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 احمدي نژاد: بايد در  سياست خارجي 

عاقالنه رفتار كرد
رئيس جمهور با تاكيد بر اشراف كامل دستگاه ديپلماسي كشور 
بر تحوالت موجود در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي گفت: 
بايد در تمامي اقدامات خود بخصوص در عرصه سياست خارجي 
ــي دوري كرده و عالمانه و عاقالنه  از اقدامات هيجاني و احساس
ــزي خبر، محمود احمدي نژاد  ــار كرد. به گزارش واحد مرك رفت
ــي جمهوري  ــاي نمايندگ ــري روس ــروز در همايش سراس دي
ــور تحوالت موجود در جهان را به  ــالمي ايران در خارج كش اس
ــتردگي و اثرگذاري از مقطع جنگ جهاني دوم به بعد  لحاظ گس
ــالمي ايران از تحوالت  ــت و افزود: جمهوري اس بي نظير دانس
موجود به عنوان بيداري اسالمي و غربي ها به عنوان بهار عربي 
ياد مي كنند، اما نكته مهم آن است كه در زمينه ضرورت تغيير و 

اصالح در جهان، اشتراك نظر ايجاد شده است.

 سايه خبر

جاسوس آمريكايي پاي ميز محاكمه 
نماينده دادستان خواستار اشد مجازات براي امير ميرزايي حكمتي، جاسوس آمريكايي بازداشت شده در ايران شد

دادگاه رسيدگي به اتهامات امير ميرزايي حكمتي كه چندي 
ــت شده  ــي براي آمريكا در ايران بازداش پيش به اتهام جاسوس
ــت قاضي  ــعبه 15 دادگاه انقالب و به رياس ــت ديروز در ش اس

صلواتي برگزار شد.
ــراي امير  ــت صادره ب ــارس، در كيفرخواس ــه گزارش ف ب
ميرزايي حكمتي كه توسط نماينده دادستان قرائت شد با استناد 
به گزارشات مديركل حقوقي قضايي معاونت جاسوسي وزارت 
ــدف نفوذ اطالعاتي به  ــت كه حكمتي با ه اطالعات آمده اس
ــور وارد ايران شده و با بررسي دقيق تر  ــتم اطالعاتي كش سيس
ــخص شد كه هدف وي متهم سازي ايران به دست داشتن  مش

در تروريسم است. 
ــت متهم از ماه مي  ــت همچنين آمده اس در اين كيفرخواس
ــط سازمان جاسوسي آمريكا (سيا)  استخدام شده و  2009 توس

ماموريت هايي را براي جاسوسي در ايران داشته است.
ــا حضور در جايگاه، با  ــت، متهم ب پس از قرائت كيفرخواس
اشاره به ارتباطاتي كه در سال 2009 با سازمان جاسوسي آمريكا 
(CIA)  داشته است، در توضيح مأموريتي كه به وي در رابطه با 
ايران سپرده شده بود، گفت:  به من گفتند يكسري اطالعات را 

به ايران ببر و به وزارت اطالعات بده و پول هم بگير. 
وي با بيان اين كه اين اطالعات البته اطالعات درستي بود، 
ــت: من هم فكر كردم كه هيچ ضرري به ايران از اين ناحيه  گف
ــتم ضرر بزنم. من فريب خوردم و  ــود و قصد نداش وارد نمي ش

قصدم اين بود كه در ايران زندگي كنم و به آمريكا برنگردم.
 حقوق 2000 دالري در ماه

ــخ به اين سوال قاضي صلواتي كه ميزان حقوق  وي در پاس
دريافتي شما از ارتش آمريكا چقدر بود؟ مبلغ 2000 دالر در ماه 

را به عنوان حقوق خود ذكر كرد.
حكمتي در پاسخ به اين سوال كه به شما چه آموزش هايي 
در رابطه با ماموريت در ايران داده بودند، اظهار كرد:  در واشنگتن 
ــيا داشتم به بنده آموزش دادند كه  در مصاحبه اي كه با مأمور س

