
پنجشنبه 24 آذر1390 politic@jamejamonline.ir2سياسي

نمايش پهپادهاي شكار شده 
ــت: پهپادهاي متجاوز آمريكايي كه  ــيم نوش سايت نس
ــت، بزودي در معرض ديد قرار  ــط ايران شكار شده اس توس
ــالم اين خبر گفت: چند  ــد گرفت.  يك منبع آگاه با اع خواه
ــط ايران شكار  فروند از پهپادهاي متجاوز آمريكايي كه توس
شده است، بزودي در نمايشگاهي در معرض ديد رسانه هاي 

داخلي و سفراي خارجي قرار خواهد گرفت.

تكذيب دعوت از معارضان سوري
سفارت ايران در دمشق دعوت تهران از سران گروه هاي 

معترض سوري براي برگزاري نشست را تكذيب كرد. 
به گزارش مهر، سفارت ايران با صدور بيانيه اي در واكنش 
ــران معارضان  ــري مبني بر دعوت ايران از س ــار خب به انتش
سوري براي سفر به تهران و برگزاري نشستي درباره وضعيت 
ــوريه، اين خبر را تكذيب كرد. در اين اطالعيه آمده است:  س
جمهوري اسالمي ايران هيچ گاه درصدد دعوت از نيروهاي 
ــو با اين گروه ها برنيامده و  ــورت و گفت وگ معارض و نيز مش
ــن تصميمي بگيرد قطعا با مقامات  ــي كه ايران چني در صورت

سوري هماهنگي به عمل خواهد آورد.

سوال بحث برانگيز اوباما از مالكي 
ــع آمريكايي در كاخ  ــت:  يك منب ــزاري مهر نوش خبرگ
ــر مالكي و اوباما  ــفيد در گفت وگويي فاش كرد ديدار اخي س
ــنگتن همچون كنفرانس خبري آنها دوستانه برگزار  در واش
ــائل  ــد و فضاي آن مملو از مجادله اين دو روي برخي مس نش
ــفيد در گفت وگو  ــت. اين منبع آمريكايي در كاخ س بوده اس
ــا روي برخي  ــرد: مالكي و اوبام ــط تاكيد ك ــا الشرق االوس ب
ــات با هم بحث و مجادله كردند كه موضوع حمايت  موضوع
ــا در عراق و اظهارات مالكي درباره ضربه زدن  از آمريكايي ه
به دشمنان از جمله اين مسائل بود. وي افزود: اوباما همچنين 
ــب و بحث برانگيز از مالكي  ــن مالقات در اقدامي عجي در اي
ــت وزير عراق در  درباره ميزان روابطش با ايران و توان نخس

تحت الشعاع قرار دادن مقتدي صدر پرسيده است.

 انتقاد  يك مرجع
از اختالف ميان  دوستداران  نظام

ــداوم اختالف ميان  ــيرازي به انتقاد از ت ــت اهللا مكارم ش آي
ــفانه گاهي در گوشه و كنار  حاميان نظام پرداخت و گفت: متاس
ــد كه  ــور اختالف در ميان طرفداران نظام به گوش مي رس كش
ــت. به گزارش مشرق،  اين مرجع  اين اختالف به نفع نظام نيس
ــارج فقه خود به انتخابات نهمين  ــد ديروز در آغاز درس خ تقلي
دوره مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد و افزود: با توجه به اين 
كه انتخابات را در پيش داريم بايد مراقب توطئه هاي دشمنان 
ــروز روزي  ــيرازي تصريح كرد: ام ــت  اهللا مكارم ش ــيم. آي باش
ــان عالقه مندان به نظام و  ــت كه زمزمه هاي اختالف مي نيس
ــود، امروز همه بايد متحد باشند؛ زيرا دشمن  انقالب شنيده ش
ــان به طرح آمريكا  ــيار بهره مي گيرد. ايش از اين اختالفات بس
ــاره كرد و ادامه  ــورهاي اسالمي اش درخصوص حمله به كش
ــيار واضح است و آن اين  ــه اي كشيده كه بس ــمن نقش داد: دش
ــور هاي خاورميانه را يكي پس از ديگري بشكند، ابتدا  كه كش
به سراغ سوريه رفته اند، بعد به لبنان، عراق و پس از آن به سراغ 

كشور ما خواهند آمد.

 برژينسكي: فشار به ايران
آمريكا را محدود مي كند

ــبق امنيت ملي آمريكا ضمن ابراز نگراني از  ــاور اس مش
تشديد تحريم هاي آمريكا عليه ايران اعالم كرد كه تندروي 
ــرد ديپلماتيك خالي  ــت ما را در رويك ــار به ايران دس در فش

خواهد كرد.  
به گزارش فارس، به نقل از روزنامه انگليسي زبان «داون» 
چاپ پاكستان، زبيگنيو برژينسكي، مشاور اسبق امنيت ملي 
ــت انگيزترين  ــكا با بيان اين مطلب افزود: يكي از وحش آمري
ــاهد آن هستم، اين است كه ما در مقايسه  مواردي كه من ش
با گذشته به شيوه اي پيچيده تر دچار چالش هستيم و مردم ما 
به حد زيادي از ترس و غفلت رسيده اند و من بر اين باورم كه 
اين امر مي تواند تاثير فلج كننده اي روي مديريت هوشمندانه 
ــته باشد.  وي افزود: حزبي كه در راس قدرت است به  ما داش
بن بست رسيده و حزبي كه خارج از قدرت است نيز به چرت و 

پرت گويي و رفتارهاي غيرمنطقي افتاده است. 

