
پنجشنبه 28  خرداد 1394 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

 خيالپردازي، از نوع اوباما
روزنامه وال استريت ژورنال با اشاره به اظهارات مقامات 
ــا عليه ايران  ــت پذيري تحريم ه ــي درباره بازگش آمريكاي
ــت: باراك اوباما دوست دارد بگويد در صورتي كه ايران  نوش
ــته اي را كه امضا شود نقض كند، تحريم هايي  هر توافق هس
ــده قابل بازگشت است. اما اين  ــور اعمال ش كه عليه اين كش

هم يكي ديگر از خيالپردازي هاي دولت اوباماست.
ــيما، اين نشريه در مطلبي  به گزارش خبرگزاري صدا و س
نوشت: در كنگره شركت هاي نفتي جهان كه امسال در لندن 
ــد شاهد عالقه زياد شركت ها براي تجارت با ايران  برگزار ش
بعد از تحريم ها بوديم. اين شور و اشتياق تقريبا بعد از امضاي 

توافق موقت در نوامبر 2013 در ژنو آغاز شد.
وال استريت ژورنال نوشته است: دو ماه بعد از آن اتحاديه 
اروپا ممنوعيت بيمه كشتي هاي حامل نفت ايران را برداشت. 
ــركت هاي شل، اني  تقريبا در همان زمان مديران اجرايي ش
ايتاليا و ديگر شركت هاي بزرگ نفتي اروپا با وزير نفت ايران 
ــن عالقه مندي فقط به همكاري  ــن مالقات كردند. اي در وي
ــركت هاي  ــود. نمايندگان ش در صنعت نفت محدود نمي ش
ايرباس، پژو سيتروئن، سوسيته ژنرال و بي. ان. پي در فوريه 
2014 به ايران رفتند. ايرانيان و همتايان تجاري آنها در غرب 
زيرساخت هاي تجاري را هم ارتقا داده اند. اين روزنامه افزود: 
شايد اوباما فكر مي كند كه اگر ايران توافق هسته اي را نقض 
كند همه اين فعاليت هاي اقتصادي متوقف خواهد شد، اما به 

نظر مي آيد جامعه تجاري خالف آن را باور دارد.
نشست مشترك وزراي ارشاد و كشور درباره كنسرت ها

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: قرار است هفته آينده 
ــترك درباره برگزاري كنسرت  ــور جلسه اي مش با وزير كش

داشته باشيم.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، علي جنتي پس از پايان 
جلسه دولت در جمع خبرنگاران گفت: برخي از مصوبات قبلي 
ــروي انتظامي اجازه  ــود دارد كه به اداره اماكن ني ــت وج دول
مي دهد در برخي جاها دخالت كند كه آن را اصالح مي كنيم. 

وي افزود: بر اين اساس ديگر كنسرتي لغو نمي شود.
تدوين طرح 2 فوريتي براي افطاري ها

ــالمي طرح  ــوراي اس ــدگان مجلس ش ــر از نماين 29 نف
دوفوريتي ممنوعيت تامين هزينه افطاري از محل اعتبارات 

غيرشخصي را تهيه و تدوين كردند.
به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش، نماينده مردم تهران و 
عضو هيات رئيسه مجلس گفت: در ماده واحده اين طرح آمده، 
ــتگاه هاي اجرايي مندرج در  تامين هزينه افطاري تمامي دس
ماده 5 قانون خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل 
كشور، اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع داخلي، اعتبارات 
ــل از صرفه جويي به هر ميزان و  ــمول و منابع حاص خارج ش
ــه مجلس  ــت. عضو هيات رئيس به هر نحو مطلقا ممنوع اس
ــه هدررفت  ــدگان از هرگون ــح كرد: نماين ــن تصري همچني
ــورمان  ــال جلوگيري خواهند كرد و مردم عزيز كش بيت الم
ــود را براي  ــا تمامي تالش خ ــند وكالي آنه ــن باش مطمئ

صرفه جويي در نهادهاي كشور به كار خواهند گرفت.
وزير كشور: با تبليغات نامزدها در فضاي مجازي 

برخورد مي شود
ــور درباره تبليغات نامزدهاي انتخابات مجلس  وزير كش
ــبوك و وايبر اظهار  ــاي مجازي از جمله تلگرام، فيس در فض
كرد: اگر تبليغات توسط نامزدها در فضاي مجازي باشد، حتما 

تخلف است و با آن برخورد مي شود.
ــا رحماني فضلي همچنين  ــنيم، عبدالرض به گزارش تس
ــه از حاميان  ــرا تجمعاتي ك ــش كه چ ــخ به اين پرس در پاس
ــت، گفت: هيچ جا چنين چيزي  ــده اس ــتند، لغو ش دولت هس
ــت. وزير كشور درباره تجمع  ــده اس نبوده و برنامه اي لغو نش
ــوم به حزب اهللا مقابل ساختمان وزارت ورزش  گروهي موس
ــگاه ها نيز گفت: اين  ــراض به حضور بانوان در ورزش در اعت
ــا آن صورت  ــت و برخورد الزم ب ــي اس ــات غيرقانون تجمع
ــش كه آيا تشكل يكتا كه  ــخ به اين پرس مي گيرد. وي در پاس
ــور مجوز گرفته  بتازگي اعالم موجوديت كرده از وزارت كش
ــور مجوز نگرفته اند و  ــت يا خير، گفت: هنوز از وزارت كش اس

