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  ناطق نوري: صالبت ايران مرهون همدلي و همزباني ملت است
ــب بيست و يكم ماه مبارك  ــلمين ناطق نوري در مراسم ش ــالم والمس حجت االس
رمضان در حرم مطهر امام خميني(ره)، تاكيد كرد: دليل اين كه امام و ملت ايران پيروز 
ــاه فرار كرد و آمريكا هيچ غلطي نتوانست بكند، اين بود كه همه اقشار مردم  ــدند، ش ش

با هم يكي شدند.
ــر قرآن و  ــت ملت ها از منظ ــه موضوع سرنوش ــنيم، ناطق نوري ب ــه گزارش تس ب
اميرالمؤمنين(ع) پرداخت و اظهار كرد: هيچ ملت، امت و انساني بي جهت عزيز يا ذليل 
نمي شود و آنچه از قرآن كريم و گفتار معصومين(ع) مستفاد مي شود آن است كه عامل 
اصلي عزت ها و ذلت ها خود انسان ها و ملت ها هستند. وي با بيان اين كه خداوند با هيچ 
ــت خود  ــتيم كه سرنوش ــمني يا قرابت و فاميلي ندارد، تصريح كرد: اين ما هس كس دش
ــت؛ زيرا ذلت و عزت  را تعيين مي كنيم و بحث هايي چون طالع و امثال آن مزخرف اس
ــت. وي ادامه داد: ما امروز در دنيا عزيز هستيم و در دنيا تنها كشوري  ــت خودمان اس دس
ــتاده و در عرصه هاي داخلي و خارجي منتظر  ــتيم كه اين گونه روي پاي خود ايس هس
ــتار  ــت كه در منطقه ما جنگ و كش ــت و اين در حالي اس تصميم داخلي و خارجي نيس
جريان دارد، صهيونيست ها مردم مظلوم فلسطين را به قتل مي رسانند، نيروهاي خبيث 
عربستان مردم مظلوم يمن را مي كشند و گروه هايي به نام داعش و... ملت هاي ديگر را 
قتل عام مي كنند؛ اما ملت ما با صالبت ايستاده است كه اين امر مرهون وحدت، همدلي، 

همزباني و حمايت از مقام واليت و رهبري است؛ رهبري شجاع، بيدار و هوشيار.
  مباهات رئيس جمهور به جزئيات مذاكرات

رئيس جمهور كه سه شنبه شب در مراسم افطار ميزبان جمعي از استادان دانشگاه بود 
ــته اي گفت: كساني كه امروز در  ــخت مذاكرات هس با اميدواري به پيروزي در عرصه س
مصاف هسته اي ايستاده و مذاكره مي كنند، تربيت شده همين دانشگاه هستند و از همان 

توان دانشگاهي خود براي به سرانجام مطلوب رسيدن مذاكرات استفاده مي كنند.
ــان كرد: روزي كه  ــت جمهوري، حسن روحاني خاطرنش ــايت رياس به گزارش س
مذاكرات به سرانجام مطلوب برسد، خواهيد ديد كه فرزندان دالور شما چگونه در اين 
مصاف و در برابر قدرت هاي جهان ايستاده و مذاكره كردند. خدا را گواه مي گيرم كه هر 
ــهم خودم مغرور شده و مباهات كردم  وقت متن لحظه به لحظه مذاكرات را ديدم به س
ــما بخوبي از عزت و حقوق ملت دفاع كردند و پس از اين  كه چگونه فرزندان دالور ش

نيز دفاع خواهند كرد تا خيرات و ثمرات آن نصيب ملت شود.
رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه 
دانشگاه نبايد صرفا مركز توليد كتاب و مقاله باشد، گفت: دانشگاه مطلوب دانشگاهي 
است كه براي اداره مطلوب جامعه، مدير تربيت كند. دانشگاه بايد كمك و حامي دولت 
در اداره كشور بوده و بتواند با كارآفريني و توليد علمي كه منتج به توليد ثروت و قدرت 

شود، نيازهاي جامعه را برطرف كند.
  ديدگاه هاشمي درباره احتمال بازگشايي

 سفارت آمريكا در ايران
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه گاردين با بيان اين كه 
ــده است، بازگشايي سفارت اين كشور در  ــتقيم با آمريكا شكسته ش تابوي مذاكره مس

