
ــران و 1+5 ديروز با  ــته اي اي چهارمين روز مذاكرات هس
ــرده سيدعباس عراقچي و هلگا اشميد، معاونان  مذاكرات فش
وزير امور خارجه ايران و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
ادامه يافت و دو طرف، كار نگارش متن توافق مشترك جامع را 

كه از بعدازظهر جمعه آغاز شده بود پي گرفتند.
ــه رايزني عراقچي و اشميد در  به گزارش ايرنا، اولين جلس
مسير نگارش متن توافق جامع هسته اي كه روز جمعه برگزار 

شد بيش از 7 ساعت و 30 دقيقه طول كشيد. 
ــد تخت روانچي با هلگا  ــر ديروز هم عراقچي و مجي عص
اشميد و ويليام برنز، معاون وزير خارجه آمريكا در هتل كوبورگ 

مذاكره كردند.

مايكل مان: نشست عراقچي و اشميد سازنده است
ــخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه  مايكل مان، س
اروپا گفت: نشست عراقچي و اشميد سازنده و در فضاي كاري 

صورت مي گيرد.
به گزارش واحد مركزي خبر، مايكل مان افزود: نشست 
ــميد براي نگارش متن مشترك توافق جامع  عراقچي و اش
ــد،  ــور كه پيش بيني مي ش ــه دارد و همانط ــان ادام همچن
 نشستي دشوار است. مايكل مان گفت: كارشناسان فني هم 
ــر ديدار  ــزودي با يكديگ ب
ــا كــار روي  مــي كنند ت

جزئيات را ادامه دهند.
ــام نزديك به  ــك مق ي
ــه واحد  ــز  ب ــرات ني مذاك
ــت:  گف ــر  خب ــزي  مرك
ــي در  ــرات كارشناس مذاك
حاشيه نشست هاي اصلي 

در حال برگزاري است.

خروج ريابكوف از محل مذاكرات
اما خبرگزاري روسي ايتارتاس گزارش داد نماينده روسيه 
ــش كشور 1+5 با ايران، محل گفت وگوها در  در مذاكرات ش

وين را به مقصد برزيل ترك كرد.
به گزارش مهر و به نقل از ايتارتاس، سرگئي ريابكوف اعالم 
كرد كه براي چند روز از محل مذاكرات ايران و كشورهاي 5+1 

خارج شده و مجددا به اين مذاكرات اضافه مي شود.
معاون وزير خارجه روسيه و مذاكره كننده ارشد اين كشور 
ــفر به برزيل براي  در گفت وگوهاي 1+5، دليل اين كار را س
آماده سازي مقدمات نشست كشورهاي عضو بريكس اعالم 
ــري قدرت هاي اقتصادي  ــرد. بريكس نام گروهي به رهب ك
ــت كه از به هم پيوستن حروف اول نام انگليسي  نوظهور اس
ــن و آفريقاي جنوبي  ــيه، هند، چي ــورهاي برزيل، روس كش

تشكيل شده است.

ــئوالن  ــته اي، واكنش مس ــا مذاكرات هس ــان ب همزم
ــي به برخي گمانه زني ها و جنگ رواني برخي مقامات و  ايران
رسانه هاي غربي ادامه دارد و در يكي از تازه ترين واكنش ها، 
ــت خارجي مجلس با  ــيون امنيت ملي و سياس رئيس كميس
ــات آمريكايي مبني بر  ــري يكي از مقام ــاره به موضعگي اش
قطع مذاكرات هسته اي در صورت عقب نشيني نكردن ايران 
ــاله، يك جنگ رواني است  اظهار كرد: مطرح كردن اين مس

كه آنها به راه انداختند.
ــارس افزود:  ــو با ف ــردي در گفت وگ ــن بروج عالءالدي
ــد كه در صورت برهم زدن بازي، ايران  آمريكايي ها مي دانن
ــيار زياد اقدامات قبلي خود را آغاز كرده و آن را  ــتاب بس با ش

ادامه خواهد داد.
ــان كرد:  ــيون امنيت ملي مجلس خاطرنش رئيس كميس
آغاز غني سازي 20 درصد، پيگيري جدي تر تحقيق و توسعه 

ــه اقداماتي  ــرفته تر از جمل ــانتريفيوژ هاي پيش و كار روي س
ــوي غربي ها  خواهد بود كه در صورت بر هم زدن بازي از س

