
ــد فضاي خارجي را  ــور با تاكيد بر اين كه باي رئيس جمه
ــت: من باز هم  ــادي فراهم كنيم، گف ــراي مبادالت اقتص ب
ــده است و  ــته ش ــه تحريم شكس به مردم قول مي دهم كاس
ــت اين كاسه شكسته را به  هيچ كس و هيچ بندزني قادر نيس

حالت اول برگرداند.
ــم  ــن روحاني در مراس به گزارش واحد مركزي خبر، حس
ــت خارجي  ــت و معدن گفت: دولت در زمينه سياس روز صنع
قدم هاي درستي را در 11 ماه گذشته برداشته و شرايط را براي 

توليد مناسب تر كرده است.
ــفانه به دليل برخي از مشكالت، تحريم  وي افزود: متاس
توانست در بعضي از بخش ها حتي در صنعت خودرو كه سابقه 

طوالني داشت، اثر بگذارد.
رئيس جمهور گفت: با گام هاي دولت در اين زمينه، برخي 
ــت و برخي ديگر نيز برداشته  ــته شده اس از تحريم ها برداش

خواهد شد.
وي افزود: ما به راهمان ادامه مي دهيم، به همه دوستان، 
ــيار  ــزان با زبان بس ــداران و به همه عزي ــه ارزش م ــه هم ب
ــيم،  ــم ما انقالبمان را مي شناس ــرض مي كني روان و آرام ع
ــاس مي داريم و  ــم، عزت ملي را پ ــان را مي داني ارزش هايم
ــي غصه نخوريد، زيرا ما مي دانيم در حال انجام دادن چه  خيل
كاري هستيم.وي افزود: وزارت خارجه و تيم مذاكره كننده ما 
كامال تخصص الزم را براي حرف زدن در برابر شش قدرتي 
ــبك و سياق مذاكره را  كه روبه روي ما قرار گرفته اند، دارد، س

مي داند و تجربه كافي را دارد.
ــخت است اما راه را تا  رئيس جمهور گفت: مي دانيم كار س

موفقيت نهايي به حول و قوه الهي ادامه خواهيم داد.
ــور گفت: دولت يازدهم خودش را خادم مردم  رئيس جمه

مي داند و هيچ تصميم فردي اتخاذ نمي كند.
ــورت هاي چندباره،  ــت بدون مش ــي افزود: دول روحان
ــم تصميمي را اعالم  ــالم نمي كند. اگر ه ــي را اع تصميم
ــتباه كنيم، براي آنهايي كه دولت را نقد مي كنند  كنيم و اش
ــت  ــتباه كرده اس ــند و مي گويند دولت اش و فرياد مي كش
ــت آنها  ــم، به آنها تواضع مي كنيم و دس ــرام مي گذاري احت

را مي بوسيم.
ــت: بايد خودمان را آماده كنيم، بانك هاي ما بايد  وي گف
ــرمايه ما بايد وارد  ــك كمربندها را ببندد و بازار س براي كم
ــرمايه تكيه كنند و  ــود و بنگاه هاي بزرگ به بازار س عمل ش
ــود توان ندارند كه به بازار  ــاي كوچكي كه خود به خ بنگاه ه
ــرمايه بروند و از آنجا بتوانند كمك بگيرند بايد به بانك ها  س

متكي باشند.
ــار كرد: بانك هاي ما بايد قدم به قدم  رئيس جمهور اظه
ــا بايد امانت دار بوده و  ــت از بنگاهداري بردارند، بانك ه دس

واسطه خوبي بين مردم و بنگاه هاي اقتصادي باشند.
ــه راه و روش بانك ها بايد اصالح  ــد بر اين ك ــا تاكي وي ب

ــرمايه ما بايد فعال تر شود، البته ما زمينه  ــود، گفت: بازار س ش
ــم آماده خواهيم كرد، چون  ــرمايه خارجي ه را براي ورود س
ــه طرح هايي كه پيش رو داريم،  ــرمايه داخلي ما براي هم س

كافي نيست.
وي افزود: لطفا همه ايرانيان، سرمايه هايشان را به داخل 
بياورند و بايد خارجي ها و ايرانياني را كه خارج هستند تشويق 

كنيم براي سرمايه گذاري به ايران بيايند. 
ــت دولت تصويب خواهد  روحاني ادامه داد: آنچه الزم اس
كرد. شما هم از دولت بخواهيد و آنچه الزم است ما به صورت 

اليحه تقديم مجلس شوراي اسالمي مي كنيم.