تهران را «غيرممكن» ندانسته است.
ــي از اين مصاحبه گفته است:  ــنجاني در بخش ــمي رفس به گزارش فارس، آيت اهللا هاش
«مذاكره رو در رو بهتر از صحبت از راه دور از طريق رسانه هاست. ايران بسيار جدي است. اگر 
طرف هاي مقابل هم به همين ميزان جدي باشند، قطعا توافق به دست مي آيد. اين كه ايران 
مستقيما با آمريكا صحبت مي كند، اقدام خوبي است. ما يك تابو را شكسته ايم». رفسنجاني 
ــت: «پيش از انقالب،  ــكل اصلي خصومت آمريكا با ايران بوده، گفته اس با بيان اين كه مش
آمريكا حامي اصلي رژيم شاه بود و پس از انقالب و در جريان جنگ تحميلي، عليه ما. حاال 
در مذاكرات هسته اي، اگر شاهد آمريكايي متفاوت باشيم، اثري مثبت بر افكار عمومي ايران 
خواهد داشت.» به نوشته گاردين، وي همچنين گفته است كه بازگشايي سفارت آمريكا در 

ايران، «غيرممكن نيست»، اما اين مسأله «به رفتار طرفين بستگي دارد».
وي در مورد دشمني با رژيم صهيونيستي هم گفته است: «ما نيازي به تغيير نداريم. 
ما از حقوق فلسطيني ها حمايت مي كنيم. ما در هيچ اقدام نظامي در فلسطين مشاركت 
ــا زماني كه حقوق  ــاوره مي دهيم. ت ــي مش ــم، بلكه به آنها در موضوعات سياس نداري

فلسطيني ها در نظر گرفته نشود، نمي توانيم روابط خوبي با آمريكا داشته باشيم».
  اجالس جنبش غيرمتعهدها به تعويق افتاد

ــران جنبش  ــت س ــال اعالم كردند نشس ــه ونزوئ ــع آگاه در وزارت امورخارج مناب
غيرمتعهدها (نم) كه قرار بود امسال در اين كشور برگزار شود، به تعويق افتاده است.

ــيما، منابع آگاه در وزارت امور خارجه ونزوئال اعالم  به گزارش خبرگزاري صداوس
ــت وزراي امورخارجه  ــران اجالس، نشس ــت س كردند به دليل به تعويق افتادن نشس
كشورهاي عضو جنبش نيز كه قرار بود در تهران پيش از اجالس سران برگزار شود به 

سال آينده موكول شده است. 
ــت اين جنبش را به ونزوئال  در هفدهمين اجالس جنبش غيرمتعهدها، ايران رياس
ــش غيرمتعهدها كه در تهران برگزار  ــانزدهمين اجالس جنب واگذار خواهد كرد. درش
شد، سران و نمايندگان بلندپايه كشورهاي عضو اين جنبش از جمله 24رئيس جمهور، 

سه پادشاه، شش نخست وزير و 50 وزير امورخارجه شركت داشتند. 

سايه روشن

ــت. روزي  «روز قدس يك روز جهاني اس
نيست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد. 

روز مقابله مستضعفين با مستكبرين است».
اين بخشي از بيانات امام خميني درباره روز 
قدس و اهميت آن است و اكنون 36 سال پس 
ــذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان  از نامگ
ــوي بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران به  از س
عنوان روز قدس، مردم ايران با حضور باشكوه 
در راهپيمايي اين روز، فرياد حمايت از مظلومان 

سراسر جهان سر مي دهند.
يكي از مهم ترين و بارزترين مصداق هاي 
ــطين  ــت در حال حاضر، موضوع فلس مظلومي
ــتي در مورد  ــت و جنايات رژيم صهيونيس اس
ــان ادامه دارد.  ــور همچن مردم مظلوم اين كش
ــت تا مردم  ــي روز قدس، فرصتي اس راهپيماي
مسلمان سراسر جهان در ميان سكوت جامعه 
ــالمي،  ــورهاي اس جهاني و انفعال برخي كش
ــتي  ــود را از جنايات رژيم صهيونيس انزجار خ
ــال با  ــد. اما تفاوت راهپيمايي امس اعالم كنن
ــت كه در برخي  ــال هاي گذشته، ظلمي اس س
ديگر از كشورها از جمله يمن به مردم مسلمان 
ــف  ــود و جاي تاس ــته مي ش و مظلوم روا داش
ــوري كه ادعاي  اين كه در اين مورد خاص، كش
ــتان در حق مردم  ــلماني دارد يعني عربس مس

مسلمان يمن دست به جنايت زده است.
ــلمان جهان  ــاس مردم مس ــر همين اس ب
ــه خيابان ها  ــردم ايران فردا ب ــار آنها م و در كن
خواهند آمد و دركنار حمايت هميشگي از مردم 
فلسطين، بر ضرورت پايان جنايات سعودي در 

كشور يمن تاكيد خواهند كرد.
ــوا، مراجع تقليد،  ــران ق در همين ارتباط س
چهره هاي سياسي و احزاب و نهادها در سخنان 
ــه اي از مردم براي حضور  و بيانيه هاي جداگان