انجام مي شود.
ــا نيز همچنان ادامه دارد و  ــوي ديگر گمانه زني ه اما از س
روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارشي تحليلي نوشت: به نظر 
مي آيد اختالف اصلي ميان ايران و 1+5 در مورد طول مدت 

اجرايي توافق نهايي باشد.
به گزارش ايسنا، اين روزنامه آمريكايي مدعي شد: ايران 
ــر برنامه هسته اي اش  مي خواهد كه توافق جامع نهايي بر س
فقط پنج سال ادامه داشته باشد. اين در  حالي است كه آمريكا 
ــتار يك دوره بيست ساله يا حتي بيشتر  و همپيمانانش خواس

براي اين توافق هستند.

هاينونن: حصول توافق، سخت اما ممكن است
ــين آژانس  ــي هاينونن، معاون پيش ــن حال اول در همي
ــان اين نهاد  ــين بازرس بين المللي انرژي اتمي و رئيس پيش
بين المللي در گفت وگو با مهر، رسيدن به توافق جامع در پايان 

مذاكرات ماه جوالي را امري ممكن اما دشوار دانست.
ــت: اين نكته روشن است  هاينونن در اين ارتباط گفته اس
ــكاف ميان دو طرف عميق است، اما در ديپلماسي، سه  كه ش
ــيار زيادي است. در اين ميان يافتن  هفته گفت وگو زمان بس
ــردن اختالفات ميان دو طرف  ــخ هاي جديد براي كم ك پاس

هرچند مشكل است، اما امكان پذير خواهد بود.
ــن هم گفته  ــات ميان طرفي ــورد اختالف ــن در م هاينون
ــه از ميان آنها مي توان  ــت: اختالفات زياي وجود دارد ك اس
ــده، ميزان اورانيوم غني  ــانتريفيوژهاي نصب ش به تعداد س
ــنگين اراك، پاسخ دادن به  ــده، تغيير كاربرد راكتور آب س ش
 پرسش هاي نظامي، رفع تحريم ها و مدت زمان توافق نهايي

 اشاره كرد.
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تشكيل جلسه ويژه حجاب به دستور روحاني
رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري، با اشاره به 
ــي هاي استراتژيك رياست  جمهوري در  نشست مركز بررس
خصوص عفاف و حجاب گفت: موضوع عفاف و حجاب اخيرا 
بيشتر از گذشته مورد توجه صاحبنظران و دلسوزان قرار گرفته 
ــت و يكي از علت هاي اين نگراني شروع فصل تابستان و  اس
ــت؛ بطوري كه  ــعه پيدا كردن بي حجابي ها در جامعه اس توس

برخي از ناهنجاري ها در حال تبديل شدن به عرف است.
ــاره به نامه  ــو با مهر، با اش ــي در گفت وگ ــيدرضا اكرم س
ــور، گفت:  ــس به رئيس جمه ــدگان مجل ــر از نماين 195 نف
ــوع حجاب و  ــيدگي به موض ــتار رس ــن نمايندگان خواس اي
ــن موضوع را به  ــدند، بنابراين رئيس جمهور نيز اي ــاف ش عف
زيرمجموعه مربوط ارجاع دادند و نشستي در اين خصوص با 

حضور برخي از صاحبنظران برگزار شد.
ــوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري تصريح  رئيس ش
ــپس به  ــال 83 تصويب س كرد: قانون حجاب و عفاف در س
وزارت ارشاد، وزارت كشور و 20 دستگاه مرتبط ابالغ شد، اما 
هنوز اراده جدي در دستگاه ها براي اجرايي كردن اين قانون 

ديده نمي شود و متاسفانه اين اراده امروز هم وجود ندارد.
روايت جديد حجاريان از رابطه 

