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فلسطینی ها مظلوم تر از همه دنیا
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توطئه انگلیسی ها برای تشکیل وطن یهود گفت :امروز مظلوم تر از همه در دنیا ،فلسطینی های ستم دیده از دست اسرائیلی ها هستند .آیت اهلل اکبر هاشمی
رفسنجانی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد اهمیت و نقش فلسطین در دنیای امروز ،با اشاره به وصیت تاریخی حضرت امیرالمومنین علی (ع) به امام حسن
(ع) و امام حسین (ع) مبنی بر اینکه همیشه یار مظلوم و دشمن ظالم باشیم گفت :ایرانیان این درس را به خوبی فراگرفته اند و امروز با حضور پرشور و حماسی خود ،حمایت از مردم مظلوم فلسطین را به
خوبی نشان دادند.به گزارش ایرنا در طول مسیر راهپیمایی ،مردم با شعارهای مرگ بر امریکا  ،مرگ بر اسرائیل  ،درود بر خامنه ای سالم بر هاشمی ،خامنه ای زنده باد هاشمی پاینده باد ،هاشمی هاشمی خدا
نگهدارتو وی را همراهی کردند.بر پایه این گزارش هاشمی رفسجانی برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس از خیابان استاد نجات الهی وارد خیابان انقالب شد و به جمع راهپیمایان پیوست.

شخصیت های سیاسی بر حمایت از تیم مذاکره کننده تأکید کردند؛

اخبار

روزقدس همراه با مذاکرات هسته ای

عارف :طرف مقابل به خواستههای این ملت احترام بگذارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :روز قدس روز اسالم است که
مردم با حضور خود به وحدت و همبستگی دنیای اسالم کمک میکنند.
محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با
حضور در راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه روز قدس روز اسالم است اظهار داشت:
روز قدس روز آرمانهای انقالب اسالمی است.عارف با اشاره به پیشنهاد حضرت
امام(ره) مبنی بر نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روزقدس گفت:
این روز در دنیای اسالم روز وحدت است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید
کرد :مردم در روز قدس با حضور خود کمک میکنند تا دنیای اسالم که با مشکالت
متعددی روبرو است بتواند به وحدت و همبستگی برسد.رئیس بنیاد امید ایرانیان در
گفتو گو با فارس ،با اشاره به روند مذاکرات هستهای گفت :طرف مقابل ما در مذاکرات
حضور گسترده مردم را ببیند و بداند با یک امت بزرگ و همدل روبرو است بنابراین به
خواستههای این ملت احترام بگذارد تا ان شاءاهلل در کنار هم بتوانیم در دنیا با صلح و
آرامش زندگی کنیم.عارف ادامه داد :روند مذاکرات روند کندی است .ما به دنیای غرب
اعتماد نداشتیم و آنها هم نسبت به فعالیتهای هستهای ما تردید داشتند و باید این
مسائل برطرف میشد.وی در ادامه با اشاره به روزهای پایانی مذاکرات هستهای تصریح
کرد :مذاکرات به گامهای سخت خود رسیده است و امیدواریم این گامهای آخر با
تالش و شجاعت مذاکره کنندگان دنبال شود.عارف در پایان اظهار داشت :حضور
میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس یک پیام مهم به طرف غربی است و باید این
پیام را بگیرند و با حسن نیت بیشتری مذاکرات را پیش ببرند.

توضیح رضایی درباره حضور با یونیفورم نظامی
محسنرضاییروزگذشتهدرراهپیماییروزقدسبالباسنظامیشرکتکرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که
«چرا با یونیفورم سپاه در روز راهپیمایی روز قدس حاضر شدید؟» ،گفت :من در سال
گذشته نیز با همین لباس در راهپیمایی روز قدس حاضر شدم تا به ملت مان بگویم
ما سپاهیان تا آخرین قطره خون خود برای دفاع از امنیت کشورمان ایستادهایم و
هرگز اجازه نخواهیم داد که کسی امنیت و رفاه ملتمان را به خطر بیندازد.محسن
رضایی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکرات ایران و  5+1تأکید کرد :با توجه به
راهپیمایی روز قدس و حضور گسترده مردم باید بگویم این اراده از جانب راهپیمایان
به مذاکرهکنندگان انتقال پیدا میکند و غرب متوجه میشود که نباید به زیادهخواهی
خود ادامه دهد.وی ادامه داد :آنها باید با دیدن وحدت ملی ما متوجه شوند که ما به
هیچوجه از خواستههای خود کوتاه نخواهیم آمد و از ارزشهای ملی و انسانی که به
آنها باور داریم ،نمیگذریم.

