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سوداي بشر براي تسلط 
بر اوضاع آب و هوايي 
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 نشده است

بي خوابي در زنان
شايع تر از مردان است

سايه كمرنگ «مردان كار » سالحي به نام آب و هوا
بر  سر خانواده 
ما تنها سفر مي رويم 
چون به بابا مرخصي 
نمي دهند، ما تنها درس 
مي خوانيم زيرا بابا 
2 شيفت كار مي كند

پيروزي هاي 
ايران

 ادامه خواهد 
داشت

رهبر معظم انقالب:

نمايش قدرت در تنگه هرمز

بهمني: تحريم بانك مركزي 
بي اثر است

مادر قرباني اسيدپاشي از مردم كمك مي خواهد

اوباما در آغاز سال نو ميالدي، طرح تحريم بانك مركزي ايران را
 امضا كرد

ــا، رئيس جمهور آمريكا  ــي كه باراك اوبام در حال
ــرح تحريم بانك  ــود اعالم نارضايتي خود، ط با وج
ــس كل بانك  ــا كرد، اما رئي ــران را امض ــزي اي مرك
ــتم بانكي  مركزي اين تحريم را بر فعاليت هاي سيس
ــاير بخش هاي اقتصادي كشور بي تاثير خوانده  و س

است. 
به گزارش خبرنگار جام جم، رئيس جمهور آمريكا 
ــا امضاي قانون جديد  ــالت خود در هاوايي را ب تعطي
ــارد دالري بودجه دفاعي آمريكا آغاز كرد؛  662 ميلي
قانوني كه يكي از متمم هاي آن به رغم مخالفت هاي 
مكرر كاخ سفيد به مجازات شركت ها و موسسه هايي 
ــه كنند، مي پردازد.  ــه با بانك  مركزي ايران معامل ك
ــامبر  ــناي آمريكا نيمه دس مجالس نمايندگان و س
ــته ميالدي (اواخر آذرماه) اين متمم را به  سال گذش
تصويب رساندند، اما همان زمان كاخ سفيد مخالفت 
ــك مركزي ايران  ــح خود را با متمم تحريم بان صري
ــفيد اعمال اين تحريم  اعالم كرده بود. به زعم كاخ س
ــته  ــد نارضايتي متحدان آمريكا را در پي داش مي توان
ــد و همچنين به بازار نفت شوك وارد كند. دولت  باش
آمريكا از سوي ديگر نگران آسيب زدن اين تحريم به 
ــتند. در  اقتصاد بيمار خود و متحدان اروپايي خود هس
برابر اين نگراني ها ،كنگره آمريكا با گنجاندن قيودي 
ــه از قاطعيت اجرايي اين  ــده ك در متن مصوبه ياد ش
تحريم مي كاهد و آن را «محتمل» و حتي «غيرقابل 
ــت خود مبني بر  ــازد، تالش كرد از ژس اجرا» مي س
قاطعيت در برابر ايران كوتاه نيايد و به هر حال بر حرف 
ــر حتمي بودن تصويب اين تحريم باقي  خود مبني ب

بماند. اما نگاهي به اين قيود داستاني ديگر را حكايت 
ــت؛ اول گنجاندن يك  مي كند. اين قيود 2 بخش اس
ــت 6 ماهه براي آغاز تحريم بانك مركزي ايران  مهل
ــه اين اختيار به رئيس جمهور آمريكا كه به  و دوم ارائ
ــر مصالح امنيت ملي، بعضي از مجازات هاي در  خاط
ــده براي موسسه هاي طرف معامله با  نظر گرفته ش
ــك مركزي ايران را به اجرا نگذارد. اين قيود حتي  بان
ــد كه بخش هايي از تحريم  مي تواند به اين معني باش
بانك مركزي ايران از روي كاغذ فراتر نخواهد رفت. 
ــاراك اوباما حتي هنگام امضاي قانون جديد بودجه  ب
دفاعي آمريكا و متمم مربوط به بانك مركزي ايران، 
ــي خود را از تصميم كنگره در اين باره پنهان  نارضايت
نكرد و گفت: در حقيقت پشتيباني من از اين قانون به 

معني موافقت با همه موارد مطرح شده در آن نيست.
 واكنش ايران

ــاي قانون تحريم  ــوي ديگر، در ايران امض از س
ــزاري يكصدوپنجاه ويكمين  ــزي با برگ بانك مرك

مجمع ساالنه بانك مركزي همزمان شد.
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قصه ثريا از جنس زندگي است
گفت وگو با  سيروس مقدم كارگردان «تا ثريا»

ــاله  اش از سوي  زن جوان بمي همراه دختر 3 س
ــوهر معتاد  و برادر شوهرش مورد  اسيدپاشي قرار  ش
ــم نابينا  ــا از ناحيه يك چش ــر دوي آنه ــد و ه گرفتن

شدند.
ــاله اي  ــميه زن 28 س  به گزارش «جام جم»، س
ــاله اش در نظام آباد  ــر 3 س ــراه  دخت ــه هم ــت ك اس
شهرستان بم از توابع استان  كرمان زندگي مي كند. 
ــا 8 ماه پيش در پي كينه توزي پدر خانواده و برادر  آنه
ــده  و زندگي شان تيره و تار  ــي ش او قرباني اسيدپاش

گشت.
ــتايي در پي اين حادثه تلخ   اين مادر و دختر روس
هر كدام يكي از چشمان خود را از دست دادند و چشم 

ديگرشان نيز  بسختي  مي بيند. آنها آرزو دارند دوباره 
شادي به زندگي شان  لبخند بزند و همه زيبايي هاي 

دنيا را دوباره ببينند. 
 مادر و دختر  حادثه ديده  پس از چند عمل جراحي 
ــتان  در  بم، 2روز پيش براي ادامه درمان به بيمارس
فارابي تهران منتقل  شدند و  مادر جوان  دوباره تحت 
ــت كه   ــرار گرفت.  اين در حالي اس ــل جراحي ق عم
ــكان  ــوز آنها بهبود كامل نيافته اند و تالش پزش هن

براي بازگرداندن بينايي شان  ادامه دارد.
  در پي فرصت كوتاهي كه دست داد، با اين مادر 

آسيب ديده به گفت وگو نشستيم كه مي خوانيد.
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حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
ــالمي در ديدار اعضاي اتحاديه انجمن اسالمي  اس
دانشجويان اروپا، دانشجويان عضو اين اتحاديه را 
ــرمايه هاي ارزشمند  فرزندان عزيز ملت ايران و س
ــمردند و «علم آموزي به معناي دقيق  ــور برش كش
ــت و تبيين مواضع  ــترش فكر درس كلمه» و «گس
ــالمي» را از وظايف اين  حقيقي نظام جمهوري اس