درخواستي هم نداشته اند و بايد مجوز بگيرند.
 واكنش ضرغامي به احتمال نامزدي اش 

در انتخابات مجلس
ــازمان صدا و سيما  ــين س عزت اهللا ضرغامي، رئيس پيش
ــر محمدرضا رحيمي در جمع  ــم ختم همس ــيه مراس در حاش
ــش كه آيا برنامه اي براي  ــخ به اين پرس خبرنگاران در پاس
حضور در انتخابات داريد، اظهار كرد: بنده فعال هيچ برنامه اي 
ــر نمي توانم ــن بهتر و صريح ت ــز ندارم. از اي ــراي هيچ چي  ب

 پاسخ دهم.
به گزارش ايسنا، وي همچنين درباره مذاكرات هسته اي 
و بازرسي از مراكز نظامي ايران گفت: چارچوب و كليات اين 
ــوراي عالي امنيت ملي است و طبق همان  مساله مصوبه ش
ــند. حضور  ــد و مردم نبايد نگران باش مصوبه عمل خواهد ش

مردم در صحنه حاكي از اين است كه چه مي خواهند.
ــييع  ــم تش ــيت ايراني در مراس ضرغامي افزود: فكت ش
شهيدان صادر شد و مردم عمال بدون آن كه تعبير و تفسيري 
ــد با آن اجتماع بزرگ و عظيم خود، موضع  ــته باش وجود داش

جمهوري اسالمي ايران را اعالم كردند.
آخرين فرصت براي استعفا

براساس تقويم وزارت كشور براي انتخابات مجلس دهم، 
امروز آخرين فرصت استعفا براي آن دسته از مسئوالني است 

كه قصد نامزدي در انتخابات مجلس را دارند.
ــتعفا به  ــرده بود، اس ــدي قبل اعالم ك ــور چن ــر كش وزي
ــد و به صورت  ــتعفا كن ــئولي اس ــت كه مس اين صورت نيس
ــه اين كار خالف  ــش باقي بماند، بلك ــت در مديريت سرپرس
ــت را  ــت به صورت سرپرس ــت و حق ماندن در همان پس  اس

نخواهد داشت.
خرازي: «ندا» به اصالح طلبي مدنظر امام(ره) 

معتقد است
ــان گفت: ندا ــوراي مركزي حزب نداي ايراني ــس ش  رئي

 به هيچ وجه از اصالحات عبور نخواهد كرد چون به باورهاي 
اصالح طلبي واقعي كه مدنظر امام(ره) بود، اعتقاد دارد.

ــتين همايش  ــه گزارش فارس، صادق خرازي در نخس ب
تشكيالتي اين حزب گفت: هدف نداي ايرانيان اين است كه 
گام هاي مشتركي در راستاي منافع ملي بردارد و بتواند بحث 

اصالح طلبي جامع را تبيين كند.

ــر ــر مطه ــه پيك ــكوه و غيرتمندان ــييع باش ــي تش   در پ
ــهيد گرانقدر دوران دفاع مقدس با حضور پرشكوه و   270 ش
حماسي مردم تهران، حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم 

انقالب اسالمي پيام تقدير و سپاس صادر كردند.
متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به شرح زير است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
صلوات و سالم خدا بر شهيدان عزيز كه مشعل توحيد را با 
ايثار خود بر فراز ميهن اسالمي برافروختند و صلوات و تحيات 
ــهيدان مظلوم غواص كه با ظهور و حضور خود اين  خدا بر ش
فروغ خاموش نشدني را مدد رساندند و پرچم يادهاي عزيز و 
گرانبها و ذخيره هاي معنوي ملت را با شكوهي هر چه تمام تر 

در كشور برافراشتند.
ــته و پيكرهاي ستمديده شما و  ــالم بر دست هاي بس س
ــما.  ــوده ش ــالم بر ارواح طيبه و به رضوان الهي، بال گش س
ــي را معطر و جان  ــر فضاي زندگ ــما كه بار ديگ ــالم بر ش س
زندگان را سيراب كرديد. و سپاس بي پايان پروردگار حكيم و 
مهربان را كه در لحظه هاي نياز اين ملت خداجوي و خداباور، 
بشارت هاي ترديدناپذير را بر دل هاي بيدار نازل مي فرمايد و 
غبارها را مي زدايد. و سالم بر شما ملت بزرگ، وفادار، آگاه و 

مسئوليت پذير كه خطاب لطيف الهي را بدرستي مي شناسيد و 
مي نيوشيد و پاسخ مي گوييد. حضور پرمضمون شما در تشييع 
ــته يكي از به يادماندني ترين  اين دردانه هاي به ميهن بازگش

حوادث انقالب است. رحمت خدا بر شما.
ــالم بي پايان  ــپاس بي حد از خداي مالك دل ها و س و س
ــه اهللا روحي فداه كه صاحب اين ثروت عظيم  بر حضرت بقي

