
با برپايي تجمع اعتراضي به دليل انتشار كاريكاتوري موهن 
در نشريه فرانسوي شارلي ابدو، فرياد لبيك يا رسول اهللا(ص) 

در مقابل سفارت فرانسه طنين انداز شد.
ــروز در مقابل  ــنيم، تجمع كنندگان كه دي ــه گزارش تس ب
سفارت فرانسه گردهم آمده بودند، با سر دادن شعارهايي چون 
«لبيك يا رسول اهللا»، «لبيك يا نبي اهللا»، «هيهات منا الذله»، 
ــرآن»، «مرگ بر  ــت به ق ــلمان خيانت اس ــكوت هر مس «س
ــرگ بر آمريكا»، «مرگ  ــه»، «مرگ بر هتاكين»، «م فرانس
ــان مبارك» اعتراض  ــارلي پيوندت بر انگليس»، «داعش، ش
خود را نسبت به اهانت صورت گرفته در يك نشريه فرانسوي 
ــول اكرم(ص) اعالم كردند و خواستار  به ساحت حضرت رس

پيگيري اين مساله از سوي وزارت امور خارجه شدند.
ــد توكلي، نماينده  احم
ــران در مجلس  ــردم ته م
ــخنران تجمع ديروز  كه س
بود، گفت: حمله به روزنامه 
ــره كار خود  ــوي ثم فرانس

غربي هاست.
ــار كرد: غرب  وي اظه
ــا مي كند مدافع حقوق  ادع
ــوق  ــت. در حق ــر اس بش
ــازمان ملل داشتن  بشر س
ــده،  ــده آزاد اعالم ش عقي
ــاي خود  ــن به ادع بنابراي
ــتن عقيده  ــا داش غربي ه
ــت، بنابراين اهانت  آزاد اس
ــم  به عقايد ديگران و به اس
ــخني كه  آزادي بيان با س
خودشان گفته اند، تناقض 
ــده مردم تهران  دارد. نماين
ــه داد: اگر  در مجلس ادام

ــت را انجام بدهند  عده اي در فالن روزنامه بريزند و آن كار زش
ــاله ثمره كار خودتان است، يا اين مساله  ما مي گوييم اين مس
ــط گروه هاي  ــاخته خودتان بوده يا اگر توس طراحي از پيش س
ــد آنها نيز ساخته خود شما هستند، بنابراين، اين  تكفيري باش

مساله نتيجه و ثمره كار خودتان است.
ــاره به اين كه گروه هاي افراطي را چه كساني  توكلي با اش
ــيس كردند، گفت: خود غربي ها از گروه هاي تكفيري در  تأس
ــاله حاصل  ــوريه حمايت كردند، بنابراين، اين مس عراق و س
عملكرد خودشان است. وي خطاب به دولتمردان جمهوري 
ــرايطي كه در فرانسه اين جنايت  ــالمي ايران گفت: در ش اس
غيرانساني عليه عقيده مسلمانان رخ مي دهد، مقامات وزارت 
خارجه ما آيا بايد آن رفتار را مي كردند؟ نماينده مردم تهران در 
مجلس گفت: مسئوالن وزارت خارجه بدانند كه رهبر انقالب 
شما را فرزندان انقالبي خود دانسته، پس تعصب نشان دهيد. 

آن اهانت صورت گرفته حتي يك آه نيز نمي خواست؟ رفتاري 
كه شما انجام داديد، خوشايند نبود.

ــما مسلمانيد و وظيفه داريد در قبال اهانت  توكلي گفت: ش
ــان دهيد.  ــالم از خود واكنش نش صورت گرفته به پيامبر اس
اسالم و قرآن وجه مشترك همه اقشار مسلمانان و مردم ايران 
ــر اكرم(ص) وحدت بخش  ــمار مي رود. وي افزود: پيامب به ش
تماميت ارضي ايران است و حفظ تماميت ارضي كشورمان در 
گرو اسالم است، بنابراين بايد به آنچه به ايران عزت و وحدت 

مي بخشد، احترام بگذاريم.
ــجويان مقابل  ــخنان توكلي، مردم و دانش پس از پايان س
ــعار «وزارت خارجه، بصيرت بصــيرت»  ــفارت فرانسه ش س

سر دادند.
 آنها همچنين در بيانيه اى، از وزارت خارجه خواستند تا سفير 

فرانسه را از كشور اخراج كند.

