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 عراقچي: نگارش متن نهايي
 را در مذاكرات وين آغاز مي كنيم

ــران و 1+5 در حالي فردا در  ــته اي اي دور جديد مذاكرات هس
ــام كاري محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان  وين با ش
ــه اروپا ــي اتحادي ــت خارج ــئول سياس ــتون، مس  و كاترين اش

 آغاز مي شود كه سيدعباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره كننده 
ــگارش متن ــن وارد ن ــت: در مذاكرات وي ــه اس ــته اي گفت  هس

 توافق نهايي مي شويم.
 ناطق نوري: هنوز تصميم قطعي 
براي حضور در انتخابات نگرفته ام

علي اكبر ناطق نوري در پاسخ به اين پرسش كه آيا در انتخابات 
آينده مجلس حضور خواهيد يافت يا خير،  تاكيد كرد: هنوز در اين باره 
ــخ به اين  تصميمي نگرفته ام.به گزارش فارس، ناطق نوري در پاس
پرسش كه آيا مي پذيريد كه محوريت اصالح طلبان و كارگزاران را 
در انتخابات مجلس داشته باشيد يا خير، گفت: اين پرسش، خود يك 

پاسخ است و من اصال در اين زمينه صحبت نمي كنم.
درخواست براي برخورد با عامالن جلوگيري 

از سخنراني سيدحسن خميني
ــروز در تذكري به  ــت:حدود 40 نماينده مجلس دي ايرنا نوش
ــالن ممانعت از  ــتار برخورد با خاطيان و عام ــور خواس وزير كش
ــخصيت علمي  ــن خميني در همايش تبيين ش حضور سيدحس
ــدند.  ــگاه بروجرد و لغو اين همايش ش ــام خميني(ره) در دانش  ام
ــن پيرموذن،  ــش و كمال الدي ــر، محمدرضا تاب ــراح اين تذك ط

نمايندگان اردكان و اردبيل هستند.
تكذيب خبر مناظره عراقچي و باقري

ــقاوي، معاون وزير امور خارجه با رد اخبار منتشره  ــن قش حس
مبني بر برگزاري مناظره ميان سيدعباس عراقچي عضو ارشد تيم 
مذاكره كننده هسته اي با علي باقري، عضو سابق تيم مذاكره كننده 
ــته اي در مجلس شوراي اسالمي گفت: اين موضوع به طور  هس
ــابقه اي هم نداشته است.پيش  كلي از ابتدا مطرح نبوده و هرگز س
ــيون امنيت ملي مجلس گفته بود كه  ــخنگوي كميس از اين، س
ــابق و كنوني تيم مذاكره كننده  توافق نامه ژنو با حضور اعضاي س

هسته اي در مجلس شوراي اسالمي بررسي مي شود.
احضار توكلي به دادسراي فرهنگ و رسانه

خبرگزاري مهر نوشت: احمد توكلي، نماينده تهران در مجلس 
ــيدرضا صالحي اميري،  ــئول سايت الف با شكايت س و مديرمس
ــازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به دادسراي فرهنگ  رئيس س
ــد.بنا بر اين گزارش، شكايت  صالحي اميري از  و رسانه احضار ش
توكلي در مورد نامه اي است كه توكلي در زمان بررسي صالحيت 
صالحي اميري به عنوان وزير پيشنهادي ورزش و جوانان، خطاب 
ــر كرد.با توجه به اين كه توكلي، مديرمسئول  به نمايندگان منتش
سايت الف است و اين نامه در سايت الف نيز منتشر شده بود توكلي 
ــر اكاذيب به دادگاه  ــئول و به اتهام افترا و نش ــوان مديرمس به عن

احضار شده است.

