماني ها به هفته نامه جديد

ــه و روزنامه  ــم هفته نام ــت:  تي ــنيم نوش خبرگزاري تس
ــريه جديدي به فضاي رسانه اي  ــمان از هفته آينده با نش آس
ــزاري، گروهي از  ــته اين خبرگ ــور بازمي گردند. به نوش كش
ــن در روزنامه ها  ــگاران اصالح طلب كه پيش از اي روزنامه ن
ــهروند امروز، ايران دخت و آسمان  و هفته نامه هايي نظير ش
ــار نشريه اي جديد با مشي  فعاليت مي كردند، در تدارك انتش

اصالح طلبانه هستند.
ــريه برعهده محمد قوچاني سردبير  ــردبيري اين نش  س
هفته نامه و روزنامه توقيف شده آسمان است. اين خبر درحالي 
منتشر شده كه جمال خندان وكيل مدافع مديرمسئول آسمان 
گفته است: پرونده روزنامه آسمان هنوز در دادسراست و براي 

آن كيفرخواست صادر نشده است.
احتمال تعطيلي روزنامه تهران امروز

ــر  ــته منتش ــس از آن كه روزنامه تهران امروز روز گذش پ
ــار تهران  ــئول اين روزنامه دليل عدم انتش ــد، مديرمس نش
ــراي چاپ  ــدن كاغذ ب ــد را تامين نش ــال جدي ــروز در س  ام

روزنامه عنوان كرد. 
ــين قربانزاده درباره احتمال تعطيلي «تهران امروز»  حس
ــخص  در صورت ادامه اين وضع به مهر گفت: هيچ چيز مش
ــته ايم كاغذ  ــفانه ما نتوانس ــت. ولي تا اين لحظه متاس نيس
روزنامه را تهيه كنيم. براساس اين گزارش، روزنامه «تهران 
ــرفت و عدالت ايران  امروز» ارگان مطبوعاتي «جمعيت پيش

اسالمي» به دبيركلي مرتضي طاليي است.
محاكمه مامور متهم در پرونده ستار بهشتي

ــتي،  ــتار بهش دادگاه مامور پليس فتا، متهم در پرونده س
ــبه عمد در شعبه 1057 دادگاه  ــنبه به اتهام قتل ش روز سه ش
ــتار  ــه گزارش ايرنا ، س ــود. ب ــان دولت برگزار مي ش كاركن
ــوي پليس فتا  ــي ايراني بود كه از س ــتي وبالگ نويس بهش
ــه روز پس ــد و س ــتگير ش  به اتهام اقدام عليه امنيت ملي دس

 از بازداشت درگذشت.
ــتار  ــي پورفاضل وكيل مدافع اولياي دم س ــه گفته گيت  ب
ــيدگي به اتهام قتل شبه  ــتي، موكالنش در دادگاه رس بهش
ــركت نخواهند كرد.  ــد مامور پليس فتا در اين پرونده ش عم
وي تاكيد كرد: اولياي دم ستار بهشتي معتقد به قتل عمد در 

اين پرونده هستند و قتل شبه عمد را قبول ندارند.
بابك زنجاني «راه آهن» را مي فروشد

ــتفاده از  ــتگاه قضايي از اس ــخنگوي دس پس از آن كه س
ــويه بدهي هاي وي خبر  دارايي هاي بابك زنجاني براي تس
ــي كيا، مديرعامل باشگاه راه آهن سورينت  داد، صادق رئيس
ــگاه  ــي با واگذاري اين باش ــت بابك زنجان ــا اعالم موافق ب
ــتاني كل كشور براي واگذاري  گفت: پيرو موافقتي كه دادس
ــت بابك زنجاني،  ــتيم موافق ــگاه اعالم كرده بود توانس باش
ــن رو مذاكراتمان را با  ــگاه را هم بگيريم. از همي ــك باش مال
دو خريدار آغاز كرديم ولي ادامه آن به بعد از بازي با استقالل 
ــنبه) ادامه مذاكرات را  ــد و از امروز (ش ــتان موكول ش خوزس

آغاز مي كنيم.
 روايتي ازدوران بازداشت
 3 تبعه آمريكايي در ايران

ــت» در گفت وگويي  ــايت خبري آمريكايي «مين پس س
ــراه دو آمريكايي  ــه هم ــرد آمريكايي ك ــر، ف ــين باوئ با ش
ــوا فتال، به دليل ورود  ــورد و جاش ــارا ش ديگر به نام هاي س
ــورمان مدتي در بازداشت بودند درباره آن  غيرقانوني به كش
ــه نفر در  ــت كه چگونه اين س ــته اس ــان وي نوش دوره از زب
ــوب نگهبانان و امتيازها و امكانات ــدان اوين با برخورد خ  زن