فرياد لبيك يا رسول اهللا مقابل سفارت فرانسه 
احمد توكلي: حمله به روزنامه فرانسوي نتيجه اقدامات غرب است 

ادامه از صفحه اول
ــود و  ــاز بود كه چند دقيقه اي اين بحث ها متوقف ش و ني
ــكل ديگري ادامه پيدا كند. اين اقدامات در بحث هاي  به ش

ديپلماسي خيلي طبيعي است.
ــت، يكي  ــور خارجه گفت: البته ژنو دو ايراد داش ــر ام وزي
اين كه هتل، باغ و حياط نداشت و دوم اين كه در اطراف هتل 
ــادي خبرنگار حضور  ــا ده دقيقه اي راه رفتيم، تعداد زي كه م
داشتند و دوستان خبرنگار نيز اين اتفاقات را خيلي مي پسندند 
ــا بتوانند با آن عكس و خبر و گزارش توليد كنند. وي تاكيد  ت
كرد: من فكر مي كنم پرداختن به اين حواشي بيشتر از اندازه 
ــي نمي كند. حركتي كه صورت گرفت بدون  مورد نياز كمك
ــازي بود و صرفا به اين دليل انجام شد كه مذاكرات  حاشيه س
از حالت نسبتا تنش آلودي كه پيدا كرده بود، خارج شود. وزير 
ــت ساعت زمان برده و فقط  امور  خارجه گفت: مذاكرات هش
ــته همين يك ربع پياده روي  ــتراحتي كه در آن وجود داش اس
ــت.  ــا بوده اس ــاعت براي نماز ظهر و مغرب و عش و يك س
ــادي در بحث هايي كه بعضي  ــاعت هاي زي مذاكره وقتي س
ــدا كند، گفت وگو در آن  ــت، ادامه پي ــا هم تنش آلود اس از آنه
غيرممكن مي شود. نياز است كه از امكانات مختلف استفاده 
ــتاني كه بيش از ظرفيت موضوع در  ــود. فكر مي كنم دوس ش
ــكالي ندارد و ما هم  ــي مي كنند، اش ــتفاده سياس اين باره اس
ــه مذاكرات يك حركت  ــي داريم. من بارها گفته ام ك آمادگ
جناحي نيست، بنده هيچ گاه در طول عمرم جناحي نبوده ام و 
اميدوارم كه هيچ گاه هم جناحي نشوم و بنابر اين دوستان هم 
مطمئن باشند كه بنده با اهداف جناحي چنين اقدامي را انجام 
ــتان نيز  نمي دهم، زيرا جناحي ندارم. ظريف ادامه داد: از دوس

توقع دارم كه منافع ملي را فداي مالحظات جناحي نكنند.

 براي توافق، يك هفته هم كافي است
ــيدن  وي در اين باره كه آيا در مهلت باقيمانده امكان رس
به توافق وجود دارد و در صورت به توافق نرسيدن چه اتفاقي 
خواهد افتاد، گفت: در اين باره صحبت كردن مشكل است به 
ــيدن به توافق كافي  اين دليل كه در واقع يك هفته براي رس
ــيده  ــت. در صورتي كه همه طرف ها به اين واقع بيني رس اس
ــند كه تحريم ها كارايي ندارد و برنامه هسته اي ايران در  باش
ابعاد مختلف ادامه پيدا خواهد كرد و بهترين راه براي اطمينان 
ــت، اين  ــته اي ايران صرفا صلح آميز اس از اين كه برنامه هس
ــت كه اين برنامه به صورت شفاف و تحت نظارت آژانس  اس
ادامه داشته باشد. اين يك واقعيت است و همه به اين واقعيت 
ــته اي ايران ادامه خواهد داشت و  ــيده اند كه برنامه هس رس

تحريم ها بايد برداشته شود.
ــيدن به  ــواري رس وزير امور خارجه گفت: چانه زني يا دش
توافق كه كار را طول داده، اما به هر حال به نظر من چهار ماه 
ــال هم مي تواند كافي  ــت، اما در عين حال چهار س كافي اس
ــال  ــد. با نگاه غلط آمريكايي ها كار را دنبال كردن ده س نباش
ــي مبني بر اين كه  ــخ به پرسش هم كافي نبود. ظريف در پاس
ــفند به توافق سياسي  ــما اين است كه تا اس آيا پيش بيني ش
ــيد، اظهار كرد: در عالم سياست پيش بيني كردن  خواهيم رس
كار خوبي نيست، اما من اطمينان دارم كه جمهوري اسالمي 
ــده، ولي اين  ــيدن به نتيجه وارد مذاكره ش ايران با هدف رس
هدف با هدف حفظ دستاوردهاي علمي و منافع ملي همزمان 
است. ما كامال آماده هستيم كه تا بهمن و در سالگرد پيروزي 

انقالب به نتيجه برسيم.