پرشكوه در مراسم روز قدس دعوت كرده اند.
ــزاري روز  ــتانه برگ ــور در آس رئيس جمه
ــا خبرگزاري  ــو ب ــدس در گفت وگ ــي ق جهان
ــوان يادگار  ــه عن ــدس ب ــيما، از روز ق صداوس
ــالمي ايران ياد كرد و  ــذار جمهوري اس بنيانگ
ــزود: مردم در روز قدس به جهانيان خواهند  اف
ــغال اين سرزمين از  ــطين و اش گفت كه فلس
ــلمان نخواهد رفت و فراموش  ذهن ملت مس
نخواهد شد.رئيس جمهور گفت: امت اسالمي 
ــع در روز قدس به يك معنا نداي وحدت  در واق

خود را سر مي دهد.
روحاني با اشاره به اين كه مردم همه ساله با 
ــاط و شور بيشتري در راهپيمايي روز قدس  نش
ــركت مي كنند راهپيمايي روز قدس امسال  ش
ــت: از يك  ــت و گف ــي دانس را داراي دو ويژگ
طرف مردم نفرت خود را از رژيم صهيونيستي 
و نيروهاي تروريستي اعالم مي كنند و از طرف 
ــرايط  ــردم در روز قدس در ش ــر حضور م ديگ
ــزرگ از حقوق و  ــتيباني ب مذاكره يك نوع پش

عزت خودشان است.

 فردا، روز حماسه اي ديگر 
رئيس قوه قضاييه هم كه براي شركت در 
ــتان قم سفر كرده  راهپيمايي روز قدس به اس
ــت با توجه به اهميت و ضرورت حمايت از  اس
مردم مظلوم فلسطين، آحاد مختلف مردم را به 

شركت در راهپيمايي روز قدس دعوت كرد.
ــوه قضاييه؛  ــزارش روابط عمومي ق به گ
ــاره به اهميت  ــت اهللا آملي الريجاني با اش آي
ــج و مظلوميتي كه از  ــلمين و رن قبله اول مس
جانب اشغالگران صهيونيستي بر ملت مظلوم 
ــطين وارد مي شود،  تنها راه نجات آنان را  فلس

ادامه مقاومت تا پيروزي نهايي دانست.
ــالمي و مردم  ــالب اس ــت انق وي حماي
ــر رژيم  ــالمي در براب ــت اس ــران از مقاوم اي
ــغالگر قدس را بي بديل خواند و اظهار كرد:  اش
ــواره از مردم مظلوم  ــردم انقالبي ايران هم م
ــطين حمايت كرده اند و ان شاءاهللا امسال  فلس
ــركت در راهپيمايي روز قدس حماسه  هم با ش

ديگري خلق مي كنند.
همچنين رئيس مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر اين كه مساله فلسطين يك موضوع 
ــتراتژيك براي ايران است، گفت: مساله  اس
ــود و چه نشود، بر  ــته اي ايران چه حل ش هس
اراده ملت ايران براي حمايت از ملت فلسطين 

خدشه اي وارد نمي كند.
ــي الريجاني كه در  ــزارش مهر، عل به گ
حاشيه نشست با فعاالن آزادي قدس شريف 
ــگاران صحبت مي كرد، تاكيد  در جمع خبرن

ــطين به وظيفه  ــا از مردم فلس ــرد: دفاع م ك
ــالمي ما برمي گردد لذا هميشه براي ملت  اس

ايران يك هدف مقدس محسوب مي شود.
ــالمي افزود:  ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــران با  ــه ملت اي ــت ك ــدس روزي اس روز ق
ــائل و در راستاي  ــت نسبت به مس فهم درس
ــت مجاهدت هاي مردم فلسطين و  پاسداش
براي صيانت از ابتكار امام با حضور يكپارچه، 
ــتي ــه رژيم صهيونيس ــود را ب ــوي خ  اراده ق

 نشان مي دهند.

 راهپيمايي روز قدس
 عبادت است

ــتانه روز  ــد و علما هم در آس ــع تقلي مراج
ــتند با حضور  ــردم خواس ــي قدس از م جهان
ــكوه و گسترده خود در راهپيمايي آخرين  باش
ــان، ضمن محكوم  ــاه مبارك رمض جمعه م
ــتي، حمايت  كردن جنايات رژيم صهيونيس
ــطين و كشورهاي  خود را از ملت مظلوم فلس
اسالمي اعالم كنند. آيت اهللا مكارم شيرازي 
ــركت در راهپيمايي روز  با تاكيد بر اين كه ش
ــت،  ــدس به عنوان عبادت بر همه الزم اس ق
ــي از يادگاري ها و  ــار كرد: روز قدس يك اظه

بهترين ابتكارات امام خميني(ره) است.
ــن جمعه ماه مبارك  ــزود: در آخري وي اف
ــده و مردم متوجه  رمضان كه قلب ها پاك ش
ــتند، الزم است همگي  اسالم و مساجد هس
ــتي  يكپارچه و يكصدا بر ضد رژيم صهيونيس