دانشجويان دانستند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، ايشان در تبيين وظيفه اصلي دانشجويان، 
ــود اقتدار علمي و معنوي  يعني؛ «علم آموزي»، نب
ــكل بزرگ دوران قبل از انقالب و زمينه ساز  را مش
وابستگي به بيگانگان دانستند و خاطرنشان كردند: 
پيروزي انقالب اسالمي و روحيه غير قابل توصيف 
ــكا به خدا و اعتنا به  ــرت امام خميني(ره) در ات حض
ــرون آمدن از حصار  ــاز باور ملي، بي ملت، زمينه س

روحي و حل مشكالت كشور شد.
ــه اي در معرفي دومين  ــرت آيت اهللا خامن حض
ــجويان خارج از كشور، بر ضرورت  ماموريت دانش
ــن مواضع حقيقي  ــت و تبيي ــترش فكر درس «گس
ــمنان  ــالمي» در مواجهه با دش نظام جمهوري اس
تاكيد كردند و افزودند: ايران اسالمي در رويارويي با 
استكبار و شبكه پيچيده و عظيم اقتصادي و تبليغي 
ــته به آن، موفقيت هاي چشمگيري داشته كه  وابس
ــرفت در موضوع هسته اي  مقابله با تحريم ها و پيش
ــت و اين روند  ــتاوردها بوده اس ــي از اين دس بخش

پيروزي ادامه خواهد داشت.
رهبر معظم انقالب اسالمي با تاكيد بر ضرورت 
ــت و توانايي هاي  ــاط مثب ــت نق ــدت، تقوي مجاه
ــان كردند: دشمن با  ــير، خاطر نش علمي در اين مس
ــيعي از اقدامات سياسي و امنيتي و  اعمال حجم وس
اقتصادي در همه ابعاد در مقابل جمهوري اسالمي 

ايران، مرتب در حال لغزش و شكست است.
ــالب،  ــم  انق ــر معظ ــات رهب ــش از بيان  پي
حجت االسالم اژه اي نماينده مقام معظم رهبري در 
اتحاديه انجمن اسالمي دانشجويان اروپا، با اشاره 
ــمين نشست سراسري اين اتحاديه،  به چهل و شش
ــتاوردها و موفقيت هاي اتحاديه در  گزارشي از دس

عرصه هاي علمي و پژوهشي را بيان كرد.

كارشناسان نظامي مي گويند  تردد هرگونه شناور از تنگه هرمز تنها با اراده ايران ممكن است
ــتراتژيك هرمز در حالي از بامداد امروز،  تنگه  اس
ــاهد آرايش تاكتيكي جديد نيروهاي شركت كننده  ش
ــت كه در  ــزرگ دريايي واليت 90  اس ــش ب در رزماي
ــته واكنش هاي مختلفي درخصوص  روزهاي گذش
ــالمي ايران در تسلط بر اين  توانمندي جمهوري اس
ــورهاي خارجي مطرح  ــوي مقامات كش آبراهه از س

شده است. 
ــخنگوي رزمايش دريايي واليت 90،  به گفته س
ــي، تردد هرگونه  ــاس اين آرايش جديد تاكتيك براس
ــورت اراده نيروي دريايي  ــناور از تنگه هرمز در ص ش
ــران غيرممكن خواهد  ــالمي اي ارتش جمهوري اس

بود.

در اين بخش از رزمايش واليت 90 كه آخرين روز 
از مرحله قدرت اين رزمايش است، بخش گسترده اي 
از يگان هاي سطحي، زيرسطحي و هوادريايي نيروي 
ــران كه تا مدار  ــالمي اي دريايي ارتش جمهوري اس

18 درجه شمالي گسترش يافته اند، حضور دارند. 
ــش در حالي صورت  ــن مرحله از رزماي اجراي اي
ــتگاه ديپلماسي  ــووالن دس مي گيرد كه اگرچه مس
ــه جمهوري  ــد كرده اند ك ــواره تاكي ــورمان هم كش
اسالمي ايران برنامه اي براي بستن تنگه هرمز ندارد، 
ــورمان و همچنين معاون اول  اما مقامات نظامي كش
رئيس جمهور يادآور شده اند در صورت انجام اقدامات 
ــمنان، تنگه هرمز نيز به عنوان  خصمانه  از سوي دش

ــر بوده و  ــي ايران مدنظ ــاي دفاع ــي از جغرافي بخش
در صورت لزوم،  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

ــا در اين زمينه  ــن اظهارنظره ــي از قاطع تري يك
ــط محمدرضا رحيمي، معاون اول  چند روز قبل توس
رئيس جمهور صورت گرفت و او تاكيد كرد در صورت 
تحريم نفت جمهوري اسالمي ايران، يك قطره نفت 
از تنگه هرمز عبور نخواهد كرد. اين اظهارنظر رحيمي 
ــراه بود و مقامات نظامي  ــا واكنش هاي فراواني هم ب
ــاد از چنين اظهاراتي تالش كردند  آمريكا ضمن انتق
ــوال  ــدي ايران در كنترل تنگه هرمز را زير س توانمن
ــياري،  ــا بالفاصله امير دريادار حبيب اهللا س ببرند؛ ام
ــالمي  ــروي دريايي ارتش جمهوري اس ــده ني فرمان

ــران را به راحتي  ــز براي اي ــتن تنگه هرم ايران، بس
نوشيدن يك ليوان آب دانست. 

وي تاكيد كرد هدف ايران از برقراري رزمايش هاي 
ــت پايدار براي همه  ــي در منطقه برقراري امني نظام
منطقه است و كشوري كه مي تواند امنيت پايدار را در 
ــلما توانايي انجام اقدامات ديگر  منطقه ايجاد كند مس

را نيز دارد.
سياري بر اين نكته تاكيد كرد كه ايران در صورت 
ــد زد و هدف  ــن اقدامي خواه ــه چني ــت ب لزوم، دس
ــالمي ايران، برقراري  نيروهاي مسلح جمهوري اس

امنيت پايدار در منطقه براي همه كشور هاست. 
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 شهروندان مراقب 
نقل و انتقال وكالتي خودرو باشند 

معاون فني مهندسي راهور ناجا از ممنوعيت نقل و انتقال وكالتي و قولنامه اي خودروها به رانندگان 
خبر داد و گفت: رانندگان از نقل و انتقال خودروها بدون تعويض پالك خودداري كنند و هيچگاه پالك 

شخصي شان را در اختيار افراد ديگر قرار ندهند. 
به گزارش مهر، سرهنگ عليرضا جهانگيري با بيان اين كه اگر پالك در مهلت مقرر تعويض نشود، 
فرد متخلف 50 هزار تومان جريمه مي شود، افزود: اعالم نكردن تغيير آدرس نيز 50 هزار تومان جريمه 
ــالم آدرس جديد به مراكز پليس +10 و  ــهروندان مي توانند براي تعويض پالك و اع ــن ش دارد بنابراي

راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند.
 هشدار براي خريد خودروهاي گذرموقت

ــدار داد و  ــي پليس راهور ناجا در خصوص خريد خودروهاي گذر موقت نيز هش معاون فني مهندس
ــود و پس از مهلت قانوني از كشور خارج نشود، يا نسبت به  ــور ش گفت: اگر خودروي گذرموقتي وارد كش
تمديد مجوز اقدام نكند، در حكم كاالي قاچاق محسوب مي شود؛ اين در حالي است كه تنها ثبت كننده 
سفارش اين خودروها يا راننده قانوني آن مي تواند از خودرو استفاده كند و استفاده هر فرد ديگري تخلف 
ــت و متاسفانه در برخي از پرونده ها  ــت. به گفته جهانگيري نقل و انتقال اين خودروها غيرقانوني اس اس
ــور خارج مي شوند. ــفارش در گمرك پس از نقل و انتقال خودرو و دريافت پول از كش افراد ثبت كننده س
ــور وجود دارد  وي تصريح كرد: 38 مركز خدمات خودرويي و 186 دفتر ثبت نقل و انتقال خودرو در كش

كه رانندگان براي نقل و انتقال مي توانند به اين مراكز مراجعه كنند.
 تغيير در نحوه صدور گواهينامه رانندگي 

ــس راهور و برخي تغييرات در نحوه صدور  ــي راهور ناجا از اصالح آيين نامه پلي ــاون فني مهندس مع
گواهينامه خبر داد و گفت: بزودي با بازنگري اساسي كه در آيين نامه پليس راهور انجام خواهد شد، شاهد 

برخي تغييرات مهم در نحوه صدور گواهينامه هاي رانندگي خواهيم بود. 
ــال آينده خودروهاي سبك حمل و نقل  ــرهنگ عليرضا جهانگيري با تاكيد بر اين كه از ابتداي س س
ــي هاي بدون كيسه هوا شماره گذاري نخواهند شد، افزود: بر اساس تصميم هيات  عمومي بويژه تاكس
دولت، خودروهاي سبك حمل و نقل عمومي شهري از ابتداي سال آينده بايد داراي كيسه هوا باشند، 

زيرا اين خودروها بدون كيسه هوا شماره گذاري نخواهند شد. 
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روشنايي را به چشمان دخترم برگردانيد



دوشنبه 12 دي1390 politic@jamejamonline.ir2سياسي

 فرار 30 منافق ديگر از اردوگاه اشرف
ــرف موفق به فرار  ــاكنين اردوگاه اش 30 عضو ديگر از س
ــنا و به نقل از براثا نيوز،  ــدند. به گزارش ايس از اين پادگان ش
ــور  ــتان دياله كه از كارمندان وزارت كش يك منبع آگاه در اس
عراق است، اين خبر را اعالم كرد و افزود: اين افراد به مقصد 
ــود،  ــت نامش فاش ش نامعلومي گريخته اند.  وي كه نخواس
گفت: منافقين در پي تصميم دولت عراق مبني بر جابه جايي 
ــراق در اضطراب و  ــرف از ع ــاكنان اردوگاه اش ــراج س و اخ

سردرگمي به سر مي برند. 

سيل اتهامات بي اساس
ــه اي در پايگاه  ــري تحليلگر آمريكايي در مقال ــرت پ  راب
ــت: اكنون درست مثل زمان  ــرچ نوش اينترنتي گلوبال ريس
پيش از آغاز جنگ عراق، سيلي از اتهامات عليه ايران جريان 

دارد.
رابرت پري با هشدار نسبت به عواقب مخرب يك جنگ 
ــنگتن مبني بر اين كه  ــي با ايران افزود: اتهامات واش احتمال
ايران در مسير ساخت بمب هسته اي قرار دارد، شبيه اتهامات 
وجود سالح هاي كشتار جمعي در عراق پيش از حمله به اين 
ــيلي از اتهامات بي اساس  ــور است و حتي فراتر از آن س كش

است.
ــن تحليلگر  ــري پرس تي وي، اي ــبكه خب به گزارش ش
ــزارش اخير آژانس بين المللي  ــديد از گ آمريكايي با انتقاد ش
ــزارش به طور  ــت: اين گ ــران گف ــاره اي ــي درب ــرژي اتم ان
ــره اي درباره بي طرفي و  ــترده اي بدون هيچ گونه مذاك گس
ــع آژانس، به عنوان حقايق انجيلي از طرف  موثق بودن مناب

برخي در غرب پذيرفته شده است.
ــان مي دهد يوكيو آمانو،  پري گفت، مدارك مستدل نش
ــا حمايت آمريكا  ــركل آژانس بين المللي انرژي اتمي ب مدي
منصوب شده است و وي به طور خصوصي به مقامات آمريكا 
ــت كه به آنها در رسيدن به اهدافشان در  ــرائيل گفته اس و اس

قبال ايران كمك خواهد كرد.

اتحاد آمريكا با اروپا شكننده است
ــه رند در گزارشي با تاكيد بر شكننده بودن اتحاد  موسس
كشورهاي اروپايي و آمريكا در رابطه با تحريم ايران نوشت: 
ــادي، تكنولوژيك و  ــراي خودكفايي اقتص تالش تهران ب
نظامي، اهرم فشار اقتصادي و ديپلماتيك آمريكا عليه ايران 
ــت كه دولت انقالبي آن  را تضعيف مي كند، اين در حالي اس
آمادگي تحمل ميزان قابل توجهي از فشار با هدف دستيابي 

به قدرت منطقه اي را دارد.
ــنا، در اين گزارش با اشاره به اين كه مهار  به گزارش  ايس
ــتر از تمايالت هسته اي  و تحريم موجب حمايت مردمي بيش
ــراي تقويت اصالحات  ــد و تالش آمريكا ب ــران خواهد ش اي
ــي نيز به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد افزود: از انقالب  سياس
ــوري آمريكا مهار نفوذ  ــون، هدف مح ــران تاكن 1357 در اي
ــر با تالش هاي موردي  ــت كه اين ام خارجي ايران بوده اس
براي تعامل و در برخي موارد، شك و ظن هايي براي درگيري 
ــت. وي تاكيد كرد: نقطه اشتراك  ــلحانه همراه بوده اس مس

تالش هاي آمريكا عليه ايران عدم موفقيت بوده است.