آملیالریجانی تاکید کرد:

پیام راهپیمایی روز قدس ،کوتاهنیامدن از حقوق هستهای
رئیسقوهقضائیهگفت:رژیماشغالگراسرائیلبداندتالشهایمسلماندرنهایت
به آزادی قدس ختم میشود و راه گریزی از این سرنوشت نخواهند داشت.
آیتاهلل صادق آملیالریجانی روز جمعه در دقایق آغازین راهپیمایی روز جهانی
قدس در جمع خبرنگاران ،حضور مردم در این راهپیمایی را بسیار باشکوه توصیف کرد
و افزود :روز قدس یکی از مهمترین روزها در تقویم سیاسی مردم مسلمان است.وی با
بیان اینکه «راهپیمایی روز جهانی قدس پیامهای روشنی را در داخل و خارج کشور
دارد» گفت :اولین پیام آن برای کشورهای اسالمی است که با تاسی از ملت ایران برای
دفاع و آزادسازی قدس شریف کوشا باشد.رئیس قوه قضائیه بیان کرد :پیام روشن دیگر
این راهپیمایی برای اسرائیل است تا بداند تالشهای مسلمانان در نهایت به آزادی
قدس ختم میشود و راه گریزی از این سرنوشت نخواهند داشت.آملیالریجانی تصریح
کرد :پیام دیگر این راهپیمایی در روزهای حساس مذاکرات هستهای آن است که ملت
ایران هیچگاه از حقوق اصلی و طبیعی و قانونی خود دست برنخواهد داشت و در میدان
مجاهدت و مبارزه با ظلم حاضر خواهد بود.

سیاری :مردم تمام قد پشتسر تیم مذاکرهکننده
ایستادهاند
فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن تاکید بر انجام توافق با عزت گفت :مردم
تمام قد پشت سر تیم مذاکرهکننده ایستادهاند.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه توافق در مذاکرات باید توافق با عزت یعنی با رعایت خطوط قرمز و رعایت
مصالح و منافع ملی باشد ،گفت :تیم مذاکره کننده باید بدانند که مردم تمام قد پشت
سر آنها ایستادهاند.فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران همچنین
خاطر نشان کرد :انتظار می رود که تیم مذاکره کننده هم با علم و دانش و اعتقاد،
چارچوب ها و خطوط قرمز را رعایت کنند که در این راستا قطعا حمایت مردم و
مسئولین از تیم مذاکره کننده بسیار مهم است.وی در بخش دیگری از این گفتوگو
از حضور ناوگروه  35نیروی دریایی در باب المندب خبر داد و گفت :در حال حاضر
ناوگروه  35در باب المندب است و نیروی دریایی کمافی السابق در آبهای آزاد حضور
دارند و امروز هم در باب المندب ،دریای سرخ و خلیج عدن مسئولیت برقراری امنیت
برای اقتصاد کشور را به عهده دارد.

سرمقاله

ادامه از صفحه یک

و باز هم نقطه سر خط!

 -4بحران کنونی اروپا در نتیجه خروج یونان از واحد یورو آنچنان وخیم هست که
دیگر اعضای این اتحادیه قدرتی برای ورود به یک تقابل هزینه ساز ندارند.
 -5واقعیت های خاورمیانه احتمال ریسک پذیری آمریکا را به صفر رسانده است و
برای فرض تقابل نظامی صفر درصد احتمال وجود دارد.
 -6اعتماد به نفس روسها و خروش قدرتهای نو ظهور شرق آسیا فرصتی برای یکه
تازی آمریکا نخواهد گذاشت.
 -7رفتار منطقه ای ایران تغییر خواهد کرد و با رویکرد تهاجمی با مسایل برخورد
خواهد شد.
 -8با شکست مذاکرات هسته ای فرصت گفتگو و مذاکره از دست خواهد رفت و
دیگر برای هیچ مسئله ای نسخه گفتگو جوابگو نیست و فاجعه ای عظیم تر از اینکه در
روابط بین الملل گفتگو به بن بست برسد قابل تصور نخواهد بود.
با همه اینها همچنان امیدواریم در لحظات پیش رو شاهد بروز عقالنیت بر رفتار
طرف آمریکایی و برگشت صادقانه آنان به میز مذاکره باشیم و دنیا فرصت کنونی را
غنیمت شمارد و ارزش صلح و گفتگو و عدالت را با امضای توافق هسته ای بچشند و
راه طی شده به سرخط برگشت نکند.
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور

گروه سیاسی -راهپیمایی روز جهانی قدس امسال رنگ
و بوی هسته ای داشت .روزگذشته مردم روزه دار سراسر
کشور با حرکت در مسیرهای منتهی به محل اقامه نماز
جمعه بار دیگر همبستگی خود را با ملت بیدار فلسطین و
آرمان های امام خمینی (ره ) به نمایش گذاشتند .عالوه بر
تأکید همگانی بر حمایت از مستضعفان و ملت فلسطین،
محور شعارها و اظهار نظرهای شخصیت های سیاسی بر
جریان مذاکرات هسته ای متمرکز بود .در حالی که ایران
و گروه شش کشور در وین همچنان در حال مذاکره
هستند روزگذشته بسیاری از شخصیت های سیاسی
ضمن امیدواری به آینده مذاکرات بر حمایت از تیم مذاکره
کننده تأکید کردند.
علی الریجانی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع مردم
روزهدار تهران در مورد مذاکرات و تهدید اخیر آمریکا به ترک میز
مذاکره گفت :از آنجا که مذاکرات هستهای بر اساس چارچوبهای
فکر شدهای دنبال میشود مسیر خوبی را طی کرده ،یعنی االن
پیشرفتهای خوبی داشتهایم .رئیس مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه پیشرفت مذاکرات روی هم رفته خوب بوده است،
گفت :مواضعی که اخیرا ً آمریکا و کشورهای دیگر در مذاکرات
گرفتهاند را نباید خیلی جدی گرفت.وی در ادامه پاسخ به ایسنا
گفت :موضعی که اخیرا ً کشورهای دیگر و آمریکا گرفتهاند را نباید
خیلی جدی گرفت چون در لحظات آخر از این ژستها میگیرند
ولی روی هم رفته پیشرفت کار خوب بوده است.رئیس مجلس
شورای اسالمی تأکید کرد :طرف مقابل باید به این موضوع توجه
داشته باشد که پیشنهاد برای مذاکرات را خودشان دادهاند که
تقریباً از سه سال پیش یعنی از دولت قبلی آغاز شده و تاکنون
طول کشیده است.وی ابراز امیدواری کرد که با راهنماییهای
مقام معظم رهبری انشاءاهلل مذاکرات به نتیجهای که مورد نظر
مردم است برسد.
جهانگیری :تصمیم گیری سخت در لحظات پایانی
همچنین اسحاق جهانگیری در جمع خبرنگاران به مذاکرات
هستهای ایران و  5+1اشاره کرد و گفت :تیم مذاکرهکننده
کشورمان نشان داده ،جزو قویترین تیمهای دیپلماسی است.وی
ادامه داد :تیم هستهای در مقابل نمایندگان شش کشور قدرتمند
دنیا توانسته با منطق از مواضع ملت انقالبی ملت ایران ،خط قرمز
نظام و حقوق هستهای ملت دفاع کند و آن را به اثبات برساند.
معاون اول رئیسجمهوری تصریح کرد :واضح است که حمایت
مردم از چنین مذاکرهکنندگانی موجب دلگرمی آنان میشود
چراکه آنان در این صورت میتوانند راهی را که در پیش گرفتهاند
به خوبی جلو ببرند.جهانگیری با اشاره به آخرین تحوالت در وین
گفت :پیداست که مذاکرات دشوار و پیچیده است چراکه یک
طرف آن شش کشور قدرتمند دنیا هستند که در روزهای آخر
هماهنگی بین خودشان هم کار دشواری برای آنهاست.وی اضافه
کرد :هر چه به لحظات آخر نزدیکتر میشویم ،بهطور یقین
تصمیمگیریها دشوارتر است.
فیروزآبادی :ظریف مردی باهوش و جهان شناس
سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران در ارزیابی