از كجا و چگونه وارد ايران شوم و چه اطالعاتي بدهم و چگونه 
ــما  فعاليت كنم. وي افزود: آنها به من گفتند كه مي خواهيم ش
بروي در بگرام اطالعات جمع كني و سپس به ايران رفته و آنها 
را به وزارت اطالعات بدهي و پول هم بگيري و وقتي برگشتي 

بيشتر توضيح مي دهيم و ماموريت ديگري به تو مي سپاريم.
حكمتي در پاسخ به اين سوال قاضي صلواتي مبني بر اين كه 
آيا قرار بود در ازاي پولي كه از وزارت اطالعات دريافت مي كني 
ــات حاكمه آمريكا از اين  ــم بگيري تا پس از آن هي ــي ه مدرك
ــنگيني عليه كشورمان راه  ــتفاده و جو س مدارك عليه ايران اس
ــم متهم كنند، گفت: قرار  بيندازند و ايران را به ارتباط با تروريس
بود در ازاي اين كارم صورتحسابي از وزارت اطالعات دريافت 
كنم. متهم در پاسخ به اين سوال كه چند جلسه با ماموران وزارت 
ــتي، گفت: 3 جلسه با ماموران وزارت اطالعات  اطالعات داش
ــري اطالعات دادم؛ در جلسه  ــتم كه در اولين جلسه يكس داش

دوم از من يكسري سوال پرسيدند و در جلسه سوم به من گفتند 
ــس از اين كه امضا دادم از  ــه خود را بنويس و امضا بده و پ رزوم
آنجا كه متوجه مأموريت من شده بودند، گفتند يا صادقانه با ما 

همكاري كن يا تو را به زندان مي فرستيم.
وي در پاسخ به سوال قاضي صلواتي مبني بر اين كه شما كه 
مي گويي قصد نداشتي به ايران ضربه بزني چطور مي خواستي 
ــانتاژ تبليغاتي عليه  ــه كني تا از آن براي ش ــابي تهي صورتحس
ــتفاده شود، گفت: در اين 3 جلسه  ــالمي ايران اس جمهوري اس
اصال نگفتم كه صورتجلسه مي خواهم فقط خواستم اطالعات 
به آنها بدهم و اگر دوست داشتند پول بدهند و اگر نداشتند ندهند. 

قصد خودم ضربه زدن نبود، اما مأموريتم اين بود.
 دفاعيات وكيل مدافع

ــل وي با بيان اين كه  ــس از اظهارات متهم، صمدي وكي پ
ــه دفاع از متهم پرداخت و  ــت، ب 2 بار با متهم مالقات كرده اس

گفت: آموزش هايي كه موكلم ديده نيز جرم نيست؛ آيا مي توان 
آموزش ديدن براي جرم را جرم تلقي كرد؟

 توضيحات نماينده دادستان
ــخ به دفاعيات  ــتان در پاس در ادامه اين دادگاه نماينده دادس
ــه متهم فقط قصد جرم  ــت:  آقاي وكيل مي گويد ك وكيل گف
داشته، اما متهم در واشنگتن 3 مرحله آموزش ديده و سوء نيت 
ــته  ــت و وي قصد داش و انگيزه تخريبي او عليه نظام محرز اس
ــت به آمريكا از مستندات خود عليه نظام استفاده  پس از بازگش
ــور  ــتي خارج از كش كند و بگويد ايران در فعاليت هاي تروريس
ــتان افزود: اقدامات خصمانه آمريكا  ــت دارد. نماينده دادس دس
ــالمي ايران بسيار واضح است و از آن جمله  عليه جمهوري اس
مي توان به اعزام هواپيماي جاسوسي به ايران و اعزام جاسوسان 
انساني متعدد اشاره كرد و لذا من تقاضاي اشد مجازات را براي 
ــع متهم در دفاعيات نهايي گفت:  ــن متهم دارم.  وكيل مداف اي
ــت، يكي از اتهامات موكلم اتهام سازي و مرتبط  در كيفرخواس
نمودن ايران با فعاليت هاي تروريستي خارج از كشور قيد شده 
است، اما آيا متهم اين كار را كرده و توانسته در وزارت اطالعات 
نفوذ كند؟  بنابراين به نظر من عنصر مادي جرم در اينجا مفقود 
و ابتر است. وكيل مدافع حكمتي در پاسخ به اين سؤال نماينده 
دادستان كه آيا قبول داريد متهم با آمريكا همكاري كرده گفت: 
ــورده ام و به اين هدف آمده ام، اما  موكلم مي گويد من فريب خ