توصيه سردبير لوموند به عرب ها 
ــردبير نشريه فرانسوي لوموند گفت: كشورهاي عربي  س

بايد روابط خود را با ايران تقويت كنند. 
ــمير  ــه گزارش واحدمركزي خبر و به نقل از العربيه، س ب
ــك قدرت   ــران به عنوان ي ــاهد ظهور اي ــزود: ش ــه اف عيط
ــت و  ــتيم. تركيه هم  قدرت ديگر منطقه اس ــه اي هس منطق
ــن دو قدرت منطقه اي كه بر اين  ــورهاي عربي بايد از اي كش

كشورها تاثيرگذار هستند، استفاده كنند.
ــترك  وي تصريح كرد: اعراب با ايران و تركيه تاريخ مش
ــالمي دارند. تركيه و ايران بايد در چارچوب يك ترتيبات  اس

منطقه اي راهبردي حضور داشته باشند.
ــش كه آيا اين ائتالف به رغم  ــخ به اين پرس عيطه در پاس
ــته اي ايران مي تواند ايجاد شود، گفت: مساله اين  برنامه هس
گونه نيست. اين اسرائيل بود كه سالح هسته اي را وارد منطقه 
كرد. اين رژيم مانند چاقويي است كه در دل كشورهاي عربي 
ــده است. طرف هايي تالش كردند تا كشورهاي  گنجانده ش
ــانند در حالي كه اساسا  ــيع ايران بترس عربي را از مذهب تش

اختالف ميان شيعه و سني قابل فهم نيست.
ــكالتي ميان كشورهاي  ــمير عيطه تصريح كرد: مش س
ــت.  عربي با ايران پس از جنگ عراق عليه ايران رخ داده اس
اين مشكالت قابل حل و فصل است و چنين اختالفاتي ميان 

كشورهاي عربي نيز وجود دارد.

رفع اختالفات مرزي تهران و بغداد
ــي از رفع  ــروي انتظام ــي ني ــده مرزبان ــين فرمان جانش
ــات مرزي با عراق خبر داد و گفت: تاكنون 600 ميله  اختالف

مرزي در اين مناطق نصب شده است.
ــال  ــو با مهر افزود: از س ــد گراوند در گفت وگ ــر احم امي
ــور در نوار مرزي حاضر و كار  ــته اكيپ هاي فني دو كش گذش
ــان با جنگ تحميلي  ــد. همچنين همزم ميله گذاري آغازش
بسياري از ميله هاي مرزي از بين رفته بود كه بازسازي شدند 

و به اين ترتيب اختالفات مرزي هم رفع شد.
ــيار خوبي  وي افزود: طرح ميله گذاري مرز عراق اقدام بس
ــور نيز آن را  ــود كه اميدواريم بتوانيم در مرزهاي ديگر كش ب

اجرايي و مشكالت مرزي را رفع كنيم.
كمي از سياست

برگزاري سومين نشست انديشه هاي 
راهبردي با موضوع «زن و خانواده»

ــردي روز  ــه هاي راهب ــت انديش ــومين دوره از نشس س
ــنبه 14 دي ماه 1390 در حضور رهبر معظم انقالب  چهارش
ــران حوزه زن  ــركت محققان و صاحب نظ ــالمي و با ش اس
ــگاه ها و  ــي دانش ــات علم ــاي هي ــامل اعض ــواده ش و خان
ــتادان و فضالي حوزوي  ــز جمعي از اس ــگاه ها و ني پژوهش

ــود.  برگزار مي ش
ــر آثار  ــاني دفتر حفظ و نش ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
حضرت آيت اهللا خامنه اي، طي اين رويداد علمي و راهبردي، 
ــي از صاحبان مقاالت  ــت، گروه ــس از گزارش دبير نشس پ
ــروح نظريه ها و ديدگاه هاي علمي خود  ــده، مش پذيرفته ش
ــر آزاد اعضاي  ــس از بحث و تبادل نظ ــه مي دهند و پ را ارائ
ــالمي به بيان مالحظات و  ــت، رهبر معظم انقالب اس نشس

نكات راهبردي نظام در اين حوزه مي پردازند. 

مرتضوي: امكان سليقه اي عمل 
كردن هيات هاي اجرايي وجود ندارد 
ــور  ــتاد انتخابات كش ــوي، رئيس س ــيدصولت مرتض س
ــليقه اي عمل كردن هيات هاي اجرايي  درخصوص احتمال س
در انتخابات پيش روي مجلس گفت: هيات هاي اجرايي طبق 
قانون، استعالم از مراجع چهارگانه (شامل دادستاني كل كشور 
ــروي انتظامي) و  ــازمان ثبت احوال و ني ــات، س وزارت اطالع
تحقيقات محلي را انجام مي دهند و به همين دليل امكان اين كه 

هيات هاي اجرايي سليقه اي عمل كنند، وجود ندارد. / ايسنا

اسماعيل هنيه به ايران مي آيد 
منابع نزديك به نخست وزير دولت منتخب فلسطين از سفر 
ــر دادند.منابع نزديك  ــماعيل هنيه به ايران خب قريب الوقوع اس
ــفر دوره اي به برخي  ــه اعالم كردند كه وي در جريان س ــه هني ب
كشورهاي عربي و اسالمي در راس هياتي قرار است به ايران نيز 

سفر كند.در سخنان نزديكان هنيه به زمان اين سفر اشاره اي نشده 
است. ديدار هنيه از كشورهاي عربي و اسالمي براي نخستين بار 
پس از گذشت 5 سال از محاصره نوار غزه صورت مي گيرد. / مهر

محكوميت رژيم صهيونيستي در 
يهودي معرفي كردن قدس   

رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه، بررسي 
ــت رژيم صهيونيستي به  ــريف در كنيس قانون اعالم قدس ش
ــدت مردود  ــوان پايتخت يكپارچه «كيان يهودي» را بش عن
ــوق تاريخي و ابدي مردم  ــت و آن را تجاوز جدي به حق دانس
ــت خاطرنشان كرد: به  ــطين ذكر كرد.رامين مهمانپرس فلس
ــد خطرناك، گام  ــران اين رون ــالمي اي ــاد جمهوري اس اعتق
ــالمي بوده و  ــات اس ــازي كامل مقدس ديگري در يهودي س
بارديگر ماهيت نژادپرستانه رژيم صهيونيستي و هتك حرمت 

مقدسات اديان الهي را آشكار مي سازد. / واحد مركزي خبر

سايه خبر

ادامه از صفحه اول
 به اقتضاي شرايط اقدامات الزم را  انجام مي دهيم

ــردار حسين سالمي، جانشين فرمانده كل  در همين حال س
سپاه ديروز در حاشيه همايش تجليل از پيشكسوتان سپاه گفت: 
ــور ماست و در هر  ــي از جغرافياي دفاعي كش تنگه هرمز بخش
ــرايط اقدامات الزم را در مورد آن  ــرايطي به اقتضاي همان ش ش

انجام خواهيم داد.
به گزارش ايسنا، وي تاكيد كرد: ما براي اعمال استراتژي هاي 
ــور هر اقدامي را كه  دفاعي خود در چارچوب دكترين دفاعي كش