 در مذاكرات وارد جزئيات شده ايم
ــاره مذاكره ميان ايران  ــورمان درب وزير امور خارجه كش
ــاعت مذاكره انجام  ــايد ده ها س و آمريكا هم گفت: هر بار ش
مي دهيم و گاهي با آقاي كري مذاكرات بسيار صريح و تند و 
جدي داشته ايم كه به جزئيات رسيده ايم و در جزئيات ممكن 
ــابه  ــانتريفيوژها يا بحث هاي مش ــت در مورد چيدمان س اس
ــمندان و متخصصان هر طرف  ــالوه بر مقامات، دانش آن ع
ــند با استفاده از پيشرفته ترين  ــاعت ها يا روزها مجبور باش س
برنامه هاي كامپيوتري و مدل سازي انتخاب هاي مختلف را 

ــانه افتخار ملي ما است كه در  ــي كنند كه اين يك نش بررس
مورد اقداماتي كه دانشمندان جوان انجام مي دهند، بهترين 
دانشمندان غربي ساعت ها مذاكره مي كنند تا اين كه جزئيات 

آن را مشخص كنند.
ــيده ايم كه جزئيات  وي گفت: به هر حال به مرحله اي رس
ــيار جدي است و نكته اي كه بارها تاكيد كرديم  اين مرحله بس
اين است كه طرف مقابل بايد بپذيرد كه اگر مي خواهد به يك 
ــار دست بردارد و  ــد بايد از سياست فش راه حل مذاكراتي برس
نمي تواند هم با ايران مذاكره كرده و هم به ايران فشار بياورد.

 پاسخ تهران به 18 پرسش آژانس
ــه در متروى تهران  ــواد ظريف نبود ك ــا فقط محمدج ام
ــح داد، زيرا علي اكبر صالحي، رئيس  ــاره مذاكرات توضي درب
ــازمان انرژي اتمي نيز صبح ديروز از مسير ايستگاه شهيد  س
ــتفاده كرد و در جمع خبرنگاران در پاسخ  ــتي از مترو اس بهش
ــش كه  آيا بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي  به اين پرس
ــده، گفت: آژانس در چارچوب پادمان به طور  اتمي متوقف ش
مرتب بازرسي هاي خود را انجام مي دهد. صالحي با يادآوري 
اين كه بازرسان آژانس به صورت هفته اي حضور دارند، ادامه 
داد: قرار نيست هر بازديد اين بازرسان اعالم شود و به صورت 

يك برنامه هميشگي در حال انجام است.
ــش آژانس بين المللي  وي تصريح كرد: ايران به 18 پرس
ــش  ــبت به دو پرس ــخ داده، آژانس نس ــي پاس ــرژي اتم ان
درخواست پاسخ بيشتر كرده كه همكاران ما اقدامات الزم را 

انجام مي دهند تا در حد الزم پاسخ داده شود.

 عراقچي: مذاكرات كند پيش مي رود
ــم مذاكره كننده  ــد تي ــيد عباس عراقچي، عضو ارش س
ــته اي اظهار  ــان دور تازه مذاكرات هس ــته اي نيز در پاي هس
ــايد كندتر  ــرد: مذاكرات روند كند خود را طي مي كند و ش ك
ــد؛  ــد يا خيلي ها تصور مي كنند، باش ــي كه تصور مي ش از آن
علت آن نيز مشخص است، ما مذاكرات سخت و پيچيده اي 
ــت كه هر كدام  ــيار متنوعي مطرح اس داريم، موضوعات بس
ــود و هركدام از سابقه  ــاخه هاي مختلفي تقسيم مي ش به ش

طوالني برخوردار است.
ــيم، او با تشبيه مذاكرات به مكعب روبيك  به گزارش نس
ــما مهره اي را بر سرجاي  ــت كه وقتي ش گفت: اين گونه نيس
ــد؛ وقتي ديگر  ــرجاي خود بمان ــود مي گذاري آن مهره س خ
ــود،  مهره ها را جابه جا مي كني، اين مهره ها نيز جابه جا مي ش
ــكل پيچيده و فني به خود گرفته و هم  بنابر اين مذاكرات ش

ــته اي  از بُعد تاكتيكي و بحث هاي ريز مربوط به فناوري هس
پيچيده است.

ــته اي  ــا تاكيد بــراين كه پيچيدگي مذاكرات هس  وي ب
ــيدن  ــت ،گفت: حتما رس به معناي غيرممكن بودن آن نيس
ــخت است؛ به اراده واقعي در طرفين  به توافق ممكن ولي س
احتياج دارد كه به اعتقاد من اين در طرف ايراني و طرف مقابل 
ــد تيم مذاكره كننده هسته اي ادامه داد:  وجود دارد. عضو ارش
ــن نيت دارد كه طرف ايراني همواره  مذاكرات احتياج به حس
ــن نيت وارد مذاكرات شده است و گرچه ما حواسمان  با حس
به ترفندهاي طرف مقابل كامال هست، اما با حسن نيت وارد 
ــده ايم و اگر طرف مقابل نيز حسن نيت داشته باشد امكان  ش