شعار بدهند.
ــم اظهار كرد:  ــبحاني ه آيت اهللا جعفر س
يكي از شيوه هاي زيبايي كه حضرت امام(ره) 
ــتند اين بود  از خود در ميان ما به يادگار گذاش
ــه آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را براي  ك
ــلمان و آزادي فلسطين، روز  دفاع از ملت مس

قدس نامگذاري كردند.
ــلمانان  اين مرجع تقليد، وحدت همه مس
ــت و ابراز كرد:  ــروري دانس ــن روز را ض در اي
ــلمانان در چنين روزي  ــت همه مس الزم اس
ــدت راهپيمايي كنند تا روزي  براي حفظ وح
فرا برسد كه قدس شريف را از دست اين دولت 

جعلي بگيرند.
ــاره به  ــي هم با اش ــت اهللا نوري همدان آي
ــطين  ــت عظيم مردم در حمايت از فلس حرك
ــرد: روز قدس  ــان ك در روز قدس، خاطرنش
ــت و  ــي از يادگاري هاي امام(ره) بوده اس يك
ــد بدانند تا وقتي كه اين  ــن روز مردم باي در اي

ــرطاني به نام اسرائيل اشغالگر وجود  غده س
ــته باشد منطقه آرامش نخواهد ديد. اين  داش
ــه داد: مردم بايد با قدم هاي  مرجع تقليد ادام
استوار خود حركت كنند تا جهانيان بدانند كه 
ــغالگر نابود نشود، اين  تا قدس آزاد و رژيم اش

حركت و خيزش ادامه خواهد داشت.

 حضور 900 خبرنگار و تصويربردار 
در روز جهاني قدس

رئيس ستاد انتفاضه و قدس از حضور 900 
خبرنگار، عكاس و فيلمبردار داخلي و خارجي 
ــم روز جهاني  ــش رسانه اي مراس براي پوش
ــهر خبر داد. به گزارش ايرنا،  قدس در 770 ش
رمضان شريف در اين نشست افزود: تاكنون 
حضور 800 خبرنگار و عكاس داخلي از 185 
ــگار و تصويربردار  ــري و صد خبرن مركز خب
ــراي ثبت روز جهاني  ــانه خارجي ب از 70 رس
ــال در تهران و 770 شهر قطعيت  قدس امس
ــت. وي ادامه داد: شعار محوري روز  يافته اس
جهاني قدس امسال با توجه به شرايط موجود 
ــطين،  «روز جهاني قدس؛ تجلي آرمان فلس
فرياد وحدت امت اسالم عليه جاهليت مدرن 

و كودك كشي از غزه تا يمن» است.

يك دنيا فرياد عليه اشغالگران قدس روحاني به روسيه رفت
ــود امروز  ــه قرار ب ــور ك رئيس جمه
ــالس بريكس و  ــراي حضور در دو اج ب
شانگهاي به روسيه برود، با تغييراتي كه 
در برنامه هايش ايجاد شد، عصر ديروز به 

روسيه رفت.
ــش از عزيمت  ــى پي ــن روحان حس
ــيه با بيان اين كه چين و  ــور روس به كش
ــيه از اعضاي گروه 1+5 در اجالس  روس
ــه مذاكرات  ــانگهاي حضور دارند، ب ش
ايران با گروه 1+5 اشاره كرد و گفت: اين 
مذاكرات روزهاي حساسي را مي گذراند 
ــالمي ايران در واقع خود  و جمهوري اس
ــامذاكرات يا پساتحريم آماده  را براي پس

مي كند.
ــو با خبرگزاري  روحاني در گفت وگ
ــرد: روابط ما با  ــيما تصريح ك ــدا و س ص
كشورهاي مختلف از جمله كشورهايي 
كه در اين اجالس آنها را مي بينيم توسعه 

پيدا خواهد كرد.
روحاني به منظور شركت در اجالس 
ــازمان همكاري هاي بريكس  سران س
ــيه، با بدرقه رسمي  ــانگهاي در روس و ش
ــاور رهبر معظم  ــر واليتي، مش علي اكب
ــل، تهران را به  ــالب در امور بين المل انق

مقصد اين كشور ترك كرد.
ــازمان  ــالس س ــخنراني در اج س
ــدار و  ــس و دي ــاي بريك همكاري ه
ــران  گفت وگوي دوجانبه با تعدادي از س
ــانگهاي  ــورهاي عضو اجالس ش كش
ــرده  ــس ازجمله برنامه هاي فش و بريك

روحاني در اين سفر دو روزه خواهد بود.
ــروز و فردا  ــيه ام ــهر اوفا در روس ش
ــران كشورهاي عضو سازمان  ميزبان س
ــانگهاي، بريكس و  ــاي ش همكاري ه

اوراسياست. 