نياز باشد، انجام مي دهيم.
ــوي دشمن به خطر  ــالمي تصريح كرد: اگر منافع ما از س س
ــتاي دفاع از اين منافع حياتي هر تهديدي را با يك  بيفتد، در راس
ــن موضوع محدوديت  ــخ خواهيم داد و اي ــد مضاعف پاس تهدي
زماني و جغرافيايي نمي شناسد. وي همچنين گفت: در رويارويي 

استراتژيك با دشمن به نقطه سرنوشت ساز رسيده ايم.
 ايران سهم ويژه اي از تنگه هرمز خواهد داشت

اميردريادار دوم سيدمحمود موسوي، معاون عمليات نيروي 
دريايي ارتش و سخنگوي رزمايش واليت 90 نيز ديروز با تاكيد 
ــر اين كه «ايران از حق خود در مورد تنگه هرمز غفلت نخواهد  ب
كرد»، گفت: براي تردد از تنگه هرمز ممانعتي ايجاد نمي كنيم و 
به دنبال اين مساله نيستيم. به گزارش ايسنا، وي به اجراي آرايش 
ــي جديد در تنگه هرمز در فاز پاياني رزمايش واليت 90  تاكتيك
ــناور از اين تنگه در  ــدن عبور هرگونه ش و توانايي غيرممكن ش
صورت اراده ارتش اشاره و تصريح كرد: استفاده از تنگه هرمز به 
كشورهاي حاشيه اي اين تنگه مربوط مي شود و ايران به عنوان 
ــاحلي زيادي در اين منطقه دارد، سهم  ــعت س ــوري كه وس كش
ويژه اي از تنگه هرمز خواهد داشت و در بهره برداري از حق خود 

در اين مورد غفلت نخواهد كرد.
 اگر  منافع ما خدشه دار شود 

سخنگوي رزمايش واليت 90 خاطرنشان كرد: اگر مواردي 
پيش آيد كه منافع ما را خدشه دار كند، بدون شك منافع سايرين 
ــي پايدار در  ــد. ما به دنبال ايجاد امنيت ــه دار خواهد ش نيز خدش
ــم از انتقال انرژي يا  ــتيم و ترددها اع ــدوده تنگه هرمز هس مح
ــتي هاي تجاري بدون هيچ مانعي براي همه كشورها  عبور كش
برقرار است. وي با مقتدرانه خواندن حضور نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران در آب هاي آزاد، اظهار كرد: حضور ما در 
ــت كه وقتي در وسعت بسيار  آب هاي آزاد بيانگر اين واقعيت اس
زياد حضوري چشمگير داشته ايم، مطمئنا قابليت هاي ما در يك 

محدوده بسته تر صد چندان خواهد بود.
 محراب، موشك ميا ن برد جديد 

ــامانه موشكي محراب در  ــوي در ادامه درباره پرتاب س موس
ــطح به هوا در  ــكي س رزمايش واليت 90  گفت: محراب، موش
ــط و متناسب با تهديدهاي هوايي است كه يگان هاي  برد متوس
ــايي و رهگيري و مورد اصابت  مجهز مي توانند از آن براي شناس

قرار دادن اهداف استفاده كنند.
سخنگوي رزمايش واليت 90 افزود: قابليت هاي محراب 
بسيار باالست و توان رقابت با نمونه هاي مشابه در كشورهاي 
ــث مقابله با تهديدات هوايي را به  ــر را دارد و نياز ما در بح ديگ

طور كامل برطرف مي كند.  معاون عمليات نيروي دريايي ارتش 
تاكيد كرد: ما به سامانه موشكي محراب اكتفا نكرده و نمي كنيم، 
بلكه به دنبال دستيابي به سامانه هاي به روزتر هستيم و كارهاي 
مطالعاتي براي دستيابي به سامانه هاي پيشرفته تر در حال انجام 
است. موشك ميا ن برد محراب، ديروز براي نخستين بار از روي 

ناوچه  موشك انداز كالس پيكان گرز با موفقيت پرتاب شد. 
ــك ميان برد به آخرين فناوري مقابله با اهداف ضد  اين موش
ــامانه هاي هوشمند جلوگيري از اختالل در هدايت  راداري و س
ــاوري باال و  ــليحات داراي فن ــت و در رده تس ــير مجهز اس مس
ــردي نيروي دريايي ارتش قرار مي گيرد كه با بهره گيري از  راهب

دانش متخصصان داخلي طراحي و توليد شده است.
ــر برنامه هاي  ــن در خصوص ديگ ــوي همچني ــر موس امي
ــطحي توسط  رزمايش واليت 90 افزود: پرتاب اژدرهاي ضد س
زيردريايي هاي كالس غدير از جمله برنامه هاي ديروز رزمايش 
واليت 90 بود. در اين مرحله اژدرهاي PT 47 از زيردريايي هاي 
ــوي شناورهاي سطحي شليك شد. تكاوران  كالس غدير به س
نيروي دريايي ارتش همچنين ديروز در ادامه تاكتيك هاي رزمي 
ــناور و پرتاب  ــتقرار روي يگان هاي ش و نمايش اقتدار خود با اس
ــك هاي دوش پرتاب، پهپادهاي رادار گريز را مورد هدف  موش

قرار دادند. 
ــروي دريايي ارتش  ــزرگ دريايي واليت 90 ني ــش ب رزماي
جمهوري اسالمي ايران كه از روز شنبه سوم دي ماه در محدوده 

شرق تنگه هرمز، مدار 20درجه و شمال اقيانوس هند آغاز شده 
ــركت كننده در اين  ــت، فردا 13 دي ماه با رژه يگان هاي ش اس
رزمايش ازجمله يگان هاي سطحي، زيرسطحي و پروازي به كار 
خود خاتمه مي دهد. مرحله قدرت سومين مرحله از اين رزمايش 
ــت كه پس از مراحل گسترش و تاكتيكي با موفقيت در حال  اس
ــت. سردار علي فدوي، فرمانده نيروي دريايي سپاه نيز در  اجراس
ــت با بيان  ــه چندي قبل با روزنامه جام جم داش ــي ك گفت و گوي
اين كه ما در زمينه حفاظت از تنگه هرمز از تركيب كامل و بسيار 
ــبي از مجموعه دريا به دريا و ساحل به دريا بهره مي بريم،  متناس
ــت و بيش از 2000  گفت: اين مجموعه صددرصد متحرك اس
ــالمي از منطقه اروند تا منطقه  ــواحل جمهوري اس كيلومتر س

پسابندر در شرقي ترين مرز آبي ما را پوشش مي دهد. 
ــيار زيادي كه دارد  ــرد: اين مجموعه با برد بس ــد ك وي تاكي
كل تنگه هرمز، خليج فارس، شمال درياي عمان و بعضا شمال 
اقيانوس هند را پوشش مي دهد و وجود تعداد بسيار زيادي از اين 
مجموعه ها در نيروي دريايي سپاه ما را قادر مي كند كه همزمان 

تعداد بسيار زيادي هدف را مورد اصابت قرار دهيم. 
سردار فدوي افزود: نكته قابل توجه اين است كه تنگه هرمز 
ــمنان ما و منطقه همچون گلوگاهي مي ماند و طبيعي  براي دش
ــيعي از توانمندي ها براي  ــتره بسيار وس ــت كه ما از يك گس اس
برقراري امنيت اين منطقه استفاده مي كنيم و عليه دشمناني كه 

به دنبال از بين بردن امنيت در منطقه هستند، اقدام مي كنيم.