احتمال آزادي 2 كويتي بازداشتي
خبرگزاري كويت اعالم كرد ايران قصد دارد بزودي 2 نفر 
از شهروندان كويتي را كه از يك ماه پيش به جرم جاسوسي 
ــور بازداشت شده اند، آزاد كند.  رسانه هاي كويتي  در اين كش
ــي 2 كويتي را كه  ــووالن ايران ــته اعالم كردند مس ماه گذش
ــهري در جنوب ايران كار  ــبكه تلويزيوني در ش براي يك ش
مي كردند، دستگير كردند. به گزارش ايسنا، اين افراد به اتهام 
جاسوسي و ورود غيرقانوني به ايران بازداشت شدند كه البته 

وزارت خارجه كويت اين اتهامات را تكذيب كرد. 
ــك مقام آگاه در  ــت در ادامه به نقل از ي ــزاري كوي خبرگ
وزارت خارجه اين كشور مدعي شد: شيخ صباح خالد الصباح، 
وزير خارجه كويت در گفت وگوي تلفني با علي اكبر صالحي، 
همتاي ايراني اش از وي خواست تا به آزادي اين افراد كمك 
ــا تالش هايش را براي  ــرف ايراني هم قول داد ت ــد كه ط كن

آزادي اين افراد در روزهاي آينده انجام دهد.

شكايت استانداري از پيمانكار
ــت، پس از اقدام به خودكشي روز  خبرگزاري فارس نوش
گذشته يكي از كاركنان خدمات پيمانكاري ساختمان جديد 
ــت حقوق 7 ماه خود،  ــتانداري تهران به دليل عدم درياف اس
استانداري تهران در اطالعيه اي اعالم كرد از مسببين وقوع 

حادثه شكايت خواهد كرد.
ــتانداري تهران آمده است: كارگر مذكور  در اطالعيه اس
هيچ گونه مطالباتي از استانداري تهران نداشته و صرفا شركت 
ــابق طرف قرارداد ساختمان استانداري تهران  پيمانكاري س

مسوول و پاسخگوي ادعاهاي فرد ياد شده بوده است.
ــتانداري تهران افزود: بديهي است با توجه به پرداخت  اس
ــابق، هرگونه اهمال و  ــركت پيمانكار س به موقع مطالبات ش
ــه عوامل اجرايي  ــور در پرداخت ديون و مطالبات معوق قص
ــركت يادشده است،  ــووالن ش ــركت مذكور متوجه مس ش
ــركت هاي طرف قرارداد  ــود بستانكاران ش لذا توصيه مي ش
ــوق و مطالبات خود  ــتگاه هاي اجرايي جهت احقاق حق دس

مراتب را از طريق مراجع ذي صالح قانوني پيگيري كنند.

سايه خبر كمي از سياست
  پيام تبريك احمدي نژاد 

به رئيس جمهور جديد تونس
رئيس جمهوري اسالمي ايران در پيامي انتخاب منصف 
المرزوقي به رياست جمهوري كشور تونس را تبريك گفت.

ــف المرزوقي آمده  ــام محمود احمدي نژاد به منص در پي
ــي، فرهنگي و  ــتراكات دين ــت: اميدوارم با عنايت به اش اس
ــاي همكاري هاي برادرانه  ــن دو ملت و زمينه ه تاريخي بي
ــران و جمهوري تونس، در دوره  ــالمي اي ميان جمهوري اس
ــعه همه جانبه روابط در پرتو  ــووليت جنابعالي شاهد توس مس

تحوالت جديد باشيم./ سايت رياست جمهوري

علت رسانه اي نشدن اقدامات ايران
ــولگري وزارت  ــور كنس ــاون ام ــقاوي، مع ــن قش حس
ــادات مبني بر منفعل  ــش به برخي انتق ــه در واكن امورخارج
ــي در رابطه با حوادث منطقه و ليبي  ــتگاه ديپلماس بودن دس
ــت: از زماني كه جنبش مردمي عليه قذافي بروز پيدا كرد  گف
ــيار فعال و انقالبي عمل كرد. در هفته دوم  وزارت خارجه بس
ــفيرمان را فرا خوانديم و ميزان حضور  ــت مردم ليبي س حرك
ــطح، يعني تنها 3 نفر  ــاي خود را به پايين ترين س ديپلمات ه
ــراي رصد اوضاع در اين  ــم و اين افراد نيز تنها ب ــل دادي تقلي

كشور مانده بودند. 
ــه با بيان  ــولگري وزارت امور خارج ــور كنس ــاون ام مع
ــي آگاه بودند» تصريح  ــه «همه به ديوانگي هاي قذاف اين ك
ــور پنهان دنبال  ــه با ليبي به ط ــي ما در رابط ــرد: ديپلماس ك
ــري آن را مطرح  ــانه ها و نه با هيچ كس ديگ ــد و نه با رس ش
ــنام خورديم و اين پنهان كاري براي حفظ  نكرديم و تنها دش
جان ديپلمات هاي مان بود. وي تصريح كرد: تهران پايتخت 
ــتيم.   ــه داش ــده بود و ما 3 بار با اين ها جلس انقالبيون ليبي ش
وي افزود: ما حتي با برخي كشورهاي ضدقذافي نيز طراحي 
ــيون  انقالبيون ليبي را دنبال مي كرديم كه  حمايت از اپوزيس