است.
والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

سيدعلي خامنه اي/ 26 خرداد 1394
 روحاني: بايد ايستادگي كنيم

ــت جمهورى ، حسن  ــايت رياس همچنين به گزارش س
ــات دولت  با تأكيد بر اين كه  ــه هي روحانى هم ديروز در جلس
«فرهنگ شهادت در انقالب اسالمي اصالت دارد و غواصان 
ــهادت خود جامعه را به تعالي مي رسانند»  ــهيد با ايثار و ش ش
ــييع پيكر پاك شهدا  ــترده مردم در مراسم تش از حضور گس
ــتادگى در مقابل  ــه ضرورت ايس ــاره ب ــي كرد و با اش قدردان
ــمنان گفت: رساندن نداي مظلوميت شهدا به جهانيان و  دش

تداوم راه آنها دو پيام اصلي حضور حماسي ملت است.
ــوه قضاييه هم ديروز  ــت اهللا آملى الريجانى رئيس ق آي

ــئوالن عالى قضايى  حضور پرشكوه مردم در  ــه مس در جلس
مراسم تشييع پيكر شهدا در تهران را نشانه پيوند عميق مردم 
ــمنان  با ارزش ها و آرمان هاي انقالب و موجب نااميدي دش
ــط بطالني بر توهم جدايي مردم از انقالب و ارزش هاي  و خ

معنوي اعالم كرد.

بازتاب گسترده تشييع باشكوه غواصان شهيد
ــده كه با حضور  ــم تشييع شهيدان تازه تفحص ش مراس
گسترده مردم در روز سه شنبه برگزار شد، بازتاب گسترده اي 
ــارس، روزنامه  ــت.به گزارش ف ــانه هاي خارجي داش در رس
ــي نوشت: اين اعتقاد وجود دارد  انگليسي گاردين در گزارش
ــازمان  ــه غواصان ايراني در عمليات كربالي4 با كمك س ك
ــتگير و زنده به گور شدند و جاي تعجب  اطالعات آمريكا دس
نيست كه اين تراژدي كه سه دهه قبل اتفاق افتاد، همچنان 
بر شعله بي اعتمادي بين ايران و آمريكا بدمد.آسوشيتدپرس 
ــم تشييع پيكر شهداي دفاع مقدس در  هم به برگزاري مراس
تهران اشاره كرد و نوشت: ده ها هزار ايراني در مراسم عظيم 
تشييع 270 سرباز اين كشور كه در جريان جنگ ايران و عراق 

كشته شده اند، شركت كردند. 

ــدن به روزهاي پاياني مذاكرات و پافشاري  با نزديك ش
ــود، نمايندگان  ــر زياده خواهي هاي خ ــورهاي غربي ب كش
ــالمي كه همواره اين مذاكرات را رصد  ــوراي اس مجلس ش
ــت براي حفظ  ــه در زمينه الزام دول ــي را ك ــد، طرح مي كنن
ــت بررسي داشتند با اولويت  ــتاوردهاي هسته اي در دس دس

در دستور كار قرار دادند.
ــتور كار نمايندگان  اين طرح در حالي با رايي قاطع در دس
ــته اي  ــت كه مذاكره كنندگان هس ــس قرار گرفته اس مجل
ــد از خطوط قرمز نظام  ــورمان نيز همواره تاكيد كرده ان كش
ــاه نخواهند آمد و اكنون در صورت تصويب اين طرح، از  كوت
حمايت نمايندگان مجلس نيز در مواجهه با زياده خواهي هاي 

غرب، برخوردار خواهند بود.
ــكني  ــدگان براي مقابله با كارش ــته اي نماين طرح هس
ــته اي، در حالي ديروز با 185  طرف هاي غربي مذاكرات هس
ــف و 4 راي ممتنع از مجموع 200  ــق، 2 را ي مخال رأي مواف
ــتور كار مجلس قرار گرفت كه  نماينده حاضر در اولويت دس

كليد آن از بهمن سال گذشته خورده بود.
ــته بود كه يك فوريت «طرح الزام  ــتان سال گذش در زمس
ــتاوردهاي هسته اي ملت ايران» در  دولت به حفظ حقوق و دس
صحن علني مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد اما در پي 

مصوبه سناي آمريكا مبني بر ضرورت تصويب توافق احتمالي 
در كنگره و تهديدات آمريكا و نيز تأكيد رهبر معظم انقالب مبني 
ــبح تهديد پذيرفتني نيست، دو طرح  بر اين كه مذاكرات زير ش
ديگر نيز در بين نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مطرح شد: 
ــاس يك طرح سه فوريتي، دولت و مسئوالن ديپلماسي  بر اس
كشور و اعضاي تيم مذاكره كننده هسته اي موظف مي شدند كه 
ــته اي را تا زماني  هرگونه مذاكره با آمريكايي ها در موضوع هس
ــماً و علناً تهديد ملت ايران را كنار نگذارد،  كه دولت آمريكا رس
قطع كرده و مذاكره را بدون آمريكا و با بقيه اعضاي گروه 5+1 
ــري كه به صورت  ــاس طرح ديگ ــه دهند. همچنين بر اس  ادام
ــي ايران و 1+5 بايد به  ــده بود، توافق نهاي دو فوريتي مطرح ش
تصويب مجلس مي رسيد و كارگروهي از نمايندگان بر اجراي 

تعهدات ايران در توافق نظارت مي كردند.
پس از جمع آوري امضا براي اين دو طرح، در جلسه اي با 
حضور روساي فراكسيون هاي اصولگراي مجلس، طراحان 
سه طرح و رياست مجلس مقرر شد اين سه طرح در كميسيون 
امنيت ملي، تجميع شده و در قالب يك طرح جامع به مجلس 
ارائه شود. علي الريجاني نيز در همين جلسه اعالم كرده بود 
ــت، اما معتقد  كه مخالف قانونگذاري در زمينه مذاكرات نيس

است بايد طرحي جامع در اين زمينه تدوين شود.

