
ادامه از صفحه اول
وي در بخش ديگري از نشست خبري خود با تاكيد بر اين كه 
ــت،  در همه فعاليت ها، اصل بر تكيه به توان و ظرفيت داخلي اس
گفت: اما در كنار ظرفيت هاي داخلي بايد از ظرفيت هاي خارجي 
هم كمك بگيريم. روحاني اظهار كرد: اگر تحريم ها برداشته شود 
ــرمايه گذاري ها روان تر مي شود و در صورت به نتيجه رسيدن  س

مذاكرات، روند ايجاد شغل بهبود مي يابد.
ــكل  ــت، مش  البته نمي خواهم بگويم اگر تحريم ادامه داش
تحريم را برطرف نمي كنيم، اما رفع تحريم به اشتغالزايي كمك 
مي كند. وي با اشاره به توافق موقت ايران و 1+5 كه حدود يك 
ــد، گفت: گروه 1+5 به تعهداتي كه در  ماه ديگر به پايان مي رس
ــب اين توافق نامه داده، عمل كرده و تمام پول هايي كه قول  قال
ــده است. رئيس جمهور  ــاب كشورمان واريز ش داده بود به حس
ــدن بخش هايي از  ــي كه مبني بر اجرايي نش ــد كرد مطالب تاكي

توافقات منتشر مي شود، دروغ است.

 توضيح درباره تماس هاي ايران و آمريكا
ــري، نماينده يكي از  ــت خب ــش ديگري از اين نشس در بخ
ــده مبني بر اين كه اوباما  ــانه ها پرسيد: آيا شايعات منتشر ش رس
ــراي رئيس جمهور  ــيش آمريكايي پيغامي ب از طريق يك كش
ــخ داد: اگر قرار  ــت كه روحاني پاس ــتاده، صحيح اس ايران فرس
ــود از طريق نامه  ــد پيامي ميان من و آقاي اوباما رد و بدل ش باش
ــه برخي از تماس هايي  ــورت مي گيرد. وي به عنوان مثال ب ص
ــته برقرار شده اشاره كرد و گفت: ابتدا رئيس جمهور  كه در گذش
ــخ آن داده شد و بعد در  ــت كه پاس آمريكا براي من نامه اي نوش
موردي من براي آقاي اوباما نامه اي نوشتم كه ايشان پاسخ داد و 
 در مقطعي ديگر پيامي از سوي رئيس جمهور آمريكا فرستاده شد

 كه جواب داده شد. رئيس جمهور گفت: در حال حاضر نيز در قالب 
مذاكرات هسته اي، گفت وگوهايي ميان ايران و آمريكا صورت 
ــرد و بنابراين راه هاي زيادي براي انتقال پيام وجود دارد و  مي گي

نيازي به روش هاي پيچيده نيست.
خبرنگار ديگري به تحوالت اخير و اقدامات گروه تروريستي 
داعش اشاره كرد و پرسيد آيا ايران حاضر است در رفع اين معضل 

با آمريكا همكاري كند؟
ــخ به اين پرسش ابتدا پيش زمينه هاي  رئيس جمهور در پاس
تحوالت عراق را تشريح كرد و گفت: مساله اصلي اين است كه 
تروريسم، دموكراسي را تحمل نمي كند و نتايج انتخابات عراق، 

تروريست ها را عصباني كرده است.
ــت در انتخابات را با تروريسم  وي با بيان اين كه نبايد شكس
ــقوط موصل را نمي توان به معني حركت  جبران كنند، گفت: س
ــت بلكه هماهنگي هاي  ــتي دانس موفق يك گروهك تروريس
ــري دارد و  ــاي ديگ ــت پرده ه ــورت گرفته و پش ــري ص ديگ

شكست خوردگان در منطقه به سالح و كشتار متوسل شده اند.
روحاني اظهار كرد: داعش در حد و اندازه اي نيست كه بتواند 

موصل را بگيرد و اگر بخوبي دفاع مي شد اين گروه نمي توانست 
كاري از پيش ببرد. داعش با استفاده از مشكالت روحي و رواني 