اصالح طلبان با دولت
ــاخص جريان اصالحات  ــعيد حجاريان از چهره هاي ش س
ــه اصالح طلبان با  ــه آرمان، درباره رابط ــو با روزنام در گفت وگ
رئيس جمهور گفته است:  رابطه ما با ايشان رابطه «اتحاد، انتقاد» 
ــت، يعني اتحاد علني و انتقاد مخفي داريم. حجاريان درباره  اس
ــت: او به عنوان  دفاع جبهه اصالحات از روحاني تاكيد كرده اس
ــم مقداري تحفظ  ــايد ه ــب به ميدان نيامد و البته ش اصالح طل
داشته باشد كه ما از او دفاع كنيم. افرادي مانند من بخواهند دفاع 
كنند، مي گويند اينها سهم مي خواهند. هرچند حجاريان در اين 
ــه «من آقاي روحاني را بعد از انتخابات  ــو تاكيد كرده ك گفت وگ
ــده ام»، اما اين را هم گفته كه «زمين خوردن  ــرداد 92 ندي 24 خ
ــود... لذا بهترين گزينه ما آقاي  ــت روحاني براي ما بد مي ش دول
ــت و بايد از او دفاع كنيم، منتها دفاعي نرم.» وي در  روحاني اس
ــت: ستاد دولت  بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح كرده اس
بعضا ناهماهنگ است. او به عنوان مصداق ادعاي خود به وزارت 
ــاره كرده و گفته كه خيلي ازفرمانداران هنوز از قبل  ــور اش كش
باقي مانده اند. برخى اين اظهارات حجاريان را آغاز فشار سياسى 

بر روى رحمانى فضلى، وزير كشور ارزيابى مى كنند.
گزارش رويترز از عقد قرارداد جديد 

هسته اي ايران و روسيه
خبرگزاري رويترز با اشاره به مذاكرات هسته اي اخير بين 
ايران و روسيه نوشت: ايران و روسيه قرارداد جديد هسته اي 
امضا خواهند كرد و طبق آن روسيه ملزم خواهد بود دو رآكتور 

هزار مگاواتي را در ايران نصب و راه اندازي كند.
ــرز؛  علي اكبر صالحي،  ــنا و به نقل از رويت به گزارش ايس
ــفري كه به مسكو خواهد  ــازمان انرژي اتمي در س رئيس س
ــيه مبني بر نصب و ساخت  ــت، در پي عقد قرارداد با روس داش
ــاخت آنها از اوايل سال آينده  ــت كه س دو رآكتور در ايران اس
ــفر صالحي به مسكو، كلنگ زني  ــد. پس از س آغاز خواهد ش

محل رآكتورها از اواخر امسال آغاز خواهد شد.
 ايراد دوباره شوراي نگهبان به طرح

 بيمه بيكاري
ــرد: طرح بيمه  ــوراي نگهبان اعالم ك روابط عمومي ش
ــوي  بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار كه قبال  از س
ــوراي  ــكاالت به مجلس ش ــوراي نگهبان براي رفع اش ش
ــده بود، مجددا در شوراي نگهبان بررسي  ــالمي اعاده ش اس
شد كه اشكال قبلي شوراي نگهبان در مورد مغايرت با اصل 

75 قانون اساسي(بار مالي) هنوز رفع نشده بود.
ــرح جامع حدنگار  ــزارش، همچنين ط ــاس اين گ بر اس
ــور در جلسه اخير شوراي نگهبان بررسي شد  (كاداستر) كش
ــه مواد مختلف از جمله ايراد  ــبت ب كه ايرادات و ابهاماتي نس
بار مالي هنوز باقي بود؛ بنابراين براي رفع ايرادات به مجلس 

برگشت داده شد.
رايزني هاي سراج براي بازگرداندن خاوري

ــور كه براي شركت در  ــازمان بازرسي كل كش رئيس س
ــفر كرده در  ــه كره جنوبي س ــي آمبودزمان ب ــالس جهان اج
حاشيه اين اجالس خواستار همكاري غربي ها براي استرداد 

مديرعامل فراري بانك ملي شد.
ــازمان  ــه نقل از روابط عمومي س ــه گزارش فارس و ب ب
ــراج در اين مالقات ها خواستار  ــي كل كشور، ناصر س بازرس
ــاد  ــترداد متهمان فس ــورهاي غربي در اس ــكاري كش هم
ــك ملي متهم در  ــين بان ــادي از جمله مديرعامل پيش اقتص

پرونده فساد 3000 ميلياردي شد.
ــواد مربوط  ــريح م ــراج با تش ــاس اين گزارش، س  بر اس
ــازمان ملل متحد  ــيون س ــول چهارم و پنجم كنوانس در فص
ــور پذيرنده  ــتناد به اين كه كش ــاد و با اس براي مقابله با فس
ــد  ــتار آن ش ــيون مزبور را تصويب كرده، خواس ــز كنوانس ني
ــان مربوط به پرونده  ــترداد متهم و متهم  كه در خصوص اس
ــه عمل آورند.  بر  ــاي الزم را ب ــاردي همكاري ه 3000 ميلي
ــه عمل آمده طرف هاي  ــاس اين گزارش، در مذاكرات ب اس

مقابل قول همكاري دادند. 

