
ــنبه تاكيد كرد  ــخنگوي وزارت خارجه روز ش با اين كه س
تهران مخالف دخالت خارجي در بحران عراق است، اما برخي 
رسانه هاي غربي همچنان بر همكاري ايران و آمريكا در مقابله 
با گروهك تروريستي داعش تاكيد دارند. شايد به همين دليل 
ــوراي عالي امنيت ملي اين خبرسازي ها  بود كه اين بار دبير ش

را تكذيب كرد.
ــمخاني با اشاره به برخي اخبار منتشر شده از سوي  علي ش
رسانه هاي غربي درخصوص احتمال همكاري ايران و آمريكا 
در بحران عراق افزود: اين موضوعات كاركرد جنگ رواني دارد 

و كامال غيرواقعي است.
به گزارش مهر، او تاكيد كرد: همان گونه كه اعالم كرده ايم 
در صورت درخواست رسمي دولت عراق، موضوع كمك را در 
ــي خواهيم كرد و اين روند  چارچوب مقررات بين المللي بررس

كامال دوجانبه بوده و ارتباطي به كشور ثالث ندارد.

فشار بر اوباما براي همراهي با تهران
اين موضعگيري  در شرايطي صورت مي گيرد كه روزنامه 
بريتانيايي ديلي تلگراف، ديروز نوشت: خطر داعش، آمريكا را 

مجبور به ائتالف با ايران مي كند.
ــارهاي  ــاره به فش به گزارش عصر ايران، اين روزنامه با اش
ــه رئيس جمهور آمريكا براي همراهي با تهران تصريح  وارده ب
كرده است: اوباما مجبور است سال ها دشمني با ايران را ناديده 
بگيرد و همكاري با تهران را براي مقابله با تهديد افراط گرايي 

در عراق آغاز كند.
ــوراي عالي امنيت ملي  با وجود چنين تحليل هايي، دبير ش
ــروز درخصوص آخرين تحوالت عراق در جمع خبرنگاران  دي
گفت: آمريكا در چارچوب اجراي سياست ايجاد ارتش هاي باز، 
ــد گروه هاي مسلح تروريستي مشابه  بستر شكل گيري و رش

داعش را فراهم كرده است.
وي با اشاره به همكاري هاي مالي، اطالعاتي و لجستيكي 
ــت افزود: ايجاد  ــي متحدان آمريكا در اجراي اين سياس برخ
ــلحانه و خشن با خواست و اراده  رعب، بي ثباتي و مقابله مس
ــت  ــات آزاد براي تعيين سرنوش ــه در قالب انتخاب ــردم ك م
ــداف اصلي آمريكا در پيگيري  ــورها رقم مي خورد، از اه كش

ــت. نماينده رهبر معظم انقالب  ــت ارتش هاي باز اس سياس
ــش فرماندهان  ــت ملي با تاكيد بر نق ــوراي عالي امني در ش
ــي گروهك داعش اظهار  ــكار بعثي در هدايت عمليات جنايت
ــتفاده از افراط گرايان خشن براي اعمال اراده آمريكا  كرد: اس
در برابر خواست و اراده مردم عراق و سوريه، با آن كه چهره اي 
ــالم ارائه مي كند، خطر بازگشت  ــاني از اس ــن و غيرانس خش
ــورهاي مجري سياست هاي آمريكا را  ــت ها به كش تروريس

كاهش مي دهد.

عراق نيازي به دايه هاي آلوده ندارد
ــمخاني با قدرداني از مردم مسلمان عراق اعم از شيعه،  ش
ــني و كرد كه با هوشياري شناخت دقيق فتنه گري بيگانه با  س
اتحاد و همدلي به درخواست هاي مراجع و علماي ديني پاسخ 
مثبت داده و به دفاع از كشور خود پرداخته اند، افزود: تاريخ نشان 
ــور و  ــتقالل كش مي دهد كه ملت بزرگ عراق براي حفظ و اس

اعمال خواست و اراده خود هيچ گاه نيازمند دلسوزي دايه هاي 
ــك تهديدات  ــوده، اما مدعي مهربان تر از مادر نبوده و بي ش آل