ايجاد شده، توانست اقدامات اخير را انجام دهد.
ــتم و  ــايه عراق هس ــت و همس رئيس جمهور گفت: ما دوس
ــت  ــور داريم، اما تا امروز از ما درخواس روابط نزديكي با اين كش
خاصي براي كمك به اين موضوع نشده است و اگر در چارچوب 
قواعد بين المللي، درخواست رسمي دولت و ملت عراق به ما ارائه 

شود، ما براي كمك آماده ايم.
ــران اطمينان مي دهم ملت  ــي اظهار كرد: به ملت اي روحان
عراق قادر است به تنهايي، تروريسم را دفع كند و فتواي آيت اهللا 

سيستاني در اين زمينه بسيار مهم است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره اين كه آيا ايران براي سركوب 
ــت ها ممكن است دست به حضور نظامي و ارسال  اين تروريس
ــتي و يا هر گروه  نيرو به عراق بزند، گفت: اگر اين گروه تروريس
تروريستي ديگري به مرزهاي كشور ما نزديك شود و ما احساس 

تهديد كنيم، قطعا برخورد مي كنيم.
رئيس جمهور گفت: كمك كردن به يك كشور با ورود كردن 
به آن كشور، دو قضيه متفاوت است؛ بحث ورود به عراق يا كشور 
ديگري مطرح نبوده و جمهوري اسالمي ايران از ابتدا هيچ مورد 
مشابهي نبوده كه نيروهايش را وارد كشور ديگري كند و در آينده 

هم بعيد مي دانم كه چنين موردي واقع شود.
ــن  ــه هاي فعاليت داعش گفت: روش ــي در مورد ريش روحان
ــت كه گروهك هاي تروريستي از طرف كشورهاي خارجي  اس
حمايت مي شوند و برخي كشورهاي منطقه از نظر مالي و برخي 
ــورهاي منطقه از نظر تسليحاتي و برخي كشورهاي غربي  كش
هم از نظر سياسي، تبليغاتي، مالي و تسليحاتي به اين گروهك ها 
ــورها  ــمي يكي از كش كمك مي كنند.وي افزود: يك مقام رس

ــت ها در سوريه  مي گفت كه اروپايي ها اميدوارند تمامي تروريس
ــد كه آنها بخواهند به كشورهايشان  ــته شوند و روزي نرس كش
ــد از  ــته باش در اروپا بازگردند و اگر چنين نقل قولي صحت داش

دورويي هاي بزرگ تاريخ است.
رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه تروريسم، دامن حاميانش را 
خواهد گرفت، اضافه كرد: تروريست هاي عراق از سوريه آمدند 
ــبت به تحوالت اخير  ــورهايي كه االن نس و برخي از همين كش

نگران هستند در سوريه از تروريست ها حمايت كردند.
ــاره به نقل قول يكي از مقامات آمريكايي مبني بر  وي با اش
ــت هاي سوريه سالح هاي مرگبار  اين كه آمريكا براي تروريس
ــم كه آمريكا و  ــت: ما همواره تاكيد كرده اي ــتاد، گف خواهد فرس
ــورها نبايد از تروريسم حمايت كنند و بايد براي مبارزه  ديگر كش

با تروريسم در حرف و عمل، يكرنگ بود.
ــكاري با آمريكا براي مبارزه با  روحاني همچنين درباره هم
ــور  ــت هاي داعش گفت: در عراق، فعال دولت اين كش تروريس
مشغول مبارزه با تروريست هاست و هنوز فعاليتي از سوي آمريكا 
نديده ايم. هر زمان كه آمريكايي در اين زمينه وارد شدند آن وقت 

مي توان نشست و تصميم گرفت كه چه كنيم.
بخشي از نشست خبري ديروز هم به مسائل داخلي و موضوع 

اقتصادي اختصاص داشت.
ــيد فعاليت هاي دولت در  ــگاري از رئيس جمهور پرس خبرن
ــد و  ــادي چه زماني براي مردم ملموس خواهد ش عرصه اقتص
مشكل گراني تا چه زماني ادامه خواهد داشت. رئيس جمهور در 
پاسخ به اين پرسش گفت: تورم در گذشته رشدي فزاينده  داشت 