هدفم را انجام نداده ام.
ــخنان وكيل مدافع، نماينده دادستان گفت: متهم  پس از س
به همكاري با آمريكا اقرار كرده و در پرونده نيز درج شده است 
ــت؛ چرا كه با اين  ــي اس و عنصر مادي هم همان دوره آموزش
ــه نيز در  ــم همكاري خود را ثابت كرده و 3 جلس ــا، مته دوره ه
وزارت اطالعات حضور يافته و در جهت ماموريتش پيش رفته، 
ــت. نماينده  ــده بوده اس ــايي ش اما غافل از اين كه از قبل شناس
دادستان تأكيد كرد: انگيزه وي نفوذ بوده و آموزش هاي الزم را 

هم ديده بود، لذا انگيزه او كامال محرز است.  

 واردات و قاچاق كاال
جلسه مجلس را غيرعلني كرد

ــي كه نمايندگان مجلس در هفته هاي اخير بحث     در حال
ــي تحريم ها و تاثيرات آن را  ــدن انتخابات و بررس رايانه اي ش
ــات غيرعلني مورد بررسي قرار  ــووالن در جلس با حضور مس
ــه اي غيرعلني با حضور وزير جهاد و  دادند، ديروز هم در جلس
كشاورزي، وزير صنعت، معدن و تجارت، و رئيس ستاد مبارزه 
ــي بحث  ــوراي اصناف به بررس با قاچاق كاال و ارز و رئيس ش

قاچاق واردات كاال پرداختند. 
ــاس اظهارنظر نمايندگان در  به گزارش «جام جم»، براس
مورد اين جلسه غيرعلني گزارش هايي از سوي مسووالن ارائه 
ــده كه اصال نيازي به جلسه غيرعلني نداشته است و چيزي  ش

بوده كه در تمامي سايت ها و جرايد موجود است.

ــور گفت: بر اساس اطالعات سيستم هاي  دادستان كل كش
ــمنان  ــواهد موجود، دش ــور و قرائن و ش اطالعاتي و امنيتي كش
ــن دوره مجلس  ــتانه انتخابات نهمي ــد در آس ــام تالش دارن نظ
ــور را ملتهب كنند. به گزارش ايرنا،  ــوراي اسالمي، فضاي كش ش
ــني اژه اي كه رياست ستاد ويژه پيشگيري از  غالمحسين محس
جرايم انتخاباتي را بر عهده دارد، ديروز در نشست فصلي روساي 
كل دادگستري ها و دادستان هاي سراسر كشور افزود: دشمنان در 
ــتند كه اگر بتوانند حتي با اجتماعات كوچك، كشور را  تالش هس
ــان دهند و  ــه و كنار و با گرفتن چند عكس ناامن نش حتي در گوش
ــائلي كه در ساير كشورهاي منطقه در  وانمود كنند كه همان مس

جريان است، در ايران نيز بروز و ظهور دارد. اين اظهارات دادستان 
كل كشور همزمان با چهارمين روز از ثبت نام كانديداهاي انتخابات 
ــالمي بود و به گفته رئيس ستاد  ــوراي اس نهمين دوره مجلس ش
انتخابات كشور، تا پايان وقت ديروز، تعداد داوطلبان نمايندگي اين 

دوره به  1806 نفر افزايش يافته است.   
به گزارش ايرنا، صولت مرتضوي با بيان اين كه از همه ساليق 
ــالمي حضور يافته و  ــوراي اس در انتخابات دوره نهم مجلس ش
نام نويسي كرده اند، گفت: بيشترين گروه سني ثبت نام كننده بين 
40 تا 50 ساله هستند. ديروز در چهارمين روز از ثبت نام كانديداها 
چهره هاي مختلفي از طيف هاي سياسي كشور  نام نويسي كردند.  