اكنون نام بردن از اين كشورها به صالح نيست.  /   ايسنا

ارسال گزارش تخلف نفتي به قوه قضاييه  
ــور اعالم كرد: گزارش عدم واريز  ــبات كش ديوان محاس
ــارد دالر مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت  مبلغ 11/2ميلي
ــال 89 به حساب ذخيره ارزي و گزارش نحوه واگذاري  در س
طرح فوالد هرمزگان و نحوه مصرف درآمد حاصل از فروش 
ــدگان براي  ــس از تصويب نماين ــرح و پ ــس ط آن، در مجل

رسيدگي به قوه قضاييه ارسال شده است. /  مهر

غربي ها انتخابات آينده ايران را 
پرشور ارزيابي مي كنند

ــيون امنيت ملي  ــمت اهللا فالحت پيشه، عضو كميس حش
ــالمي با بيان  ــزب موتلفه اس ــع طرفداران ح ــس در جم مجل
اين كه غربي ها انتخابات آينده ايران را پرشور ارزيابي مي كنند، 
خاطرنشان كرد: تمام هدف دشمنان، انتخابات آينده مجلس 
است كه بايد بسيار هوشيار باشيم و براي مشاركت حداكثري 
مردم تالش كنيم زيرا حضور مردم در شرايط كنوني مهم ترين 

برگ برنده در فضاي جنگ نرم است.  /  ايسنا

 به  فكر كاخ سفيد مجازي باشند
سردار محمدرضا نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
ــهد در واكنش به  ــوولين بسيج كارگري در مش در جمع مس
ــوي آمريكا خاطرنشان  ــفارتخانه مجازي از س راه اندازي س
ــت به تاج و تخت  ــت خورده، بازگش ــاهان شكس كرد: اگر ش
ــود لذت مي بردند؛ خوبي  ــواب مي ديدند و با خيال خ را در خ
ــت كه ابر قدرت هاي شكست خورده  فضاي مجازي اين اس
مي توانند در فضاي مجازي به سلطه خود ادامه دهند و قدري 

از عقده هاي خود گره گشايي كنند. 
ــكا توصيه مي كنيم  ــت: ما به رئيس جمهور آمري وي گف
ــفارتخانه مجازي به فكر كاخ سفيد  ــت كردن س بعد از درس
مجازي هم باشد چون به زودي ملت آمريكا، باقي مانده هاي 
نظام سرمايه داري را از كاخ سفيد بيرون مي ريزند و براي آنها 

راهي جز لذت بردن از خيال باقي نمي ماند. /  فارس

جنايات شيميايي انگليس در جنگ  
ــيدمحمد باقرزاده، رئيس بنياد حفظ آثار و نشر  ــردار س س
ــناد  ــاي دفاع مقدس با اعالم آمادگي براي ارائه اس ارزش ه
دليل مرگ خبرنگار بي بي سي حاضر در عمليات خيبر گفت: 
ــاي نحوه فوت اين خبرنگار و پرده برداري  ــي از افش بي بي س
ــالح  شيميايي  از جنايت دولت انگليس در تجهيز صدام به س
ــيريل بن فورد، خبرنگار بي بي سي  هراس دارد. وي افزود: س
در سال 62 و در جريان عمليات خيبر در همراهي با يك هيات 
سازمان ملل جهت تحقيق و بررسي استفاده رژيم بعثي صدام 
ــالح شيميايي عليه رزمندگان ايران، بر اثر استنشاق گاز  از س
ــد و پس از تحمل سال ها بيماري در ژانويه  خردل مجروح ش

2011 از دنيا رفت. /  فارس

تهران؛ محور رايزني هاي ديپلماتيك منطقه 
هفته گذشته براي كنترل جو رواني عليه ايران يا تشديد آن سفرهاي متعددي ميان مقام هاي كشور ها صورت گرفته است 

ــت سر گذاشتيم،  هفته پركار و پر رفت و آمدي  هفته اي كه پش
براي مقامات مختلف ايران بود. عمده اين سفرها در قالب سفرهاي 
ــد. سفرهايي نظير عزيمت دبير شوراي عالي  ديپلماتيك انجام ش
امنيت ملي ايران به روسيه و وزير اطالعات كشورمان به عربستان. 
ــت و آمدي را در اين حوزه به  ــا فقط ايران نبود كه روزهاي پر رف ام
خود مي ديد، بلكه كشورهاي همسايه ايران نظير عراق و افغانستان 
نيز درگير سفرهاي ديپلماتيك بودند. از يك سو رئيس جمهور عراق 
راهي آمريكا شد تا با باراك اوباما همتاي آمريكايي خود ديدار داشته 
ــدون برنامه ريزي قبلي به  ــو، وزير دفاع آمريكا ب ــد. از ديگر س باش
افغانستان رفت كه البته اخبار هر دو اين سفرها به خبرهاي مربوط 
ــي  ــت آمدن هواپيماي جاسوس به تهران و آنچه در جريان به دس