پيشرفت خيلي بيشتر خواهد بود.
عراقچي با اشاره به اين كه فكر مي كنم طرف هاي مقابل 
ــدند، گفت:  ــا از به كارگيري ابزارهاي زور و تهديد نااميد ش م
آنها سعي مي كنند در روند مذاكرات نيز با زبان احترام صحبت 
كنند؛ مي دانند كه هيات ايراني به هيچ وجه به زبان تحريم و 
ــتفاده از زبان تحريم  تهديد جواب نمي دهد و به هيچ وجه اس
ــف را تحمل نمي كند.  ــار به روش هاي مختل ــد يا فش و تهدي
ــم كه در صورت افزايش  ــد كرد: ما هيچ ابايي نداري وي تاكي
ــم و هيچ ابايي نداريم كه در  ــارها ميز مذاكره را ترك كني فش
ــل زبان تهديد با زبان متقابل صحبت كنيم و ما در مقابل  مقاب
هرگونه فشاري به صورت متقابل پاسخگو بوده ايم و هيچ گاه 
اجازه نداديم كه كسي بخواهد عزت و احترام ملت ايران را در 
طول مذاكره خدشه دار كند؛ اين منش ما بوده است و در طول 

مذاكره نيز همين گونه ادامه خواهيم داد.

 اتحاديه اروپا: مذاكرات ژنو، جدي و مفيد بود
ــاره مذاكرات  ــي كه درب ــر ديپلمات هاي ايران ــزون ب اف
هسته اي ژنو جزئياتي را تشريح كردند، اتحاديه اروپا هم طي 
ــته اي ايران در ژنو را «جدي و  بيانيه كوتاهي، مذاكرات هس
ــزارش ايرنا و به نقل از خبرگزاري  ــد» ارزيابي كرد. به گ مفي
ــه، اتحاديه اروپا با اشاره به مذاكرات ژنو اعالم كرد كه  فرانس
ــركت كنندگان در اين مذاكره تصميم گرفته اند به منظور  ش

مفيد واقع شدن گفت وگوها محتواي آن را اعالم نكنند.
همزمان ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه گفت، تمام 
ــركت كنندگان در مذاكرات هسته اي تهران داراي «اراده  ش
ــي» براي حل و فصل اين موضوع در چارچوب زماني  سياس
مورد توافق هستند و نماينده چين در مذاكرات هسته اي هم 
با اظهار رضايت از روند برگزاري اين مذاكرات، آن را متمركز، 

عملي و عميق خوانده است.

 جزئيات طرح «گيوتين» تندروها عليه ايران
ــوي ديگر، تندروهاي غربي تالش مي كنند تا با  اما از س
ــته اي را به بن بست  ــار بيشتر، گفت وگوهاي هس اعمال فش
ــت روز  ــنا قرار اس ــانند؛ از همين رو كميته بانكداري س بكش
ــنبه درباره طرح جديد رابرت منندز، سناتور دموكرات  پنجش
ــواه ايلينويز  ــناتور جمهوريخ ــي و مارك كرك، س نيوجرس
رأي گيري كند كه در صورت تصويب، باعث اعمال تدريجي 
ــه توافق با ايران تا  ــيدن ب تحريم هاي جديد در صورت نرس
ــد. آن طور كه تابناك  ــم جوالي خواهد ش ضرب االجل شش
ــناتور ها تاكنون اين طرح  ــر داده، س ــه نقل از المانيتور خب ب
ــط  ــيدن به اكثريت 67 نماينده غيرقابل وتو توس را براي رس

رئيس جمهور به نحو قابل توجهي ماليم تر كرده اند.
ــاور باراك اوباما  ــت كه داني يل فيفر، مش اين درحالي اس
ــت،كنگره بايد از تحميل ديدگاه هاي  ديروز هشدار داده اس
ــت خارجي آمريكا خودداري كند و بويژه  خود به حوزه سياس

دست از سر مذاكرات هسته اي با ايران بردارد.
ــاس  ــي گزارش داد، بر اس ــدارها، بي. بي .س با وجود اين هش
ــنگتن، اگر ايران تا اول جوالى  تقويم پيشنهادي تندروهاي واش
ــد، چند روز بعد از اين تاريخ، تحريم هاي تازه  به توافق نهايي نرس
عملي مي شوند و ظرف چند ماه اين تحريم ها تشديد خواهند شد. 
ــراي تحريم هايي كه پيش از  ــم جوالى (پانزدهم تيرماه) اج شش
ــاس قرارهاي اوليه مسكوت گذاشته شده بود، از سر  اين و بر اس
ــوم آگوست (دوازدهم مرداد)  ــد. پس از آن در س گرفته خواهد ش
ــده و هفتم  تحريم هاي تازه اي عليه صنعت نفت ايران اعمال ش
سپتامبر (شانزدهم شهريور) كشورهايي كه اكنون از ايران نفت 
ــد. هفتم  ــد با محدوديت هاي تازه مواجه خواهند ش وارد مي كنن
ــتري از مقام هاي ايراني، هدف  ــر (پانزدهم مهر) تعداد بيش اكتب
ــد و دوم نوامبر (يازدهم  ــافرتي و مالي قرار مي گيرن تحريم مس
ــه هاي مالي خارجي كه درگير مبادله مالي با بانك  آبان) موسس
ــده هستند، مشمول  مركزي ايران و ديگر  بانك هاي تحريم ش
تحريم هاي تازه خواهند شد. نهايتا در هفتم دسامبر (شانزدهم آذر) 
ــت نيامده باشد صنايع خودروسازي،  اگر همچنان توافقي به دس