از مذاکرات هستهای ایران و گروه  5+1با اشاره به روند پیگیری
مذاکرات اظهار کرد :ما از روز اولی که مذاکره با گروه  5+1را آغاز
کردیم آمریکا را میشناختیم و همچنین امام خمینی (ره) آمریکا
را به ما معرفی کرده بود که آمریکا شیطان بزرگ و استکبار جهانی
است و مشخص است که با اسالم ناب کنار نمیآید.رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح ادامه داد :آنها منافع ملت قهرمان ایران که در
همه صحنهها ،انقالبی بودن خود را نشان دادهاند درک نمیکنند.
از همین باب بود که مقام معظم رهبری از ابتدا فرمودند که به
آمریکا و مذاکرات خوشبین نیستند .اما دولت و وزیر امور خارجه
که فردی باهوش ،زیرک و جهان شناس است معتقد بودند که
میتوانند در صحنههای جهانی فرصتی برای جمهوری اسالمی
ایران ایجاد کنند که در آن به دنیا نشان دهند که انقالب اسالمی
و ملت ایران صلح طلب و اهل مذاکره و منطق هستند.فیروزآبادی
خاطرنشان کرد :با این شرایط مذاکرات آغاز شد و ادامه یافت .روز
به روز آمریکاییها با وجود اینکه گاهی حیلههایی برای نزدیک
کردن خود به نتایج نشان دادند اما همواره و هرگاه که مذاکرات

قطعنامه راهپیمایی روز قدس:

تیم مذاکرهکننده در برابر زیادهخواهی  ۵+۱ایستادگی کند
قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس امسال بر حمایت از ملت مظلوم فلسطین بر آزادی قدس شریف تأکید کرد.این
قطعنامه که در ده بند تنظیم شده با اشاره به مذاکرات هسته ای تأکید می کند ملت مسلمان و حق شناس ایران اسالمی ،حضور
حماسی ،انقالبی و پرشور خود در این راهپیمایی بزرگ و سراسری را تجلی وحدت و انسجام ملی و مظهر همدلی و همزبانی دولت
و ملت در موضوع مذاکرات هستهای با گروه  5+1دانسته و با حمایت از تیم مذاکره کننده هستهای کشور از آنان میخواهیم ضمن
تمرکز و پاییندی به خطوط قرمز اعالم شده توسط مقام معظم رهبری برای تحقق مصالح و منافع ملی و حقوق هستهای ایران
عزیز ،قاطعانه در برابر زیادهخواهیها و مطالبات استکباری مقاومت و ایستادگی نمایند.

پس از نشست سران سازمان همکاری شانگهای مطرح شد؛

دستاوردهای سفر روحانی به روسیه

حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی ،رییس جمهور
کشورمان پس از شرکت در
نشست سران سازمان همکاری
شانگهای ،اعضای گروه بریکس
و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در
شهر اوفا روسیه ،بامداد جمعه به
تهرانبازگشت.
رییس جمهوری در فرودگاه
مهرآباد مورد استقبال معاون اول
رییس جمهوری و شماری از وزیران
قرار گرفت.روحانی در گفتوگوی
کوتاهی با خبرنگاران،سفر خود به روسیه و شرکت در نشست سران سه سازمان
بزرگ منطقه ای و بین المللی را بسیار با اهمیت دانست و گفت :اعضای سازمان
همکاری شانگهای ،گروه بریکس و اتحادیه اوراسیا در مجموع با داشتن بیش از ۵۰
درصد جمعیت جهان ،حدود  ۳۰درصد درآمد ناخالص کل جهان را در اختیار دارند.
رییس جمهور در ادامه به مالقاتهای خود با روسای جمهوری روسیه  ،چین  ،بالروس
و افغانستان و نخست وزیر هندوستان در حاشیه این اجالس اشاره کرد و گفت :در این
دیدارها ،راههای توسعه بیش از پیش همکاریهای دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت.روحانی با اشاره به دیدار خود با والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه گفت:
در این دیدار اقدامات انجام شده برای توسعه مناسبات تهران  -مسکو طی دوره فعالیت
دولت یازدهم مرور و برنامه های آتی برای تقویت این روابط بررسی شد.
رییس جمهوری همچنین به دیدار خود با نخست وزیر هند اشاره کرد و افزود :این
دیدار در واقع اولین مالقات با وی بود .در این دیدار موضوع حضور و مشارکت هند در
طرحهای توسعه بندر چابهار و عملیاتی کردن پروژه های شرق کشور مورد بررسی قرار