نمايش قدرت در تنگه هرمز
سردار سالمي: تنگه هرمز بخشي از جغرافياي دفاعي كشور ما است و به اقتضاي شرايط در آن عمل مي كنيم

ــاخت و آزمايش اولين ميله سوخت هسته اي در كشور با  س
موفقيت  انجام شد و دانشمندان و پژوهشگران سازمان انرژي 
اتمي ايران توانستند اولين نمونه ميله سوخت هسته اي حاوي 

اورانيوم طبيعي را ساخته و آزمايش كنند.
ــازمان انرژي اتمي ايران، نمونه ساخته شده  بنا بر اعالم س
ــي و ابعادي به  ــدن تمامي آزمايش هاي فيزيك ــس از گذران پ
منظور بررسي عملكرد در شرايط عملياتي به داخل قلب راكتور 

تحقيقاتي تهران منتقل شد.
ــاس اين گزارش، اين ميله سوخت كه تاكنون 1500  براس
مگاوات ساعت پرتودهي شده، مراحل آزمون نوتروني به لحاظ 
ميزان راكتيويته و عدم نشت مواد هسته اي را در مراحل اوليه در 
قدرت هاي مختلف رآكتور با موفقيت پشت سر گذاشته است 
و در حال حاضر جهت بررسي در شرايط طوالني مدت در قلب 

راكتور تحقيقاتي تهران پرتودهي مي شود.
متخصصان هسته اي كشور توانسته اند با استفاده از رآكتور 
تحقيقاتي تهران عالوه بر تامين راديوداروهاي مورد نياز كشور 
ــته و خنثي كردن تحريم هاي غيرانساني  ــال هاي گذش در س
ــن بار از اين رآكتور براي  ــرب عليه بيماران خاص براي اولي غ

آزمايش سوخت استفاده كنند.
ــاز نيروگاه تهران از دو  ــوخت 20 درصدي مورد ني توليد س
ــد كه غرب حاضر نشد  ــال قبل و پس از آن در ايران آغاز ش س
ــد. كشورهاي  ــده را به ايران بفروش اورانيوم 20 درصد غني ش
غربي در تصميمي سياسي حتي حاضر نشدند پيشنهاد مبادله 
ــكل كه 1200 كيلوگرم اورانيوم  اورانيوم را بپذيرند. به اين ش
3/5 درصد غني شده ايران را گرفته و در عوض 120 كيلوگرم 
ــده تحويل رآكتور تحقيقاتي تهران  اورانيوم 20 درصد غني ش

بدهند كه توليد آن راديوداروهاي مورد نياز بيماران است. 
ــودش اقدام به  ــالم كرد، خ ــع ايران اع ــس از اين وقاي پ
ــمت نيز  ــوم 20 درصدي خواهد كرد و به اين س ــد اوراني تولي
ــد هم محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور  پيش رفت. كمي بع
ــوخت هسته اي  ــتين محموله س ايران اعالم كرد ايران نخس

با غناي 20 درصد را توليد كرده 
ــدي الزم براي توليد  و از توانمن
ــوخت با درجه غلظت بيشتر  س
ــازي به  ــت اما ني ــوردار اس برخ
ــوخت با غناي بيشتر از  توليد س

20 درصد ندارد. 
علي اكبر صالحي، وزير امور 
ــهريور 89 تاكيد  ــه نيز ش خارج
ــوخت  ــال س كرد: ظرف يكس
ــران را توليد  ــل رآكتور ته كام

مي كنيم. 
ــد، 23  ــن رون ــه اي در ادام
ــدون  ــال فري ــن امس فروردي
ــي، رئيس سازمان انرژي  عباس
ــب تجهيزات توليد  اتمي از نص
ــد  ــوخت 20 درص ــه س صفح

رآكتور تهران خبر داد.
ــوالي درباره آخرين وضعيت توليد  ــي در پاسخ به س عباس
ــور گفت:  ــران در داخل كش ــور تحقيقاتي ته ــوخت رآكت س
غني سازي سوخت مورد نياز رآكتور تهران در سطح 20 درصد 
ــت و توليد  ــانتريفيوژ در نطنز در حال انجام اس در 2 زنجيره س
ــازي تا ميزان مورد نياز راكتور  ــوخت در اين سطح از غني س س

تهران ادامه خواهد داشت.
ــوط به چرخه  ــوص اخبار مرب ــن اظهارنظر درخص آخري
ــت كه اوايل دي  ــته اي را محمدرضا باهنر داش ــوخت هس س
گذشته، اعالم كرد: حداكثر تا 2 ماه آينده سوخت 20 درصدي 

در نيروگاه هسته اي تهران بارگذاري مي شود. 
ــش  اولين ميله  ــاخت و آزماي ــده مرحله س اينك اعالم ش
ــته اي  ايران با موفقيت انجام شده است. به گفته  سوخت هس
مطلعين، اين مرحله يكي از مراحل بسيار حساس نقل و انتقال 
ــوخت به نيروگاه است. به همين منظور ميله هاي سوخت،  س
ــود تا از  ــده قرار داده مي ش داخل محفظه هاي عايق بندي ش
ــاير حوادث  ــوختن و س بروز هرگونه حادثه اي مانند انفجار، س

جلوگيري شود.
توليد ميله سوخت نيز جزو آخرين مراحل در چرخه سوخت 
هسته اى است. به اين شكل كه اورانيوم غنى شده كه هنوز به 
  (UO 2) است، بايد به پودر دى اكسيداورانيوم UF ۶ــكل ش
ــود تا به عنوان سوخت هسته اى قابل استفاده باشد.  تبديل ش
ــرده شده و به شكل قرص درمى آيد.  ــپس فش پودر UO 2 س
ــاال قرار مى گيرند تا به  ــا در معرض حرارت با دماى ب قرص ه
ــوند. پس از طى چند  ــراميكى سخت تبديل ش قرص هاى س
ــراميكى با ابعاد يكسان حاصل  فرآيند فيزيكى، قرص هاى س
ــود. حال، متناسب با طراحى رآكتور و نوع سوخت مورد  مى ش
ــته دسته كرده و در لوله اى  نياز، اين قرص هاى كوچك را دس
ــاخته  بخصوص قرار مى دهند. اين لوله از آلياژ مخصوصى س
ــيار مقاوم است و در عين حال از  ــده كه در برابر خوردگى بس ش
رسانايى حرارتى بسيار بااليى برخوردار است. در صورت انجام 
ــوخت آماده شده و براى استفاده در رآكتور  اين مراحل، ميله س