الريجاني: شفاف نبودن 
 قوانين باعث فساد

 در جامعه شده است
رئيس مجلس با بيان اين كه مشكل 
ــاني  اصلي و كنوني جامعه ما اطالع رس
ــت  ــف درباره قوانين و مقررات اس ضعي
ــررات و  ــياري از مق ــون بس ــت: اكن گف
ــفاف نبوده و همين امر موجب  رويه ها ش

بروز فساد در جامعه شده است.
ــنيم، علي الريجاني  به گزارش تس
ــام امين زاده، معاون حقوقي  در ديدار اله
ــان  ــور و جمعي از كارشناس رئيس جمه
ــت جمهوري، با  ــت حقوقي رياس معاون
ــاني  تاكيد بر اين كه در بحث اطالع رس
ــانه ها نيز استفاده شود، گفت:  بايد از رس
مساله تنقيح قوانين موضوعي حرفه اي 
ــورت گيرد و عالوه  ــوده و بايد دقيق ص ب
ــه ظرفيت هاي جامعه  ــر اين بايد از هم ب
در اين خصوص استفاده شود؛ اما اين كه 
ــح قوانين در كدام نهاد يا قوه صورت  تنقي

گيرد، موضوعي ثانوي است.
ــي ادامه داد: به  عنوان نمونه  الريجان
برخي قوانين مختص رياست جمهوري 
ــن مي تواند در  ــت و تنقيح اين قواني اس
ــرد و رهبر معظم  ــان قوه صورت گي هم
ــح قوانين را به  ــالب بارها بحث تنقي انق
مجلس شوراي اسالمي گوشزد كرده اند، 
ــا رويكرد غلط دولت قبل، گاردگرفتن  ام
در مقابل قانون بود كه اين روش درست 
ــنهادها  ــوص پيش ــت. اما درخص نيس
ــود  ــخص ش درباره تغيير قانون بايد مش
ــام داد؛ هر چند  ــه اقداماتي را بايد انج چ
به عقيده بنده اين موضوع بسيار وقتگير 

است، اما ما راه را نمي بنديم.

شمخاني: ضرب االجل 
براي ما معتبر نيست

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: 
ــي، نه نظر برخي  نه ضرب االجل زمان
كشورهاي منطقه يا رژيم صهيونيستي 
يا جنجال رسانه اي كه در دنيا به شكل 
ــا داراي بردهاي  ــق يا مخالف، ام مواف
ــود، عامل  ــو به كار گرفته مي ش همس

تعيين كننده اي براي ايران نيست.
ــو با  ــمخاني در گفت وگ ــي ش عل
ــيما افزود: يك  ــزاري صدا و س خبرگ
ــتحكم از نظر ما  توافق هسته اي مس
اين است كه حق فني هسته اي ايران 

حفظ شده و توسعه آن تضمين شود.
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: 
اين توافق نامه بايد تحريم هاي ظالمانه 
ــكل اساسي و بنيادي رفع كند و  را به ش
خدشه اي به استقالل سياسي و امنيت 
ــور وارد نكند. وي  ــي و دفاعي كش مل
ــالمي ايران  اضافه كرد: جمهوري اس
ــره امروز اين موارد  ــداز 22 ماه مذاك بع
ــوراي  ــل حصول مي داند. دبير ش را قاب
ــاره به نامگذاري  عالي امنيت ملي با اش
آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به نام 
ــام خميني(ره)  ــدس از جانب ام روز ق
ــال 1358 كه  ــت: امروز هر چه از س گف
ــتر  ــن موضوع بود بيش ــال اعالم اي س
ــه مي گيريم حكمت آميز بودن و  فاصل
الهي بودن اين تصميم را بيشتر از سابق 

درك مي كنيم.

اخبار كوتاه

ــم تير با  ــه قرار بود نه ــته اي در وين ك ــرات هس مذاك
ــان يابد همچنان ادامه دارد و  ــتيابي به توافق جامع، پاي دس
ــده تا باز  ــتفاده از تحريم، باعث ش اصرار غرب به ادامه اس
ــته اي كشورمان كمي  ــاله هس كردن آخرين گره ها از مس

دشوارتر از آن چيزي باشد كه قبال پيش بيني شده بود.
ــي از آن  ــازمان ملل كه بخش ظاهرا قطعنامه 1929 س
مربوط به تحريم تسليحاتي جمهوري اسالمي ايران است  
ــت و در حالي كه  يكي از مهم ترين اختالفات باقيمانده اس
ــام تحريم عليه  ــران تاكيد دارد نظ ــالمي اي جمهوري اس
ــورمان بايد پس از پايان اين گفت وگوها برداشته شود  كش
ــتند از اين بخش از تحريم ها دل  غرب و آمريكا حاضر نيس
ــد تا ضرب االجل مذاكرات  ــاله باعث ش بكنند و همين مس
ــب  ــنبه ش ــه ش ايران و 1+5 كه پيش از اين يك بار و تا س
ــه روز (تا فردا  ــده بود،  بار ديگر و اين بار به مدت س تمديد ش