احمد ناطق نوري، حسين مظفر عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و وزير اسبق آموزش و پرورش، عالءالدين بروجردي، احمد 
ــخنگوي جامعه روحانيت مبارز، محمود عباس زاده  ــالك س س
ــور، حميدرضا  ــابق وزارت كش ــكيني مديركل سياسي س مش
ــدي، نماينده مريوان  ــزب موتلفه،  اقبال محم ــي معاون ح ترق
ــده اصالح طلب دورود و  ــا عبدالوند نماين ــرو آباد،غالمرض و س
ــتاد حوزه  ــن غرويان اس ــم، محس ازنا در دوره هاي پنجم و شش
ــن قديري ابيانه و عباس اميري فر امام جماعت  و دانشگاه، حس
ــت جمهوري از جمله افرادي بودند كه ديروز  ــجد نهاد رياس مس

ثبت نام كردند.

اژه اي: دشمن به دنبال ملتهب كردن فضاي كشور در آستانه انتخابات است 
تا پايان وقت ديروز، 1806 نفر  براي حضور در انتخابات مجلس نهم ثبت نام كردند

غيرت عاشورايي در 9 دي 
ــاي ديني داراي  ــران به بركت ائمه اطهار و آموزه ه ــردم اي م
سرمايه اجتماعي عظيمي مي باشد. اين سرمايه در ظهور انقالب 
اسالمي به دست آن مرد آسماني امام بزرگوار(ره) متولد گرديد و 
در طول انقالب با بصيرت آفريني معظم له و رهبر معظم انقالب 
در صحنه هاي مختلف اجتماعي كشور حضور فعال داشته است 
به همين دليل مردم در ايفاي وظيفه ذاتي خود در حفظ و حراست 
از انقالب و دستاوردهاي آن منتظر كسي يا مسووالن نمي مانند 
رفتار دهشتناك در ماجراي عاشوراي 88 و اعالم نظر سران فتنه 
ــوراي حسيني به عنوان عزاداران حسيني غيرت  از هتاكان عاش
عاشورايي ملت را به جوشش آورد تا آخرين مرحله سناريوي فتنه 
88 را پايان دهند و ماهيت دروني آنان را كه مخالفت با واليت فقيه 
و موجوديت انقالب اسالمي بود، برمال سازند. 9 دي به عنوان يك 
ــالمي ثبت و درج خواهد شد و در  روز ماندگار در تاريخ انقالب اس
حافظه تاريخي اين ملت بزرگ باقي خواهد ماند و قصور ساكتين 
ــرد و اين روز را به عنوان  ــن فتنه را فراموش نخواهد ك و مردودي
ــل هاي بعدي به عنوان يك  ــه عطف و عظمت ملت به نس نقط

عبرت انتقال خواهند داد. 
ــتگي و هم افزايي ياران  ــاد و همبس ــي، اتح 9 دي روز همدل
انقالب و هم صدايي با سكان دار انقالب، رهبر معظم بوده است. 
9 دي نشان داد نظام جمهوري اسالمي مبتني بر باورهاي ديني 
ــت و  از  مردم و حضور آگاهانه مردم در صحنه هاي اجتماعي اس
كارآمدي مديريت واليت فقيه و ظرفيت باالي انقالب اسالمي 
برخوردار مي باشد. مردم در 9 دي پيوند جريان فتنه با نظام سلطه 
را به تصوير كشيدند و ماهيت فتنه را تفسير نمودند. حماسه 9 دي 
ــيني و علوي و فاطمي بود كه با اين حماسه  خروش مردمي حس
ــمن را فرو ريخته و يك بازدارندگي ديگر ايجاد  طراحي هاي دش
نمود تا نظام سلطه از دست اندازي به انقالب مايوس گردد.9 دي 
نشان داد فقط نهادهاي مسوول پاي انقالب نيستند بلكه مردم هم 

جهت حفظ انقالب و ارزش هاي آن تا پاي جان ايستاده اند.