ادامه از صفحه اول
ــالمي  ــال، رئوفيان دبيركل حزب ايران اس ــوان مث به عن
ــاره  ــه افطار روحاني با اصولگرايان، با اش درباره جزئيات جلس
ــخنراني شش اصولگرا در اين مراسم، به نسيم گفته كه  به س
«اصولگرايان در اين جلسه تاكيد داشتند كه دولت رويه حذف 

سياسي را متوقف كند.»

 حدادعادل:  اصولگرايان بناي تضعيف دولت را ندارند
ــيون اصولگرايان مجلس شوراي اسالمي  رئيس فراكس
ــي از اصولگرايان با رئيس  ــه جمع ــتري از جلس جزئيات بيش

جمهور ارائه كرد.
ــد مركزي خبر  ــادل در مصاحبه با واح ــي حدادع غالمعل
گفت: در اين جمع كه حدود 50، 60 نفر از سليقه هاي مختلف 
اصولگرايي حضور داشتند اصولگرايان تأكيد كردند كه بناي 
ــت را ندارند و طبق نظر امام راحل و رهبر معظم  ــف دول تضعي
ــاوي با  انقالب تضعيف دولت را جايز نمي دانند بلكه آن را مس
ــف نظام مي دانند. حدادعادل گفت: اصولگرايان در اين  تضعي
ــي كلمه موافقند و اگر  ــه گفتند با اعتدال به معناي واقع جلس
ــوي  ــت و از س انتقادي مي كنند در جهت كمك به دولت اس

ديگر خود و دولت را مبرا از عيب و نقص نمي دانند.
ــي ديگر از  ــيون اصولگرايان مجلس يك ــس فراكس رئي
ــت را سوءاستفاده احتمالي  ــده در اين نشس مباحث مطرح ش
ــت و افزود: ما اعالم  ــخاص از عنوان اعتدال دانس برخي اش
كرديم كه نگرانيم مبادا با پوشش عنوان اعتدال گرايي كساني 
ــكنانه كرده و در فتنه  كه حقيقتا كارهاي افراطي و ساختارش
ــال هاي 1378 و 1388 هزينه هايي بر  ــل بوده اند و در س دخي
ــور تحميل كردند دوباره وارد صحنه شوند و هزينه هايي  كش
را تحميل كنند. وي درباره صحبت هاي رئيس جمهور گفت: 
آقاي روحاني نيز در اين ديدار بر حل مشكالت با همدلي تأكيد 
ــكالت حل شود بايد دست به  كرد و گفت اگر مي خواهيم مش

دست هم دهيم و به هم خوش بيني بيشتري داشته باشيم.
ــزود: رئيس جمهور تأكيد كرد كه تفاوت ها  حدادعادل اف
ــت  ــا نيز اين جمله را درس ــود كه م ــمني ش نبايد باعث دش
مي دانيم. وي گفت:  اين جلسه زمينه سازي بود براي دوستي 

بيشتر و شنيدن ديدگاه هاي دو طرف.
حميدرضا ترقي، ديگر اصولگراي حاضر در اين نشست نيز 
ــت: اصولگرايان در اين ديدار نگراني هاي خود  بيان كرده اس
ــائل كالن كشور و فشار گراني بر  ــبت به مشكالت مس را نس

مردم مطرح كردند.
ــر حاضران اين افطاري نيز گفته «در اين  بذرپاش از ديگ
ــه بحث اعتدال مطرح و تاكيد شد اصولگرايان از اعتدال  جلس

واقعي حمايت مي كنند.»
ــت هايي رئيس جمهور  بنابراين همين كه در چنين نشس
ــي را  صحبت هاي انتقادي فعاالن حوزه هاي مختلف سياس
ــنود، هم به تعديل مواضع منتقدان كمك مي كند و هم  مي ش
ــوءتفاهمات دولتي ها نسبت به پشت پرده نقدها را از  برخي س
بين مي برد. شايد به همين دليل باشد كه روحاني نيز در افطاري 

ــت آسيب ها و  اصولگرايان گفت: «اگر همه ما در مورد فهرس
مشكالت و دشمنان كشور و نيز راهكارها و نقشه راه مواجهه 
ــته باشيم، بسياري از مشكالت  ــائل اتفاق نظر داش با اين مس
كه امروز پررنگ ديده مي شود، كوچك جلوه كرده و تسامح با 

يكديگر نيز آسان تر مي شود.»