هيچ اختالف نظري ميان قواي سه گانه نيست
ــروز هيچ اختالف  ــر من ام ــت: به نظ ــور گف رئيس جمه
نظري بين دولت، مجلس و قوه قضاييه و سياست هاي كلي 
ــوب رهبر معظم انقالب ازجمله درباره  اقتصاد مقاومتي  مص
ــت، هيچ اختالفي بين اينها براي  ــم انداز 20 ساله نيس و چش
هدف بلند ما كه شكستن ركود، ايجاد رونق و صنعتي كردن 

كشور است وجود ندارد و همه اتفاق نظر داريم.
ــورهاي  ــرايط مان را با كش ــت: ما ش ــور گف رئيس جمه
ــرد و اگر يكي دو  ــك و نزديك تر خواهيم ك ــايه، نزدي همس
همسايه داريم كه هنوز آنها تمايل نشان نداده اند، ما عالمت 

الزم را براي رابطه اي خوب به آنها داده ايم.
ــايگانمان روابط  ــا مي خواهيم با همس ــي افزود: م روحان
ــته  ــن همجواري و صميمانه داش ــتانه و برادرانه با حس دوس

ــور و به نفع همسايگان و به نفع  ــيم و اين راه را به نفع كش باش
ملت هاي منطقه مي دانيم.

ــش، جلوگيري از  ــراي ايجاد ثبات، آرام ــت: ما ب وي گف
ــوان خودمان را به  ــن منطقه همه ت ــالف در اي ــگ و اخت جن
ــم و مي دانيم افراطي گري،  ــم و به كار مي گيري كار گرفته اي
ــونت، درشت گويي و دخالت در امر اين و آن به نفع هيچ  خش
ــت.رئيس جمهور افزود: روابط خوب، امنيت و  كشوري نيس
ثبات منطقه را نه تنها براي صنعت كشور، بلكه براي توليد و 
براي آرامش مردممان و مردم منطقه مان ضروري مي دانيم 

و اين راه را همچنان ادامه خواهيم داد.
ــخنانش با اشاره به وجود  روحاني در بخش ديگري از س
ــبي  ــاي صنعتي با وجود مزاياي نس ــكالت در فعاليت ه مش
ــي كنيم  ــياري حوزه ها گفت: بايد بررس ــور ايران در بس كش
ــعه يا از برنامه ريزي دولت  ــكال از برنامه هاي توس كه آيا اش
ــت هاي كلي و چشم انداز ــت يا از قانون مجلس يا سياس  اس

ــم و ببينيم  ــت؟ يكبار كالهمان را قاضي كني ــاله اس  20 س
اشكال از كجاست؟

رئيس جمهور گفت: بعضي از محدوديت هاي ايجاد شده 
ــور است اما برخي  ــت و به نفع كش در صنعت، عقالني، درس
ــت، به ضرر كشور است  محدوديت ها، عقالني و صحيح نيس

و بايد برداشته شود.
روحاني افزود: در زمينه توليد اگر پيچ و خم هاي غيرضرور 
ــه معناي محدوديت  ــد ب ــراي دادن مجوز پيش پاي ما باش ب

غيرعقالني و ناصحيح است و بايد آن را برداريم.

ــا برخي از محدوديت ها، عقالني  رئيس جمهور گفت: ام
ــت اگر ما به دليل مسائل زيست محيطي، براي  ــت اس و درس
ــويم، اين محدوديت ضروري  صنعت محدوديت قائل مي ش
ــود زيرا هدف نهايي از صنعت،  ــت و بايد انجام ش و الزم اس

نفع مردم است.