ويژه استقبال شده اند.
ــي از اين گفت وگو  ــايت انتخاب او در بخش  به گزارش س
ــكا در قبال منطقه  ــت هاي آمري ــت: از سياس تاكيد كرده اس

خاورميانه خسته شده ايم.
 ايران مسئول بازداشت ما بود، اما آمريكا در ايجاد محيط 
سياسي كه به اين اتفاق منجر شد، نقش داشته است. مشكل 
ــنگيني دارد كه  ــت كه پيامدهاي س اقدامات آمريكا اين اس

بيشتر مردم عادي را تحت تأثير قرار مي دهد.
 ارسال پرونده فاطمه هاشمي

 به  دادگاه تجديد نظر
ــمي  ــع فاطمه هاش ــل مداف ــي، وكي ــنگ پورباباي هوش
رفسنجاني از ارسال پرونده موكلش به دادگاه تجديد نظر خبر 
ــيدگي به اتهامات فاطمه هاشمي رفسنجاني  داد. دادگاه رس
ــش ماه  ــر اكاذيب به ش ــم دي 92 وي را به اتهام نش هجده

حبس كه به مدت دو سال تعليق شده، محكوم كرد. 
ــه ايرنا گفته  ــنجاني ب وكيل فرزند آيت اهللا هاشمي رفس
ــته به حكم دادگاه اعتراض كرديم  ــال گذش ــت: اواخر س اس
ــد  ــال ش ــعبه تجديد نظر ارس ــيدگي به ش و پرونده براي رس
ــده تصميم گيري ــن پرون ــون درباره اي ــن دادگاه تاكن  و اي

 نكرده است.

ــي ايران پس از پايان مذاكرات سه  رئيس هيات كارشناس
ــات  ــان 1+5 در وين گفت: رفته رفته به جلس روزه با كارشناس

نهايي و كار روي پيش نويس نزديك مي شويم.
ــزي خبر، حميد بعيدي نژاد، مديركل  به گزارش واحد مرك
سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه ايران كه رياست هيات 
ــس از پايان اين  ــت، پ ــران را در اين مذاكرات برعهده داش اي
ــت گفت: در اين جلسات كارشناسي مي توانيم ايده هايي  نشس
ــهيل  ــائل مورد اختالف بپرورانيم و براي تس ــبت به مس را نس
ــاس  ــي آماده كنيم و بر همين اس تصميم گيري مقامات سياس

اين جلسات، مي تواند بسيار مهم باشد.
ــت مباحث خيلي  ــه روز نشس بعيدي نژاد افزود: طي اين س
ــد، طرفين خيلي جدي بودند و همه اعضا  خوب فني مطرح ش
ــد. مطالعه اي روي  ــرده بودن ــركت ك ــه ش با آمادگي در جلس
ــتيم نتايج بررسي هاي  ــائل مختلف كرده بودند و ما توانس مس
ــبختانه در ذيل اين مباحث،  ــه هيات ها را مرور كنيم. خوش هم
ايده هاي نسبتا خوبي در واقع شكل گرفت كه بايد از لحاظ فني 

بيشتر در مورد آنها كار شود.
ــدي كه صورت  ــت: مجموعا با مباحث ج ــژاد گف بعيدي ن
گرفت و با توجه به آن پشتكاري كه هيات ها از خودشان نشان 
ــديم كه بتوانيم روي برخي از مسائل فني  دادند ما اميدوارتر ش

ان شاءاهللا پيشرفت داشته باشيم.
ــي ايران و 1+5 در چارچوب گام پاياني  مذاكرات كارشناس
ــي و  ــت حميد بعيدي نژاد، مديركل سياس ــق ژنو به رياس تواف
ــتفان كلمنت، دستيار  بين المللي وزارت امور خارجه ايران و اش
ــئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از  ويژه كاترين اشتون مس
ــنبه در وين آغاز و بعدازظهر شنبه پايان يافت. صبح روز پنجش

ــت سومين دور مذاكرات  ــي قرار اس پس از مذاكرات كارشناس
ــي توافق نامه ژنو به مدت دو روز  ــران و 1+5 درباره گام پايان اي
ــنبه در شهر وين برگزار شود و فردا نيز محمدجواد  از روز سه ش
ظريف، وزير امور خارجه ايران و كاترين اشتون، مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا پيش از آغاز مذاكرات ايران و 1+5 در يك 
ــام كاري در وين، به گفت وگو و انجام هماهنگي هاي اوليه  ش

درخصوص اين دور از مذاكرات مي پردازند.