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مذاکرات هسته ای
جمهوری اسالمی ایران و  5+1گفت :ما از روز اول مقید به
مذاکرات بوده ایم و هنوز هم مقید به مذاکرات هستیم البته
مذاکراتی که در نهایت منتج به یک توافق خوب بشود.
علی شمخانی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع
خبرنگاران گفت :ما در مذاکرات به دنبال توافق خوب بودیم و
از زمانی که آن را آغاز کردیم بر این موضوع تاکید داشتیم.وی
ادامه داد :به دنبال این بودیم که یک مشکل ناخواسته ،تحمیلی
و وهمی را با یک تعامل حل کنیم بنابراین  22ماه صبر کردیم و
چارچوب ابعاد مختلف یک توافق خوب را طی این ماهها تبیین
کرده و به مذاکره نشستیم.دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح
کرد :پس از تبیین متن اصلی توافق ،پنج زمینه مختلف در ابعاد
تحریم ،هسته ای ،تعامل ،نظارت و شفافیت تنظیم شد تا بتواند
در یک قرارداد حقوقی این معضل برچیده شود.شمخانی ادامه
داد :اما واقعیت این است که طرف مقابل فاقد اقتدار سیاسی از

در حال نزدیک شدن به پایان خود بود آنها سنگهای عظیمتری
بر سر راه توافق انداختند.وی با تأکید بر اینکه تیم مذاکره کننده
ما همانند رزمندگان در شب عملیات هستند ،اظهار کرد :آنها
مجاهدند و راه رزمندگان اسالم و ملت انقالبی را میروند .آنها تا
آخر باید بر خط قرمزهای مقام معظم رهبری ایران مقاومت و بر
گرفتن حق ملت ایران در مذاکرات پافشاری نمایند.فیروزآبادی
در ادامه با ضرورت حمایت از تیم مذاکره کننده فارغ از نتایج
مذاکرات،گفت :امام حسین (ع) فرمودهاند چنانچه جنگی را
با یزید و کسانی که اسالم را با پوستین وارونه پوشیدهاند آغاز
کنیم ،انتهای آن یا شهادت ماست یا پیروزی ما.رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ادامه داد :بنابراین در مذاکرات نیز شرایط به همین
صورت است و ما یا به نتایجی که ملت ایران میخواهد با رعایت
خطوط قرمزی که رهبری تعیین کردهاند دست مییابیم و پیروز
میشویم یا در صورت عدم دسترسی به توافق پیروزی مقاومت
ملت ایران را جشن خواهیم گرفت .در هر حال مذاکره کنندگان
ما پیروز صحنهاند و ملت ایران با آغوش گرم آنها را مورد استقبال