آمريكا رخ داد، گره خورده بود.
 در همين حال، اميرعبداللهيان،  معاون عربي و آفريقاي وزارت 
خارجه كه در سفري 3 روزه و به منظور رايزني درباره تحوالت منطقه 
ــوريه، بحرين و يمن به كشورهاي قطر، عمان و امارات  از جمله س

رفته، قرار است فردا وارد كويت شود.
ــان، معاون عربي و  ــين اميرعبداللهي ــه گزارش فارس، حس  ب
ــفري منطقه اي به  ــورمان در س ــاي وزارت امور خارجه كش آفريق
ــورهاي قطر، عمان و امارات متحده عربي در ديدار با مقامات  كش
ــترش مناسبات  ــورها ضمن بحث و تبادل نظر درباره گس اين كش
ــوريه، بحرين و  ــه در خصوص تحوالت منطقه از جمله س دوجانب
ــدن جاده ديپلماسي  يمن به رايزني  خواهد پرداخت. اما پرتردد ش
كشورهاي منطقه به خصوص ايران ناشي از چيست؟  اين ديدارها 
تحت تاثير چه وقايعي شكل مي گيرند و مسووالن كشورهاي مورد 
اشاره در پي حل و فصل چه چيزي مي باشند كه آنان را چمدان به 
دست كرده است؟ براي رسيدن به پاسخ اين سوال ها بايد نگاهي به 
وقايعي كه در چند ماه اخير رخ داده انداخت و امتداد آنها را گرفت و به 
امروز رسيد. وقايعي كه باعث شده اين روزها درخصوص تهاجم و 
تقابل نظامي عليه ايران، توسط رسانه ها و مقامات غربي فضاسازي 
ــفير عربستان در آمريكا،  رواني صورت بگيرد. طرح پرونده ترور س
به كنترل در آوردن هواپيماي جاسوسي بدون سرنشين آمريكايي 
توسط ايران، رفتار انگليسي  ها براي خالي گذاشتن سفارتخانه شان 
در تهران و بازداشت جاسوسان آمريكايي در كشورمان از مهم ترين 
ــتند كه اگر در كنار نحوه برخورد آمريكا و متحدان  ــائلي هس مس
اروپايي اش با فعاليت هاي هسته اي ايران و آخرين گزارش آژانس 
ــم، قطعات پازلي را  ــي انرژي اتمي در اين باره قرار بدهي بين الملل
ــم كه اگر آنها را در كنار يكديگر بچينيم، تصويري را به ما  مي بيني
ــط  ــت كه عليه ايران توس ارائه مي دهد كه منطبق بر جو رواني اس
ــت. آخرين نمونه آن اظهارات 3 روز  مقامات غربي به راه افتاده اس
ــت كه به صراحت تاكيد  قبل باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا اس

كرد تمام گزينه ها براي مواجهه با ايران روي ميز قرار دارد. 
ــتين بار نيست كه توانسته  ــت براي نخس اظهاراتي از اين دس
ــود بياورد، اما اين امر نيز مانع از آن  ــاي رواني منفي اي را به وج فض
نيست كه ديپلمات هاي ايراني تالش خود را براي بي اثر كردن جو 
ــعيد جليلي  منفي و كاهش تنش موجود،  انجام ندهند. از اين رو س
دبير شوراي عالي امنيت ملي به مسكو رفت. سفر جليلي به روسيه 
اگرچه در سكوت كامل خبري انجام شد اما براساس گفته سرگئي 
ــوراي  ــيه كه خبر حضور دبير ش ريابكوف، معاون وزير خارجه روس
عالي امنيت ملي ايران را اعالم كرد، مي توان به برخي  داليل انجام 
اين سفر پي برد. آنچه معاون وزير خارجه روسيه عنوان كرد روسيه 
به خاطر اين كه شواهدي دال بر نظامي بودن برنامه هاي هسته اي 
ــالمت آميز اين  ــتجوي راه حل مس ــت، در جس ايران پيدا نكرده اس
ــت و همين موضوع را نيز براي طرف اسرائيلي توضيح  موضوع اس
داده و تاكيد كرده است. ريابكوف تصريح كرد روسيه با همه طرف ها 
در مورد اين مساله در تماس است. اما عالوه بر اين برخي رسانه ها 
اين سفر جليلي را بي ربط به « جانور قندهار» ندانستند. حدود يك 
ــين فوق مدرن  هفته پيش ايران اعالم كرد هواپيماي بدون سرنش
آمريكايي را كه با هدف جاسوسي وارد حريم هوايي ايران شده بود، 

 در اختيار گرفته  است. 
ــود، مدل  ــاد خوانده مي ش ــران پهپ ــا كه در اي ــن هواپيم  اي
ــرفته  ــوع مدل هاي پيش ــت و از ن ــينتيل RQ -170»  اس «س