ادامه از صفحه اول
رهبر انقالب اسالمي «استعداد، توانايي و عزم» را مهم ترين 
ــته، در  ــال هاي گذش ــتند و گفتند: در طول س عامل اقتدار دانس
هربخشي كه بر آن متمركز شديم و عزم صاحبان عزم را متوجه 

آن كرديم، به نتيجه رسيديم. 
حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: من همواره طرفدار ابتكار 
ــتم و توصيه هميشگي  ــت خارجي و مذاكره بوده و هس در سياس
ــت خارجي و مبادالت  ــن بوده كه در سياس ــئوالن اي من به مس
ــه كار بندند، اما  ــكار وجود دارد ب ــه تالش و ابت ــي هرچ بين الملل
ــور و برخي مسائل همچون تحريم ها،  نبايد نيازمندي هاي كش

به مذاكره گره زده شود.
 ايشان تاكيد كردند: مسئوالن بايد موضوع تحريم را به طريق 
ديگري حل كنند.رهبر انقالب اسالمي نمايشگاه دستاوردهاي 
نيروي هوافضاي سپاه را نمونه اي عملي از استعداد و توانايي ملت 
ايران و جمع كردن عزم صاحبان عزم و توانايي پيشرفت در كشور 

دانستند و خاطرنشان كردند: «بايد بدانيم كه مي توانيم».
ــكل  ــرت آيت اهللا خامنه اي با تاكيد بر اين كه عمده مش حض
ــت، افزودند: مشكل  ــتن از توانايي خود اس ملت ها، اطالع نداش
ــن بود كه  ــالمي اي ــل از پيروزي انقالب اس ــران تا قب ــت اي مل
ــم هنوز برخي  ــد، همان طور كه امروز ه ــت، مي توان نمي دانس

نمي دانند كه مي توانيم!
ايشان مجموعه جوان و مبتكر نيروهاي مسلح را الگويي براي 
همه بخش هاي مختلف كشور دانستند و گفتند: ما در زمينه هاي 
اقتصادي نيز مي توانيم با تكيه بر توانايي ها و استعدادهاي دروني 
ــم اين موضوع ــاز كنيم و در قبل ه ــياري از گره ها را ب ــود بس  خ

 تجربه شده است.
رهبر انقالب اسالمي دليل اصلي دشمني ها را استقالل ملت 
ايران و پايبندي به اسالم و قرآن خواندند و افزودند: اسالم و قرآن، 
ملت هاي مسلمان را به ايستادن روي پاي خود و تكيه بر هويت 
ــالمي - انساني و حسن ظن به خداوند متعال و تسليم نشدن  اس
ــل ظلم و غارتگري زورگويان بين المللي دعوت مي كند،  در مقاب
ــالم و قرآن و هدف هاي  ــا وقتي كه ملت ايران بر اس ــن ت بنابراي
ــمني هاي جبهه استكبار ادامه  ــارد، دش واالي خود پاي مي فش
ــد كردند: جبهه  ــت. حضرت آيت اهللا خامنه اي تاكي خواهد داش
ــو درآورد و وادار به  ــران را به زان ــالش دارد تا ملت اي ــتكبار ت اس

عقب نشيني كند، اما قطعا به اين هدف نخواهند رسيد.
ــاره به اظهارات غيرعاقالنه و غيرهوشمندانه  ــان با اش ايش
ــد بر محدود  ــا ايران، بخصوص تاكي ــي در مذاكره ب ــرف غرب ط
شدن توان موشكي كشور، خاطرنشان كردند: آنها درحالي توقع 
ــه دائم در حال  ــكي ايران را دارند ك ــدن برنامه موش ــدود ش مح

ــن توقعي، احمقانه و  ــتند، بنابراين چني تهديد نظامي ايران هس
ابلهانه است.

رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اين كه رفتارهاي غيرعقالني 
طرف مقابل نشان دهنده شكست قطعي آنها در برابر ملت ايران 
است، گفتند: نيروي هوافضاي سپاه بايد كارها و برنامه هاي خود 

را با دقت به پيش برد و به حد كنوني نيز راضي نباشد. 
ــت اهللا خامنه اي با تاكيد بر اين كه نيروي هوافضا  حضرت آي
ــان  ــاند، خاطرنش ــد توليدات خود را به مرحله توليد انبوه برس باي
ــئوالن نظامي  ــت و همه مس كردند: اين موضوع يك وظيفه اس
ــئوالن دولت نيز پشتيباني از  بايد در اين جهت تالش كنند و مس

اين موضوع را بايد جزو وظايف اصلي خود بدانند.
ــمن همزمان با  ــاره به ادامه پيشرفت هاي دش ــان با اش ايش
ــور، افزودند: بايد به گونه اي برنامه ريزي شود  پيشرفت هاي كش
ــت، از  ــود و در مواردي هم كه فاصله ها كم اس كه فاصله ها كم ش