مهندسي و بخش هاي معدني ايران تحريم خواهد شد.
ــانه هاي غربي اين طرح را به «گيوتين» تشبيه كرده  رس
ــرايط فشار  ــت كه ش و با اين حال تهران بارها تاكيد كرده اس
همزمان با مذاكرات را نخواهد پذيرفت. ابراهيم كارخانه اي، 
ــروز در گفت وگو با  ــته اي مجلس هم دي ــس كميته هس رئي
ــي در مجلس براي بازگرداندن تمامي  ــنيم، از تهيه طرح تس
ــش از توافق ژنو در صورت  ــته اي به نقطه پي تعليق هاي هس

اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران خبر داده است.

 درددل مسافران مترو با روحاني؛ 
از مذاكرات تا مشكالت كنكور

ــن روحاني  ــن در روز هواي پاك، حس ــي نمادي در اقدام
 براي رسيدن به محل كار از مترو استفاده كرد. رئيس جمهور 
ــيه حضور خود در ايستگاه مترو گفت: امروز استفاده  در حاش
مسئوالن از وسايل حمل و نقل عمومي به مناسبت روز هواي 
ــه كنند كه بايد  ــت، براي اين كه مردم توج ــاك نمادين اس  پ
به يك هواي سالم و مطلوب برسيم و يكي از راه هاي رسيدن 
به اين نقطه، استفاده از وسايل نقليه عمومي و استفاده كمتر 

از وسايل نقليه شخصي است. 
ــاني دولت، رئيس جمهور در  ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
ــي درخصوص صحبت هاي مردم در داخل  ــخ به پرسش پاس
ــيار خوب بود كه ناگهان با  ــهري، گفت: اين اتفاق بس قطار ش
جمعيتي روبه رو شويم كه خواسته هايي دارند و از پيش درباره 
ــان نيز فكر نكرده اند. برخي از اين خواسته ها كه  اولويت هايش
مطرح شد، قابل پيگيري است. روحاني ادامه داد: برخي راجع 
به سياست خارجي نظر داشتند و مي خواستند كه مذاكره ادامه 
ــرايط مترو و ازدحام و شلوغي  ــته باشد، برخي راجع به ش داش
ــتند، برخي راجع به  ــاعات گاليه داش بيش از حد در برخي س
دانشگاه و كنكور و مشكالت مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري 
نظراتشان را مطرح كردند و خانمي راجع به اخالق عمومي در 

جامعه و اقداماتي كه بايد انجام شود، سخن گفت.

تاكيد بر همكاري وزارتخانه ها براي حفظ منابع طبيعي
ــن روحاني  ــا روز هواي پاك، حس ــن همزمان ب همچني
ــوراي عالي محيط زيست گفت:  ــه ش رئيس جمهور در جلس
ــي همه نهادها و وزارتخانه ها به منظور  همكاري و هماهنگ
حفظ و صيانت از منابع طبيعي كشور در عين توجه به موضوع 

توسعه و مسائل اجتماعي ضروري است.
ــت جمهوري، وي  ــاني رياس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــاره به اهميت مسائل زيست محيطي بر  ــه با اش در اين جلس
پرهيز از بخشي نگري در تدوين آيين نامه ها و قوانين مربوط 

به محيط زيست تاكيد كرد.
ــون نحوه جلوگيري از آلودگي  ــه موضوع قان در اين جلس
ــال مورد بازنگري قرار گرفت و مصوب شد،  هوا پس از ده س
ــايل  ــتاندارد جديد درخصوص خروجي آالينده هاي وس اس
ــند مطالبه  ــود. همچنين كليات س ــه موتوري تعيين ش نقلي
ــكار به منظور جلوگيري از شكار  ضرر و زيان قانون صيد و ش
ــد جزئيات  ــه و قاچاق حيات وحش تصويب و قرار ش بي روي
ــپس ــي س ــتگاه هاي مربوط بررس ــتر با هماهنگي دس  بيش

ــوراي عالي محيط  ــود. اعضاي ش  به عنوان مصوبه ابالغ ش
زيست كليات طرح اعالم چهار منطقه جديد حفاظت شده را 

مورد تائيد قرار دادند. 
«غار درفك» در استان گيالن و «آبشار شوي» در استان 
خوزستان به عنوان جاذبه طبيعي ملي، «جنگل ابر» در استان 
سمنان به عنوان منطقه حفاظت شده و «منطقه سمندر» در 
استان لرستان به عنوان پناهگاه حيات وحش، چهار منطقه 
جديد حفاظت شده هستند. در اين جلسه مقرر شد، سازمان 
حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي آيين نامه اقدام ملي 
براي مقابله با گرد و غبار و ريزگردها را براي تصويب به 
هيات دولت ارسال كند. همچنين تصويب كليات طرح تعرفه 
خدمات آزمايشگاهي از ديگر مصوبات جلسه شوراي عالي 

محيط زيست بود.