و ما جلوي اين رشد را گرفته ايم.
وي با بيان اين كه دولت به دنبال تك رقمي كردن تورم است، 
اظهار كرد: مشكل ما اين است كه همزمان با اين كه مي خواهيم 

رونق ايجاد كنيم، مراقبيم از بانك مركزي استقراض نكنيم.
ــاره به كارشناسي هايي كه در دولت براي  رئيس جمهور با اش
موضوعات اقتصادي انجام مي شود، اظهار كرد: من با تصميمات 
ــات مختلفي  ــراي تصميم گيري، جلس ــم و ب ــبه مخالف يكش
ــراوان، تصميم مي گيريم. ــي هاي ف مي گذاريم و پس از بررس

ــال من در موضوع يارانه ها، نظر  ــي ادامه داد: به عنوان مث روحان
ــم اقتصادي دولت، چيز  ــتم، اما وقتي ديدم نظر تي ديگري داش

ديگري است، از نظرم گذشتم و نظر آنها را پذيرفتم.
ــش زا را از اولويت هاي  ــز از تصميم گيري هاي تن وي پرهي
دولت دانست و گفت: ثبات و آرامش از دستاوردهاي دولت است.

ــت اشتباه  ــتيم و ممكن اس رئيس جمهور افزود: ما معصوم نيس
ــتباهي كرديم به مردم مي گوييم و عذرخواهي  كنيم، اما اگر اش
ــتباه خود را نپذيرد هرگز ترقي نمي كند. ــي كه اش مي كنيم. كس

ــردم داده، پايبند  ــان اين كه به وعده هايي كه به م ــي با بي روحان
ــت، اظهار كرد: به آينده و حل مشكالت كشور اميدوارم و به  اس
ــيم  وعده هايم عمل مي كنم.وي افزود: اگر همه در كنار هم باش
ــار هم قرار  ــه قوه در كن ــود و هر س ــكاف ايجاد ش و نگذاريم ش
گيرند و ارشادات رهبري مستدام باشد، مشكالت مرتفع خواهد 
ــد.رئيس جمهور ادامه داد: بايد گذشته ها را كنار بگذاريم و به  ش
ــته ها را به ياد نياوريم. يك زماني،  آينده نگاه كنيم. اين قدر گذش
ــر از آن بگذريم.روحاني تاكيد كرد: در اين  ــد، ديگ يك كاري ش
كشور هر كسي مرتكب جرمي شود قوه قضاييه بايد با او برخورد 
ــي برخورد نكرد و او را دستگير نكرد، بنابراين  كند، اما اگر با كس
چنين فردي پاك است.رئيس جمهور در پاسخ به پرسشي درباره 
ــهروندي هم گفت: منشور حقوق شهروندي با برخي  حقوق ش
ــيده و من و مشاورانم بايد يك بار آن را  ــتم رس اصالحات، به دس

بخوانيم و نهايي كنيم كه اميدوارم تا دو ماه آينده نهايي شود.

تذكر رئيس جمهور به برخي رسانه ها
رئيس جمهور در بخش ديگري از نشست خبري ديروز خود 
ــازنده حمايت مي كند، گفت: ما  با تاكيد بر اين كه دولت از نقد س

مي خواهيم هر كسي حرفي مي زند با شناسنامه باشد.
ــد كار حزبي كنند و  ــه نهادهاي ملي نباي ــا بيان اين ك وي ب
ــاد توصيه  ــند، اظهار كرد: به وزارت ارش ــيون دولت باش اپوزيس
مي كنم به سرعت به هر حزب و گروهي كه به دنبال ايجاد رسانه 
ــت مجوز بدهد.روحاني اظهار كرد: كار حرفه اي رسانه اي با  اس
ــال گذشته به  ــت؛ من در يك س جنگ رواني كامال متفاوت اس
ــانه ها كه تفاوت اين دو مقوله را ناديده گرفتند، حرفي  برخي رس
نزدم، اما در آينده به عنوان رئيس جمهور و مجري قانون اساسي 
آن وضع را تحمل نمي كنيم.رئيس جمهور همچنين در پاسخ به 
پرسش خبرنگاري درباره تغيير فرمانداران گفت: تمام مسئوالن 
ــتراتژي دولت بدانند و  ــود را مطيع و مجري اس ــي بايد خ اجراي
ــداران و فرمانداراني را كه با  ــتانداران مي خواهم بخش من از اس

سياست هاي دولت هماهنگ  نيستند، تغيير دهند.