آمريكا: بعد از هر مذاكره به اسرائيل 
گزارش مي دهيم

در همين حال يك مقام ارشد دولت آمريكا گفت كه دولت 
ــرائيل  ــور بعد از هر دور مذاكره با ايران به مقامات اس اين كش

گزارش كار مي دهد.
ــد دولت آمريكا  به گزارش واحد مركزي خبر، اين مقام ارش
در نشستي خبري كه مجري تاكيد كرد تا آخر اين نشست از او 

با اين نام ياد مي شود، به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
ــتي  ــش خبرنگار روزنامه صهيونيس ــخ به پرس وي در پاس
ــالف مذاكرات قبل به  ــيد چرا بار آخر، برخ ــص كه پرس هاآرت
مقامات اسرائيلي درباره ايران گزارش نداديد، گفت: ما هميشه 
ــرائيل گزارش كار داده ايم حال اين گزارش يا با  به مقامات اس
سفر من به اسرائيل بوده و يا از طريق تلفن يا ويدئو كنفرانس.

ــا آمريكا به ايران  ــش كه آي ــن درباره اين پرس وي همچني
ــت كه راكتور آب سنگين اراك به راكتور آب  ــنهاد داده اس پيش
ــود، گفت: من قصد ندارم درباره پيشنهادهاي  سبك تبديل ش

مربوط به راكتور اراك، در اينجا صحبت كنم.
خبرنگار واشنگتن پست پرسيد ايراني ها در هفته هاي اخير 
ــت  ــرايطي از راكتور اراك دس تكرار كرده اند كه تحت هيچ ش
ــت؟ مقام ارشد دولت آمريكا گفت:  ــند. نظر شما چيس نمي كش
ــن با يكديگر صحبت مي كنيم. بنابراين  ما كامال صريح و روش
ــته  فكر نمي كنم درباره مواضع موجود هيچ ابهامي وجود داش
باشد. آنچه ما بر آن تمركز داريم، بحث هايي است كه در داخل 
ــود و نه آنچه هر فردي در بيرون از  اتاق مذاكرات مطرح مي ش

اين اتاق مطرح مي كند.
اين مقام دولتي آمريكا همچنين در پاسخ به پرسشي درباره 
حرف و حديث هاي مطرح شده درباره احتمال معرفي ابوطالبي 
ــازمان ملل گفت: ما نگراني   ــفير جديد ايران در س به عنوان س
ــران اعالم كرده ايم. وي  ــدي خود را در اين باره به دولت اي ج

افزود: اگر اين گزينه دنبال شود، مشكل ساز خواهد بود.

ــران و  ــى از مدي ــدار جمع ــروز در دي ــور دي رئيس جمه
ــت جمهورى ضمن اشاره به پيشرفت ها  كاركنان نهاد رياس
ــت داخلى و خارجى و  ــاى مختلف از جمله سياس در عرصه ه
ــجام و همدلى در  ــائل اقتصادى، بر ضرورت تالش، انس مس
ــور تأكيد كرد و گفت:  ــير خدمت به مردم و اعتالى كش مس

نبايد خود را مشغول حاشيه ها كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن 
روحانى در اين ديدار كه در مسجد سلمان فارسى نهاد رياست 
ــئوليتى را  ــد، با بيان اين كه بايد هر مس ــورى برگزار ش جمه
ــب رضاى خدا و خدمت به مردم  ــل به فرصتى براى جل تبدي
ــا عمل ما موجب  ــه گونه اى كار كنيم ت ــم، گفت: بايد ب كني
ــير  ــداى متعال و امام عصر(عج) بوده و در مس ــنودى خ خش

خدمت به مردم گره از كار آنان باز كند.
ــت  ــه كاركنان نهاد رياس ــا بيان اين ك ــور ب رئيس جمه
ــطح ستادى در اداره كشور مشغول  جمهورى در باالترين س
به كار هستند، گفت: ملت ايران در سالى كه گذشت با همت 
ــتند و در انتخابات حاضر  ــه صحنه گذاش ــان را ب خود توانش
ــدند و آمدند تا شايد روزگار بهترى را تجربه كرده و روزى  ش

نو را ببينند.
روحانى با بيان اين كه نوروز به معناى روز، لحظه و سالى 
ــانيم و براى  ــت، گفت: اگر بر اراده خود لباس نو بپوش نو اس
خدمت به مردم حركت جديدى را آغاز كرده و بتوانيم خدمتى 
بيشتر به مردم ارائه كنيم، در حقيقت نوروز داريم و سال ما نو 
ــده است، اما اگر كسى در سال جديد از ميزان خدمت خود  ش