اولويت دوم دولت مربوط به بخش توليد است
ــي از توليدكنندگان كه به  ــاره به برخ رئيس جمهور با اش
دليل تحميل شدن مشكالتي از بيرون، دچار مشكل شده اند، 
ــته ماده اوليه يا قطعه اي را  ــزود: مثال توليدكننده اي خواس اف

وارد كند، مشكلي پيش آمده و نتوانسته است.
ــز همين وضع را دارد و در برخي از  ــت: معوقات ني وي گف

معوقات بانكي، فرد مقصر نبوده و بايد ياري اش كنيم.
ــي افزود: البته در برخي از موارد نيز فرد مقصر بوده  روحان
و كسي كه مقصر است بايد تاوان تقصيرش را پرداخت كند.

تشكيل كارگروه ويژه براي رونق توليد
ــان اين كه نمي توان همه را يك جور نگاه كرد و  وي با بي
ــوم را درست  ــيم بندي و اولويت هاي اول، دوم و س بايد تقس
كنيم، گفت: بايد كمك ها را بر مبناي اولويت ها تنظيم كنيم 

و اصل كمك در شرايط كنوني ضروري است.
ــزود: همفكري ما ضرورت دارد و به اين دليل  روحاني اف
ــروه ويژه اي را براي رونق تنظيم كرده ايم،  براي اين كه  كارگ

ما را از ركود خارج كند.
ــت و بنده از  ــغول فعاليت اس وي گفت: اين كارگروه مش
اقدامات انجام شده مطلع هستم. در برخي موارد اتفاق نظر و 

در برخي موارد نيز اختالف نظر دارند.
ــي اقتصادي موارد  ــوراي هماهنگ ــي افزود: در ش روحان

اختالفي را در هفته هاي آينده بررسي مي كنيم.
ــته حمايتي  وي گفت: اميدوارم تا پايان تير ماه بتوانيم بس
ــاده و به ياري خدا   ــتن ركود آم ــراي رونق و براي شكس را ب

عملياتي و اجرايي كنيم.
ــت  رئيس جمهور گفت: دولت بر اعتقاد خودش ثابت اس
ــار بخش خصوصي قرار  ــد توليد، قدم به قدم در اختي ــه باي ك
بگيرد. روحاني گفت: االن در شرايطي هستيم كه دولت بايد 

به بخش توليد كمك كند و اين كار را انجام مي دهيم.
ــرايط كشور، در  ــخت ترين ش وي افزود: آنهايي كه در س
ــرايط تحريم و در شرايط مشكالت، توانستند خودشان را  ش
نگه دارند و توانستند به توليد ادامه بدهند و به ارزش افزوده، 
ــان نياز به كمك دارند اينها  ــد توليدش اينها اگر امروز در رش

داراي اولويتند.
ــخنانش با بيان  ــش ديگري از س ــس جمهور در بخ رئي
اين كه تورم را از 44 درصد به زير 15 درصد رسانده ايم گفت: 

روند كاهشي تورم را امسال ادامه خواهيم داد.
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آيت اهللا شاهرودي رئيس اجالس شانزدهم
حجت االسالم والمسلمين سيداحمد خاتمي عضو هيات 
ــانزدهمين  ــرگان رهبري از برگزاري ش ــه مجلس خب رئيس
ــهريور به  اجالس دور چهارم مجلس خبرگان در 12ـ   11 ش
ــاهرودي خبرداد و درباره رياست  رياست آيت اهللا هاشمي ش
ــا اميدواريم آيت اهللا مهدوي كني  ــن مجلس گفت: همه م اي
ــق آيين نامه براي انتخاب  ــود را پيدا كنند اما طب ــالمت خ س
ــاره  ــنيم با اش ــس عمل مي كنيم. وي در گفت وگو با تس رئي
ــرگان رهبري، اظهار كرد:  ــه گزينه هاي رئيس مجلس خب ب
گزينه ها فقط در روز اجالس مشخص خواهد شد. البته همه 
ما اميدواريم آيت اهللا مهدوي كني سالمت خود را پيدا كنند.
ايران، داراي بيشترين پيشرفت در سال 2013