ــيون امنيت  ــا هم پس از آن كه اين طرح در كميس نهايت
ــيون تقاضا كرد  ــد ديروز رئيس اين كميس ــي تصويب ش مل
ــه آن را آغاز كنند كه  ــيدگي ب ــه نمايندگان با اولويت، رس ك

نمايندگان هم با اين درخواست موافقت كردند.

 بروجردي: بايد از منافع ملى صيانت كنيم
ــيون امنيت ملي و  ــن بروجردي رئيس كميس عالءالدي
ــالمي در جلسه علني  ــت خارجي مجلس شوراي اس سياس
ــخناني  ــتور كار طي س ديروز به عنوان تقاضا كننده اين دس
ــت: تصويب اين طرح در جهت رعايت خطوط قرمز نظام  گف
ــتاوردهاي هسته اي بسيار ضروري است لذا بايد  و حفظ دس
ــي كنيم و از طريق آن از  بتوانيم اين طرح را با اولويت بررس

منافع ملي صيانت كنيم.
ــاس اصول 77 و 135 قانون اساسي  وي ادامه داد: بر اس
ــتفاده  حق حفاظت از حقوق خود را داريم و بارها هم از آن اس
ــته اي بايد مصوبه قانوني  ــذا براي حفظ منافع هس كرديم ل
ــي با اولويت طرح الزام دولت به حفظ  ــته باشيم و بررس داش

دستاوردها و تصويب آن در مجلس بسيار ضروري است.
ــيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس  رئيس كميس
ــدي را به جهانيان بويژه 5+1  ــح كرد: بايد صداي واح تصري
اعالم كنيم تا بفهمند ملت ايران در دفاع از منافع ملي و حفظ 

دستاوردهاي خود يكپارچه هستند.
بروجردي تأكيد كرد: به هيچ وجه اجازه نمي دهيم حريم 
ــته شود و  ــط بيگانگان شكس امنيتي و مراكز نظامي ما توس

دنبال زياده خواهي در صحبت با دانشمندان ما باشند. 
ــتور كار مجلس، مخالفي نداشت  اين تقاضاي تغيير دس
ــود آن را به تصويب  ــس با رأي باالي خ ــدگان مجل و نماين
رساندند. محمدحسن ابوترابي فرد، نايب رئيس اول مجلس 
ــه علني مجلس را به  كه در غياب علي الريجاني، اداره جلس
ــت پس از تصويب اين تغيير دستور گفت: مجلس  عهده داش
ــالمي در نگاه به دغدغه هاي ملت بزرگ ايران  ــوراي اس ش
ــداري از فناوري  ــاي رهبر معظم انقالب و پاس و رهنموده
ــته اي و ارج نهادن به شهداي عاليقدر هسته اي بررسي  هس
ــاند و اين  بااولويت اين طرح را با 92 درصد آرا به تصويب رس

طرح در دستور كار مجلس قرار گرفت.

تقدير رهبر معظم انقالب از حضور مردم وفادار

پيام هسته اى بهارستان به دولت

تشييع اين دردانه ها يكى از به يادماندنى ترين حوادث انقالب است 
ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اس
ــت وزير عراق و  ــروز در ديدار حيدر العبادي نخس ــر دي عص
ــياري براي حفظ وحدت سياسي و ملي  هيأت همراه، هوش
ــتند و با اشاره به عزم و همت  ــيار ضروري دانس عراق را بس
ــت ها تأكيد  ــان عراقي در نبرد با تروريس ــجاعت جوان و ش
ــب مردمي، براي  ــت بزرگ نيروهاي داوطل كردند: ظرفي
آينده و پيشرفت عراق در عرصه هاي مختلف بسيار كارآمد 

و تاثيرگذار خواهد بود.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
ــتادگي ملت و دولت عراق در  ــان با تأكيد بر اين كه ايس ايش
مقابل تروريست ها، تأمين كننده امنيت كشورهاي منطقه 
ــت، افزودند: يكي از صفات مهم مردم عراق كه در نبرد  اس
ــجاعت و عزم و  ــكار شد، ش ــم، بيش از پيش آش با تروريس
ــاير غيور در مواجهه  قدرت نيروهاي داوطلب مردمي و عش

با دشمن است.
ــت ها در عراق را  ــالمي وجود تروريس رهبر انقالب اس
يك اتفاق گذرا دانستند و خاطرنشان كردند: سرمايه عظيم 
نيروهاي داوطلب مردمي، منبعي قابل اتكاء در عرصه هاي 

مختلف و فراتر از ميدان جنگ است.
حضرت آيت اهللا خامنه اي گفتند: تجارب مردم عراق در 
ــته از استعمار انگليس و در حال حاضر از توسعه طلبي  گذش
ــان ملت عراق  ــه بدخواه ــان مي دهد ك ــا نش آمريكايي ه
ــم مردمي در صحنه  ــتار ظهور نيروي عظي هيچ گاه خواس

نيستند لذا بايد از اين سرمايه مردمي حراست كرد.
ايشان از بين بردن اركان وحدت ملي و سياسي عراق را 
يكي از اهداف دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي كشورهاي 
غربي در عراق برشمردند و تأكيد كردند: بايد هوشيارانه و با 
ــتاد و نگذاشت  دقت در مقابل اين توطئه و تفرقه افكني ايس
وحدت شيعه و سني و كرد و عرب در عراق خدشه دار شود.