طرف مقابل پيشي بگيريم. 
ــن نكته را متذكر  ــخنان خود اي ــده كل قوا در پايان س فرمان
شدند كه بايد در كنار تكيه بر استعدادهاي دروني و بالفعل كردن 
ــتعدادها، از خداوند متعال نيز كمك گرفته شود و  ظرفيت ها و اس

هيچگاه از درخواست براي مدد و هدايت الهي غفلت نشود.
ــرتيپ  ــردار س ــالمي، س ــخنان رهبر انقالب اس پيش از س
ــداران انقالب  ــپاه پاس حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي س
ــرو در عرصه هاي  ــتاوردهاي اين ني ــي از دس ــالمي گزارش اس
ــي و رادارها و مراكز كنترل  ــكي، پهپادها، پدافندهاي هواي موش
ــان نيروي  ــي ارائه كرد و گفت: متخصصان و كارشناس فرمانده
هوافضاي سپاه بر تحريم ها و موانع فني و تكنيكي فايق آمده اند 
ــكي ايران در رتبه اول منطقه و در  به گونه اي كه امروز توان موش

رتبه هفتم جهان است.
ــي از  ــش كوچك ــروز بخ ــگاه ام ــرد: نمايش ــد ك وي تاكي
ــداران اسالم و كشور است و اگر دشمن دچار  توانمندي هاي پاس
ــتباهي شود، درس هاي فراموش نشدني به او  هرگونه خطا و اش

داده خواهد شد.
ــردار حاجي زاده افزود: نيروهاي مسلح در بخش نظامي با  س
ــي معظم كل قوا از تحريم ها عبور  ــدي از تدابير فرمانده بهره من
كردند و اميد است ديگر مديران و افسران عرصه اقتصاد مقاومتي 
ــيوه هاي موفق، بر تحريم ها و  نيز بتوانند با الگو گرفتن از اين ش

تهديدهاي دشمن غلبه كنند.
همچنين رهبر معظم انقالب اسالمي در ابتداي ورود به ستاد 
ــپاه پاسداران انقالب اسالمي با  فرماندهي نيروي هوافضاي س
حضور بر مزار شهداي گمنام ضمن قرائت فاتحه، براي شهداي 

دفاع مقدس علّو درجات مسالت كردند.

رهبر معظم انقالب:
رفع نيازها را نبايد به مذاكرات گره زد

ــته اي  رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه در زمينه فناوري هس
ــته اي  ــار آپارتايد علمي و هس ــم و زير ب ــيني نمي كني عقب نش
ــي و حقوقي  ــم، گفت: مي خواهيم در زمينه هاي سياس نمي روي

گام هاي جديد و  رو به جلو برداريم.
ــن روحاني ديروز در مراسم رونمايي از  به گزارش ايرنا، حس
سه دستاورد جديد هسته اي در حوزه سالمت افزود: ما به دنبال 
فناوري صلح آميز هسته اي و هرچه حق قانوني اين ملت بزرگ 

است، هستيم و خواهيم بود.
ــد كرد: ما همه ملت ها را در برابر قوانين بين المللي  وي تاكي
يكسان مي بينيم. كسي برتر از ديگري نيست. ملت ايران زيربار 
ــض نرفته و نخواهد رفت، اما در عين حال هيچ وقت هم به  تبعي

دنبال انجام كار غيرقانوني نبوده ايم.
ــياري از زمينه ها نياز داريم  رئيس جمهور ادامه داد: ما در بس
ــاي علمي اى كه انجام  ــار كار علمي و فناوري و تالش ه در كن
ــي و تبليغاتي خودمان را هم  ــم، فعاليت حقوقي و سياس مي دهي
ــير علم،  ــازمان انرژي اتمي در مس پيش ببريم. وي ادامه داد: س
ــرفت بعد از پيروزي انقالب اسالمي ناچار شد براي  دانش و پيش