تروريسم اخير را چون گذشته پشت سر خواهد گذارد.
ــده از  ــا فريبكارانه خواندن برخي اظهارات اعالم ش وي ب
ــوي مقامات آمريكايي درخصوص كمك اين كشور براي  س
ــال تهديد امنيت ملي  ــدات داعش در عراق، احتم ــع تهدي دف
ــاخته را مانند برخي  ــوي گروه هاي آمريكا س ــور از س اين كش
رخدادهاي اخير يادآور شد و گفت: به طور قطع نبايد از عوامل 
ــور عراق  ــت صحنه ايجادكننده تهديدات و ناامني در كش پش

انتظار مساعدت و كمك داشت.
ــي دفتر  ــي، معاون سياس ــد ابوطالب ــوي ديگر حمي از س
ــي اعالم كردن  ــروز در توئيتر خود با منتف ــور دي رئيس جمه
ــت: ايران  ــته اس دخالت نظامي ايران و آمريكا در عراق، نوش
ــورهايي هستند كه از منظر قدرت منطقه اي  و آمريكا تنها كش

مي توانند بحران عراق را صلح آميز سامان دهند.

دوشنبه 26 خرداد 1393 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

 آيت اهللا يزدي: نسبت به مسائل كشور 
بي تفاوت نباشيم

آيت اهللا يزدي در ديدار اعضاي هيات رئيسه مجمع عمومي 
ــين حوزه علميه قم با تاكيد بر اين كه نبايد نسبت  جامعه مدرس
ــيم، اظهار كرد: اگر  ــور و منطقه بي تفاوت باش ــائل كش به مس
به مساله اي در كشور و منطقه برخورد كرديد كه بايد در قبال آن 
موضعگيري كنيد؛ اين كار را انجام دهيد. به گزارش ايرنا، رئيس 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم افزود: درباره مباحث حوزوي بايد 

اصالحاتي انجام شود و شما در اين باره طرح و برنامه بدهيد.
 رئيسي: برخي از جايگاه وكالت 

سوء استفاده مي كنند
ــي، معاون اول قوه قضاييه در نشستي خبري  ابراهيم رئيس
ــود، اظهار  ــا تاكيد بر اين كه بر امر وكالت، حتما بايد نظارت ش ب
ــت  ــتفاده مي كنند كه نياز اس كرد: افرادي از اين جايگاه سوءاس
سازوكاري جامع تهيه شود تا نظارت را كامل كند. به گزارش مهر، 
وي با بيان اين كه اين نظارت سلب استقالل وكيل نيست، افزود: 

مگر نظارت روي قاضي، استقالل قضات را سلب مي كند؟ 
ديدار جهانگيري و  بان كي مون

معاون اول رئيس جمهور كه براي حضور در اجالس گروه 
77 به بوليوي رفته است با بان كي مون، دبيركل سازمان ملل 
ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري با 
اشاره به جنايات و خشونت طلبي هاي صورت گرفته در سوريه 
ــوي گروه هاي تروريستي گفت: جامعه جهاني و  و عراق از س
بخصوص سازمان ملل بايد در اين زمينه جدي تر عمل كند تا 

گفت وگو جايگزين ترور و افراطي گري شود.

ــران و 5+1  ــته اي اي ــاي هس ــم گفت وگوه دور پنج
ــود كه  ــق جامع در حالي امروز آغاز مي ش ــراي تدوين تواف ب
ــورهاي عضو  ــاي دوجانبه ايران با برخي از كش گفت وگوه
ــفاف تري را براي اين دور از گفت وگوها  اين گروه، فضاي ش

فراهم كرده است. 
ــه گزارش ايرنا، تاكنون چهار دور گفت وگو براي تدوين  ب
ــده و وين، پايتخت  ــن ايران و 1+5 برگزار ش ــند نهايي بي س

اتريش، از امروز تا جمعه ميزبان دور تازه گفت وگوهاست.
ــران و 1+5 كه  ــاي قبلي اي ــه گفت وگوه ــس از آن ك پ
ــد، بي نتيجه ماند، ايران  ــت در وين برگزار ش اواخر ارديبهش
ــدار كردند تا  ــه صورت دوجانبه دي ــي اعضاي 1+5 ب و برخ
ديدگاه هاي طرفين به يكديگر نزديك تر شود و البته آن طور 
ــد اختالفات هنوز  ــورمان گفته ان ــه مذاكره كنندگان كش ك