ــاس شاخص ثبات كه صندوق صلح در آمريكا آن را  براس
منتشر مي كند، ايران بيشترين پيشرفت را در جهان براساس 
12 شاخص از جمله مولفه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، 
كاهش فقر و حقوق بشر داشته است. سايت انتخاب به نقل از 
شبكه «اي 24 نيوز» نوشت: انتخاب حسن روحاني به عنوان 
ــور از نظر  ــده كه اين كش ــور ايران موجب آن ش رئيس جمه
ــي بيشترين پيشرفت و ثبات را  اجتماعي، اقتصادي و سياس

در جهان در سال 2014 ـ 2013 داشته باشد.
اختصاص شعبه براي جرايم قاچاق كاال و ارز

ــنامه اي اختيار اختصاص شعبه  رئيس قوه قضاييه در بخش
يا شعبي براي رسيدگي به جرايم قاچاق كاال و ارز را به روساي 
ــور تفويض كرد. به گزارش  ــتري هاي سراسر كش كل دادگس
ــنامه آمده است: در اجراي بند الف ماده 11  فارس در اين بخش
و تبصره يك ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مصوب 
ــاي كل دادگستري استان ها  ــيله به روس 3 / 10 / 92 به اين وس
ــود با بررسي وضع خاص استان و لحاظ  تفويض اختيار مي ش
صالحيت و تجارب قضات نسبت به تعيين يا اختصاص شعبه 
يا شعبي از دادگاه ها براي رسيدگي به جرايم قاچاق كاال و ارز و 
صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس اقدام كنند.

 بررسي نطق كريمي در هيات نظارت
 بر رفتار نمايندگان

ــي، عزيز اكبريان  ــال نطق جنجالي كريمي قدوس به دنب
ــت  عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: به در خواس
ــراي ويژه كاركنان دولت در حال بررسي نطق كريمي  دادس
قدوسي هستيم. وي در گفت وگو با ايلنا يادآور شد: با شكايت 
ــي، اين  ــوراي عالي امنيت ملي از كريمي قدوس دبيرخانه ش
ــراي ويژه كاركنان دولت ارجاع شده و اين  ــكايت به دادس ش
ــرا كه مسئوليت رسيدگي به اين مساله را بر عهده دارد  دادس
ــت كرده تا نطق  از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان درخواس
ــي را مورد بررسي قرار دهد. وي يادآور شد: در  كريمي قدوس
ــق وظايف نمايندگي  ــده مطاب صورتي كه مطالب مطرح ش
ــاله در اختيار مرجع قضايي  ــي نباشد، اين مس كريمي قدوس
ــت يكي از  قرار مي گيرد. اكبريان اين را هم گفت كه قرار اس
ــي بيشتر، شخصا با كريمي  اعضاي هيات نظارت براي بررس

قدوسي ديدار و گفت وگو كند.
ليلي و مجنون سياست

ــه محمود  ــورمان، رابط ــابق كش ــرادر رئيس جمهور س ب
احمدي نژاد با اسفنديار رحيم مشايي را به رابطه ليلي و مجنون 
ــبيه كرده و گفته است كه جدايي شان از يكديگر به معجزه  تش
خداوند نيازمند است. به گزارش پارسينه، داوود احمدي نژاد با 
ــاره به سخنان قبلي خود در مورد قطع رابطه احمدي نژاد و  اش
مشايي مي گويد: من عرض كردم اين خبر را شنيده ام و خودم 
هم اين را باور نكردم و مطمئن هستم كه اين اتفاق نمي افتد.

كرسنت، جعبه سياهي براي مجلس
ــت دولت احمدي نژاد و  ــعود ميركاظمي وزير نف سيدمس
ــنيم به انتقاد  ــس، در گفت وگويي با تس ــده فعلي مجل نماين
ــنت پرداخت  ــر صنعت درباره پرونده كرس ــر وزي از اظهارنظ
ــرارداد گفت: تا پيش  ــكالت اين ق ــن طرح برخي مش و ضم
ــس بر روال پيگيري  ــدن دولت يازدهم، مجل از روي كار آم
ــفانه بعد از آمدن  ــنت نظارت مي كرد، اما متاس پرونده كرس
ــي امنيت ملي،  ــوراي عال ــاي زنگنه و رفتن پرونده به ش آق

كرسنت به جعبه سياهي براي مجلس تبديل شده است.