گرفت.روحانی درباره مالقات خود با رییس جمهوری چین نیز گفت که در این دیدار
مسایل پیش رو و کاری میان دو کشور مرور شد.رییس جمهور در ادامه به مذاکرات
هسته ای ایران با گروه  ۵+۱اشاره کرد و اظهارداشت :در مالقات ها با سران کشورهای
چین و روسیه به طور طبیعی بحث مذاکرات مطرح بود.این مذاکرات هم اکنون مراحل
حساس خود را طی می کند و ان شاء اهلل آن چه برای مردم کشورمان خیر است ،محقق
خواهد شد.روحانی همچنین از تالش و زحمات تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان
که با قدرت و قوت تمام در لیالی قدر نیز به مذاکرات خود با مذاکره کنندگان ادامه می
دهند ،قدردانی کرد.حسن روحانی در نشست سران سازمان همکاری شانگهای ،اعضای
گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر اوفا روسیه صحبت کرد .وی گفت:
دوران تهدید و تحریم به سرآمده است و آنان که سالیان دراز ،در مسیر نادرستی حرکت
می کرده اند ،اکنون در وین گرد هم آمده اند تا از این بحران خود ساخته ،با منطق و
گفت وگو عبور کند.
رییس جمهوری تاکید کرد :خوشبختانه مذاکرات هسته ای با تدبیر و تفاهم به انتهای
خود نزدیک شده و قدرت های غربی سرانجام با تکریم اذعان کرده اند که رشد و توسعه
علمی ایران توقف ناپذیر است.روحانی خطاب به سران سه سازمان تاثیرگذار در عرصه
سیاسی و اقتصادی جهان گفت :ما با اتکا به سهم بیش از  50درصدی از جمعیت جهان،
نهادسازی های قدرتمند اقتصادی با حضور تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بزرگ
انرژی جهان ،از توانایی و ظرفیت الزم برای استقرار رویکردهای متناسب با شرایط جدید
قرن  21برخوردار هستیم.رییس جمهوری با بیان اینکه پیشرفت های علمی و فناورانه،
تأثیراتی گسترده بر فرایند رشد اقتصادی و توسعه پایدار در همه کشورهای جهان داشته
و موجب ارتقای مراودات فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و نهایتا پدید آمدن اقتصادهای
بزرگ نوظهور شده است ،گفت :ایران با جمعیت  80میلیون نفری ،منابع کم نظیر انرژی،
معادن فراوان کانی های فلزی و غیرفلزی و قرار گرفتن در میان بازاری وسیع ،کانونی ویژه
برای هم افزایی های اقتصادی است.روحانی با تاکید بر اینکه ایران به شکلی جدی عالقمند
است تا برای متنوع سازی روابط اقتصادی خود ،در همکاری های بین المللی حضور و
مشارکتی فعال تر داشته باشد ،اظهارداشت :ایران نقطه استراتژیک پیوند شرق و غرب است
و با موقعیتی راهبردی ،شبکه مناسب حمل و نقل ریلی و جاده ای ،فرودگاه های مجهز و
استاندارد ،بنادر تجاری در شمال و جنوب ،عبور کریدورهای ترانزیتی شمال  -جنوب،

جاده ابریشم ،راه آهن و بزرگراه سراسری آسیایی ،گذرگاه اتصال اروپا – قفقاز  -آسیا
موسوم به تراسیکا و نیز کریدور جاده ای و ریلی اتصال چین و آسیای مرکزی به دریای
عمان ،هابِ ترانزیتی منحصر به فردی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است.رییس
جمهوری ،قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسالمی ایران
موسوم به فیپا را یکی از مترقی ترین و جامع ترین قوانین حمایت از سرمایه گذاری
خارجی در سطح منطقه برشمرد و گفت :ما در چارچوب این قانون ،سرمایه گذاران
خارجی را از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردار کرده ایم و حمایت از سرمایه ها و
سرمایه گذاران در اولویت های مهم ایران قرار گرفته است.
روحانی تصریح کرد :در این راستا ،جمهوری اسالمی ایران افتخار خواهد داشت در
مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در نوامبر سال جاری در تهران ،میزبان ابتکاری
مهم برای پیوند اقتصاد و انرژی باشد.رییس جمهوری در ادامه ،غلبه بر چالش های
جهان در قرن  21را نیازمند چند جانبه گرایی ،احترام به حقوق بین الملل ،اصالح
نهادهای حاکمیت سیاسی و اقتصادی و توسعه همکاری های بین المللی دانست و
گرایی
تصریح کرد :در این مسیر ،امنیت ملی و منطقه ای و مقابله با تروریسم و افراطی
ِ
خشونت بار ،مهمترین عرصه همکاری های نوین است.روحانی افزود :ما باید بتوانیم
کشورها و مردم درگیر در بحران های موجود بویژه تروریسم کور را نجات داده و از
ادامه و گسترش این پدیده شوم در میان ملت ها جلوگیری کنیم .متاسفانه عدم حضور
جدی و ناهماهنگی های موجود در کشورهای ما ،درمقابله با این پدیده زشت ،بسیاری
از کشورهای منطقه را دستخوش بحران های جدی کرده است.رییس جمهوری تاکید
کرد :جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از با ثبات ترین کشورهای منطقه ،پیشنهاد
می کند تا با اراده جدی تر و همکاری بیشتر به مبارزه با افراط و تروریسم بپردازیم.وی
ادامه داد :من بار دیگر و پس از تصویب قطعنامه پیشنهادی ام در سازمان ملل متحد،
برای مقابله با افراط گرایی خشونت بار ،دست یاری و همکاری را به سوی شما دراز می
کنم و بر این باورم که با کمک یکدیگر خواهیم توانست منطقه را از لوث وجود خشونت
بارترین جنایات قرن بیست ویکم پاک کنیم.روحانی در پایان با قدردانی از رییس
جمهوری روسیه و دولت این کشور برای برگزاری این نشست مهم و میهمان نوازی
صمیمانه ،ابراز امیدواری کرد :حضور سران در این نشست و هم اندیشی ،موجبات نقش
آفرینی و ارتقاء جایگاه این سه مجموعه را در نظام بین الملل فراهم آورد.