شب) تمديد شود.
در همين راستا وزارت خزانه داري آمريكا و اتحاديه اروپا 
نيز بار ديگر به صورت موقت، تعليق تحريم هاي كشورمان 
را تمديد كردند تا همه چيز همچون روزهاي قبل ادامه يابد 
و اكنون بايد منتظر ماند و ديد آيا طرفين مي توانند در ساعات 
آينده در  باره  موارد اختالفي به نتيجه اي كه مورد قبول هر 
ــد برسند. آن طور كه وزير خارجه روسيه گفته  دو طرف باش
حدود 10 مورد اختالفي باقي مانده است كه بايد در مورد آنها 
تصميم گيري شود. از سوي ديگر با توجه به اين كه وزيران 
خارجه كشورهاي عضو 1+5 بجز جان كري، سه شنبه شب 
وين را ترك كردند به نظر مي رسد  تصميم گيري اصلي در 
ــده وزيران خارجه ايران و  ــورد اختالفات باقيمانده به عه م
ــئول سياست خارجي  آمريكا و البته فدريكا موگريني، مس

اتحاديه اروپا ست.
ــه وزيران خارجه 1+5، وين را ترك  البته پيش از اين ك
ــطح وزيران  ــه مهم ميان ايران و 1+5 در س كنند دو جلس
برگزار  و جلسات زيادي هم به صورت دوجانبه  بين ايران و 
تك تك كشورهاي 1+5 انجام شد و احتمال دارد با بازگشت 
دوباره وزيران خارجه به وين كه از امروز صورت مي گيرد بار 

ديگر اين گفت وگوها ادامه  يابد.
ــازمان بين المللي انرژي  ــي س همچنين تيم كارشناس
ــود، پس از  ــروزه به تهران آمده ب ــفري يك ــي كه در س اتم
بازگشت به وين با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: مسئوالن 

بلند پايه آژانس در ديدارهاي خود در تهران "«پيشرفت هاي 
ــائل با تهران به كار  ــت آوردند ولي حل مس زيادي»  به دس

بيشتري نياز دارد.
همه اين مسائل تائيدكننده مواضع وزيران خارجه ايران 
ــت  ــكا و ديگر مقامات حاضر در وين مبني بر اين اس و آمري
ــچ گاه تا اين اندازه به توافق نزديك نبوده اند  كه طرفين هي
ــت تا مشخص شود آيا اين  و اكنون همه نگاه ها به وين اس

مذاكرات طوالني به نتيجه خواهد رسيد.

ــد تيم مذاكره كننده  ــيدعباس عراقچي، عضو ارش س
ــته اي ايران درباره موارد اختالفي باقيمانده ميان ايران  هس
ــي و كالن شايد دو سه  ــت: اختالفات اساس و 1+5 گفته اس
مورد بيشتر نباشد و در مرحله بعدي اختالفات ديگري است 
ــايد تعداد آنها  ــت كه ش كه از اهميت كمتري برخورداراس

هفت، هشت  يا ده مورد باشد.
ــيما، وي افزود:  ــدا و س ــزاري ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
موضوعاتي هست كه براي همه طرف ها از اهميت زيادي 

برخوردار است و اين كه چگونه بشود در خصوص آنها به يك 
راه حل بينابيني رسيد هنوز بحث ها ادامه د ارد.

وي درباره برخي اخبار كه اصرار غرب مبني بر ادامه دادن 
به تحريم تسليحاتي ايران در قالب قطعنامه 1929 سازمان 
ــت، گفت:  ــل، يكي از عوامل تمديد دوباره مذاكرات اس مل
ــاس قعطنامه هاي شوراي امنيت، تحريم تسليحاتي  براس
ــت كه در پي اين  ــته ما اين اس عليه ايران وجود دارد و خواس
توافق بايد موضوع تحريم ها به طور كلي كنار گذاشته شود 
ــته  ــاي غربي و طرف هاي مقابل ما آمادگي داش و طرف ه

باشند، از تحريم ها دل بكنند.
وي افزود: نمي شود توافقي داشت و در كنارش تحريم و 
نظام تحريم و ساختار تحريم وجود داشته باشد و اين رويكرد 

بايد عوض شود.
ــاره به اين كه درخصوص مسائل اصلي و  عراقچي با اش
ــامل تحريم هاي اقتصادي و مالي است به  تحريم ها كه ش
يك توافق و جمع بندي رسيده ايم گفت: همه اين تحريم ها 