روحاني در مراسم روز صنعت و معدن تاكيد كرد كه هيچ كشوري نمي تواند شرايط تحريم ها را به حالت گذشته برگرداند/ عكس: سايت رياست جمهوري

معاون وزير خارجه: 
بايد مانع از تقسيم عراق شد

ــورمان نسبت به برخي تالش ها  معاون وزير خارجه كش
براي تجزيه عراق هشدار داد و گفت: ايران اطمينان دارد كه 
ــراق وجود دارند كه  ــران كردهاي ع افراد عاقلي در ميان س

حاضر به تجزيه اين كشور نمي شوند.
ــين  به گزارش فارس و  به نقل از خبرگزاري رويترز، حس
ــبت به تالش  ــفر كرده، نس ــكو س اميرعبداللهيان كه به مس
ــابه اوكراين در عراق هشدار داد  آمريكا براي ايجاد وضع مش
و افزود: بايد همه اقدامات الزم براي ممانعت از تقسيم عراق 
صورت بگيرد و ايران هر تدبيري كه وحدت و قدرت عراق را 

تضمين كند، خواهد انديشيد.
ــت  معاون وزير خارجه ايران با بيان اين كه ايران آماده اس
تا در صورت درخواست عراق به اين كشور كمك كند، گفت: 
ــت ارسال سالح نكرده است،  «عراق هنوز از ايران درخواس
ــد در چارچوب مبارزه با  ــت تا اگر الزم ش اما تهران آماده اس

تروريسم به عراق سالح ارسال كند.»

رئيس جمهور : 

عزت ملي را در مذاكرات پاس مي داريم
هشدار آيت اهللا مكارم 
به آل سعود درباره رفتار

 با شيعيان
ــاره به نكاتي  ــيرازي در بيانيه اي با اش ــت اهللا مكارم ش آي
ــيعيان در كشور عربستان گفت: به مسئوالن  درباره وضع ش
سعودى هشدار مى دهيم اين گونه حركت هاى تند، احساسات 
ــدت جريحه دار مى كند و پيامدهاي  ــيعيان دنيا را بش همه ش

سويي در بر خواهد داشت. 
ــت:  به گزارش فارس، در بيانيه اين مرجع تقليد آمده اس
ــتناكى از طرز رفتار مسئوالن سعودى نسبت به  اخبار وحش
ــد. جمعى از بزرگان علماى  ــيعيان احصا و قطيف مى رس ش
ــم مذهبى به  ــرم آزادى خواهى در انجام مراس ــا را به ج آنه
ــراى آنها به وجود  ــد و تضييقات فراوانى ب ــدان افكنده ان زن
ــتناك تر اين كه زمزمه صدور حكم  ــد و از همه وحش آورده ان
ــيخ بزرگوار عالم معروف منطقه، شيخ نمر به  اعدام براى ش

گوش مى رسد.
در اين بيانيه تصريح شده است:  حاكمان سعودى به جاى 
ــت به درد دل آنها گوش دهند. آنها  ــددها خوب اس اين تش
ــت رفته خود را مى خواهند. آنها آزادى در انجام  حقوق از دس
مراسم مذهبى خود را طلب مى كنند. آنها به كشور خودشان 
ــل و منطق اجازه مى دهد كه در برابر  ــه دارند. كدام عق عالق

اين خواست هاى مشروع، آن گونه رفتار شود؟
ــيرازي افزوده است: ما تعجب مى كنيم  آيت اهللا مكارم ش
نهادهاى حقوق بشر دنيا چرا در اين گونه موارد كه موافق ميل 
دولت هاى سلطه گر است، سكوت مى كنند؛ ولى اگر كمترين 
ــت، رخ دهد،  ــه هماهنگ با آنها نيس ــورى ك حركتى در كش
فريادشان بلند مى شود؟ به هر حال تكرار مى كنيم صدور حكم 
ــت كه براى  ــراى يك عالم بزرگ منطقه چيزى نيس اعدام ب
ــيعه و بزرگان مكتب اهل بيت(عليهم السالم) و تمام  مراجع ش

عالقه مندان به آنها در سراسر جهان قابل تحمل باشد.