شمخانی :آنچه در میز مذاکره می گویند با عرصه رسانه متفاوت است
جهاتی است چرا که آنچه در میز مذاکره می گویند با عرصه
رسانه متفاوت است و دیگر اینکه آنچه خود می گویند در درون
جامعه آمریکا قادر به اعمال نیست یعنی طیف های مختلف
جامعه آمریکا به اشکال مختلف نظرات متفاوتی دارند.وی اضافه
کرد :مورد دیگر این است که شاهدیم در درون  5+1یک انسجام
و وحدت نظر وجود ندارد و برخالف آن در جمهوری اسالمی
ایران که یک کشور مستقل است اقتدار و تصمیم گیری را
شاهد هستیم.دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه
متاسفانه برخی تحت تاثیر بعضی فشارهای کشورهای منطقه
به ویژه رژیم صهیونیستی هستند ،گفت :مولفه های متعدد و
تاثیرگذاری منفی اجازه نمی دهد که یک منطق بر مذاکرات
هسته ای حاکم باشد.دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد:
جمهوری اسالمی ایران از روز اول مذاکره ای را آغاز کرد که
می دانست اگر چنانچه حل شود مناسب خواهد بود و این را
نیز آگاه بود که بنابر تجربه های قبلی طرف مقابل ناسازگار و

خود قرار میدهد.فیروزآبادی در پایان در مورد ادعای اخیر رژیم
صهیونیستی مبنی بر حمله نظامی به ایران در صورت دستیابی
به توافق با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی برای تأمین امنیت
ن طور که قب ً
ال
خیابانهای خود نیز ناتوان است ،اظهار کرد :هما 
نیز گفتهایم اگر اسرائیل تجاوزی علیه کشورمان انجام دهد کل
اسرائیل را شخم خواهیم زد.
علوی:در هرشرایطی از مذاکره کنندگان حمایت می کنیم
همچنین روز گذشته علوی وزیر اطالعات در پاسخ به پرسشی
مبنی بر ضرورت حمایت از تیم مذاکره کننده هستهای فارغ از
نتیجه مذاکرات با بیان اینکه تیم مذاکرهکننده هستهای ما مانند
رزمندگان اسالم هستند ،گفت :چنانچه ما در یک عملیات خود
موفقیت به دست نمیآوردیم حمایتمان از رزمندگانمان برداشته
نمی شد امروز هم همین گونه است .نه تنها در شرایطی که
رزمندگانمان در جبهه پیروز شوند مورد حمایت هستند بلکه
در همه شرایط مورد حمایت ما بوده و هستند.وی در پایان با
بیان اینکه عرصه دیپلماسی قطعا سختتر از نبرد جبهههای
دفاع مقدس است ،اظهار کرد :در هر حال فرزندان ملت امروز
در مذاکرات مورد حمایت ما و ملت فهیم ایران اسالمی هستند.
علی مطهری :توافق بیشتر به نفع ماست
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
دیروز در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت :اگر توافق به دست
آید طبیعتا بیشتر به نفع ما است؛ معتقدم تیم مذاکره کننده
باید بر روی مواضع خود استوار باشد ،البته در این مورد موضع
آمریکایی ها به نظر بیشتر نمایشی است یعنی اهرم فشار بر
ایران ،در حالیکه آنها بیشتر از ما احتیاج به توافق دارند.مطهری
خاطرنشان کرد :فکر می کنم در نهایت آمریکایی ها عقب نشینی
میکنند و اگر هم عقب نشینی نکنند و به فرض مذاکرات هم به
بن بست برسد آنها بیشتر از ما ضرر میکنند چون به هر حال
ایران در اثر مذاکرات موقعیت خوبی در دنیا پیدا کرده است.وی
با بیان اینکه وضعیت بعد از مذاکرات و یا قبل از مذاکرات را اگر
مشاهده کنیم با یکدیگر متفاوت است ،گفت :اگر توافق به دست
آید طبیعتا خیلی بیشتر به نفع ما است .همچنین معصومه ابتکار
در حاشیه راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه ارزیابیها از جریان
مذاکرات نشان میدهد که تاکنون روند خوبی طی شده ولی کار
دشوار است ،ادامه داد :ما باید امیدوار باشیم و طرف مقابل نیز
باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد و این فرصت را که
در واقع فرصتی برای صلح و امنیت در منطقه است را از دست
ندهد.وی در پاسخ به این سوال که شرایط ایران بعد از تحریمها
را چگونه ارزابی میکنید تصریح کرد :بسیاری از سرمایهگذاران
پشت درهای ایران ایستاده و اعالم کردهاند که ایران بهترین
جا برای سرمایهگذاری است و قطعاً با رفع تحریمها و حصول
توافق امکان بیشتری برای سرمایهگذاری ایجاد میشود و تعامل
ایران با جامعه جهانی باعث رشد هرچه بیشتر این موضوع خواهد
شد.رئیس سازمان محیط زیست همچنین با اشاره به شکنندگی
وضعیت کشورمان در ارتباط با محیط زیست ،اظهار کرد :ما
تأکید بر این داریم که در رأس هرگونه فعالیت اقتصادی توجه
به مالحظات محیط زیستی باید در اولویت باشد و به آن توجه
جدی صورت بگیرد.