 تكيه بر يك جريان خاص، چاره ساز نيست
ــبحاني نيا، عضو هيات رئيسه  ــالم حسين س حجت االس
مجلس و از اصولگرايان حاضر در ضيافت سعدآباد كه در اين 
ــت ديدگاه هاي خود درباره مسائل روز كشور را نيز بيان  نشس
ــمي به جام جم  ــرده بود، درباره اهميت برپايي چنين مراس ك
مي گويد: نفس برگزاري چنين برنامه هايي كه طي آن نظرات 
ــي شنيده شود، مثبت است  گروه ها و جريانات مختلف سياس
زيرا باعث مي شود دولت، حسب همان شعار اعتدالي كه داده 
ــاي مختلف، از ظرفيت همه  ــت، بتواند با تلفيق ديدگاه ه اس

جريان ها استفاده كند.
ــا تاكيد بر اين كه تكيه بر يك جريان خاص، نمي تواند  او ب
ــد، مي افزايد: يك  ــكالت كشور چاره ساز باش براي رفع مش
ــد، بلكه بايد از  ــان، هيچ گاه نمي تواند مدعي وحدت باش جري
همه ديدگاه ها استفاده كرد. نيروهاي اعتدالي هم البته در همه 
ــتند و به نظر من منهاي عوامل فتنه، مي شود از  جريانات هس

همه ظرفيت هاي كشور استفاده كرد.
او با اشاره به مشي اعتدالي رئيس جمهور و برپايي نشست 
ــت بتواند با  ــان مي كند: اگر دول ــا اصولگرايان بي ــر وي ب اخي
ــده از سوي اصولگرايان،  ــي دقيق ديدگاه هاي ارائه ش بررس

به جمع بندي برسد، طرح چنين ديدگاه هايي مي تواند در اداره 
ــاره به تعبير روحاني درباره وجود  ــور مفيد باشد. وي با اش كش
ــمن  ــمن داخلي مانند ركود تورمي و بيكاري در كنار دش دش
ــمناني، نيازمند  ــود: مقابله با چنين دش خارجي، يادآور مي ش
ــت، بنابراين بايد  ــور اس ايجاد وحدت و همدلي در داخل كش

گام هايي برداشته شود تا در اين باره به نتيجه برسيم.
 پيام يك افطاري: دعوت به وحدت

ــتاي ضرورت دستيابي به همين وحدت و همدلي  در راس
ــعدآباد، به  ــت افطاري س ــه رئيس جمهور در ضياف ــت ك اس
ــا جايي كه مي توان از اختالفات در  ــان گفت: بايد ت اصولگراي
داخل كشور كاست و دست در دست هم براي حفاظت از منافع 
ملي و صيانت از ارزش هاي انقالب حركت كرد... همه ما بايد 
تالش كنيم تا از انشقاق و شكاف هاي اجتماعي در حوزه هايي 

نظير قوميت، مذهب و جناح بندي هاي سياسي بكاهيم.
ــنهادي خود به منظور همگرايي  ــراي اثبات مدل پيش او ب
ــكالت بزرگي چون ركود و تورم و  ــي به مش نيروهاي سياس
ــاره كرد تا نشان دهد در  ــمني هاي خارجي اش همچنين دش
مقايسه با چنين مشكالتي، برخي اختالف سليقه هاي داخلي 

كوچك تر از آن است كه گاه به نظر مي رسد.
ــه رئوفيان اظهارات  ــاي روحاني چنان بود ك صحبت ه
ــه همدلي و  ــوت وي ب ــر دع ــانه اي ب ــور را نش رئيس جمه
ــالش براي رفع  ــتن گاليه ها و ت ــار گذاش ــري و كن همفك
ــرد؛ پيامي  ــكالت روز ارزيابي ك ــاي مردم و مش دغدغه ه
ــاي اصولگرا يا اصالح طلب  ــت تندروه كه البته معلوم نيس
ــا اين حال طي ماه هاي اخير  ــند. ب حاضر به پذيرش آن باش

ــي،  ــان داده، تالش دارد به جاي تحريك سياس روحاني نش
ــي را دنبال كند. گام بلند روحاني  نزديكي گروه هاي سياس
ــاس، دعوت از رقباي انتخاباتي براي يك نشست  بر اين اس
ــرداد بود؛ همان  ــت وچهارم خ ــترك آن هم در روز بيس مش
سالروز پيروزي حسن روحاني، كه برخي بدشان نمي آمد آن 

را به ابزاري براي رجزخواني سياسي تبديل كنند.