پابرجاست. 
ــنبه  ــاي دوش ــورمان روزه ــده كش ــات مذاكره كنن هي
ــنبه با  ــته با هيات آمريكايي و روز چهارش ــنبه گذش و سه ش

هيات هاي فرانسوي و روسي ديدار و گفت وگو كرد. 
ــات ايراني با نمايندگان  ــب هم هي در همين ارتباط ديش

آلمان كه به تهران آمده اند، ديدار و رايزني كرد.

تركيب تيم مذاكره  كننده ايراني در مذاكرات وين 5
ــاس گزارش ها قرار است محمدجواد ظريف، وزير  بر اس
ــتون، مسئول سياست  ــورمان و كاترين اش امور خارجه كش
ــر ميز ناهار در محل  ــي اتحاديه اروپا، ظهر امروز بر س خارج
دفتر نمايندگي دائم ايران در سازمان هاي بين المللي در وين 
در خصوص آغاز مذاكرات و هماهنگي هاي الزم به گفت وگو 

بنشينند.
ــاون امور  ــيدعباس عراقچي مع ــزارش فارس، س ــه گ ب
ــاون اروپا و  ــي، مجيد تخت روانچي مع ــي و بين الملل حقوق
ــي و بين المللي  ــد بعيدي نژاد مديركل سياس ــكا و حمي آمري
ــاور وزير امور خارجه،  وزارت امور خارجه، داوود محمدنيا مش
محمد اميري مديركل امور پادمان هاي سازمان انرژي اتمي 
ــازمان انرژي  ــت س ــان رحيميان مديركل حوزه رياس و پژم
ــته اي ايران را تشكيل  اتمي، اعضاي تيم مذاكره كننده هس

ــين  ــاوران حقوقي از جمله اميرحس مي دهند. يك تيم از مش
ــده ايراني را  ــاز نيز تيم مذاكره كنن ــيد ممت زماني نيا و جمش

همراهي مي كنند.
ــب تيم مذاكره كننده طرف  ــاس اين گزارش، تركي بر اس
ــط ژاك اوديبر، مديركل  ــت و فق ــابق اس مقابل همچون س
ــين وزارت خارجه فرانسه جاي خود را به نيكال دوريوير  پيش

داده است.

تصميم ايران و 1+5 براي شروع نگارش متن توافق
ــيدعباس عراقچي، عضو  ــتانه شروع مذاكرات، س در آس
ــد تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان ديروز با حضور  ارش
ــت خارجي، گزارشي را  از  ــيون امنيت ملي و سياس در كميس
مذاكرات اخير ميان ايران و برخي اعضاي 1+5 به نمايندگان 

ارائه كرد.
ــخنگوي  ــيني، س ــين نقوي حس ــه گزارش مهر، حس ب
ــل از عراقچي اظهار كرد: هردو  ــيون امنيت ملي به نق كميس
ــنبه (امروز)  ــت روز دوش طرف تصميم قطعي دارند از نشس

نگارش متن توافق آغاز شود.
ــاره به مذاكرات  ــيني، عراقچي با اش ــه گفته نقوي حس ب
دوجانبه با طرف آمريكايي گفت ما ابتدا ترديد داشتيم كه آنها 
مايل به دستيابي به توافق تا سي ام تير باشند. در اين مذاكره 
ــئول تيم آمريكايي  ــه قائم مقام وزارت خارجه آمريكا مس ك
ــتيم تا در  ــا اعالم كردند كه ما مصمم هس ــود، آمريكايي ه ب
وقت شش ماهه يعني بيستم جوالي (آخر تير) توافق نهايي 
انجام شود. آمريكايي ها شرايط بعد از بيستم جوالي را به نفع 