واليتي: جبهه آزاديبخش فلسطين 
مورد حمايت ايران است

ــري در امور  ــاور مقام معظم رهب ــر واليتي مش علي اكب
ــركل جبهه  ــد جبريل، دبي ــس از ديدار با احم ــل پ بين المل
ــت: بعد از  ــع خبرنگاران گف ــطين، در جم ــش فلس آزاديبخ
ــد برخي گروه هاي  ــوريه به وجود آم ــكالتي كه براي س مش
ــدند، اما اين گروه هيچ گاه  ــت بودند كه دچار ترديد ش مقاوم
ــد و  ــوريه دچار ترديد نش ــت و مردم س ــت از حكوم در حماي
همين حاال نيز جزو مجموعه اي است كه به كمك سوريه در 
داخل سوريه و عليه تكفيري ها مبارزه مي كند و همواره مورد 

حمايت ايران بوده است.
ــه داد: در ديداري كه با احمد  ــنا، وي ادام به گزارش ايس
ــاكان در خط حمايت از  ــتم، وي تاكيد كرد كم ــل داش جبري
ــالمي ايران بوده و اهداف آن در جهت تقويت  جمهوري اس
جبهه مقاومت است. وي همان تصويري را كه ما از مقاومت 
داريم دارد و معتقد است مجموعه ايران، عراق، سوريه، لبنان 
ــت ها را تشكيل  ــطين خط مقاومت در برابر صهيونيس و فلس
ــطين را  ــت كه مي توان فلس مي دهند و تنها از اين طريق اس
آزاد كرد و بر اين مساله تاكيد داشت. وي در پاسخ به پرسشي 
ــفر خالد  ــفر احمد جبريل ارتباطي با س مبني بر اين كه آيا س
مشعل به تهران دارد و آيا او حامل پيامي بوده است، گفت: او 
ــبت به گروه هاي  در اين باره صحبتي نكرد اما ديدگاهش نس

مبارز فلسطيني حماس و جهاد اسالمي بسيار مثبت است.
احمد جبريل، دبيركل جبهه آزاديبخش فلسطين نيز پس 
ــن ديدار گفت: ما مقاومت را تنها راه براي بازپس گرفتن  از اي
حق خود مي دانيم. او درباره تصميم دادگاه الهه براي بررسي 
جنايات رژيم صهيونيستي، بيان كرد: همه دنيا شاهد جنايات 
رژيم صهيونيستي است و اين جنايات بر كسي پوشيده نيست؛ 
بنابراين ما هيچ اميدي به اين كه بشود از طريق گرفتن وكيل يا 
تشكيل دادگاه  كاري انجام داد، نداريم. همچنين كسي كه با 
زور جلو مي آيد و ما را آواره مي كند فقط بايد با زور با آن برخورد 

كرد و چيزي جز زبان زور نمي شناسد.
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واكنش دو كلمه اي نصراهللا به عمليات 
صهيونيست ها

به دنبال حمله نظاميان صهيونيست به نيروهاي مقاومت 
ــن نصراهللا،  حزب اهللا در بلندي هاي جوالن، ديروز سيدحس
ــت ها تنها به  ــزب اهللا لبنان خطاب به صهيونيس ــركل ح دبي
ــرد كه «جهزوا مالجئكم!».  ــنده ك اين جمله دوكلمه اي بس
ــان را حاضر كنيد. به گزارش دفاع پرس،  يعني پناهگاه هايت
ــه دو زبان عبري و عربي  ــام بدون هيچ توضيحي و ب ــن پي اي
ــي از دبيركل حزب اهللا بر روي خروجي سايت شبكه  با عكس

المنار قرار گرفته است.
  آيت اهللا جوادي آملي:

 به تمام نيروهاي نظام نياز داريم
ــد ايرانيان با آيت اهللا  ــارف، رئيس بنياد امي محمدرضا ع
ــم ديدار كرد. اين  ــوادي آملي از مراجع تقليد در ق ــداهللا ج عب
ــد در اين ديدار گفت كه ما به تمام نيروهاي نظام  ــع تقلي مرج
ــاي يك بدن همه در كنار  ــتيم و بايد مانند اعض نيازمند هس
ــا، وي افزود: حضور يك گروه در  ــيم. به گزارش ايرن هم باش
ــود. همه، مادام  نظام نبايد به منزله حذف گروه ديگر تمام ش
ــتيم با هم برادريم. عارف در ديدار با  كه عضو يك جامعه هس
ــي غرب براي  آيت اهللا اميني نيز گفت كه پروژه  اسالم هراس