محسوب مي شود.  اما اين احتمال به تنهايي نمي تواند مورد توجه 
ــفرهاي ديگري به كشورهاي ديگر همسايه  قرار بگيرد چرا كه س
انجام شده است. 3روز قبل نيز وزير اطالعات ايران راهي عربستان 
شد تا يخ نشسته بر روابط تهرانـ  رياض را تا حدي آب كند. وقايع 
ــروع باعث تيرگي رابطه ايران و عربستان شد چرا  بحرين از روز ش
ــتار معترضان بخصوص شيعيان  ــعود،  آل خليفه را در كش كه آل س
ــه را برمخالفان دولت  ــرد و با اعزام نيرو عرص ــن همراهي ك بحري
ــن رفتارها مورد اعتراض ايران قرار گرفت در  بحرين تنگ كرد. اي
ــتان  ــفير عربس اين ميان آمريكا با طرح ادعاي تالش براي ترور س
ــمت دلخواه، سوق دهد،  ــنگتن، سعي كرد اين فضا را به س در واش
ايران اگرچه هرگز اين اتهام را نپذيرفت اما عربستان نيز حاضر نشد 
حرف هاي ساكنان كاخ سفيد را نشنيده بگيرد. به همين خاطر وقتي 
اعالم شد حجت االسالم مصلحي، وزير اطالعات به عربستان رفته 
وبا وليعهد و وزير كشور ديداره كرده، اين سفر را مي توان تامل انگيز 
ــت. البته همانند سفر جليلي به روسيه، جزيياتي از اين  و مهم دانس
ــفر منتشر نشد و منابع خبري عربستان، جز يكي دو سطر درباره  س
ــتند؛ لذا ابتدايي ترين فرضيه اي كه درباره علت اين  اين ديدار ننوش
ــود، تالش ايران براي رفع اتهامات ضد  ــفر به ذهن متبادر مي ش س
ــفير عربستان مي باشد. البته  ايراني آمريكايي ها در ماجراي ترور س
احتمال اين كه درباره مسائل كالن منطقه اي نظير سوريه و بحرين 
ــد، وجود دارد؛ اما محتمل ترين گزينه، خنثي  ــده باش نيز رايزني ش

كردن توطئه هايي است كه توسط غربي ها عليه ايران در مجموعه 
ــم در حالي كه همه  ــود، آن ه ــاهده مي ش تحوالت خاورميانه مش

مي دانند تحوالت جاري مردمي منطقه از منافع ايران دور نيست.
ــزي ايران،  تحريم هاي نفتي  ــالش براي تحريم بانك مرك ت
كه از سوي اروپا و آمريكا عليه كشورمان در حال اجراست و موارد 
ديگري از اين دست، همگي نشان از آن دارد كه نگراني از وضعيت 
و برتري ايران نزد برخي كشورها افزايش يافته، براي همين غرب 
ــت آهنين خود را به رخ مي كشد.  ــده و مش ــن تر ش روز به  روز خش
ــياري اين  تحركاتي كه اخيرا عليه ايران انجام داده اند نيز براي بس
ــود را براي حمله نظامي به ايران  ــائبه را ايجاد كرده كه غرب خ ش
ــت. اين در حالي است كه همگان بر مخاطرات اين  آماده كرده اس
ــتند. براي همين برخي چهره هاي شاخص  حمله كامال آگاه هس
ــيه، برژينسكي مشاور  بين المللي نظير الوروف وزير خارجه روس
ــداهللا گل رئيس جمهور تركيه و  ــكا و عب ــبق امنيت ملي آمري اس
مقامات كشور چين درباره هرگونه اقدام نظامي عليه ايران به غرب 
و رژيم اسرائيل هشدار داده اند.  حال بايد ديد كه رايزني هاي ايران 
ــدف بي اثر كردن عمليات رواني  ــا عناصر كليدي منطقه كه با ه ب
غرب و كاهش جدل هاي لفظي و رقابت سياسي و منطقه اي ميان 
ــور ها به كجا رسيده و چه نتايجي را براي تهران  ايران و برخي كش
ــده توسط غرب دارد،  كه يد طواليي در مهار بحران هاي ايجاد ش

به همراه خواهد داشت. 
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 احمدي نژاد: همه بايد از اشتغال آفريني پشتيباني كنند
هر كس با تفرقه  افكني و يأس قصد از بين بردن اميد  را داشته باشد بي ترديد دلسوز ملت نيست

 رئيس قوه قضاييه اعالم كرد
 بررسي نحوه واگذاري كارخانه ها به گروه آريا  

مهمانپرست: بستن تنگه هرمز در دستور كار ايران قرار ندارد ولي اين نوع اظهارات پاسخ طبيعي در مقابل تهديدات آمريكاست 

ــه كن كردن بيكاري  ــتغال و ريش  رئيس جمهور ايجاد اش
ــاختن و پيشرفت كشور  ــير س را از مهم ترين اقدامات در مس
ــتغال در  ــت و اظهار كرد: همه امكانات براي ايجاد اش دانس
كشور موجود است و امروز دولت، ملت و همه قوا و هر كسي 
ــوز كشور و ملت است بايد دست به دست هم  كه حقيقتا دلس
ــتغال آفريني دولت پشتيباني كرده و براي  داده و از برنامه اش

رفع بيكاري در كشور كمك كنند.
به گزارش سايت رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد 
كه ديروز در ادامه چهارمين دور از سفرهاي استاني، به همراه 
اعضاي هيات دولت به استان كهگيلويه و بويراحمد رفته بود، 
در جمع مردم ياسوج افزود: در شرايطي كه حدود 2/5 ميليون 
جوان اين سرزمين فاقد شغل شرافتمندانه هستند، مهم ترين 
ــت و هر كس كه از برنامه  ــتغال اس ــور ايجاد اش كار در كش
اشتغال حمايت كند و به دنبال برداشتن موانع و مشكالت در 
ــوز ملت و جوانان اين كشور است و در  ــير است، دلس اين مس
ــي كه با يأس پراكني و تفرقه افكني قصد  نقطه مقابل هر كس
دارد اميدها را از بين ببرد و كارشكني مي كند، بي ترديد دلسوز 
ــور نبوده و مردم نيز براحتي مي توانند بسنجند كه  ملت و كش
چه كساني با ملت و در كنار ملت هستند و چه كساني به دنبال 

فريبكاري و قدرت، ثروت، پست و مقام هستند.
ــت 2/5 ميليون  احمدي نژاد اضافه كرد: دولت مصمم اس

ــغل ايجاد كند و براي دستيابي به اين منظور همه امكانات  ش
خود را بسيج كرده است.