بكاهد در واقع كهنه روزى را به ناروا نوروز ناميده است.
ــد در صحنه  ــر اين كه همه باي ــا تأكيد ب ــور ب رئيس جمه
خدمت به مردم حضور فعال داشته باشند، تصريح كرد: مردم 
با وجود مسائل و رنج هاى فراوان در طول دوران سپرى شده 
در انقالب از جمله دفاع مقدس و پس از آن همچنان به نظام، 
انقالب و رهبرى وفادار هستند و ما بايد از بزرگانمان همچون 
ــه در مقابل اين مردم  ــهيدان رجايى و باهنر ياد بگيريم ك ش

چگونه بايد رفتار كنيم.
روحانى ضمن بيان خاطراتى از شهيدان رجايى و باهنر و 
تأكيد بر اين كه همه بايد از اين شهداى بزرگوار به عنوان الگو 
ــره بگيرند، گفت: امروز رهبرى، بزرگان  در عملكرد خود به
انقالب و شهدا، جانبازان و ايثارگران براى ما الگو هستند و ما 
ــب از آنان در سال جديد، خود را براى  بايد با بهره گيرى مناس

خدمت بهتر به مردم آماده كنيم.
ــخنان خود با بيان  ــور در بخش ديگرى از س رئيس جمه
ــود در حقيقت  ــوى دولت انجام مى ش اين كه اگر اقدامى از س
ــران، معاونان و كارمندان  ــاركت و همكارى همه مدي با مش
ــت جمهورى صورت گرفته است، گفت:  بنده در طول  رياس
ــته از تالش مسئوالن دولتى در سراسر كشور  هفت ماه گذش

راضى بوده و از آنان تشكر مى كنم.
روحانى با اشاره به اين كه دولت در زمينه اقتصاد، فرهنگ،  
ــت داخلى و خارجى و مسائل اجتماعى گام هاى مهم و  سياس
بزرگى را برداشته است، اظهار كرد: در حوزه سياست خارجى 
ــت آورد و امروز كسانى  ــتاورد بزرگى را به دس ملت ايران دس
ــتوار همراه با تدبير برمى دارند،  كه در اين حوزه قدم هاى اس
پشتوانه شان حمايت مردم و هدايت هاى مقام معظم رهبرى 

است.
ــه اقتصادى نيز  ــان كرد: در زمين رئيس جمهور خاطرنش
ــير دولت مسير درستى بوده و اين حاصل تدبير،  حركت و مس
ــور و  ــورت جمعى و تالش تمامى اقتصاددانان كش خرد، مش
ــتا كمك  ــئوالن اقتصادى بوده كه به دولت در اين راس مس

كرده و امروز نيز كمك مى كنند.

تورم تا پايان سال به 25 درصد كاهش مي يابد
ــه نقطه و تورم  ــاره به كاهش تورم نقطه ب ــى با اش روحان
ساالنه درسال گذشته، گفت: سال گذشته به مردم قول داده 
ــال نيز قول  ــانيم و امس بوديم كه تورم را به 35 درصد مى رس
مى دهيم كه تا پايان سال تورم به 25 درصد كاهش پيدا كند، 

ــنگين و راه دشوارى را  ــتغال نيز بار س همچنين در زمينه اش
ــم و طبق اعالم مركز آمار، قدم هاى اوليه را در  ــش رو داري پي
اين زمينه برداشته و بيكارى اندكى كاهش پيدا كرده، ولى تا 

رسيدن به نقطه مطلوب راه طوالنى در پيش داريم.
ــم  ــان كرد: امروز عده اى به اس ــور خاطر نش رئيس جمه
ــت و  ــتند و قلم و بيان آنها آزاد اس انتقاد به دنبال تخريب هس
ــت؛ البته  ــور اس اين به معناى وجود آزادى فضاى نقد در كش

بايد از آزادى به درستى استفاده كنيم.
دكتر روحانى افزود: امروز برخى قصد دارند تا دولت را به 
حاشيه ها مشغول كنند تا ما از اصل كار باز بمانيم، اما ما نبايد 

خود را مشغول اين حاشيه سازى ها كنيم.
ــا بيان اين كه همه بايد براى بهتر خدمت  رئيس جمهور ب
ــنهاد كنند، گفت: همه بايد  كردن نظر داده و راه بهتر را پيش
براى بهره ورى بيشتر به سهم خودشان تالش كنند؛ استعداد، 
ــه كار بگيرند و به  ــزى خود را در اين زمينه ب ــر و برنامه ري فك

مسئوالن تذكر دهند.
روحانى با اشاره به اين كه انتقاد و پيشنهاد سازنده نه تنها 
خوب است، بلكه بيان آن وظيفه همه است، تصريح كرد: بايد 
همديگر را نقد سازنده كنيم تا كار بهتر و مفيدتر انجام شده و 

مردم را اميدوارتر كنيم.