يكشنبه 25 خرداد 1393 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

حجاريان: ستاد روحانى ناهماهنگ است
ــب، در گفت وگو  ــان از چهره هاي اصالح طل ــعيد حجاري س
ــال  ــت جمهوري س ــرق، به تحليل انتخابات رياس با روزنامه ش
ــت كه احمدي نژاد و تحريم ها از  ــته اس ــته پرداخته و نوش گذش
عوامل پيروزي روحاني بودند. او در اين گفت وگو تاكيد كرده كه 
ناهماهنگي در ستاد روحاني زياد است و افزوده كه روحاني فاقد 
سازوكاري براي پاسخگويى ارتباطات اجتماعي است.  روحانى 
نبايد مردم را از دست بدهد و بايد تمام كوشش خود را انجام دهد تا 
پايگاه راى اش را حفظ كند. وى مى افزايد: خيلى از اصولگراها به 

ايشان راى دادند، روحانى هم كه نگفته بود اصالح طلب است.
ظريف: همين هفته مي توان به توافق رسيد

ــورمان در  ــور خارجه كش ــف، وزير ام ــواد ظري محمدج
يكصدوپنجاهمين نشست برگدورف در جمع برخي مقامات 
و انديشمندان آلماني با تشريح دستاوردهاي هسته اي ايران 
ــش قدرت جهاني اعالم كرد كه «اكنون ديگر  خطاب به ش
ــز مذاكرات  ــال 2005 به مي ــنهادهاي س نمي توانيد با پيش
بياييد... ديگر نمي توان از غني سازي نمادين صحبت كرد.» 
به گزارش تسنيم، او افزوده است: مي توانيم تا بيستم جوالي 
(آخر تير) به توافق برسيم و حتي مي توانيم در گفت وگوهاي 
ــتي واقعيت ها  ــيم، اما بايس هفته جاري در وين به توافق برس
ــته و حقوق ايران را محترم  را ببينيد و توهمات را كنار گذاش
ــود روابط با رياض هم گفته  ــماريد. او همچنين درباه بهب بش
ــام داده، ولي  ــراي بهبود روابط انج ــران اقداماتي ب ــه «اي ك

سعودي ها تمايلي به حل مساله از خود نشان نمي دهند.»
ــته اي  ــيدعباس عراقچي، عضو تيم هس ــن س همچني
ــگاه خبرنگاران، ادعاي برخي  كشورمان در گفت وگو با باش
رسانه هاي غربي را در مورد اين كه ايران خواستار تمديد شش 
ــت رد كرد و گفت كه ما همچنان حصول  ماهه مذاكرات اس
ــوالي را ممكن مي دانيم و  ــتم ج توافق نهايي تا قبل از بيس

اراده سياسي الزم براي رسيدن به آن را داريم.
انصاري: عده اي دل مردم را خالي مي كنند

ــاره به  ــاري، معاون پارلماني رئيس جمهور با اش مجيد انص
برخي تخريب ها، اظهار كرد: عده اي در كشور سعي مي كنند دل 
مردم را خالي كنند و مدام به انتقاد از دولت مي پردازند. به گزارش 
ايسنا، وي در همايش اميد و انتظار در كرمان گفت: اين رفتارها 
ــالب در روز چهاردهم خرداد  ــر معظم انق ــت كه رهب در حاليس

فرمودند سنگ اندازي در برابر دولت، خود نوعي فتنه است.
نهاونديان، جايگزين  ابوطالبي نيست

محمد نهاونديان موضوع جايگزيني اش به عنوان نماينده 
ــايعه خوانده و به  ــازمان ملل را به جاي ابوطالبي، ش ايران در س
ــي براي نمايندگي ايران  ــت: جايگزين  ابوطالب فارس گفته اس
ــتم. برخي رسانه ها چندي پيش و پس از  ــازمان ملل نيس در س
ــت دولت آمريكا براي صدور رواديد به ابوطالبي نماينده  ممانع
ــده ايران براي حضور در سازمان ملل، از جايگزيني  معرفي ش
چهره هايي نظير محمد نهاونديان به جاي وي خبر داده بودند.
برادر آيت اهللا مهدوي كني: مردم دعا كنند