رهبر انقالب اسالمي افزودند: جمهوري اسالمي ايران 
ــاد گروه هاي مبارز و انقالبي عراق حمايت مي كند و  از اتح
ــئوالن عراقي هوشيارانه مراقب  الزم است كه مردم و مس

اختالف افكني بيگانگان باشند.
ــت اهللا خامنه اي با تأكيد بر اين كه جمهوري  حضرت آي
ــالمي ايران امنيت و پيشرفت عراق را امنيت و پيشرفت  اس
ــان كردند: آمريكايي ها به دنبال آن  خود مي داند، خاطرنش
هستند تا از يك طرف ثروت عراق را همان گونه كه در برخي 
ــورهاي عربي منطقه انجام مي دهند، به يغما ببرند و از  كش
ــته خواسته هاي خود را تحميل كنند،  طرف ديگر مثل گذش

ولي نبايد اجازه داد كه چنين هدفي محقق شود.
ــران از دولت  ــر حمايت همه جانبه اي ــان با تاكيد ب ايش
قانوني عراق گفتند: دولت جمهوري اسالمي ايران كماكان 

به حمايت هاي خود از دولت و مردم عراق ادامه مي دهد.
ــان در بخش ديگري از سخنان خود، مهمان نوازي  ايش
ــيني را يكي ديگر  ــتقبال از زائران اربعين حس و كَرم در اس
ــتند و افزودند: اين رفتار  ــات ممتاز مردم عراق دانس از صف
ــيار مهم و قابل  ــقانه معنوي در دنياي امروز مادي بس عاش
توجه است و هنوز به درستي عمق اين فضيلت مردم عراق 

شناخته نشده است.
ــري معاون اول رئيس جمهور  ــن ديدار كه جهانگي در اي
نيز حضور داشت، حيدر العبادي نخست وزير عراق با اظهار 
خرسندي فراوان از اين ديدار، تداوم حمايت هاي همه جانبه 
ايران از عراق و همكاري صميمانه دولت جمهوري اسالمي 
ايران را نشانه عمق روابط دو كشور دانست و گفت: دشمنان 
عراق تمام توان خود را براي ايجاد اختالف قومي و مذهبي 

متمركز كرده اند، اما مردم و دولت عراق مصمم به مقابله با 
اين توطئه و حفظ وحدت ملي هستند.

ــت هاي تكفيري در  ــه تروريس ــد بر اين ك ــا تأكي وي ب
ــوريه هيچ تفاوتي ميان شيعه و سني قائل نيستند  عراق و س
خاطرنشان كرد: ايستادگي دولت و ملت عراق اكنون سدي 
ــورهاي منطقه  ــترش داعش در كش محكم در مقابل گس
ــت ها  ــت اما مقابله جدي با اين تروريس ــود آورده اس به وج

نيازمند اتحاد كشورهاي منطقه است.
ــا و كمك هاي  ــن از حمايت ه ــادي همچني حيدرالعب
ــت عراق در مقابله  ــالمي ايران از دولت و مل جمهوري اس

با تروريست ها قدرداني كرد.

ديدار العبادى با روحانى
ــراي دومين بار از زمان  ــت وزير عراق كه ديروز ب نخس
پذيرش اين مسئوليت به كشورمان سفر كرده است با ديگر 
ــورمان از جمله رئيس جمهور و معاون اول او  و  مقامات كش

همچنين دبير شوراى عالى امنيت ملى ديدار كرد.
ــيما،  رئيس جمهور در  ــزارش خبرگزاري صدا وس به گ
ــرانـ  بغداد را روابطي  ــت  وزير عراق، روابط ته ديدار نخس
ــترش  ــرد: تقويت و گس ــح ك ــت و تصري ــردي دانس راهب
ــده منافع دو ملت، بلكه  ــور نه تنها تامين كنن روابط دو كش
ــورهاي منطقه است. روحاني  تامين كننده منافع همه كش
ــاره به ظرفيت ها و توانمندي هاي گسترده اقتصادي  با اش
دو كشور تاكيد كرد: روابط اقتصادي تهرانـ  بغداد در همه 
ــود و  ــاي مورد عالقه بايد بيش از پيش تقويت ش عرصه ه
ــردن توافقنامه ها ميان دو  ــريع در عملياتي و اجرايي ك تس