اهداف علمي و دستاوردهاي فناورانه روي پاي خود بايستد.
روحاني افزود: غرب از آمريكا، آلمان و فرانسه گرفته تا ديگر 
كشورها، هيچ كدام به تعهداتي كه به ما داده بودند عمل نكردند؛ 
ــد طبق تعهد خود سوخت رآكتور تهران را به  نه آمريكا حاضر ش
ــاخت نيروگاه هسته اي بوشهر  ــد س ما بدهد، نه آلمان حاضر ش
ــدات خود در زمينه  ــد به تعه ــه آماده ش را ادامه دهد و نه فرانس
ــتركي كه با هم داشتيم، عمل كند و حتي يو. اف. 6 (uf6) را  مش

كه متعلق به ما بود تحويل نداد.
ــازي بوديم تا  روحاني با بيان اين كه آن روز كه در پي غني س

ــاخت سوخت رآكتور استفاده كنيم، تقريبا به همه  از آن براي س
شرق و غرب مراجعه كرديم، اظهار كرد: اين كه مي گويند ايران 

فعاليت مخفيانه انجام داده دروغي بس آشكار است.
ــتيم كاري را مخفيانه انجام  ــح كرد: اگر مي خواس وي تصري
ــل به بازارهاي  ــانتريفيوژها و ديگر مراح ــم براي خريد س دهي

رسمي غرب و شرق مراجعه نمي كرديم.
ــت بگويد ايران به  ــادآوري اين كه «دنيا مي خواس ــا ي وي ب
فناوري غني سازي نرسيده است»، افزود: تبليغات جهاني در پي 
تحقير اين ملت بود و مي گفتند ايراني ها دو دروغ مي گويند؛ يكي 
ــيده اند در حالي كه نرسيده اند و  اين كه مي گويند به فناوري رس

دوم اين كه مخفيانه كاري غيرقانوني انجام مي دهند.
ــتيم  ــوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: ما مي خواس رئيس ش
 به دنيا بگوييم فناوري ما حقيقي و سالم است؛ اگر از غني سازي 
3/5 درصد صحبت مي كنيم قادريم آن را انجام دهيم و حتي اگر 

الزم باشد غني سازي 20 درصدي هم انجام مي دهيم.

همه فعاليت هاي علمي و قانوني را ادامه مي دهيم
ــتاورد جديد  ــه دس ــم رونمايي از س ــي در ادامه مراس روحان
هسته اي در حوزه سالمت اظهار كرد: در دولت تدبير و اميد همه 
ــي و قانوني را ادامه داديم و ادامه خواهيم داد؛  ــاي علم فعاليت ه

اين را همه غربي ها، شرقي ها، گروه 1+5 و ديگران بدانند.
رئيس قوه مجريه افزود: آنچه ما مي توانيم به افكار عمومي 
ــت؛ اقدامات حقوقي و  ــتر اس ــفافيت بيش جهان عرضه كنيم ش
سياسي و تبليغاتي، همپاي فعاليت هاي علمي و دانش علمي ما 
ــمنان ما دروغ  ــود. ما مي خواهيم به دنيا بگوييم دش انجام مي ش
ــير مجد و  ــد. ما مي خواهيم به دنيا بگوييم ملت ما در مس گفته ان

ــتند ملت ايران را تحقير كنند  ــت، دشمنان قادر نيس عظمت اس
بلكه ناچار مي شوند اين ملت و دانشمندان ما را تمجيد كنند.

روحاني ادامه داد: ما به دنيا ثابت مي كنيم اقدامات ما قانوني 
و در چارچوب ان.پي.تي، پادمان و مقررات بين المللي بوده است. 
بارها گفته ايم، مي گوييم و خواهيم گفت ما در پي كار غيرقانوني 

و دستيابي به سالح هسته اي نبوديم و نيستيم.
ــالح  ــتيم كه در پي س روحاني با تاكيد بر اينكه ما ملتي نيس
كشتار جمعي باشيم،تصريح كرد: ملت ايران هيچ وقت به دنبال 
ــروع نمي دانسته و رهبر  ــالح كشتار جمعي نبوده و آن را مش س
معظم اين كشور بصراحت، آن هم نه امروز بلكه سال ها پيش در 

خطبه هاي نماز جمعه اين فتوا را اعالم كردند.
ــردم و دولت ايران روابط  ــت: دنيا اگر مي خواهد با م وي گف
ــد، بايد در برابر حقوق ملت  ــنه و منافع مشترك داشته باش حس

اين كشور راه تسليم را در پيش بگيرد.
روحاني افزود: نه تضعيف اين ملت، نه تحقير، نه تحريم و نه 

تهديد اين ملت هيچ يك از اينها كارگر نيست و نخواهد بود.