ــخنان خود گفت:  ــش ديگري از س ــژاد در بخ احمدي ن
ــه مظلوم ترين و آزاده ترين ملت  ــتكبران با ملت ايران ك مس
ــت،  ــواره به دنبال صلح و عدالت بوده اس ــت و هم تاريخ اس
ــاني اين ملت  ــخن مي گويند و كس بي ادبانه و توهين آميز س
ــان پايه گذار  ــم متهم مي كنند كه خودش بزرگ را به تروريس

تروريسم و آدمكشي در جهان هستند.
ــتكباري  ــژاد خطاب به قدرت هاي زورگو و اس  احمدي ن
ــاز ايران از  ــت: بايد از اين كه با ملت بافرهنگ و تمدن س گف
ــخن مي گوييد،  ــي و بي ادبي س ــدرت، خودخواه ــع ق موض
ــان را اصالح كنيد و بدانيد كه راهي  ــيد و خودت خجالت بكش
جز گفت وگو و همكاري با ملت ايران نداريد و قرار گرفتن در 
اين مسير به نفع خودتان است؛ اما بدانيد اگر به بي ادبي هاي 
ــود ادامه بدهيد و نخواهيد عزت و عظمت ملت ايران را به  خ
ــيد، اين ملت در برابر زياده خواهي هاي شما  رسميت بشناس
سرسوزني از حركت در مسير آرمان هاي انقالب عقب نشيني 

نخواهد كرد.
ــفر به شهرستان هاي  رئيس جمهور ديروز همچنين با س
ــتان ها  ــا در جمع مردم اين شهرس ــت و دن ــاران، باش گچس

سخنراني كرد. 

ــتگاه قضايي به هيچ وجه قصد   رئيس قوه قضاييه گفت: دس
ندارد در مراحل اجرا و نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
ــا در چارچوب وظايف  ــتادهاي قوه قضاييه تنه ــت كند و س دخال
مصرح قانوني عالوه بر پيشگيري، به جرايم و تخلفات انتخاباتي 

رسيدگي خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهللا آملي الريجاني 
ــاره به برخي  ــي با اش ــووالن عالي قضاي ــروز مس ــه دي در جلس
نقل قول هاي نادرست مندرج در رسانه ها مبني بر برنامه دستگاه 
ــاني ها  قضايي براي دخالت در روند انتخابات، اين گونه اطالع رس
ــيطنت آميز خواند و تاكيد كرد: در قانون انتخابات و نيز قانون  را ش

اساسي به صورت واضح و شفاف وظايف 
هر يك از دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با 
ــخص شده و بر اين اساس  انتخابات مش
ــارت بر انتخابات تنها برعهده  وظيفه نظ
ــه اجرا بر عهده  ــوراي نگهبان و وظيف ش
ــور است  هيات هاي اجرايي و وزارت كش
و دستگاه هاي ديگر از جمله قوه قضاييه 
حق ورود در روند نظارت و اجرا را ندارند.

ــاره به ماده  ــوه قضاييه با اش رئيس ق
ــتگاه  17 قانون انتخابات، به وظيفه دس
ــاره كرد و گفت:  قضايي در اين زمينه اش

ــارج از بحث نظارت بر انتخابات  ــاده 17 قانون انتخابات و خ در م
ــود را دارد، به وظايف  ــوول خاص خ ــراي آن كه هركدام مس و اج
ــاره شده و آمده است كه محاكم  ــتگاه قضايي در انتخابات اش دس
ــه قضايي موظفند به تخلفات و جرايم انتخاباتي به صورت  صالح

فوري و خارج از نوبت رسيدگي كنند.
ــپس به تشريح آخرين وضعيت پرونده  رئيس قوه قضاييه س
فساد مالي پرداخت و از صدور كيفرخواست اين پرونده در آينده اي 

نزديك خبر داد.
ــيدگي به  ــاره به اين كه در روند رس ــت اهللا الريجاني با اش آي
ــت، گفت:  ــده اس ــن پرونده، ابعاد جديدي از تخلفات مطرح ش اي
ــبهات جديدي  ــائل، ش ــه اين مس از جمل
ــذاري برخي  ــوص واگ ــت كه درخص اس
ــون كارخانه  ــم همچ ــاي مه كارخانه ه
ــه وجود ــروه متخلف ب ــه اين گ ــوالد ب  ف
ــتري  ــي بيش ــت كه نياز به بررس  آمده اس

دارد. 
آيت اهللا آملي الريجاني تاكيد كرد: اگر 
ــود كه واگذاري ها به اين شركت از  ثابت ش
ــاس غيرقانوني بوده است، مسير  ابتدا و اس
قضايي رسيدگي ها نيز تا حدي تغيير خواهد 

كرد و ابعاد جديدي خواهد يافت.