كشور ضروري است.
ــعه  رئيس جمهور همچنين تمركز تالش ها براي توس
ــهر را در اولويت همكاري ها  ــره، آبادان و خرمش ــادر بص بن
ــاكنان مناطق  ــت و گفت: اين موضوع بويژه به نفع س دانس
جنوبي دو كشور است. روحاني با تبريك ماه مبارك رمضان 
ــت وزير عراق و ابراز اميدواري نسبت به اين كه اين  به نخس
ماه، ماه پيروزي دولت و ملت عراق بر تروريسم باشد، گفت: 

بي ترديد ثبات و امنيت عراق، ثبات و امنيت ايران است.
ــه تالش هاي دولت  ــاره ب ــور در ادامه با اش رئيس جمه
ــان احزاب، اقوام  ــجام مي عراق براي تقويت وحدت و انس
ــورها با هدف  ــفانه برخي كش ــب، اظهار كرد: متاس و مذاه
ــال ايجاد تفرقه  ــع كوتاه مدت خود به دنب ــيدن به مناف رس
ــتند و در چنين  ــت يكپارچه عراق هس ــان مل ــكاف مي و ش
ــجام ملي  ــا براي تقويت انس ــي، بايد تمام تالش ه فضاي
ــمنان كامال  ــود تا دش  و وحدت ملت عراق به كار گرفته ش

مايوس شوند.
ــتادگي ملت و ارتش  ــپس به مقاومت و ايس روحاني س
ــاره كرد و گفت: بي شك بار  ــت ها اش عراق در برابر تروريس
ــم و شكست نهايي آنها  ــئوليت مبارزه با تروريس اصلي مس
ــن حال مردم و  ــت، در عي ــر دوش ملت و ارتش عراق اس ب
ــار ملت و دولت عراق  ــران نيز در اين زمينه در كن ــت اي دول

بوده و خواهد بود.
ــران براي ادامه  ــوري با تاكيد بر آمادگي اي رئيس جمه
همكاري با دولت عراق در جهت مبارزه با تروريسم، اظهار 
ــايگان  ــاير همس كرد: ثبات، امنيت و آرامش در عراق و س

مي تواند به پيشرفت و توسعه منطقه كمك كند.
نخست وزير عراق نيز در اين ديدار با قدرداني از مهمان 
نوازي دولت و ملت ايران، خواهان تقويت و استحكام بيشتر 

روابط تجاري و فرهنگي دو كشور شد.

رهبر معظم انقالب در ديدار نخست وزير عراق:

در ماده واحده اين طرح آمده است: در راستاي صيانت 
از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش 
ــالح هاي هسته اي، هرگونه نتايج مذاكرات هسته اي با  س
ــورهاي 1+5 در صورتي معتبر است كه الزامات زير به  كش

صورت شفاف رعايت شود:
1ـ كليه تحريم ها به عنوان بخشي از توافق نامه در روز 

توافق به طور كامل و يكپارچه لغو شود.
ــوراي عالي امنيت ملي،  ــوب مصوبات ش 2ـ در چارچ
ــس بين المللي انرژي اتمي مجاز به انجام نظارت هاي  آژان

متعارف از سايت هاي هسته اي است.
ــاس  ــه اماكن نظامي، امنيتي و حس ــي به كلي دسترس

غيرهسته اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
ــش و فناوري  ــب دان ــچ محدوديتي براي كس 3ـ هي

ــده  ــعه پذيرفته ش ــته اي و تحقيق و توس ــز هس صلح آمي
ــت ملي ــي امني ــوراي عال ــات ش ــد مصوب ــت و باي  نيس

 رعايت شود.
اين طرح دو تبصره هم دارد: تبصره 1: براساس اصول 
ــرات بايد جهت  ــي، نتيجه مذاك ــون اساس 77 و 125 قان
ــي به مجلس  ــي و مصوبات قانون ــق با قانون اساس تطبي

شوراي اسالمي ارائه شود.
ــت روند اجراي  ــره 2: وزير امور خارجه موظف اس تبص
ــوراي  ــاه يك بار به مجلس ش ــش م ــه را هر ش توافق نام

اسالمي گزارش دهد.
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز هر 
شش ماه يك بار گزارش روند حسن اجراي توافق نامه را به 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ارائه مي كند.

جزئيات طرح مجلس 

انتصاب اعضاي هيات امناي دانشگاه امام صادق(ع) از سوي رهبري
حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در 
ــت ياد و زحمات مخلصانه عالم مجاهد و  حكمي با گراميداش
روشن بين مرحوم آيت اهللا مهدوي كني، اعضاي هيات امناي 

مؤسسه جامعه  االمام الصادق(ع) را منصوب كردند.
متن حكم رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــادق(ع) و  ــام ص ــگاه ام ــته دانش ــر و شايس ــش مؤث نق
ــن بين  ــت اندركاران صديق آن بويژه عالم مجاهد و روش دس
ــترش  ــي از ابتدا تاكنون در گس ــوم آيت  اهللا مهدوي كن مرح
ــي از  ــالمي و تربيت و تأمين بخش پژوهش هاي كاربردي اس
ــالمي بر  ــي و مديريتي نظام جمهوري اس نيازهاي كارشناس
هيچ كس از آشنايان اين مؤسسه  مبارك، پوشيده نيست. براي 
تعالي و ادامه  اين نقش و با توجه به ضرورت صيانت و اعتالي 
اين حركت علمي مبتني بر معارف اسالمي كه به هّمت بلند و 
زحمات مخلصانه مرحوم آيت  اهللا مهدوي كني اعلي اهللا مقامه 
ــكوفايي رسيده است، پس از ترسيم  ــده و به ش پايه گذاري ش
ــه هيات امنايي  ــن و اطمينان بخش، نياز ب راهبردهاي روش