به نيروگاه فرستاده مى شود.
ــه هر مجتمع  ــن نكته را افزود ك ــتا بايد اي ــن راس در همي
سوخت، تعدادي ميله هاي سوخت و تعدادي ميله هاي كنترل 
ــوخت، 121 ميله كنترل ــراي 163 مجتمع س ــي ب  دارد،  يعن

 وجود دارد.
اعالم خبر موفقيت ايران 
ــش اوليه نمونه ميله  در آزماي
ــوخت در شرايطي صورت  س
گرفت كه غربي ها بر اين باور 
بودند ايران حتي اگر بتواند به 
اورانيوم 20 درصد غني شده 
دست يابد،  قادر به توليد ميله 
سوخت نخواهد بود كه براي 
ــي تهران  ــور تحقيقات رآكت
ــت. رآكتور  ــورد نيازش اس م
ــران در آبان  ــي ته تحقيقات
ــت  ــه فعالي ــروع ب 1346 ش
ــال هاي پيش از  كرد و در س
ــوخت اورانيوم با  انقالب با س
غلظت باالي 90 درصد كه از 
ــد،  طرف آمريكا تامين مي ش
كار مي كرد. پس انقالب و در 
دهه 70 نيز در پي اتمام سوخت هسته اي اين رآكتور كه كاربرد 
پزشكي و تحقيقاتي دارد، ايران يك بار ديگر سوخت مورد نياز 
ــور آرژانتين تهيه كرد. ايران ميزان سوخت فعلي مورد  را از كش
نياز رآكتور اتمي تهران را بسته به ميزان فعاليت آن، بين 150 

تا 300 كيلو گرم برآورد كرده است.

موفقيت ايران در توليد و آزمايش اولين ميله سوخت هسته اي 

سعيدي: انتخابات آتي بسيار حساس و مهم است

اين ميله سوخت  در قلب راكتور تحقيقاتي تهران قرار گرفته تا پرتودهي  شود

فرمانده نيروى انتظامى: با نامزدهاى متخلف انتخابات برابر قانون برخورد مى كنيم 

ــورمان كه خليج فارس  تنگه هرمز، آبراهي در جنوب كش
ــياري  را به درياي عمان متصل مي كند اين روزها محور بس
ــورهاي  از اظهارنظرهاي مقام هاي نظامي و غيرنظامي كش
مختلف است و علت اين مساله نيز نقش مهمي است كه اين 

تنگه در جريان نفت و اقتصاد جهان ايفا مي كند.
ــمال به سواحل جمهوري اسالمي ايران و  اين تنگه در ش
ــواحل كشور عمان منتهي مي شود. طول اين  در جنوب به س
آبراه 158 كيلومتر است و عرض آن اگرچه در برخي جاها به 
180 كيلومتر مي رسد، اما در بسياري مناطق، عرض اين تنگه 
باريك تر است و كمترين عرض  آن كه در ميان جزيره الرك 
ايران و شبه جزيره مسندام عمان قرار دارد 45 كيلومتر است. 
ــب  با اين وجود با توجه به عمق كم برخي جاها، مناطق مناس
ــق از 45 كيلومتر هم كمتر  ــتيراني حتي در برخي مناط كش
ــود. بر اساس آمار اداره اطالعات انرژي آمريكا، روزانه  مي ش
ــام از منطقه خليج فارس  ــكه نفت خ 16/5 تا 17 ميليون بش

عمدتا به مقصد ژاپن، آمريكا، اروپاي 
غربي و ديگر كشورهاي آسيايي صادر 
ــام آن از تنگه هرمز  ــه تم ــود ك مي ش
عبور مي كند و اين به جز حجم عظيم 
فرآورده هاي نفتي، گاز مايع و مايحتاج 
كشورهاي منطقه است كه از اين تنگه 

عبور مي كند.
بر اساس آمارهاي موجود، حداقل 
88 درصد نفت عربستان سعودي، 90 

ــراق، 99 درصد نفت  ــران، 98 درصد نفت ع ــد نفت اي درص
ــورهاي كويت و  امارات متحده عربي و 100 درصد نفت كش
قطر از تنگه هرمز عبور مي كند كه در مجموع مي توان گفت 
ــط  90 درصد صادرات نفت توليدكنندگان خليج فارس توس

تانكرهاي نفتي از اين مسير عبور مي كند.
ــتي  ــال 2007 روزانه 15 كش ــاس، تنها در س بر اين اس
نفتكش حامل نفت خام به جز تانكرهاي حامل فرآورده هاي 
ــاالنه به طور  نفتي و گاز مايع از تنگه هرمز عبور كرده اند و س
كلي 12هزار كشتي نفتي و تجاري از تنگه هرمز تردد كرده اند 
كه سهم هر روز از اين تعداد 32 كشتي بوده است و البته آمار 

امروز به مراتب بيش از اين ارقام است.
همين مسائل باعث شده تا بسياري از كارشناسان، بسته 
شدن تنگه هرمز را به منزله سقوط اقتصاد جهاني عنوان كنند 
ــورهاي غربي، تحوالت اين  ــاس مقامات كش و بر همين اس
ــن امنيت پايدار در اين  ــه را با دقت رصد مي كنند. تامي منطق
ــر نقاط خليج فارس و  منطقه و ديگ
درياي عمان از جمله اهداف اصلي 
ــت و  رزمايش بزرگ واليت 90 اس
ــن پيام را هم  ــه اين رزمايش اي البت
آشكار ساخته كه اين تنگه به عنوان 
بخشي از جغرافياي دفاعي در حيطه 
ــار كامل نيروهاي جمهوري  و اختي
ــالمي ايران قرار داشته و خواهد  اس

داشت.