پيشنهاد جاللي در خصوص 
ساعت كاري در ماه رمضان

ــاعت كار هفتگي  ــي كه دولت بر اجراي قانون 44 س در حال
ــدگان از جمله رئيس مركز  ــد دارد، برخي نماين ــدان تاكي كارمن
ــد كه دولت براي رفاه حال  ــنهاد دارن پژوهش هاي مجلس پيش
ــاه مبـارك رمضان  ــاعت كاري در م كارمندان در خصوص س

تدبير كند.
ــي، رئيس مركز پژوهش هاي  ــه گزارش ايرنا، كاظم جالل ب
ــديد  ــن باره گفت: طوالني بودن روز و گرماي ش ــس در اي مجل
ــال باعث ايجاد فشار و سختي براي روزه داران شده و بهتر  امس
ــت دولت در اين خصوص تدبيري بينديشد.به گزارش خانه  اس
ــاعت كاري  ــاس تاكيد قانون، ميزان س ــت، وي افزود: بر اس مل
ــاعت  ــد و س ــده باش كارمندان بايد در چارچوب حدود تعريف ش
ــت و نياز  ــروع و پايان آن با تصميم هيات دولت قابل تغيير اس ش
ــه در قوانين بر  ــدارد.وي با يادآوري اين ك ــه مصوبه مجلس ن ب
رعايت 44 ساعت كاري كارمندان تاكيد شده است، اظهار كرد: 
ــاس تصميم خود ساعت شروع كار ادارات را  دولت مي تواند براس
ــكلي در از بين  از 8 صبح به 9 يا 10 صبح تغيير دهد كه اين مش

رفتن ميزان ساعت كاري كارمندان ايجاد نمي كند.
ــاعت كاري در ماه مبارك رمضان  ــه گفته جاللي، تغيير س ب
ــالمي است و در رمضان  ــورهاي اس امري متداول در همه كش
ــال هم اغلب كشورهاي اسالمي ساعت كاري كارمندان و  امس

كارگران دولتي و خصوصي خود را تغيير داده اند.
ــوراي اسالمي، يادآور  رئيس مركز پژوهش هاي مجلس ش
ــدون كاهش  ــاعت كاري كارمندان ب ــر س ــت با تغيي ــد: دول ش
ــون، در جهت رفاه حال  ــتن قان ــد بدون زير پا گذاش آن مي توان

روزه داران گام بردارد.
در آستانه ماه مبارك رمضان محمدباقر نوبخت، سخنگوي 
ــاعت كار ادارات دولتي در اين ماه اعالم  دولت درباره كاهش س
كرد كه دولت بر اجراي قانون 44 ساعت كار در هفته تاكيد دارد.

ــال هاي قبل كه  ــده بود كه در س معاون رئيس جمهور يادآور ش
ــاعت كاري با مصوبه دولت در ماه رمضان كاهش مي يافت،  س

مورد اعتراض و ايراد مجلس شوراي اسالمي قرار مي گرفت.

ــامل گفت و گويي با علي اكبر  ــرار مكتوم» كه ش كتاب «اس
واليتي ، يكي از چهره هاي تاثير گذار در سياست خارجي ايران 
ــت، به نكاتي مهم درباره شرايط سياسي كشور در دوره دفاع  اس

مقدس پرداخته و انتشار آن بازتابي رسانه اي داشته است.
ــاره به  ــي در اين گفت وگو با اش ــنيم، واليت ــه گزارش تس ب
ــح ميان ايران و عراق، بيان كرد: در مورد  ــوع مذاكرات صل موض
ــتند. آنچه امام روى آن خيلى  ــتمرار جنگ امام شروطي داش اس
ــخص و تنبيه شود.  تكيه مى كردند، اين بود كه متجاوز بايد مش