مقابله با صدور فرهنگ انقالب اسالمي است.
 خاطره هاشمي از واكنش امام(ره)

 به درخواست ترور شاه
ــتاد  ــدار اعضاي س ــنجاني در دي ــت اهللا هاشمي رفس آي
ــكيالتي  ــهداي منصورون كه از مبارزان تش ــت ش بزرگداش
ــتند، با ذكر خاطره اي گفت كه  ــال هاي قبل از انقالب هس س
ــاه در يكي از  ــران رژيم پهلوي از امام براي ترور ش يكي از افس
ــرت امام(ره) اين اجازه را  ــت، اما حض برنامه ها اجازه مي خواس
ندادند. به گزارش فارس، وي همچنين با تاكيد بر نقش مردم 
در همه مراحل انقالب، گفت: نبايد با تشكيل گروه هاي جعلي و 

شعارهاي انحرافي و توخالي صف اتحاد مردم تضعيف شود.
لغو پروانه روزنامه «مردم امروز»

ــروز خود پروانه  ــه دي ــات نظارت بر مطبوعات در جلس هي
ــار روزنامه «مردم امروز» بابت درج تيتر «من هم شارلي  انتش
ــتم» را با استناد بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات و همچنين  هس
ماده 27 اين قانون لغو و پرونده اين روزنامه را به دادگاه ارسال 
كرد. به گزارش واحد مركزي خبر، در اين جلسه پرونده روزنامه 
«وطن امروز» نيز مطرح و مقرر شد به اين نشريه بابت اصرار به 
تخلف و نقض مجدد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تذكر 
داده شود و مراتب به دادگاه معرفي شود. همزمان، وكيل مدافع 
مديرمسئول روزنامه «مردم امروز» از احضار مديرمسئول اين 

روزنامه به دادسراي فرهنگ و رسانه خبر داد.
خانه احزاب احياشدني نيست

ــن  با وجود برخي تالش ها براي احياي خانه احزاب، حس
غفوري فرد، عضو ادوار شوراي مركزي خانه احزاب با تاكيد بر 
اين كه خانه احزاب ديگر قابل احيا نيست، گفت: اصولگرايان 
ــورت برگزاري  ــتند و در ص ــق احياي خانه احزاب نيس مواف

مجمع عمومي هم در آن شركت نخواهند كرد.
 وي به مهر گفت كه يكي از اشكاالت و اختالفات اصولگراها 
ــوع خانه احزاب با اصالح طلبان وجود احزاب كم وزن  در موض
ــت و اختالف ديگر هم  ــكل صنفي اس اصالح طلب در اين تش
اين است كه نبايد تشكلي به نام خانه احزاب وجود داشته باشد 

زيرا ذهنيت منفي نسبت به آن ايجاد شده است.
 آغاز بررسي ها

 براي انتخاب استاندار استان مركزي
به دنبال معرفي استاندار مركزي به عنوان معاون سياسي 
ــخنگوي وزارت كشور به تسنيم  ــور، قائم مقام و س وزير كش
گفت: بررسي ها براي انتخاب گزينه جديد استانداري استان 
ــم در روزهاي آينده فرد  ــزي را آغاز كرد ه ايم و اميدواري مرك
ــينعلي اميري  ــر را به هيات دولت معرفي كنيم. حس موردنظ
ــما كار خود را در  ــت: «فعال تا زماني كه آقاي مقيمي رس گف
ــتانداري را پيگيري  ــروع كنند، امور اس ــي ش معاونت سياس
ــي فرد مورد نظر  ــا تالش مي كنيم بدون معطل ــد، ام مي كنن

براي تصدي استانداري استان مركزي را انتخاب كنيم.»
بي خبري وكيل «م.ر» از راي پرونده موكلش

ــت دهم در  ــل معاون اول دول ــادري، وكي ــا ن محمدرض
ــاره به اظهارات سرپرست دادگاه هاي  گفت وگو با ايلنا، با اش
كيفري استان تهران مبني بر اين كه حكم پرونده معاون اول 
دولت دهم از ديوان عالي كشور به اين دادگاه ارجاع و بخش 
عمده اي از حكم بدوي در ديوان عالي تائيد شده است، عنوان 
ــعبه ديوان مراجعه  ــراي اطالع از جزئيات حكم به ش كرد: ب
كردم، اما به بنده گفته شد حكم در اختيار آنها نيست. اين كه 
ــته باشد، طبيعي  ــعبه  صادركننده راي، جزئيات آن را نداش ش
ــر دري زديم تا بتوانيم از  ــت و جاي تعجب دارد. ما به ه نيس