آيت اهللا باقري كني از مردم خواست براي سالمتي و شفاي 
آيت اهللا مهدوي كني دعا كنند. به گزارش واحد مركزي خبر، 
ــس خبرگان رهبري،  ــس از عيادت رئيس مجل وي ديروز پ
ــكان،  ــكان گفت: به گفته پزش درباره آخرين اظهارنظر پزش
همه كسالت هاي وي و مشكالت قلب و تنفس برطرف شده 
ــكالت  ــط با آن را قطع كرده اند، اما مش ــتگاه هاي مرتب و دس
ــت كه ان شاءاهللا شفاي عاجل عطا خواهد شد و  ديگري هس

خواهش مي كنم همه مردم براي وي دعا كنند.
ادامه جلسات اخوت سپاه و ارتش

رئيس سازمان بسيج مستضعفين در گفت وگو با «نسيم» 
تاكيد كرده كه براي استمرار پيروزي هاي انقالب بايد وحدت 
ــردار نقدي در همين باره به  ــتمرار داشته باشد. س نيروها اس
ــپاه و ارتش به شكل نمادين  ــات مشترك س برگزاري جلس
ــت: در  ــاره كرده و افزوده اس براي همدلي نيروهاي نظام اش

آينده نيز جلسات اخوت تكرار خواهد شد.
عمر 3 تا 5 ساله احزاب در ايران

محمد غرضي كه سال گذشته در جريان انتخابات رياست 
ــا فارس، بر اهميت  ــده بود در گفت وگو ب جمهوري نامزد ش
ــور تاكيد كرده و در همين حال با آسيب شناسي  ــعه كش توس
ــكل گيري احزاب در كشورمان، تصريح كرده است:  روند ش
ــور بوده اند دولت ها ساختند. جبهه  تمام احزابي را كه در كش
ــاخته شده اند.  ــوي دولت ها س ملي و نهضت آزادي نيز از س
ــاخته و هيچ حزبي بدون دولت بوجود  حزب توده را دولت س

نيامده است. عمر احزاب بين 3 تا 5 سال است. 
 برنده انتخابات92

 نه اصالح طلبان نه اصولگرايان
غالمرضا مصباحي مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در 
گفت وگو با ايسنا به تحليل نتيجه انتخابات سال گذشته پرداخته 
و تصريح كرده است كه آنچه در انتخابات رياست جمهوري سال 
ــته اتفاق افتاد، پيروزي جريان اصالح طلب نبود، همچنان  گذش
ــود. وي با بيان اين كه برخي  ــه پيروزي جريان اصولگرا هم نب ك
اصولگرايان تصور مي كردند جريان اصالح طلب مرده است، اين 
نگرش را اشتباه اصولگرايان ارزيابي كرد و با اين حال گفت كه اگر 
اصولگرايان دچار تكثر نامزد نبودند، در انتخابات پيروز مي شدند.

ورود ديوان محاسبات 
به بورسيه هاي غيرقانوني

جواد هروي، رئيس كميته آموزش عالي مجلس از ارسال 
ــيون اصل90 خبر  ــيه هاي غيرقانوني به كميس پرونده بورس
ــور و ديوان  ــي كل كش ــازمان بازرس داده و به ايرنا گفت: س
ــس به اين  ــي آن در مجل ــز همزمان با بررس ــبات ني محاس
ــيه هاي  ــا ورود پيدا كرده اند. وي تعداد دقيق بورس پرونده ه

غيرقانوني را 3002 دانشجو عنوان كرد.
فرانسه؛ بازنده بزرگ تحريم ايران

ــوي، مخالفت  ــزرگ فرانس ــركت هاي ب ــس از آن كه ش پ
ــاال نوبت به  ــالم كردند، ح ــورمان را اع ــم كش ــود با تحري خ
ــناي فرانسه رسيده كه  ــيون امور مالي مجلس س رئيس كميس
ــت  ــس، بازنده بزرگ تحريم ها عليه ايران اس ــد كند: پاري تاكي
ــي و اقتصادي فرانسوي نگران عقب  ــخصيت هاي سياس و ش
ماندن اين كشور در بازار ايران هستند.به گزارش ايرنا و به نقل 
ــه، فيليپ ماريني ابراز نگراني كرده است؛ فرانسه  از راديو فرانس
كه در اعمال تحريم ها عليه ايران جديت و پيگيري به خرج داده، 

كم كم از آلمان، ايتاليا و آمريكا عقب مي افتد.