مذاكرات نمي دانند.
ــي در ادامه گفت كه از نظر  ــيني گفت: عراقچ نقوي حس
ــخت است و هنوز  ــترك س ــيدن به نكات مش محتوايي، رس
ــرفت خاصي صورت نگرفته، ولي مواضع طرفين كامال  پيش
شفاف و خط قرمز طرفين مشخص شده، ولي تصميم گيري 

در مورد هيچ موضوعي صورت نگرفته است.
ــيون امنيت ملي اظهار كرد: به گفته  ــخنگوي كميس س
ــيم بايد  ــتم جوالي به توافق نهايي نرس عراقچي اگر تا بيس
روي تمديد بحث كنيم. موضوعات ميزان غني سازي، تعداد و 
نوع و نسل سانتريفيوژها، آب سنگين اراك، كيفيت تحقيقات 
ــا از جمله موضوعات  ــته اي، نحوه و زمان لغو تحريم ه هس

اصلي است كه دو طرف به نكته مشترك نرسيدند.
ــرده كه به  ــيني، عراقچي تاكيد ك ــوي حس ــه گفته نق ب
ــده بحث درباره سيستم دفاعي كشور  طرف مقابل اعالم ش
ــت و ايران خواستار لغو  ــك هاي دوربرد، خط قرمز اس و موش
ــاي دولت و كنگره آمريكا)  ــام تحريم ها (اعم از تحريم ه تم

بعد از توافق است.
ــن گفت:  ــت ملي همچني ــيون امني ــخنگوي كميس س
ــراض نمايندگان  ــيون، اعت ــه، رئيس كميس در ابتداي جلس
ــه عدم حضور  ــبت ب ــر امورخارجه را نس ــوال كننده از وزي س
ــي و  ــي قدوس ــد و كريم ــرح كردن ــيون مط او در كميس
ــن علني ــان به صح ــاع سوال ش ــتار ارج ــري خواس  دواتگ

 مجلس شدند.

 رئيس جمهور، ديروز در ديدار وزير روابط و همكاري هاي 
بين المللي آفريقاي جنوبي با قدرداني از مواضع آفريقاي جنوبي 
در قبال فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، تصريح كرد 
امكان پذير  تهران  عليه  ناعادالنه  تحريم هاي  ادامه  كه 
نيست و شركت هاي غربي هم اكنون در حال مذاكره و عقد 

قراردادهاي همكاري با ايران هستند.
ــازمان تحريم غلط و  ــا تأكيد بر اين كه س ــن روحاني ب حس
غيرعادالنه اي كه كشورهاي غربي عليه ايران ايجاد كردند دچار 
ــكالت فراواني شده است، تصريح كرد: جمهوري اسالمي  مش
ــران آمادگي دارد تا در چارچوب قوانين و مقررات بين المللي،  اي

مذاكرات هسته اي خود با گروه 1+5 را به نتيجه نهايي برساند.
ــترك دو كشور براي  ــتعدادهاي بالقوه مش روحاني به اس
ــي قوي ميان  ــاره  و اظهار كرد: اراده سياس ــعه روابط اش توس
ــترش روابط  ــت و ملت ايران و آفريقاي جنوبي براي گس دول
ــي، فرهنگي  ــا در تمامي زمينه ها از جمله سياس و همكاري ه
ــطح  ــود دارد. وي ضمن تاكيد بر ارتقاي س ــادي وج و اقتص
همكاري ها در زمينه نفت و معادن ميان دو كشور، تصريح كرد: 
ــور بيش از پيش گسترش يابد، بايد  براي اين كه روابط دو كش
ــهيالت و بسترهاي الزم براي فعاليت ها و همكاري هاي  تس

ميان بخش خصوصي دو كشور را فراهم آوريم.