در روز اول اجرايي شدن  توافق، برداشته خواهد شد.
ــته اي ايران افزود:  ــد تيم مذاكره كننده هس عضو ارش
درخصوص برخي از تحريم ها مانند تحريم هاي تسليحاتي 
اختالفات ادامه دارد. وي گفت: مي توانم بگويم اگر تحريمي 
باشد كه ما بيشترين استفاده را از آن كرده باشيم و بيشترين 
ــته باشد، تحريم هاي تسليحاتي است  بركت را براي ما داش
كه موجب شد صنعت دفاعي ما و صعنت ساخت تسليحات 
ما به رشد و شكوفايي فو ق العاده اي برسد و بنابراين موضوع 
ــليحاتي براي ما في نفسه موضوع مهمي  تحريم هاي تس
ــت، ولي اين كه چارچوب  و ساختار تحريم باقي بماند  نيس
ــت. عراقچي گفت: اگر كشورهاي 5+1  غيرقابل قبول اس
توافق مي خواهند بايد رويكرد و نوع نگاهشان به تحريم را 
ــتگي به  تحريم را كنار بگذارند؛ در  عوض كنند  و بايد دلبس

اين صورت است كه مي توانيم به توافق برسيم.
ــي درباره اين كه اين مذاكرات تا چه زماني ادامه  عراقچ
خواهد يافت هم گفت: ما مقيد به هيچ تاريخ زماني نيستيم و 
هيچ ضرب االجلي را قائل نيستيم، براي ما مالك اين است 
كه به توافقي خوب كه مد نظر ماست، برسيم.وي گفت:  از  
ــته كه چند ماه تمديد  نظر ما بحث تمديد مانند دفعات گذش
ــت و ماآمادگي داريم در  كنيم و برويم و برگرديم منتفي اس

اينجا بمانيم  تا مذاكرات به سرانجام برسد.

دلبستگي غرب به تحريم، مذاكرات را كش دار كرد

ادامه از صفحه اول
ــريح واكنش  ــع روس در تش ــن منب اي
ــن رويكرد و رفتار  ــواد ظريف به اي محمدج
طرف آمريكايي ادامه داد: «وزير امور خارجه 
ــد علني طرف  ــش به تهدي ــران در واكن اي
ــي قاطعانه و فريادي بلند  آمريكايي، با لحن
خطاب به تيم مذاكره كننده هسته اي آمريكا 
ــكالت موجود در منطقه را متاثر از  تمام مش
ــليحاتي غرب  رفتار آنها و حمايت مالي و تس
ــما  ــوان كرد و  گفت، ش ــت ها عن از تروريس
اساسا در موقعيت و جايگاهي قرار نداريد كه 
ــكي كشور ما تعيين تكليف  براي توان موش

كنيد.»

ــي ادامه داد: «پس  اين منبع مطلع روس
ــن واكنش قاطع ظريف، خانم موگريني  از اي
ــران را تهديد به ترك  ــده و اي ــث ش وارد بح
مذاكرات مي كند اما وزير خارجه ايران عقب 
ــاب به غربي ها  ــته و با قاطعيت خط ننشس
ــد هيچ گاه يك ايراني  مي گويد: يادتان باش

را تهديد نكنيد.»
براساس اين گزارش ، اين موضعگيري 
ــتقبال  ــواد ظريف با اس ــه محمدج قاطعان
ــرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه  س
مواجه شد و او پس از هشدار ظريف مبني بر 
اين كه هيچ وقت يك ايراني را تهديد نكنيد 

بالفاصله گفت: همچنين يك روس را»

ظريف: هرگز ايرانى را تهديد نكنيد

روساى قوا و مراجع تقليد از مردم براى حضور در راهپيمايى روز قدس دعوت كردند

 مراسم سوگواري شهادت موالي متقيان 
در حضور رهبر معظم انقالب

ــرت علي ابن ابي طالب  ــهادت مظلومانه مولي الموحدين حض ــالروز ش همزمان با س
ــم سوگواري و عزاداري آن حضرت با حضور قشرهاي مختلف مردم و  ــالم مراس عليه الس

رهبر معظم انقالب اسالمي در حسينيه امام خميني(ره) برگزار شد.
ــم، بعد از نماز  ــاني دفتر مقام معظم رهبري، در اين مراس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــركت كنندگان در  عزاي شهادت جانكاه و مظلومانه موالي متقيان حضرت علي  ظهر ش

عليه السالم به سوگواري پرداختند.

رئيس جمهور: حضور مردم در روز قدس در شرايط مذاكره يك نوع 
پشتيباني بزرگ از حقوق و عزت خودشان است. مردم در روز قدس 
به جهانيان خواهند گفت كه فلسطين و اشغال اين سرزمين از ذهن 

ملت مسلمان نخواهد رفت و فراموش نخواهد شد.