ــروه داعش  ــتي گ ــا ادامه فعاليت هاي تروريس ــان ب همزم
ــدار داد «اگر به  ــت ها هش ــور به تروريس ــر كش ــراق، وزي در ع
ــدت تمام آنها را نابود  ــوند، با ش  محدوده مرزي ايران نزديك ش

خواهيم كرد.»
ــت  به گزارش مهر، عبدالرضا رحماني فضلي ديروز در نشس
ــاره به وقايع اخير در كشور  ــوراي اداري خراسان شمالي با اش ش
عراق و جنايت هاي گروه تروريستي داعش در اين كشور، تصريح 
ــت ها كمك  ــرد: ما به دولت و ملت عراق در برابر اين تروريس ك
ــت  ــم. البته اين كمك به منزله اعزام نيروي نظامي نيس مي كني
ــورت و راهنمايي  بلكه ما به رزمندگان عراقي در برابر داعش مش
ــي از حق آنها دفاع مي كنيم  ــم، در صحنه هاي بين الملل مي دهي
ــت ها مي بنديم. ــور خود را نيز روي اين تروريس و مرزهاي كش
ــران در كمك به  ــع غربي از نقش مهم ته ــان برخي مناب همزم
ــده كه   بغداد خبر دادند. نيويورك تايمز در همين زمينه مدعي ش
ــته همراه 12نفر از افسرانش به  ــپاه قدس هفته گذش فرمانده س
ــفر كرد تا به رهبري اين كشور درباره چگونگي مقابله با  عراق س

شبه نظاميان توصيه هايي كند.

مخالفت ايران با مداخله خارجي در عراق
ــورمان  ــخنگوي وزارت امور خارجه كش در همين رابطه س
ــه دخالت نظامي  ــالمي ايران با هرگون ــت جمهوري اس مخالف

خارجي در عراق را مورد تاكيد قرار داد.
ــت و آمادگي هاي الزم  ــه افخم افزود: عراق از ظرفي مرضي
ــم و  ــي در برابر عوامل تروريس ــوان و انگيزه مردم ــي و ت نظام

افراط گرايي برخوردار است. سخنگوي وزارت امور خارجه در 
ــخ به پرسش خبرنگاران درباره انتشار گزارش هايي  پاس
ــراق ضمن رد اين  ــرو از ايران به ع ــر اعزام ني ــي ب مبن
ــه اوضاع در عراق را  ــا، گفت: هر حركتي ك گزارش ه
ــراق و منطقه نبوده و مردم و  ــر كند به نفع ع پيچيده ت

دولت عراق از تمامي گروه هاي سياسي 
ــي در  ــي و دين ــاي مذهب و طيف ه
ــه تقابل با  ــترك ب ــه اي مش جبه
ــونت گرا، افراطي و  ــر خش عناص
ــتي خواهند پرداخت و ما  تروريس
ــير  ــم يقينا حركت در مس معتقدي
ــي، همراهي و  تقويت وحدت مل

ــتي جاري را به طور كامل  ــجام داخلي عراق بحران تروريس انس
مهار و توطئه ها را خنثي مي كند.