راي صادر شده مطلع شويم، اما نتوانستيم.
جبهه رهروان متعلق به الريجاني نيست

نعيمي، سخنگوي فراكسيون اصولگرايان رهروان واليت 
مجلس از برگزاري نشست هايي براي بررسي اساسنامه جبهه 
رهروان واليت در هفته آينده خبر داده و با اين حال گفته است: 
برخي اين طور تصور و عنوان مي كنند كه جبهه رهروان واليت 
ــه آقاي علي الريجاني، رئيس مجلس تعلق دارد، در صورتي  ب
كه اين طور نيست و وي فقط از اين جبهه  يا هر فعاليت سياسي 
ــيون حمايت مي كند. او در گفت وگو با تسنيم  ديگر اين فراكس
ــت: نظر قالب اعضاي فراكسيون اصولگرايان  يادآور شده اس
ــيس جبهه رهروان  ــكيل و تاس رهروان واليت مجلس بر تش

واليت از سوي اين فراكسيون است.
پايان بررسي سياست هاي كلي انتخابات 

تا پايان سال
ــخيص مصلحت  ــليم، عضو مجمع تش مصطفي ميرس
ــت هاي كلي انتخابات  ــي سياس نظام به ميزان گفت: بررس
ــال جاري به  ــخيص مصلحت نظام تا پايان س در مجمع تش
اتمام مي رسد. وي افزود: موضوعات مختلفي همچون نحوه 
برگزاري انتخابات،منطقه بندي انتخابات در كالنشهرهاي 
كشور و ميزان هزينه هاي جاري براي انتخابات از موضوعات 
ــت كه درباره سياست كلي انتخابات تا به امروز در  مهمي اس

مجمع مورد بررسي قرار گرفته است.

رئيس مجلس شوراي اسالمي:
  تشكيل نيروي مردمي

راه مبارزه با داعش است
ــالمي، تنها راه مبارزه با گروه  ــوراي اس رئيس مجلس ش
تروريستي داعش در عراق را تقويت و تحكيم انسجام ملي و 

تشكيل نيروهاي مردمي در كنار ارتش عراق دانست.
ــالم  ــنا، علي الريجاني در ديدار با محمد س به گزارش ايس
الغبان، وزير كشورعراق با تاكيد بر ضرورت حفظ تماميت ارضي 
عراق به تحركات برخي كشورها براي تجزيه اين كشور اشاره 
ــرد و گفت: حفظ و تقويت يكپارچگي و تماميت ارضي عراق  ك
به عنوان كشور مهم اسالمي در جهان اسالم يك امر راهبردي 

براي جمهوري اسالمي ايران است. 
ــزود: اقدامات موفق ارتش و نيروهاي مردمي عراق با  وي اف
حمايت مرجعيت توانسته سدي محكم در برابر نيروهاي افراطي 
ايجاد كند. الريجاني در بخش ديگري از سخنانش ايجاد اشتغال و 
احياي زيرساخت هاي صنعتي عراق را بسيار مهم خواند و تصريح 
ــيس كارخانجات صنعتي در عراق  ــرد: عمران و آباداني و تاس ك
مي تواند به پيشرفت و توسعه در اين كشور منجر شود و به تثبيت 
امنيت و آرامش در عراق كمك كند. وي با قدرداني از برنامه ريزي 
ــب مقامات عراقي در برقراري امنيت زائران در ايام  خوب و مناس
ــان كرد: برقراري ثبات در ايام اربعين  ــيني خاطرنش اربعين حس
نشان داد دولت و نيروهاي نظامي عراق از توانايي و كارايي بااليي 

در جهت برقراري امنيت در اين كشور برخوردارند.
ــور عراق با  ــالم الغبان، وزير كش در ادامه اين ديدار محمدس
قدرداني از حمايت هاي جمهوري اسالمي ايران از دولت و ملت 
عراق در سال هاي دشوار اخير گفت: دولت و مردم عراق هيچ گاه 
كمك هاي مادي و معنوي دولت و ملت ايران را فراموش نخواهند 
كرد و استمرار اين كمك ها يك امر مهم براي دولت و مردم عراق 
ــتادگي مرجعيت و اتحاد مردم عراق رمز  ــت. وي افزود: ايس اس
پيروزي عراق در برابر نيروهاي افراطي و مهاجم مي باشد. وزير 
ــاره به ناامني ايجاد شده در كشورش  ــور عراق در ادامه با اش كش
تصريح كرد: برقراري آرامش و امنيت در عراق مي تواند به تثبيت 
ــود. وي اقدامات ائتالف عليه  صلح و امنيت در منطقه منجر ش

داعش را در عراق غيرموثر و ناكافي خواند.

ظريف: نگاه غلط آمريكا مذاكرات را طوالنى كرده
«داووس» و «مونيخ» مقصد بعدى مذاكرات هسته اى است