رئيــس قوه قضاييه: مــردم انقالبي ايران همــواره از مردم مظلوم 
فلســطين حمايت كرده اند و ان شــاءاهللا امســال هم با شــركت در 

راهپيمايي روز قدس حماسه ديگري خلق مي كنند.

رئيس مجلس: مساله فلسطين يك موضوع استراتژيك براي ايران 
است و مساله هسته اي ايران چه حل شود و چه نشود، بر اراده ملت 

ايران براي حمايت از ملت فلسطين خدشه اي وارد نمي كند.

آيــت اهللا مكارم شــيرازي: روز قدس يكــي از يادگاري ها و بهترين 
ابتكارات امام خميني(ره) اســت و شركت در راهپيمايي روز قدس 

به عنوان عبادت بر همه الزم است.

آيت اهللا ســبحاني: الزم است همه ملســمانان در چنين روزي براي 
حفظ وحدت راهپيمايي كنند.

آيــت اهللا نوري همداني: روز قدس يكــي از يادگاري هاي امام(ره) 
بــوده اســت و در ايــن روز مردم بايــد بدانند تا وقتي كــه اين غده 
سرطاني به نام اسرائيل اشغالگر، وجود داشته باشد منطقه آرامش 

نخواهد ديد.

صداوســيما همگام با مذاكرات هســته اي كه در وين ادامه دارد، در بخش هاي مختلف و با حضور كارشناســان 
مختلف به بررسي آخرين وضع مذاكرات و تحليل زواياي مختلف اين بحث حقوقيـ  سياسي پرداخته و گفت وگوي 
ويژه خبري شــبكه دو ســيما تنها گوشــه اي از برنامه هاي رسانه ملي است كه در اين شــب ها به بحث مذاكرات 

هسته اي اختصاص داشته است.
بر همين اساس در شب هاي گذشته گفت وگوي ويژه خبري در گفت وگو با چهره هايي چون صادق خرازي، محمد 

سعيدي، بهروز كمالوندي و عالءالدين بروجردي به تحليل مهم ترين ابعاد مذاكرات هسته اي پرداخته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عالءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگوي ويژه خبري سه شنبه شب با اشاره به نياز طرف مقابل به توافق گفت: آمريكايي ها با 

استفاده از تمام ظرفيت خود درصددند حداكثر امتياز را بگيرند و حداقل امتياز را بدهند.
وي ادامه داد: زياده خواهي هميشــگي آمريكا يكي از داليلي اســت كه باعث شــده مذاكرات تاكنون به نتيجه 

نرسد.
محمد ســعيدي، عضو اســبق تيم مذاكره كننده كشورمان هم در گفت وگوي زنده تلفني در پاسخ به اين پرسش 
كه چرا رسيدن به تصميم سياسي براي طرف مقابل سخت است، گفت: طرف مقابل درصدد است با استفاده از 

فرصت و زمان، نظرات خود را تحميل كند؛ اما تيم مذاكره كننده از عقالنيت درستي برخوردار است.
بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي هم در گفت وگوي زنده تلفني گفت: با آمانو و معاونانش جلساتي 

را به صورت منظم برگزار كرديم و توانستيم به توافق كلي خوبي دست يابيم.
ســخنگوي ســازمان انرژي اتمي با اشــاره به اين كه اين مذاكرات قرار اســت ادامه يابد، افزود: اين مذاكرات 

همزمان با مذاكرات 1+5 شروع شده است.
وي با اشاره به اين كه پرداختن به موضوعات گذشته همواره مورد اعتراض ما به آژانس بوده است، خاطرنشان 

كرد: در گزارش مديركل بين المللي آژانس آمده كه اين جريان نمي تواند جرياني بي پايان باشد.
بهروز كمالوندي با اشاره به اين كه در مذاكراتمان به چارچوب زماني اشاره شده است، افزود: آمانو آماده است 

كمتر از شش ماه بتواند موضوعات را به سرانجام برساند.
سيدصادق خرازي، سفير پيشين ايران در فرانسه هم كه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري دوشنبه شب حضور 
يافته بود، با اشاره به اين كه مسير دانش هسته اي ايران منفعل نمي شود، گفت: وجود تحقيق و توسعه يكي از 

مهم ترين دستاوردهاي امروز جمهوري اسالمي ايران به حساب مي آيد.
وي با اشاره به اين كه طرف مقابل با واژه ها مي خواهد مسائل را پيچيده كند، خاطرنشان كرد: طرفين به فرمول 

متناظري از توافق رسيده اند.
خرازي با اشــاره به بحث تحقيق و توســعه گفت: لزوم وجود تحقيق و توســعه، از خطوط قرمز مورد تأكيد رهبر 

معظم انقالب است.

گفت وگوي ويژه خبري همگام با مذاكرات
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