تشديد كنترل مرزها براي جلوگيري از ورود داعش
ــه كنترل مرزها را براي  ــده مرزباني نيز با اعالم اين ك فرمان
ــديد كرده ايم،  ــور تش ــري از ورود اعضاي داعش به كش جلوگي
ــرايط  ــت تعدادي از مهاجران عراقي به دليل ش گفت: ممكن اس

نامناسب اين كشور به ايران مهاجرت كنند.
سردار حســـين ذوالفقاري در حاشيه ديدار با رئيس ساختار 
ــازمان همكاري شانگهاي درخصوص  ضدتروريسم منطقه س
ــور با توجه به تحركات  ــات امنيتي در مرزهاي غربي كش اقدام
ــتي داعش در كشور عراق، گفت: در اين  اخير گروهگ تروريس
ــتان ها  ــوراي تامين اس ــاط اقدامات امنيتي الزم از جمله ش ارتب
تشكيل شده زيرا ممكن است اقدامات اخير اين گروه پيامدهاي 

مختلفي داشته باشد.
ــين فرمانده كل سپاه نيز در  ــالمي، جانش ــردار حسين س س
ــپاه كربالي مازندران گفت:  ــم توديع و معارفه فرمانده س مراس
ــوريه محصول اقدامات آمريكا و متحدان  ــدن مردم س آواره ش
ــده در عراق نيز حاصل بذر فتنه آنان  ــت و ناامني ايجاد ش آنهاس
ــت.وي بيان كرد: توطئه دشمنان در سرزمين هاي  در منطقه اس
ــاري براي  ــت و گرفت ــي مصيب ــود؛ ول ــالمي خنثي مي ش اس
ــلمانان باقي مي ماند.در همين حال در پي وقوع ناامني هاي  مس
ــورمان با ارائه توصيه هاي  اخير در عراق، وزارت امور خارجه كش
ــهروندان كشورمان كه قصد عزيمت به  مسافرتي، از تمامي ش
ــل از عزيمت هماهنگي هاي  ــت كرد قب عراق را دارند درخواس
ــازمان حج و زيارت انجام  الزم را با مراجع ذي ربط در س
ــاي تحت نظارت اين  ــق كاروان ه ــا از طري داده و تنه

سازمان به عراق سفر كنند.
اين در حالي است كه عالء الدين بروجردي، رئيس 
ــت خارجي  ــيون امنيت ملي و سياس كميس
مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، 
ــرد: اقدامات داعش قطعا با  پيش بيني ك

شكست مواجه خواهد شد. 
ــتي  وي افزود: گروهك تروريس
داعـــش از سوي نيروهاي مسلح 

عراق سركوب خواهد شد.

ــران تكفيري ها در منطقه و  ــدن بح همزمان با جدي تر ش
ــال اين گروه ها،  ــت هاي رياض در قب ــي انتقادات از سياس برخ
ــورمان به تحليل  ــته كش صادق خرازي از ديپلمات هاي برجس
ــتان پرداخته و گفته  ــبات ميان ايران و عربس ــي مناس و بررس
ــتان سعودي  ــت: به نظر من آقاي ظريف در ارتباط با عربس اس
ــت كه بايد با ايران  ــتان اس خيلي خوب عمل كرده؛ اين عربس
ــتان سعودي. ايران كاري نكرده اما  مدارا كند نه ايران با عربس
ــتان سعودي در مناطقي از ايران جنايت كرده است و بايد  عربس

پاسخگو باشد.
ــورهاي  ــو با مهر، با بيان اين كه در ميان كش وي در گفت وگ
ــوان برادر بزرگتر تعامل كنيم،  ــه چاره اي نداريم كه به عن منطق
ــتان انجام داد، بي آن كه  ــفر به عربس رئيس دولت دهم چهار س
ــخصيت مطرحي به ايران بيايد.  ــرف، رئيس دولت يا ش از آن ط

ــعودي در قبال  ــتان س ــان اين كه گرايش عربس ــرازي با بي خ
ــه يابي اين  ــت، به ريش ــرائيلي ها تندتر اس ــران از گرايش اس اي
ــت: عربستان سعودي  موضع گيري ها پرداخته و عنوان كرده اس
ــي دروني خود پيدا كرده و اقبال  ــتم سياس بحران جدي در سيس
ــتم سياسي آمريكا نسبت به عربستان  ــابق در سيس و حمايت س

كاهش پيدا كرده است.
صادق خرازي در جريان اين گفت وگو به مذاكرات هسته اي 
ــته اي وارد گام  ــت كه در مذاكرات هس ــز پرداخته و گفته اس ني
ــيدن به توافق نشده  و براي اين تصور هنوز  نهايي به مفهوم رس
ــاره به پيشينه روابط ايران و آمريكا اين  ــت. او با اش خيلي زود اس
ــته قريب به يك سال  ــت كه در دولت گذش را هم ادعا كرده اس
ــره مي كردند و باالترين  ــدي ايران و آمريكا در عمان مذاك و ان

سطوح نظام در جريان مذاكرات بودند.