 تالش براي سياست زدايي از دولت
ــت جمهوري  ــن روحاني از روزي كه پا به دفتر رياس حس
ــتن از دخالت هاي  ــردم و كاس ــور به م ــادن ام ــاد، از وانه نه
غيرضروري دولت در عرصه هاي مختلف گفت. بديهي است 
يكي از عرصه هايي كه دولت بايد برخالف ادوار پيشين، پاي 
ــت. در  ــي اس خود را از آن بيرون بگذارد، عرصه رقابت سياس
تعريف دولت، اين مهم ترين نهاد سياسي، هيچگاه نقش يك 
بازيگر سياسي نداشته و بايد بيرون از ساحت منازعه سياسي، 
ــالم و رعايت چارچوب هاي  ــط فضا را براي يك رقابت س فق
ــدي را گاهي برخي  ــت آماده كند. اين اصل كلي ــي رقاب قانون
ــكان دولت زيرپا نهاده و با اظهارنظرهايي، خود را در اين  نزدي
ــي قرار مي دهند و همين  ــوي صف آرايي هاي سياس يا آن س
ــن از رقابت هاي حزبي  ــر، راهبرد دولت براي فاصله گرفت ام

را كم ثمر مي كند.
ــايد برگزاري افطاري هاي سياسي  ــرايطي ش در چنين ش
ــير سياست زدايي از  ــد در مس در صورت تداوم آن، آغازي باش
ــي، خود تجلي بارز  ــيري كه البته طي آن به تمام ــت؛ مس دول

مفهوم سياست ورزي است.

افطاري هاي سياسي
 پس از اصولگرايان، اصالح طلبان هم مهمان ضيافت افطار سعدآباد مي شوند

ادامه رايزني هاي عراقچي و اشميد درباره نگارش متن توافق جامع
عراقچي ديروز عالوه بر مذاكرات دوجانبه با اشميد با نماينده آمريكا نيز گفت وگو كرد

جواد الريجاني خطاب به كميسر عالي حقوق بشر:
 تروريست ها منبع گزارش هاي 
حقوق بشري عليه ايران هستند

ــتاد حقوق بشر قوه قضاييه در نامه اي به «ناوي  دبير س
ــر، به موضعگيري هاي  ــرعالي حقوق بش پيالي»، كميس
ــگر  ــهيد گزارش مغرضانه و عملكرد غيرحرفه اي احمد ش

ويژه حقوق بشر سازمان ملل اعتراض كرد.
ــر قوه قضاييه، محمدجواد  ــتاد حقوق بش به گزارش س
ــي، در اين نامه با تأكيد بر راهبرد تعامل جمهوري  الريجان
اسالمي ايران در موضوعات مختلف و گفت وگوي منطقي 
ــان كرد: مسيري كه گزارشگر ويژه در  و سازنده، خاطرنش
ــگر  ــئوليت وي به عنوان يك گزارش ــش گرفته، با مس پي

بي طرف، حرفه اي و مستقل كامال در تناقض است.
الريجاني در اين نامه به ناوي پيالي تصريح كرد: انتظار 
مي رود سركار عالي به عنوان عالي ترين مقام حقوق بشري 
ــازمان ملل متحد در خصوص اصالح و بازنگري در اين  س

فرآيند مخرب و غير سازنده، اقدامات الزم را انجام دهيد.
در اين نامه آمده است: انجام مصاحبه و صدور بيانيه هاي 
پي در پي گزارشگر ويژه بر مبناي اغراض سياسي و تبديل 
ــي،  ــخصي خود به مكاني جهت تبليغات سياس وبالگ ش