بنابراين ايشان روى استمرار دفاع مقدس اصرار داشتند.
ــام فهميده بوديم، اين بود كه اگر  ــتداللى هم كه ما از ام  اس
ــغال  ما مذاكرات صلح را قبول كنيم، در حالى كه خاك ما در اش
ــت، آن آتش معركه سرد بشود و مردم سراغ  نيروهاى عراق اس
زندگى خودشان بروند و مذاكرات به جايى نرسد، دو مرتبه گرم 

كردن صحنه دفاع مقدس كار سختى است.
ــئوالن رده  ــت: بعضى از مس ــن گفت وگو افزوده اس او در اي
ــه ما زودتر  ــتند ك ــور در آن زمان، اصرار داش ــاال و ميانى كش ب

ــام پيش بينى مى كردند اگر ما در حالى  ــح را بپذيريم، ولى ام صل
ــت، صلح را بپذيريم با توجه به اين كه  ــغال اس كه خاكمان در اش
ــتند و نيروهاى ما داوطلب، آنها در  نيروهاى عراق كه كادر هس

جبهه مى مانند و جبهه ما خالى مى شود.
ــد از فتح  ــي براين كه بع ــي ادعاها مبن ــه برخ ــخ ب او در پاس
خرمشهر، از سوى برخى كشورهاى منطقه پيشنهادهايى مبنى 
ــطه ضعف  ــد، ولى به واس بر پرداخت غرامت به ايران واصل ش
ديپلماسى، جمهورى اسالمى نتوانست از آن استفاده كند، تاكيد 
كرد: اين درست نيست. هر كسى سندى دارد كه حكايت از اين 
مى كند كه كشورى يا سازمانى بين المللى به جمهورى اسالمى 
ــمى ديگرى،  ــه وزارت امور خارجه يا به هر مقام رس ــران يا ب اي
ــما اعالم كرده كه ما حاضريم جنگ را پايان بدهيم و اعالم  رس
ــارت بدهند، اعالم كند...  ــى كرده اند كه مى خواهند خس آمادگ
[فقط ]پيشنهادهايى از طرف افرادى كه هيچ مسئوليتى نداشتند 
ــد كه ادعا مى كردند از طرف عربستان و كشورهاى عربى  مي ش

كمك كننده مالى به صدام هستند.

روايت واليتي از چرايي تاكيد امام(ره) بر استمرار دفاع مقدس

توافق نهايي در برزخ  زياده خواهي غرب
با توجه به پايان ضرب االجل 6  ماهه در 29 تير، طرفين مي كوشند تا 18 روز ديگر 

حتي االمكان به توافق دست يابند
ششمين دور از گفت وگوهاي ايران و 1+5  براي دستيابي 
به توافق جامع از امروز در وين آغاز مي شود و طرفين قرار است 
ــيدن به راه حلي جامع در  ــرده ، براي رس در 18 روز مذاكره فش

زمينه پرونده هسته اي جمهوري اسالمي ايران تالش كنند.
ــد جمهوري  ــده ارش ــي، مذاكره كنن ــيدعباس عراقچ س
اسالمي ايران، در گفت وگو با واحد مركزي خبر با اشاره به اين 
مذاكرات اظهار كرد: اين بار سقفي براي مدت مذاكرات تعيين 
نشده، مگر تا بيستم جوالي (بيست و نهم تير) كه آخرين مهلت 

تعيين شده دوره شش ماهه برنامه اقدام مشترك است.
ــت: ما و همه طرف ها در 1+5، آقاي ظريف و خانم  وي گف
ــتون از يازدهم تا بيست و نهم تير در وين از فرصت موجود  اش