با وجود مشكالت، به آينده بسيار اميدوارم
رئيس جمهور با بيان اين كه در سال جارى برنامه سختى 

پيش رو داريم و ان شاءاهللا به اذن اللهى و به لطف خداوند و به 
كمك مردم همه آنها را انجام مى دهيم، گفت: بنده على رغم 
ــيار به آينده اميدوارم و مى دانم كه با همت و  ــكالت، بس مش
ــردم مى توانيم در طى كردن  ــيارى و وحدت م تالش و هوش
مسير موفق شويم.روحانى با تاكيد بر اين كه هيچ چيز باالتر 
از وحدت و بدتر از تفرقه،  انشقاق و جدايى نيست، گفت: بياييد 
ــويم و دل ها را پاك و صاف كنيم. اگر كسى  به هم نزديك ش
خطاى كوچكى كرده خطايش را بزرگ نكنيم و اگر خطا بوده 
آن را تبديل به خيانت نكنيم و اگر خيانت كوچكى بوده آن را 

بزرگ و بزرگ تر نكنيم.
ــقاق و  ــور ادامه داد: چه خيرى در جدايى،  انش رئيس جمه
ــا وجود دارد كه بعضًا  ــه وجود دارد؛ چه خاصيتى در آنه فاصل
بازهم آن را دنبال مى كنيم؛ ما بايد به هم نزديك شويم؛ همه ما 
ايرانى هستيم و بايد براى ايران تالش كنيم؛ همه ما مسلمان 
ــالم و اجراى اخالق محمدى(ص)  ــتيم و بايد براى اس هس
ــت به دست هم بدهيم و برادرانه در كنار  تالش كنيم؛ اگر دس

هم باشيم دست خداوند نيز كنار ما خواهد بود.
ــال 93 سالى پر از خير،  روحانى اظهار اميدوارى كرد تا س
ــكوفايى و معنويت براى  ــعه، ش ــد، توس بركت، وحدت، رش
همگان بوده و در پناه الطاف امام زمان(عج) و امام هشتم(ع) 
ــتر كشور  ــرفت و تعالى هرچه بيش ــير پيش روز به روز در مس
ــئوليت هايى كه بر عهده  حركت و به همديگر كمك و به مس

داريم توجه كنيم.

رئيس جمهور:

نبايد خود را مشغول حاشيه ها  كنيم

ــه ضدايراني اخير اتحاديه  ــه واكنش ها به قطعنام در ادام
ــخيف  اروپا، علي الريجاني، رئيس مجلس اين قطعنامه را س

و نسنجيده توصيف كرد.
ــه در ديدار نوروزي  ــه گزارش فارس، رئيس مجلس ك ب
مديران و كاركنان مجلس صحبت مي كرد، گفت: اين اقدام 
ــه سياسي كشور قطعا كار سخيفي  و اظهار نظر درباره حماس
ــان از كج فهمي و بدفهمي اين افراد  بود و اين موضوعات نش
ــايد هم عده اي آنها را فريب داده  ــد. از طرفي ديگر ش مي ده

باشند، اما نبايد اين اظهارات نادرست بيان شود.
ــدام اخير  ــات بويژه اق ــه داد: اين اقدام ــي ادام الريجان
ــده اي از فتنه گران در  ــت، زيرا ع ــه اروپا عجيب نيس اتحادي
ــتند، اما اين  ــفتگي هس عرصه بين الملل به دنبال ايجاد آش
كشورها خواهند ديد كه راه ناصوابي را طي كرده اند. از طرفي 
ــده درباره حقوق بشر ايران هم  ديگر برخي مطالب مطرح ش

نسنجيده بود.
به  نظر مي رسد نمايندگان مجلس امروز با بررسي مصوبه 
اخير پارلمان اروپا عليه كشورمان، واكنش شديدي نسبت به 

اين قطعنامه مداخله جويانه نشان خواهند داد.
ــين نقوي حسيني، سخنگوي  ــتا، سيدحس در همين راس
ــت خارجي مجلس به واحد  ــيون امنيت ملي و سياس كميس
ــدگان ملت طرح هايي براي  ــت: نماين مركزي خبر گفته اس
ــد و بيانيه  ــدام مداخله گرانه آماده كرده ان ــا اين اق ــورد ب برخ

شديد الحني عليه پارلمان اروپا صادر مي شود.
وي افزوده است: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
ــت و  ــز تصويب اين قطعنامه را محكوم كرده اس ــس ني مجل
ــنبه با حضور مسئوالن  ــيون عصر يكش ــت اين كميس نشس
وزارت امور خارجه براي بررسي اين موضوع برگزار مي شود.