متناسب با اهميت اين دانشگاه، احساس مي گردد، لذا حضرات 
ــيداحمد  ــالم باقري كني، آملي الريجاني، س آيات و حجج اس
علم الهدي، سعيد مهدوي كني، عليرضا اميني، احمد واعظي، 
ــي و آقايان  ــيدمصطفي ميرلوح ــويان، س ــيدعباس موس س
سيدعال ميرمحّمدصادقي، دكتر علي رضائيان و دكتر هادي 
ــه جامعه  االمام الصادق  همايون به عنوان هيات امناي مؤسس
تعيين مي گردند كه در اولين فرصت با بهره گيري از ميراث و 
تجربيات گذشته و با رعايت راهبردهاي ابالغي كه به پيوست 
ــنامه  جديدي مبادرت  ــد آمد، به تنظيم و تصويب اساس خواه
ــا تالش هاي جدي خود نصاب اين  ــاس و ب ورزند تا بر آن اس
ــي از مهم ترين كانون هاي  ــكيالت علمي را به عنوان يك تش
ــالمي و تحول علوم انساني در كشور ارتقا  اعتالي معارف اس
بخشند. حضور جناب آقاي آملي الريجاني در صدر اين هيات 
ــر به اهداف مذكور  ــتيابي هر چه زودت ــا فرصتي براي دس امن
ــرم را از خداوند  ــاءاهللا. توفيقات آقايان محت ــد بود ان ش خواه
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ادامه از صفحه  اول 
كه رزمندگان سپاه، ارتش، بسيج و جهاد سازندگي با توكل 
به خدا و حمايت دست پنهان الهي موفق به عبور از موانع متعدد 
و پيچيده دشمن بعثي شدند؛ دشمني كه به پشتوانه حمايت هاي 
مستقيم و غيرمستقيم 34 كشور جهان هيچ گاه تصور نمي كرد 

فرزندان رشيد اين سرزمين خرمشهر را فتح كنند.
ــده در حوزه ادبيات دفاع  ــر ش با مطالعه برخي آثار منتش
ــا ماند، دا و...  ــر ايران، پايي كه ج ــدس نظير نورالدين پس مق
ــاره شده است كه مبين توجه  به موارد متعدد از امداد الهي اش
ــالم در لحظه هاي نياز است.  و عنايت الهي به رزمندگان اس
ــنگ  ــته اي و تعبير قش اكنون نيز در گرماگرم مذاكرات هس
شطرنج با گرگ ها، ورود پيكر مطهر 270 شهيد دوران دفاع 
ــهداي دست بسته غواص و حضور پرشور و  مقدس بويژه ش
ــييع پيكرهاي مطهر آنها اين پيام را  ــي مردم براي تش حماس
ــارت  هاي  ــت كه پروردگار حكيم در لحظه هاي نياز بش داش
ــد و غبارها را  ــاي بيدار نازل مي فرماي ــر بر دل ه ترديدناپذي
ــنبلي از آحاد ملت  مي زدايد. در واقع مردم تهران به عنوان س
قدرشناس سراسر ايران زمين بار ديگر پيوند ناگسستني بين 
مردم و آرمان هاي نظام را فرياد زدند و بر تداوم راه شهدا تاكيد 
ــتند و هر شهيد  ــهدا هس كردند؛ چرا كه مظهر قدرت ايران ش

پرچمي براي استقالل و شرف اين ملت است.
ــت كه دشمنان  ــش اين قدرت معنوي اس فوران و جوش
ايران اسالمي را به تفكر واداشته و اجازه عملياتي شدن نيات 

پليد آنها را نمي دهد.
در واقع با وجود اهميت دستاوردهاي دفاعي نيروهاي مسلح 
و تجارب گرانسنگ آنها در دوران دفاع مقدس آنچه بر افزايش 
برد و ضريب قدرت بازدارندگي ايران افزوده است، همين روحيه 

مقاومت و شهادت طلبي فرزندان اين آب و خاك است.
اگر آمريكا با وجود تكرار شعار توخالي همه گزينه ها روي 
ميز است، ترجيح مي دهد همراه ديگر اعضاي شوراي امنيت 
ــط بين الملل و  ــق قدرت در رواب ــه به لحاظ منط ــان ك و آلم
ــوب مي شوند با  ــان هيات مديره جهاني محس به زعم خودش
نمايندگان ايران پشت ميز مذاكره بنشيند، اين ناشي از اتكاي 
ــالمي و جوانان شهادت طلب به نيروي  ملت رشيد ايران اس
الهي است. نيرويي وراي محاسبات قدرت هاي مادي كه در 

لحظه هاي نياز به ياري ملت ايران شتافته  است.
ــهداي قهرمان دوران دفاع  ــس جا دارد با اقتدا به راه ش پ
مقدس در همه عرصه ها در برابر زياده خواهي هاي نامشروع 
قدرت هاي بزرگ مقاومت كرده، ذره اي از خواسته هاي بحق 

ملت فداكار و قدرشناس ايران كوتاه نيامد.
ترديدي نيست حضور به يادماندني  مردم در سه شنبه آخر 
ــاي اطراف اين پيام  ــتان و خيابان ه ــرداد در ميدان بهارس خ
ــالمي در نبرد  ــت كه ايران اس ــه همراه داش ــراي 1+5 ب را ب
اراده ها  به پشتوانه توجه الهى در لحظه هاى نياز همچون كوه 
استوار است و تسليم خواسته  هاي نامشروع و زياده خواهي ها 

نخواهد شد.