استفاده مي كنيم تا به توافق نهايي برسيم.
ــات رسمي در ساختمان  عراقچي افزود: طبق روال، جلس
ــمي در هتل  ــات غيررس ــازمان ملل متحد در وين و جلس س
ــود.وي گفت: پيش بيني خاصي براي برگزاري  برگزار مي ش
ــات دو و چندجانبه با هيات هاي مذاكره  كننده نشده، اما  جلس
ــور  ــت كه چون ما با شش كش طبيعت مذاكرات به نحوي اس
ــاس نياز كنيم كه الزم است با هياتي  طرفيم، طبعا هر جا احس
ــت سه جانبه داشته  جداگانه صحبت كنيم يا با دو هيات،  نشس
ــيم،  اين كار را انجام خواهيم داد.معاون وزير امور خارجه،  باش
نخستين اصل مدنظر براي تيم مذاكره كننده هسته اي را حفظ 
ــورمان بويژه در عرصه هاي  ــتقالل همه جانبه كش عزت و اس
ــت.عراقچي افزود: با  ــي، اقتصادي، علمي وفني دانس سياس
ــالش خواهيم كرد به راه حلي عادالنه و  ــد بر اين اصول ت تأكي
منطقي برسيم و با تثبيت حقوق مردم ايران به عنوان اولويتي 
ــي، اين مذاكرات را با اقتدار، سربلندي، افتخار و پيروزي  اساس

 پشت  سر  بگذاريم.

 آغاز مذاكرات با ديدار ظريف و اشتون
عراقچي همچنين در گفت وگو با ايرنا افزود: مذاكرات ايران 
ــنبه (امروز) در وين با ديدار محمد جواد  و گروه 1+5  از چهارش

ــئول سياست  ــتون، مس ظريف، وزير امور خارجه و كاترين اش
خارجي اتحاديه اروپا آغاز مي شود و در اين ديدار، درباره نحوه 

ادامه كار نگارش متن تصميم گيري مي شود.
معاون حقوقي و بين الملل وزير امور خارجه و ديپلمات ارشد 
كشورمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان تمديد مذاكرات 
بعد از بيستم جوالي وجود دارد، گفت: روزهاي آخر مذاكرات، 
امكان و ضرورت ادامه مذاكرات را بعد از بيستم جوالي تعيين 
ــطح و اندازه  ــر امور خارجه ميزان، س ــد كرد.معاون وزي خواه
غني سازي، جدول زمان بندي لغو تحريم ها و طول مدت زمان 

توافق را از موارد اختالفي بيان كرد. 
ــرگئي ريابكوف ، معاون وزير امور خارجه  در همين حال س
ــيه نيز ديروز در ديدار با  ــته اي روس ــد هس و مذاكره كننده ارش
مهدي سنايي،  سفير كشورمان در مسكو اعالم كرد  مذاكرات 

هسته اي ميان ايران و1+5 به مرحله خوبي رسيده است. 
به گزارش ايرنا،ريابكوف ضمن ابراز نارضايتي از اقدامات 
ــرد طرفين با تحمل و  ــكا، ابراز اميدواري ك ــر دولت آمري اخي

حوصله بيشتر سعي نمايند دستاورد اخير ژنو را حفظ كنند.

 حضور ويليام برنز در وين 6
اما هيات مذاكره كننده آمريكايي در حالي براي آغاز دور تازه 
گفت وگوهاي هسته اي راهي وين مي شود، كه «ويليام برنز» 

قائم مقام وزارت خارجه اين تيم را همراهي مي كند.
ــين مذاكرات نيز كه دو  به گزارش فارس، وي در دور پيش
هفته پيش آغاز و به شروع تدوين متن پيش نويس منجر شد، 
حضور داشت.گفته مي شود وي همراه «جيك ساليوان» مشاور 
معاون رئيس جمهور آمريكا اعضاي تيم مذاكرات مستقيم اين 
ــور با ايران هستند.  به گزارش فارس، هيات آمريكايي در  كش
اين دور از مذاكرات كه به دليل پايان ضرب االجل از حساسيت 
بااليي برخوردار است، نسبت به ادوار قبل بزرگ تر است و افراد 
ــوراي  جديدي نظير «رابرت مالي» مدير امور ايران و عراق ش

امنيت ملي آمريكا نيز در آن حضور دارند.