وي قطعنامه ضدايراني اروپايي ها را مفتضحانه، تمسخرآميز 
ــت و تاكيد  ــتاخانه و مداخله گرايانه دانس و در عين حال گس
ــت و از دستگاه  ــت نيس كرد: اين اقدام اروپايي ها قابل گذش
ــي انتظار مي رود متناسب با شور انقالبي ملت با آن  ديپلماس

برخورد كند.
ــده مردم  ــي دليگاني، نماين ــينعلي حاج ــن حس همچني

ــا عنوان «راهبرد  ــس از تهيه طرحي ب ــهر در مجل شاهين ش
جمهوري اسالمي ايران در مقابله با مصوبه پارلمان اروپا» از 

سوي وكالي ملت خبر داد.
ــرح داراي يك  ــا فارس گفت: اين ط ــو ب وي در گفت وگ
ماده واحده و 8 بند است و روز يكشنبه به امضاي نمايندگان 
ــه مجلس  ــيده و با قيد دو فوريت به هيات رئيس مجلس رس

تحويل داده مي شود.
در اين طرح پيشنهادي آمده است: دولت موظف است كه 
نسبت به روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي اروپايي كه 
ــن قطعنامه پارلمان اروپايي راي مثبت داده اند تا زماني  به اي
كه راي خود را پس نگرفته اند، تجديدنظر كند. در بند ديگري 
ــور ما از  ــت: با توجه به تجربه كش ــده اس از اين طرح تاكيد ش
النه جاسوسي آمريكا، دولت موظف است از تاسيس هرگونه 
ــازمان هاي مدعي حقوق  ــوي پارلمان اروپا يا س دفتري از س
ــور ممانعت به عمل آورد. همچنين در اين طرح  ــر در كش بش
ــت كه هيچ مقام و هيات اروپايي نمي توانند  تصريح شده اس
ــي از دولت جمهوري  ــوز قانون ــدون هماهنگي و اخذ مج ب
ــالمي ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در ايران  اس

ديدار و مالقات داشته باشند.
ــيون امنيت ملي  ــته يك عضو كميس همچنين روز گذش
ــالم كرد كه برخي نمايندگان  ــت خارجي مجلس اع و سياس
ــنهادي را مطرح كنند  ــه علني امروز، پيش قصد دارند در جلس
كه توقف مذاكرات هسته اي را در قبال قطعنامه حقوق بشري 

پارلمان اروپا مطالبه مي كند.
ــارس افزود: اين  ــن آصفري در گفت وگو با ف محمدحس
موضوع در قالب يك پيشنهاد از سوي نمايندگان مجلس به 
دولت ارائه خواهد شد، زيرا ما انتظار واكنش جدي را از سوي 

وزارت امور خارجه در قبال اين مساله داريم.
ــنهاد مورد حمايت  وي ادامه داد: در صورتي كه اين پيش
ــت قرار نگيرد، نمايندگان به صورت جدي با ارائه طرحي  دول
در اين باره دولت را موظف به اقدام در قبال اين مساله خواهند 
كرد، اما اميدوارم دولت در قبال اين پيشنهاد نمايندگان، اقدام 

جدي انجام دهد.

الريجاني: قطعنامه اخير اتحاديه اروپا سخيف و نسنجيده بود

ــهادت حضرت فاطمه  ــب مراسم عزادارى ش آخرين ش
زهرا سالم اهللا عليها، جمعه شب با حضور رهبر معظم انقالب 
ــار مختلف مردم و جمعى از مسئوالن نظام در  اسالمى، اقش

حسينيه امام خمينى(ره) برگزار شد.
ــاني دفتر مقام معظم رهبري، در  به گزارش پايگاه اطالع رس

ــلمين پناهيان و آقاى سعيد  ــم حجت االسالم و المس اين مراس
ــه ذكر مصائب و  ــرايى كردند و ب ــخنرانى و نوحه س حداديان س
ــرت صديقه كبرى  ــه حض ــخصيت واالى ام االئم ــب ش مناق
سالم اهللا عليها پرداختند.الزم به ذكر است، اين مراسم از دوشنبه 

يازدهم فروردين در حسينيه امام خمينى (ره) آغاز شده بود.