 توضيحات وزارت خارجه
درباره سفر مصلحي به عربستان

ــفر اخير حيدر  ــور خارجه درباره س ــخنگوي وزارت ام  س
ــتان سعودي  ــورمان به عربس مصلحي، وزير اطالعات كش
ــون در منطقه  ــه هم اكن ــي ك ــي از موضوع هاي ــت: يك گف
ــت مسائل امنيتي است و وضعيت  فوق العاده حائز اهميت اس
ــورهاي موثر با يكديگر رايزني و  منطقه ايجاب مي كند كش

تبادل نظر كنند.
به گزارش ايسنا، رامين مهمانپرست با اشاره به طرح ها و 
توطئه هايي كه براي به خطر انداختن ارتباط و همكاري هاي 
كشورهاي منطقه در حال شكل گيري است، افزود: حتما يكي 
از مسائل مورد گفت وگو در اين سفر بررسي سوء تفاهم هايي 

است كه مطرح شده است. 
ــالمي ايران مطرح  آمريكا اتهام هايي عليه جمهوري اس
ــن، بي پايه و  ــد با مذاكرات صريح و روش ــت كه باي كرده اس
ــود تا سوء ظن ها  ــن ش ــاس بودن چنين اتهام هايي روش اس
ــناريو ها چه  ــود در پس اين گونه س ــخص ش برطرف و مش

اهدافي نهفته است.
ــناريوهايي امنيت و منافع هر دو  وي تاكيد كرد: چنين س
كشور ايران و عربستان و نيز منطقه را هدف قرار داده است.

ــناريوهايي  ــرح چنين س ــد كرد: ط ــت تاكي مهمانپرس
ــت و بايد با درايت  ــتي اس تامين كننده منافع رژيم صهيونيس
ــا و توطئه ها اقدام  ــن گونه اتهام ه ــل درباره اي ــي و كام كاف

مناسبي در پيش گرفته شود.

سيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
ــاره به اين كه وجود تفكرات مختلف در مجمع تشخيص يك  اش
ــت و به هيچ وجه نبايد احساس نگراني داشته باشيم،  فرصت اس
ــبختانه اكثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت  گفت: خوش

نظام در جهت منافع نظام اسالمي حركت مي كنند.
نبوي در گفت وگو با مهر افزود: در مجمع تشخيص مصلحت، 
ــدارد و بنابراين  ــس وجود ن ــانه اي مانند مجل ــون باز و رس تريب
ــي و به دور از  ــاس نظرات كارشناس موضعگيري هاي افراد براس
هياهو و جنجال ارائه مي شود، در ضمن مطرح شدن نظرات موافق 

و مخالف به پخته شدن كار كمك زيادي مي كند.
ــف درخصوص  ــدگاه دولت هاي مختل ــاره به دي ــا اش وي ب

عملكرد نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: متاسفانه 
ــي ديدگاه هاي نظارتي مجمع  ــور كه دولت آقاي خاتم همان ط
تشخيص را برنتافتند، دولت احمدي نژاد هم اين نظارت را قبول 
ــي ميان  ــي از اين به علت تقابل هاي سياس نمي كند. البته بخش

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و آقاي احمدي نژاد بود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اين كه دولت 
ــخيص  ــاي خود هيچگاه اقبالي به مجمع تش در موضعگيري ه
ــد تا  ــان نداد، گفت: عدم همكاري دولت موجب ش مصلحت نش
نتوانيم بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام در قسمت اجرايي 

نظارت داشته باشيم.
ــخيص  ــوي با بيان اين كه  تعامل احمدي نژاد با مجمع تش نب

ــود دولت از حق خود در  ــت نبود، گفت: معتقدم خ ــم مثب از اول ه
مجمع استفاده نكرد.

 هاشمي در مجمع ماندني است
ــري از اين گفت وگو درخصوص عملكرد  وي در بخش ديگ
ــفند به  ــخيص مصلحت نظام در دوره فعلي كه در اس مجمع تش
ــد و اين كه آيا تركيب فعلي مجمع در دوره آينده هم  پايان مي رس
ــد، گفت: با توجه به تجربه اي كه از رويكرد رهبر  تكرار خواهد ش
معظم انقالب دارم، خيلي كم اتفاق افتاده است افرادي كه عضو 
مجمع بوده اند حذف شوند. البته ممكن است برخي افراد با توجه به 
شرايطي كه خودشان پيش مي آورند مانند شركت نكردن يا خروج 

آنها از ساختارهاي قانوني نظام از تركيب مجمع حذف شوند.

ــد بر اين كه  ــخيص مصلحت نظام با تأكي ــو مجمع تش عض
ــخيص مصلحت نظام با  ــاب افراد در دوره آينده مجمع تش انتخ
ــي ايشان صورت مي گيرد، گفت:  صالحديد رهبري و دورانديش
ــرد فعلي اعضاي  ــالب با ارزيابي از عملك ــا رهبر معظم انق قطع
مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به انتخابات آنها در دوره 

بعد تصميم مي گيرند.
ــمي در  وي در خصوص پيش بيني اش از ابقاي آيت اهللا هاش
رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: البته در اين مورد 
ــخصي من و  ــر معظم انقالب تصميم مي گيرند، اما نظر ش رهب
چيزي كه از روند تصميم گيري هاي رهبر معظم انقالب مي بينم، 

اين است كه آقاي هاشمي رفسنجاني در مجمع ماندني است.