هشدار وزير كشور به داعش:
نزديك محدوده مرزي ايران شويد، نابود خواهيد شد

خرازي: عربستان پاسخگوي جنايات خود باشد

پيام تسليت رهبر انقالب در پي 
درگذشت حجت االسالم فشاركي
ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس

ــلمين  ــالم والمس ــت حجت االس ــا صدور پيامي درگذش  ب
فشاركي را تسليت گفتند.

ــگاه  پاي ــزارش  گ ــه  ب
ــام  ــر مق ــاني دفت اطالع رس
معظم رهبري، متن پيام رهبر 

انقالب به اين شرح است:
بسم اهللا الّرحمن الّرحيم

ــا  ــت عالم پارس درگذش
ــالم  ــوم حــجت االس مرح
ــاج  ح ــاي  آق ــلمين  والمس
ــاركي  ــيخ رحمت اهللا فش ش
ــي از ادبيات عرب را  ــه اينجانب بخش ــت اهللا عليه را ك رحم
ــتفاده كرده ام، ــان اس ــهد مقدس از ايش  در حوزه علميه مش

 به خانواده محترم و عموم شاگردان و عالقه مندان به ايشان 
ــليت عرض مي كنم و علّو درجات آن مرحوم را از خداوند  تس

متعال مسألت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي
24 خرداد 1393

ــاركي از  ــلمين رحمت اهللا فش ــالم والمس حجت االس
ــام خميني(ره) و  ــاگردان مرحوم آيت اهللا بروجردي و ام ش
ــس حوزه علميه سميرم اصفهان بود كه پس از تحمل  موس
ــت. پيكر وي  ــالگي درگذش ــتاد و نه س رنج بيماري در هش
ــكري به سمت حرم  ــن عس ــجد امام حس روز جمعه از مس
مطهر حضرت فاطمه معصومه تشييع و پس از اقامه نماز از 
ــوي آيت اهللا مكارم شيرازي در صحن رضوي حرم مطهر  س

به خاك سپرده شد.

 

 خاتمي: موارد ناصوب را 
در هر دولتي بازگو كرده ايم

حجت االسالم سيداحمد خاتمي، عضو مجلس خبرگان 
ــتان فارس با  ــدي ياوران» اس ــري درگردهمايي «مه رهب
ــتر انتقاد  بيان اين كه برخي مي گويند ما در دولت فعلي، بيش
ــواب  را بازگو  ــر دولتي موارد ناص ــت: ما در ه ــم، گف مي كني
ــتباهات دولت هاي قبل  ــم. در مقابل انحرافات و اش كرده اي
ــم؛ در عين حال كه  ــود را بصراحت بيان كردي ــم انتقاد خ ه
ــا را هم ديديم.  ــق نزديم و خدمات آنه ــك بدبيني مطل عين
ــخن  ــي س به گزارش انتخاب، وي با بيان اين كه وقتي چالش
ــته باشند كه سخنانشان بي پاسخ  مي گويند، نبايد انتظار داش
ــا همان گونه كه بر مكتب ايراني نقد  ــي بماند، افزود: م منطق
داشتيم، منصفانه اين بيان را كه حكومت نبايد به زور مردم را 

به بهشت ببرد نيز نقد كرديم. 
امام جمعه موقت تهران با تمجيد از برنامه دولت در حوزه 
سالمت گفت: ديدار آقاي روحاني با خانواده شهدا نيز آفرين 
ــا اگر انتظار دارند هر چه مي گويند ما آفرين بگوييم،  دارد، ام

اين گونه نيست.

مناظره ها شور انتخاباتي را رقم زد
رئيس جمهور در نشست  با رقباي انتخاباتي:

روحانى در اولين سالگرد انتخابات رياست جمهورى يازدهم در نشست خبرى به سواالت خبرنگاران پاسخ داد / عكس: جام جم