آخرين شب عزادارى فاطميه در حسينيه امام خمينى(ره)

 مذاكرات1+5 به جلسات نهايي نزديك مي شود

هاشمي: اقتصاد و فرهنگ
 راه رسيدن به اهداف
 سند چشم انداز است

ــاره به  ــام با اش ــخيص مصلحت نظ ــع تش ــس مجم رئي
ــوي رهبر معظم انقالب، بر تجربيات  ــال از س نامگذاري امس
ــي ايران در «اقتصاد»، «فرهنگ» و «عزم ملي و مديريت  غن
جهادي» بخصوص در سال هاي پس از انقالب اسالمي تأكيد 
ــعار و زيرساخت هاي اقتصادي و سياسي،  كرد و گفت: با اين ش
ــم انداز جمهوري اسالمي در  ــيدن به اهداف چش بايد براي رس

افق 1404 برنامه ريزي كنيم.
ــنجاني در ديدارهاي  به گزارش ايرنا، آيت اهللا هاشمي رفس
ــئوالن، وحدت ملي و پرهيز از  جداگانه نوروزي با جمعي از مس
ــرط دسترسي به اهداف انقالب اسالمي دانست  تندروي را ش
ــرام متقابل و براي  ــئوالن با احت ــار كرد: اگر مردم و مس و اظه
ــوري  ــچ فرد، گروه و كش ــران تالش كنند، هي ــربلندي اي س

نمي تواند در مسير پيشرفت ايران مانع تراشي كند.
وي در بيان اتفاقات سال گذشته، حضور مردم در انتخابات را 
بسيار مهم و براي تاريخ ايران موثر دانست و افزود: دستاورد آن 
حضور اميدواري مردم، آرامش محسوس سياسي، اقتصادي و 
امنيتي و اعتراف قدرت هاي جهاني به جايگاه ايران در مسائل 

منطقه اي و بين المللي است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حراست از دستاورد 
ــت: بعضي ها به بهانه انتقاد،  ــي مردم را مهم خواند و گف سياس
خصومت مي كنند، حال آن كه اوال نقد بايد ناصحانه باشد و ثانيا 

مصالح و منافع كشور، مردم و دين بايد اصل باشد.

درحالي كه انتظار اين بود كه ديروز پس از مدت ها بالتكليفي 
ــتان،  ــده ايراني در مرز پاكس ــت مرزبانان ربوده ش درباره سرنوش
ــر شود، اما  ــني درباره آزادي آنان منتش ــرانجام اطالعات روش س
ــنده  ــده بس ــئوالن به بيان اما و اگرها و اخبار تائيد نش بازهم مس
ــورمان همچنان در هاله اي  ــد تا آزادي قطعي مرزبانان كش كردن

از ابهام بماند.
ــتاندار  هرچند صبح ديروز خبرگزاري ها اعالم كردند كه  اس
ــتان در نشستي خبري تائيد كرده كه مرزبانان  سيستان و بلوچس
ــت ها گروگان گرفته شده بودند  ــط تروريس ــورمان كه توس كش
ــود تا  ــتند و تالش مي ش اكنون در اختيار گروه هاي مردمي هس
ــورمان پيدا شود،  ــير امني براي انتقال اين افراد به داخل كش مس
ــود  تحويل مرزبانان  ــخصي خ ــا وي عصر ديروز در صفحه  ش ام
ربوده شده را تكذيب كرد و نوشت: تاكنون همه آنچه در خصوص 
ــده، بيانيه هاى گروهك بوده و تا اين لحظه از  مرزبانان مطرح ش
ــمى، خبرى مبنى بر تحويل مرزبانان واصل  طرف هيچ مقام رس
نشده است. به گزارش مهر، وى در بخشى از اين پيام يادآور شد: 
آزادى مرزبانان در زمانى مورد تائيد واقع مى شود كه اين عزيزان 
ــالمى ايران و در آغوش گرم ايرانيان جاى  در خاك جمهورى اس
ــتان تاكيد كرد: با عنايت به  ــتان و بلوچس ــتاندار سيس گيرند. اس
ــتاندارى  ــاب هر گونه خبرى به اينجانب يا اس ــب فوق انتس مرات

كامال تكذيب مى شود.
ــتاندار در اين يادداشت افزود: تالش ها با جديت در دست  اس
ــت و ان شاءاهللا به بركت دعاى مومنان و خيرخواهان در  اقدام اس