نبوي: وجود تفكرات مختلف در مجمع تشخيص، يك فرصت است

جنگ رواني آمريكا عليه ايران و اظهارات رئيس جمهور اين 
ــور مبني بر احتمال بروز برخورد با ايران، باعث شد برخي  كش
ــخنان اعالم كنند در  از مقامات ايران نيز در واكنش به اين س

صورت تهديد، ايران تنگه هرمز را خواهد بست.
ــاراك اوباما در  ــرايطي كه ب ــه گزارش «جام جم»، در ش ب
ــخنان خود اعالم مي كند كه تمام گزينه ها عليه ايران روي  س
ــورمان از جمله رامين مهمانپرست  ميز قرار دارد، مقامات كش
سخنگوي وزارت خارجه نيز اعالم كردند ايران به ثبات منطقه 
ــورهاي منطقه در سايه  اهميت مي  دهد و تالش مي كند كش

امنيت و آرامش براي پيشرفت و توسعه به سر ببرند.
ــت در گفت وگو با شبكه خبري العالم تهديدها  مهمانپرس
ــوان كرد و  ــگ رواني عليه ايران عن ــران را صرفا جن ــه اي علي
ــورهاي غربي، بويژه آمريكا و رژيم صهيونيستي به  افزود: كش
ــه امكان عمليات نظامي در منطقه را براي خود تصور  هيچ وج
نمي كنند، چون چنين اقدامي براي آنها هزينه هاي فوق العاده 
سنگيني خواهد داشت، لذا سعي مي كنند با بهره گيري از جنگ 
ــي از حيثيت از دست رفته خود را بازيابند بنابراين  رواني، بخش

نبايد به اين مسائل زياد توجه كرد.
مهمانپرست درخصوص توانايي ايران در مورد بستن تنگه 
هرمز به عنوان يك اهرم بازدارنده در برابر تهديدات عليه ايران 
ــوي برخي نمايندگان مجلس به آن اشاره شده است،  كه از س
ــالمي ايران بارها اعالم كرده بحث بستن  گفت: جمهوري اس
تنگه هرمز در دستور كار ايران قرار ندارد ولي اين نوع اظهارات 

عكس العملي طبيعي در مقابل تهديدات آمريكاست.

ــران و رئيس  ــروري نماينده ته ــوي ديگر پرويز س از س
ــت  ــيون امنيت ملي و سياس ــت داخلي كميس ــه امني كميت
ــي توسط نيروهاي مسلح كشور  خارجي از برگزاري رزمايش
در آب  هاي خليج فارس و منطقه تنگه هرمز خبر داد و اعالم 
كرد چنانچه تهديدات آمريكايي ها عليه ايران عملياتي شود 
ــخ هاي ايران به تهديدات  ــتن تنگه هرمز هم يكي از پاس بس

خواهد بود.
ــوال خبرنگار «جام جم» درخصوص  ــخ به س وي در پاس
ــور در مقابل تهديدات  بهره گيري ايران از توانمندي هاي كش
ــلم هر كشوري از جمله ايران است  خارجي گفت: اين حق مس
ــوب اراضي و حدود خود از ظرفيت هاي طبيعي و  كه در چارچ

دريايي اش بهره بگيرد. 
سروري جمهوري اسالمي ايران را عالقه مند به حفظ صلح 
و ثبات منطقه دانست و افزود: اگر برخي كشورها بخواهند ايران 
را به پايگاه ناامني تبديل كنند مطمئن باشند كه اين ناامني به 
ــانده خواهد شد. وي يكي از ظرفيت هاي ايران  منطقه نيز كش
در مقابل تهديدات دشمنان را بهره گيري از تنگه هرمز دانست 

و گفت: اين تنگه وقتي براي همه امن خواهد بود كه براي ايران 
ــد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست  نيز امنيت برقرار باش
ــد جمهوري اسالمي ايران در مقابل  خارجي مجلس يادآور ش
تهديدات سكوت نمي كند تا دشمنان هر اقدام و تهديدي را كه 

خواستند عليه كشور عملياتي كنند. 
زهره الهيان دبير كميته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس نيز به ايجاد تنش هاي مختلف آمريكا 
عليه ايران اشاره كرد و درخصوص انجام مانور نظامي ايران در 
ــت مانورها نشان دهنده توانمندي  خليج فارس گفت: اين دس

ايران است و قدرت كشور را به نمايش مي گذارد. 
ــن نماينده تهران در گفت وگو با «جام جم» درخصوص  اي
ــالمي ايران در مورد بسته شدن تنگه هرمز  نظر جمهوري اس
افزود: اين تهديد، در مقابل رفتار آمريكايي ها صورت مي گيرد 
ــد كه دشمنان مرتكب  اشتباه  و قطعا وقتي عملياتي خواهد ش
ــتي هاي ايران در منطقه  ــده و قصد جلوگيري از عبور كش ش
ــت چون آنها به توانايي هاي  ــته باشند كه البته بعيد اس را داش

ايران واقف اند.

ايران در قبال تهديدات، عكس العمل نشان مي دهد