 تروريسم زاييده قدرت هاي غربي است
ــاله خشونت، افراطي گري و تروريسم  وي همچنين مس

ــعه و  ــورهاي در حال توس ــل بزرگ براي كش ــك معض را ي
ــت و گفت: ايران آمادگي دارد تا در زمينه مسائل  جهان دانس
منطقه اي و جهاني با آفريقاي جنوبي همكاري نزديك داشته 
ــم و افراطي گري را زاييده اقدامات  ــد. روحاني، تروريس باش
ــورهاي غربي  ــت و گفت: قطعا كش قدرت هاي غربي دانس
ــتي دچار مشكالت  ــوي اين گروه هاي تروريس در آينده از س

فراواني خواهند شد.
ــتار  ــند خواندن كش ــت و ناپس ــور ضمن زش رئيس جمه
انسان هاي بي گناه از سوي تروريست ها و گروه هاي افراطي 
ــورهاي در حال توسعه  در اقصي نقاط جهان، بر همكاري كش

و جنوبـ  جنوب در اين زمينه تاكيد كرد. 
ــعه،  ــورهاي بويژه در حال توس ــي گفت: معتقدم كش روحان
ــر و افراطي گري بايد به  ــونت، فق ــم، خش براي مبارزه با تروريس
ــرايط  لحاظ فرهنگي، اقتصادي، امنيتي، اطالعاتي و حتي در ش
لزوم عملياتي با هم همكاري كنند. انكوانا ماشابانه وزير روابط و 
همكاري هاي بين المللي آفريقاي جنوبي نيز در اين ديدار  با ابراز 
ــندي از تحريم هاي ناعادالنه عليه ايران تاكيد كرد: اين  ناخرس
تحريم ها، كشور آفريقاي جنوبي و كل منطقه آفريقا را تحت تاثير 
قرارداده و با مشكالت فراواني روبه رو ساخته كه بايد با همكاري 

مشترك به راهكاري براي حل اين معضل دست يابيم.
ــح كرد: دولت و ملت آفريقاي جنوبي از مذاكرات  او تصري
ــته اي ميان ايران و گروه 1+5 و نتايج خوبي كه به  دست  هس

آمده حمايت مي كند.

پنجمين رويارويي ايران و 1+5 براي توافق نهايي 

روحاني: شركت هاي غربي درحال عقد قرارداد با ايران هستند

حدادعادل: رئيس جمهور با نظريه حاكميت دوگانه مقابله كرده است

ادعاي همكاري ايران وآمريكا در عراق غيرواقعي است 
دبير شوراي عالي امنيت ملي: 

عراقچي:  آمريكايي ها براي دستيابي به توافق تا پايان تير مصمم هستند

وزير امور  بين المللي آفريقاي جنوبي، تحريم ايران را به زيان آفريقا دانست 

 شمخاني با تكذيب برخي شايعات مبني بر همكاري ايران و آمريكا در مبارزه با داعش گفت:  اين موضوعات كاركرد جنگ رواني دارد/ عكس: ايرنا

روايت پزشكيان و شريعتمداري 
از حوادث88

ــنبه شب ميزبان مسعود پزشكيان،  برنامه «نگاه يك» ش
ــين  ــات و نماينده كنوني مجلس و حس ــر دولت اصالح وزي
ــئول روزنامه كيهان بود. اين مناظره  شريعتمداري، مديرمس
ــالمي از  ــاالري در جمهوري اس ــي مردم س  با موضوع بررس

شبكه اول سيما به صورت زنده پخش شد.
ــت كه  ــن برنامه گفت: «عدالت اين اس ــكيان در اي پزش
آدم هاي باتجربه را انتخاب كنيم؛ اگر فردي حزب اللهي بدون 
تخصص باشد، مناسب نيست؛ بلكه بايد متخصص هم باشد 
و بدون تجربه نبايد انتخاب شود.» او تاكيد كرد: بعد از انقالب 

نتوانسته ايم عدالت اداري را اجرا كنيم.
به گزارش شفاف، اين نماينده مجلس اظهار كرد: ما 35 سال 
است كه دنبال مقصر هستيم، اما مشكلي را حل نكرديم. نبايد افراد 
را تخريب كنيم. آيا مي شود بعد از 35 سال همه جاسوس و فتنه گر 
باشند؟ بايد مشكل در ساختار را حل كرد، نه اين كه به افراد حمله 
ــريعتمداري هم در ادامه گفت: انقالب اسالمي فرزندان  كنيم. ش
خود را نمي خورد، چون نسخه دست مردم است؛ انقالب فرزندان 
ناخلف را طرد مي كند و مردم نظام را قبول دارند. اگر اشكالي هست، 
ــفاف ترين نوع  راه حل را در داخل نظام مي بينند. او ادامه داد: ما ش
انتخابات در دنيا را داريم و تخلفي كه بتواند مسير انتخابات را عوض 
ــت، اما در فتنه88، با وجودي كه راهكارهاي  كند، قابل انجام نيس
قانوني وجود داشت، برخي نامزدها به مسير ديگري روي آوردند. 