كوتاه زمان منتج به رهايى مرزبانان مى شود.  
ــارس به نقل از  ــود كه خبرگزاري ف ــه درحالي ب ــن تكذيبي اي
ــط هاشمي نوشته بود كه مرزبانان ايراني در اختيار گروه هاي  اوس

«خودي» قرار گرفته اند.
ــال گذشته  به گزارش جام جم، پنج مرزبان ايراني بهمن ماه س
ــدند و گفته مي شود  ــتي ربوده ش ــوي يك گروهك تروريس از س
ــام آگاه به فارس گفته  ــده اند. يك مق اكنون چهار مرزبان آزاد ش
ــت كه گروهك تروريستي جيش العدل قصد دارد پيكر يكي از  اس
مرزبانان به شهادت رسيده را از طريق قاچاقچيان به داخل ايران 
بفرستد و بعد مدعي شود كه قتل او در خاك پاكستان نبوده است. 
ــتي  ــخنگوي گروهك تروريس پيش از اين عبدالرئوف ريگي، س
ــود: تنها چهار نظامي  ــه با العربيه گفته ب ــدل در مصاحب جيش الع

ــدند و پيكر جمشيد دانايي فر  ــده به ايران تحويل داده ش ربوده ش
ــت. وي توضيحي درباره محل  ــان در اختيار اين گروه اس همچن

نگهداري پيكر دانايي فر نداد.
ــخنگوي وزارت خارجه پاكستان روز گذشته با  با اين وجود س
ــين خود، به نقل از مقامات استان بلوچستان  تاكيد بر مواضع پيش
ــتان  ــده ايراني وارد خاك پاكس ــد كه مرزبانان ربوده ش مدعي ش
نشده و در اين كشور آزاد نگرديده اند. تسنيم اسلم، در گفت وگو با 
تسنيم درباره آزادي چهار نفر از پنج مرزبان ربوده شده كشورمان 
ــم اما هيچ  ــانه هاي ايراني را ديده اي ــا گزارش هاي رس ــت: م گف

اطالعي درباره آزادي سربازان ايراني نداريم.
ــاني و امور بين الملل  ــال رئيس مركز اطالع رس ــن ح در همي
ــور هم ديروز با اشاره به اخبار مطرح شده درباره آزادي  وزارت كش
مرزبانان ربوده شده توسط گروهك تروريستي جيش العدل گفت: 
ــه آزادي مرزبانان را تائيد نمي كند و  ــور اخبار مربوط ب وزارت كش

ايران همچنان نگران وضعيت آنان است.
روح اهللا جمعه اي در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: زماني اين 
ــالمي قطعيت دارد كه مرزبانان در  خبر از نظر دولت جمهوري اس
ــولگري و سفارت  ــالمي ايران واقع در كنس قلمرو جمهوري اس
ــورمان  ــتان و يا در خاك ايران تحويل مقامات كش ايران در پاكس
ــوند. وي با بيان اين كه تا اين لحظه، دستگاه ديپلماسي كشور  ش
اخبار مربوط به تحويل مرزبانان و يا پيكر شهيد جمشيد دانايي فر 
ــالمي ايران در خاك  ــولگري جمهوري اس ــفارت و كنس را به س
ــتان تائيد نمي كند، تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران،  پاكس
ــتان را مسئول امنيت و حفظ جان مرزبانان  همچنان دولت پاكس
ربوده شده ايراني مي داند و از دولت پاكستان انتظار داريم تا نهايت 
تالش و همكاري خود را براي حل اين مشكل داشته باشد.با همه 
اين اطالعات ضدونقيض، شب گذشته رايزن فرهنگى جمهورى 
ــار مرزبان ايرانى به فارس  ــالمى ايران با تائيد خبر آزادى چه اس
گفت: سربازان كشورمان تحويل نيروهاى امنيتى ايران شده اند. 
ــدم اعالم دقيق ورود اين  ــائل امنيتى را دليل ع تقى صادقى مس
ــربازان به ايران اعالم كرد. صادقى همچنين خبر شهادت يك  س
نفر از 5 سرباز ربوده شده را نيز تائيد كرد.با اين همه به نظر مي رسد 
ــورمان  ــده كش كه هنوز براي اعالم خبر آزادي مرزبانان ربوده ش
ــورمان، خبر  ــود تا با ورود اين مرزبانان به خاك كش ــد صبور ب باي

آزادي آنان پس از دو ماه رسما تائيد شود.

ادامه سكوت منابع رسمي درباره آزادي مرزبانان ربوده شده
منابع رسمي مي گويند تنها زماني آزادي گروگان ها را اعالم مي كنند كه در خاك ايران باشند
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