خالف رويه هاي گزارشگران ويژه است.
ــان درك جامعي درباره  ــت: ايش ــي افزوده اس الريجان
قوانين و اجراي آنها و عملكرد نهادها و ساختارهاي قضايي 
ــدارد و در گزارش ها و اظهار نظرهاى  ــي در ايران ن و قانون
ــتقالل، بي طرفي و عدالت  ــن معيارهاي اس ــود، كمتري خ
ــتقالل و  ــت كه اس را نيز رعايت نمي كند. اين در حالي اس
ــگران ويژه برابر  ــي، دو معيار مهم انتخاب گزارش بي طرف
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حقوق بشر است.
ــگر ويژه  ــت: اقدام گزارش ــن نامه آمده اس ــه اي در ادام
ــالمي ايران در كنار  ــخنراني عليه جمهوري اس در ارائه س
سركرده يك گروهك تروريستي كه دستش به خون بيش 
ــت و موضعگيري  ــته اس از 17000 نفر ايراني بي گناه آغش
ــك، تعامل با  ــاي اين گروه ــازات يكي از اعض ــه مج علي
گروه هاي تروريستي و تجزيه طلب در كشورهاي مختلف 
و حمايت از آنان و دفاع از مجرمان، متخلفان، قانون شكنان 
و اخالل گران در حقوق ملت ايران با عناويني چون فعاالن 
ــي، فرهنگي و حقوق بشري و اعتراض به محاكمه و  سياس
مجازات آنان، در مغايرت كامل با مأموريت وي و مجموعه 
ــگران ويژه قرار دارد و نتيجه اي  قواعد حاكم بر كار گزارش
جز تأييد اقدامات جنايتكارانه و تشويق آنان به استمرار اين 
ــهروندان جمهوري اسالمي ايران و نقض  اقدامات عليه ش

حقوق ملت ايران ندارد.
ــد بر اين كه  ــوه قضاييه با تاكي ــر ق ــتاد حقوق بش دبير س
گزارشگر ويژه صرفًا بر حمايت از متخلفان و مجرمان متمركز 
شده، افزوده است: متأسفانه از توجه به قربانيان واقعي نقض 
حقوق بشر در نتيجه تحريم ها، كاربرد سالح هاي شيميايي، 
ــتي و همچنين نقض حقوق ايرانيان در خارج  اعمال تروريس

از كشور عامدانه غفلت كرده است.

توضيحات انصاري درباره نشست 
هفته آينده دولت و مجلس

ــت  معاون پارلماني رئيس جمهور جزئيات برگزاري نشس
مشترك دولت و مجلس را كه يكشنبه آينده به ميزباني دولت 

برگزار خواهد شد، تشريح كرد. 
ــا مهر اظهار كرد: برگزاري  ــد انصاري در گفت وگو ب مجي
ــترك ميان نمايندگان مجلس و اعضاي  ــت هاي مش نشس
ــن اعتقادات دولت  ــت و رئيس جمهور از مهم تري هيات دول

يازدهم در تعامل حداكثري با مجلس است.
ــاره به تقويت جلسات  معاون پارلماني رئيس جمهور با اش
ــيار جدي و  ــان كرد: عزم بس ــت و مجلس بي ــترك دول مش
ــاتي  ــس براي برگزاري چنين جلس ــي در دولت و مجل  خوب

وجود دارد. 
انصاري درباره جزئيات نشست مشترك دولت و مجلس 
ــدگان مجلس به نمايندگي از تمامي  ــت: تعدادي از نماين گف
نمايندگان در حضور رئيس جمهور و رئيس مجلس سخنراني 
ــتقيم با  ــرد و مطالب مورد نظر خود را به طور مس ــد ك خواهن

رئيس جمهور و اعضاي دولت در ميان مي گذارند.
وي اضافه كرد: در اين جلسه مشترك رئيس مجلس نيز 
ــس از وي رئيس جمهور  ــخن خواهد پرداخت و پ به ايراد س
ــور در بخش هاي  ــزارش جامع و كاملي از امور اجرايي كش گ

اقتصادي، سياسي و اجتماعي به نمايندگان خواهد داد.
ــان كرد: دولت  ــاون پارلماني رئيس جمهور خاطرنش مع
ــترك با  ــت هاي مش ــه برگزاري نشس ــان با قوت ب همچن
ــرفت و توسعه كشور را  نمايندگان ادامه خواهد داد، زيرا پيش

در گرو تعامل و همدلي سه قوه با يكديگر مي داند.
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