ناهمساز با یک رفتار معقول ،منطقی و مساوی است.شمخانی
تصریح کرد :به همین دالیل امروز آثار آنچه را که رهبر معظم
انقالب فرمودند من خوشبین به این مذاکرات نیستم را بیشتر از
گذشته می بینیم و این موضوع در حال نمایان شدن است؛ البته
ما از روز اول مقید به مذاکرات بوده و هستیم.وی با بیان اینکه ما
بر توافق خوب تاکید داریم گفت :توافق خوب توافقی است که
صنعت هسته ای ما را بانشاط و رو به جلو نگه دارد و دیگر آنکه
تحریم های ظالمانه و یک طرفه را لغو کرده و استقالل و امنیت
و دفاع ما را دچار خدشه نکنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد :دالیل مطرح
شده راجع به مذاکرات و توافق خوب در حقیقت مبتنی بر خطوط
قرمزی است که با یک رویکرد عقالنی تعریف شود و خط قرمز
مبتنی بر همان رویکرد عقالنی مورد تاکید قرار گرفته و در دستور
کار مذاکره کنندگان بوده است.شمخانی اضافه کرد :امیدواریم
غرب مشکالت درون خود را حل کند و از زیاده خواهی دست

بردارد.وی اظهار داشت :مردم نیز چنانچه توافقی در چارچوب
عزت اسالمی صورت بگیرد خوشحال می شوند.دبیر شورای عالی
امنیت ملی در ادامه درخصوص روز قدس امسال نیز گفت :مردم
ایران همواره در لحظه مناسب رفتار مناسب نشان می دهند و
حضور مردم در دفاع از ملت فلسطین حائز اهمیت است.شمخانی
به عملکرد تکفیری ها در ثانوی نشان دادن موضوع فلسطین و
جهان اسالم اشاره کرد و گفت :متاسفانه تکفیری ها در مدت اخیر
سعی کردند فلسطین در اذهان عمومی به موضوع ثانوی تبدیل
کنند اما به طور حتم نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند.
وی ادامه داد :در این میان غربی ها هم که به حمایت از تکفیری
ها پرداخته اند باید بدانند که نمی توانند مبتنی بر توان تکفیری ها
امنیت رژیمی که ناپایدار و اشغالگر است را فراهم آورند.شمخانی
تصریح کرد :مردم ایران و مسلمانان جهان در روز قدس پیام
سیاسی خود را مبتنی بر آموزه های دینی اعالم کردند که این
موضوع اصلی جهان اسالم است.