حفظ ارزش ها دغدغه همه ماست
ــه شوراي  ــنبه در جلس همچنين رئيس جمهور عصر روز ش
ــورا اين است كه مردم  عالي فضاي مجازي گفت: هدف اين ش
ــتفاده كنند،  ــالم تر اس از امكانات فضاي مجازي راحت تر و س
ــبكه نيز  ــا و مالحظات امنيت ش ــن آن كه حفظ ارزش ه ضم

دغدغه همه ماست.
ــت تا در  ــده اس ــكيل ش ــورا تش ــي اظهار كرد: اين ش روحان
ــت گذاري ها در  چارچوب رهنمود هاي رهبر معظم انقالب سياس

فضاي مجازي را هماهنگ و از موازي كاري ها جلوگيري كند.

روحاني: زير بار آپارتايد هسته اي نمي رويم
3 دستاورد هسته اي در حوزه سالمت، ديروز با حضور رئيس جمهور رونمايي شد

ــتان با بيان اين  ــت وزير پاكس رئيس جمهور در ديدار نخس
مطلب كه تنظيم روابط بايد بر مبناي امنيت و آباداني در مرزهاي 
ــالمي ايران  ــود، تصريح كرد: جمهوري اس ــور برقرار ش دو كش
آمادگي دارد تا مرزهاي ايران و پاكستان از نظر ريلي، جاده اي و 

فيبرنوري به هم متصل شوند.
ــت جمهوري، رئيس جمهور با بيان  ــايت رياس به گزارش س
ــور، افكار عمومي  اين كه حوادث ناگوار مرزي اخير ميان دو كش
ايران و پاكستان را تحت تاثير قرار داده و متاثر كرد، از همكاري 
ــارت  ــتان در آزادي مرزبانان ايراني از اس ــت پاكس ــت و مل دول
گروه هاي تروريستي قدرداني كرد و افزود: اهتمام بيش از پيش 
دولت پاكستان به كنترل و امنيت مرزها، روند توسعه در منطقه 

و پاكستان را سرعت خواهد داد.
ــالمي ايران  ــن مطلب كه جمهوري اس ــي با بيان اي روحان
ــورـ  كه به  ــرمايه گذاري عظيمي در خط لوله گاز ميان دو كش س
خط لوله صلح معروف استـ  كرده و تمام تعهدات خود را بخوبي 
انجام داده است، گفت: ايران عالقه مند است تا با اجراي تعهدات 
ــطح روابط با كشورهاي همسايه بويژه پاكستان را به  متقابل، س
ــطح عالي ارتقا دهد.رئيس جمهور، تروريسم را معضل بزرگ  س
ــت كه همه كشورها را درگير كرده و گفت:  و جدي منطقه دانس

همه كشورهاي منطقه و عربي بايد به اين باور برسيم كه حضور 
ــتي به نفع صلح و ثبات و منافع هيچ كشوري  گروه هاي تروريس
نيست.نوازشريف، نخست وزير پاكستان نيز در اين ديدار با بيان 
ــت موانع موجود براي اجراي طرح  اين كه دولت من مصمم اس
خط لوله گاز ميان دو كشور را برطرف كرده و اين پروژه را مجددا 
احيا كند، ابراز اميدواري كرد سطح مبادالت تجاري دو كشور در 

آينده اي نزديك بيش از پيش افزايش يابد.

ــت وزير پاكستان با اشاره به حوادث ناگوار مرزي ميان  نخس
دو كشور گفت: پاكستان در از بين بردن گروه تروريستي موسوم 
ــي را انجام داده  ــداهللا با ايران همكاري هاي كامل و خوب ــه جن ب
است و دولت و ملت پاكستان مصمم هستند تا با ايران در زمينه 
حذف گروه هاي تروريستي بويژه جيش العدل نيز همكاري هاي 
الزم را داشته باشند. ديروز، 9 سند همكاري بين مسئوالن ايران 

و پاكستان امضا شد.

رئيس جمهور: اهتمام  بيش از پيش پاكستان به كنترل مرزها، روند توسعه در منطقه را سرعت خواهد داد