ادامه از صفحه  اول 
ــالمي ايران در مدت كوتاهي  ــا پس از آن كه جمهوري اس ام
ــخ گفت و اين پاسخ ها به تائيد آژانس  ــبهات مطرح پاس به همه ش
رسيد، غربي ها به تعهد خودشان عمل نكردند و شبهات جديدي 
ــت كه از منابع غيرمعتبري دريافت  ــاس اطالعات نادرس را براس

كرده بودند، مطرح كردند.
اين روند باعث شد عمال غربي ها ملت و دولت ايران را نسبت 
به رفتارهاي خودشان بي اعتماد كنند،  ولي با اين حال جمهوري 
اسالمي ايران، هيچ گاه ميز مذاكره را ترك نكرد و بر اين اساس به 
مذاكرات ادامه داد.  در دوران جديدي از مذاكرات كه در اصل يك 
اتمام حجت هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين المللي بود به 
شكل روشمندي وارد مذاكره و گفت وگو شد و تالش كرد كه اين 

گفت وگوها به سمت يك بازي بردـ  برد پيش برود.
ــالمي ايران خصوصا  ــئوالن جمهوري اس  در اين مقطع مس
ــتمر، خطوط قرمز كشور را در  ــكل مس رهبر معظم انقالب به ش
ــردم و هم دولت و  ــن كردند و هم رهبري و هم م ــرات تبيي مذاك

ــاي مذاكرات عادالنه  ــن نكته تاكيد كردند كه ما پ ــس بر اي مجل
ــده از حقوق  ــع ملي و صيانت كنن ــده مناف ــِد تضمين كنن هدفمن

هسته اي ملت ايران ايستاده ايم.
اما در اين مذاكرات هم بار ديگر شاهد رفتارهاي زياده خواهانه 
ــار در قالب  ــي از اين رفت ــژه آمريكا بوديم كه بخش ــرب و بوي غ
ــورهاي غربي و  رفتارهاي غيرديپلماتيك يا خالف تعهدات كش
ــد و گاهي در امتيازخواهي هاي كنگره آمريكا  آمريكا ديده مي ش
ــته در ميان  ــروز مي كرد كه اين موارد بر بي اعتمادي كه از گذش ب

دولت و ملت ايران وجود داشت، افزود.
ــالمي ضمن پشتيباني  ــاس مجلس شوراي اس بر همين اس
ــربازان  ــته اي به عنوان س ــه از مذاكره كنندگان هس ــي ك كامل
ــت كه  ــت ايران انجام مي دهد و قائل اس ــط مقدم مقاومت مل خ
مذاكره كنندگان به عنوان نمايندگان ملت ايران در اين مذاكرات 
حضور دارند از باب همان بي اعتمادي كه از گذشته نسبت به غرب 
ــته به  ــود دارد، طرح جديدي را در كنار طرح هايي كه در گذش وج

شكل قانون در آمده ،  ارائه كرده است.

ــرح عمال هيچ گونه  ــت كه اين ط ــه قابل توجه اين اس نكت
ــائل جزئي ايجاد  ــراي مذاكره كنندگان در مس ــي را ب محدوديت
ــته اي ملت ايران و عدم  ــا در كليات، بر حقوق هس ــد، ام نمي كن
ــات نظامى و مصاحبه با دانشمندان هسته اي  بازرسي از تاسيس
ــعه  ــته اي خصوصا در بحث تحقيق و توس تاكيد و بر حقوق هس
ــيم مي كند تا  ــد و عمال چارچوب هايي را ترس ــاري مي كن پافش
مذاكره كنندگان با دستاني پر و با حمايتي بيشتر به راه خودشان 

ادامه دهند.
ــوراي اسالمي، پشتيباني  لذا پيام اصلي اين اقدام مجلس ش
ــان دهنده ترديد  از مذاكرات و مذاكره كنندگان و در عين حال نش
ــبت به صداقت طرف مقابل است و در اصل پيامي است براي  نس

كساني كه به دنبال مطالبات زياده خواهانه خودشان هستند.
طرح مجلس اين پيام را به غرب دارد كه ملت ايران و مجلس 
ــالمي به عنوان نمايندگان اين ملت به دنبال تحقق  ــوراي اس ش
منافع ملي و صيانت از دانش و حقوق هسته اي هستند و به كسي 

اجازه نمي دهند به سمت خطوط قرمز ملت ايران، نزديك شود.

 يادداشت1

يادداشت2

لحظه هاى نياز

طرحى در حمايت از مذاكره كنندگان

وحدت عراق نبايد خدشه دار شود
حيدر العبادي: از كمك هاي ايران به دولت و ملت عراق قدرداني مي كنيم
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