اين مسير طي نشد. به نظر من نبايد با فتنه گران مدارا كرد.
پزشكيان هم در پاسخ بيان كرد: حتي اگر شخصي مجرم 
ــيلي بزنيد، قاضي بايد تصميم  ــد، باز حق نداريد حتي س باش
ــا آخر عمر كه  ــود. ت ــه اندازه جرم بايد مجازات ش ــرد و ب بگي
نمي شود جرم ادامه داشته باشد. مجرم بايد در دادگاه صحبت 
كند، نه اين كه يك عده بگويند تو كارهايي را انجام دادي. بايد 

حرف دو طرف را شنيد و يكطرفه نبايد سخن گفت.
مديرمسئول كيهان هم پاسخ داد: فتنه گران جرم مشهود 
ــوال نبردند؟ آيا  انجام دادند. آيا اينها جمهوريت نظام را زير س

اينها به ساحت اباعبداهللا توهين نكردند؟
پزشكيان اما ادامه داد: بايد بگذاريم طرف مقابل هم سخن 
بگويد و حق دفاع از خود داشته باشد. مگر مي شود همه را متهم 

كرد كه با امام حسين(ع) مشكل دارند؟ 
ــريعتمداري هم در پاسخ به پزشكيان بيان كرد: اگر در  ش
ــمت ما چند رسانه هست، آن طرف صدها رسانه هست كه  س

حرف هاي شما را مي زنند؛ همه حرف ها زده شده است.

ــنبه  ــه روز ش ــي از حاضران در جلس ــادل كه يك حدادع
رئيس جمهور با نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري يازدهم 
ــتيم و  ــه گفت:گفت وگو هاي خوبي داش بود، درباره اين جلس
درمجموع اين جلسه ابتكار خوبي از سوي رئيس جمهور بود.

ــه  ــر، غالمعلي حدادعادل افزود: در اين جلس ــه گزارش مه ب
ــد. درباره خود انتخابات هم صحبت كرديم.  خاطراتي يادآوري ش
ــه پيام وحدت ملي براي مردم ايران داشت و بايد  در واقع اين جلس
بابت نعمت هايي كه وحدت نصيب ملت ايران كرده، از جمله نعمت 

ــكر كنيم. رئيس فراكسيون اصولگرايان مجلس  امنيت، خدا را ش
ــاعت با آقاي رئيس جمهور صحبت هاي  گفت: بعد از نماز نيم س
دوستانه اي داشتيم و من شخصا آرزومندم جناب آقاي دكترروحاني 

در وظيفه سنگيني كه برعهده دارند موفق شوند.
وي با يادآوري يكي از توطئه هاي دشمنان، اظهار كرد: يكي از 
نظريه هايي كه از سوي بيگانگان براي مخالفت با انقالب ترويج 
مي شود، نظريه حاكميت دو گانه است و آنها بسيار عالقه مندند 
ــور وانمود كنند كه در ايران، رهبر معظم انقالب يك نظر  اين ط

ــد و دولت و رئيس جمهور يك نظر ديگر. حدادعادل با بيان  دارن
اين كه در دوره هاي گذشته، برخي در كشور اين نظريه را تكرار 
مي كردند، افزود: خوشبختانه آقاي روحاني با تائيد رهنمودهاي 
رهبري و بيان سخنان احترام آميز نسبت به ايشان، با اين توطئه 
ــيون اصولگرايان مجلس گفت:  مقابله كرده اند. رئيس فراكس
اميدوارم ايشان در عمل هم موفق شوند و بتوانند با تحقق عملي 
رهنمودهاي رهبري، اين نظريه ضد انقالبي حاكميت دوگانه را 

نفي و بطالن آن را در عمل ثابت كنند.
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