يادداشت احمدعلي مقيمي
 

نماينده بهشهر

درخواست از تهران براي ميانجيگري 
در پرونده طارق الهاشمي

ــه گزارش داد:  ــزاري فارس  به نقل از خبرگزاري فرانس خبرگ
ــتار ميانجيگري  برخي طرف هاي عراقي در تماس با ايران، خواس
تهران در پرونده طارق الهاشمي به منظور برون رفت از بحران ايجاد 
شده در روند سياسي عراق شدند. برخي منابع آگاه حزبي كردستان 
ــي در حال حاضر  ــك هيات ايران ــالم كردند كه ي ــراق هم  اع ع

گفت وگوها در اين باره را با منطقه كردستان آغاز كرده  است.

انتقال 326 منافق از اشرف به ليبرتي
ــت تفاهم  منابع خبري اعالم كردند: در چارچوب يادداش
ــازمان ملل، 326 نفر از منافقان  ــده ميان بغداد و س امضا ش
ــاكن كمپ اشرف روز گذشته به پايگاه ليبرتي در فرودگاه  س
ــراي انتقال آنها به  ــدند تا زمينه ب ــي بغداد منتقل ش بين الملل

كشوري ديگر فراهم شود.

رئيس قوه قضاييه: متهمان فساد 
اقتصادي اخير، لب فروبسته اند

ــاد  ــوه قضاييه با بيان اين  كه متهمان پرونده فس ــس ق رئي
ــته و سخن نمي گويند، گفت: حاال  اقتصادي اخير، لب فروبس
يا همه  آنها از يك روش خاص استفاده مي كنند يا اين  كه كسي 
ــخني نگويند ولي به حول و قوه  الهي همكاران  به آنها گفته س
ــت آورده اند. آيت اهللا  ــرنخ هاي جديدي به دس ــتاني س دادس
آملي الريجاني ديروز در نشست دوره اي روساي كل دادگستري 
و دادستان هاي سراسر كشور گفت: متاسفانه شنيده شده افراد 
وابسته به اين گروه در گوشه و كنار كشور در مورد اموال اين گروه 
طرح دعاوي مي كنند و من در اينجا از همه  روساي دادگستري 
مي خواهم رسيدگي به اين پرونده ها را متوقف كنند، زيرا نبايد 
ــيدگي انجام شود بلكه با توجه به ارتباط  ــه يك رس در هر گوش
اين دعاوي به پرونده  فساد اقتصادي ابتدا بايد تكليف در مركز 
معلوم و بعد به آنها رسيدگي شود. رئيس قوه قضاييه همچنين 
ــاي كل دادگستري و  ــخنان خود از روس در بخش ديگري از س
دادستان هاي كشور خواست از كانديداي خاصي حمايت نكنند 

و تنها به وظايف قانوني خود عمل كنند.

مقابله با عوامل شيميايي در 
مرحله تاكتيكي رزمايش واليت 90

پس از پايان موفقيت آميز مرحله مقدماتي و گسترش رزمايش 
ــن رزمايش از صبح  ــزرگ دريايي واليت 90، مرحله تاكتيكي اي ب
ــاز و در اولين بخش از اين مرحله و در جهت پدافند جنگ  ــروز آغ دي
نوين، عمليات مقابله با عوامل شيميايي دشمن فرضي توسط نيروي 
ــد. به گزارش واحد مركزي خبر، امير دريادار  دريايي ارتش انجام ش
دوم سيدمحمود موسوي، سخنگوي رزمايش با اعالم اين خبر گفت: 
در اين مرحله نيروهاي خودي از زماني كه مورد حمله شيميايي قرار 
مي گيرند، با استفاده از تجهيزات جديدي كه در اختيار دارند، با انواع 
ــازي  ــيميايي مقابله كرده و محدوده مورد حمله را پاكس عمليات ش
مي كنند. همچنين فرمانده نيروي دريايي با ارائه گزارشي از مرحله 
نخست رزمايش بزرگ دريايي واليت 90، اين مرحله را موفقيت آميز 

ارزيابي كرد و گفت: دستاوردهاي حاصل شده خارج از تصور بود.
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