هرمز؛ تنگه استراتژيك

ــب  ــالح طل ــزب اص ــر كل ح ــي كواكبيان، دبي مصطف
ــاالري ديروز در نشست خبري اي كه به منظور اعالم  مردمس
موجوديت جبهه مردمساالري صورت گرفت با تاكيد بر اين كه 
اهل قهر و تحريم نيستيم، گفت: جبهه مردمساالري جزئي از 

جبهه اصالحات است و در كنار آن فعاليت خواهد كرد. 
ــه با حضور  ــت ك ــنا، كواكبيان در اين نشس ــه گزارش ايس ب
ــي عضو جبهه  ــكل سياس تعدادي از نمايندگان 14 حزب و تش
ــد با بيان اين كه در 26 دي ماه همايشي  ــاالري برگزار ش مردمس
ــوراي مركزي احزاب عضو برگزار  ــا حضور احزاب و اعضاي ش ب
ــه عرصه انتخابات، عرصه تعيين  ــود، گفت: ما معتقديم ك مي ش
ــت و نبايد اين عرصه را خالي گذاشت. وي اظهار  ــت اس سرنوش

ــي ما  ــاالري ديني داريم و قانون اساس كرد: ما يك نظام مردمس
ــت خود تثبيت  اركان و پايه هاي حضور مردم را در تعيين سرنوش
ــت و طبيعي است كه احزاب به عنوان هسته هاي اصلي  كرده اس
ــاالري در مقاطع مختلف نبايد نسبت به امور  نظام هاي مردمس
ــتانه يك  ــند. كواكبيان با بيان اين كه اكنون در آس بي تفاوت باش
انتخابات مهم در كشور هستيم، افزود: بر همين اساس 14 حزب 
ــا يكديگر ائتالف كرده  ــكل قانوني با گرايش اصالحات ب و تش
ــكيل داده اند. وي در ادامه با اعالم  ــاالري را تش و جبهه مردمس
ــكل هاي عضو جبهه مردمساالري گفت:  ــامي احزاب و تش اس
ــاالري، حزب آزادي، حزب اتحاد ملي ايران، حزب  حزب مردمس
ــالمي، حزب فرزندان ايران، حزب مستقل كار، كانون  ميهن اس

همبستگي فرهنگيان ايران، كانون فارغ التحصيالن آذربايجان 
ــرت ولي عصر(عج)، كانون فارغ التحصيالن  غربي، كانون حض
ــدار ملت ايران، جمعيت  ــي اقت ابوريحان بيروني، جمعيت سياس
ــالمي  ــداران نظام و قانون، جمعيت ايران فردا و انجمن اس طرف
دانشگاهيان استان اصفهان، تشكل هاي عضو اين جبهه هستند. 
عضو جبهه مردمساالري گفت:  «اين 14 حزب يا تشكل سياسي 
ــيون ماده  ــمي و قانوني جهت فعاليت از كميس داراي پروانه رس
ــتند». كواكبيان  افزود: اين عضو  ــور هس 10 احزاب وزارت كش
ــدود 700 نفر از داوطلبان  ــاالري با بيان اين كه ح جبهه مردمس
ثبت نام كننده براي انتخابات مجلس نهم، گرايش اصالح طلبي 

دارند، گفت: البته شايد افراد مشهور آنها كمتر از 100 نفر باشد.

كواكبيان: حدود 700 نفر از اصالح طلبان ثبت نام كرده اند
اهل قهر و تحريم انتخابات نيستيم

ــر اين كه انتخابات  ــپاه با تاكيد ب ــده ولي فقيه در س نماين
ــت: در هيچ  ــت، گف ــاس و مهم اس ــيار حس مجلس نهم بس
ــم انقالب درباره خطر  ــي به ياد ندارم كه رهبر معظ انتخابات
امنيتي شدن آن هشدار داده باشد، ولي ايشان براي انتخابات 

آتي اين هشدار را مطرح كرده اند.
ــالم علي سعيدي ديروز  ــنا، حجت االس به گزارش ايس
ــپاه پاسداران انقالب  ــوتان س در همايش تجليل از پيشكس
ــت انتخابات،  ــر معظم انقالب بر اهمي ــالمي افزود: رهب اس
ــدن  ــري، نگراني از امنيتي ش ــاركت حداكث ــرورت مش ض
ــه به انقالب  ــاني ك ــات و ضرورت اتحاد در بين كس انتخاب
ــه اين تاكيدات توجه  ــد كرده اند و ما هم بايد ب ــد تاكي وفادارن

كنيم.
نماينده ولي فقيه در سپاه اضافه كرد: ممكن است بقاياي 
ــه فتنه بزنند و عوامل  ــت ب فتنه در انتخابات مجلس نيز دس
ــتفاده كنند و ضعف  ــاله اس ــت از اين مس خارجي ممكن اس
ــات نيز مي تواند  ــي و نظارتي در انتخاب ــتگاه هاي اجراي دس
ــوم به انحراف هم  ــاز باشد.  وي افزود: جريان موس زمينه س
ــت را تداعي كند  ــائبه دوگانگي در حاكمي ــت ش ممكن اس
ــت از فرصت  ــاله توجه كرد كه ممكن اس ــد به اين مس و باي
ــتفاده كنند، همان طوري كه در انتخابات 88 نيز  تبليغات اس

نوع تبليغات بسيار غيرمتعارف بود.
نماينده ولي فقيه در سپاه  با بيان اين كه «بنيانگذاران فتنه 
ــتند و كساني كه تاسيس كنندگان  با فتنه گران متفاوت هس
ــوب مي شوند، ممكن است روي صحنه نباشند»،  فتنه محس
ــوي  ــرا كروبي و موس ــود چ ــم گفته مي ش ــزود: مي بيني اف
ــت كه آنها  ــاله اين اس ــه نمي كنند، دليل اين مس را محاكم
ــم نمي توانم بگويم  ــوادار دارند و من ه ــري ه حريم و يكس
اسم آنها چيست. سعيدي ادامه داد: همين چند روز قبل آقاي 
خاكستري گفت كه از فتنه تبري نمي جويم و بيانيه فالن آقا 

ــرا اينها را حصر خانگي كرديد در روزنامه ها  درباره اين كه چ
منتشر شد و ما بايد به اين مسائل دقت كنيم.  وي با تاكيد بر 
اين كه تفاوتي ميان راضيان و ساكتين فتنه نيست، افزود: بايد 
ــاكتان فتنه گفت اگر نتوانسته ايد پيشتاز باشيد و  خطاب به س
به نداي علي زمان پاسخ دهيد پس چرا انتظار داريد در ليست 

انتخابات قرار بگيريد؟
ــخنان  ــپاه در بخش ديگري از س نماينده ولي فقيه در س
ــاي انتخابات  ــي صالحيت كانديداه ــاره به بررس خود با اش
ــش از 5000 نفر براي تصاحب  ــس نهم گفت: وقتي بي مجل
ــي مجلس ثبت نام مي كنند طبيعي است كه تعداد  290 كرس
زيادي از آنها واجد شرايط الزم نباشند و ردصالحيت شوند و 
هيچ كشوري در دنيا كار قانونگذاري را به هر شخصي واگذار 
نمي كند. وي افزود: برخي از آقايان گفتند در انتخابات ليست 
نمي دهيم ولي مي بينيم جمعيت زيادي از افرادي كه مطمئن 
هستند ردصالحيت مي شوند براي انتخابات ثبت نام كرده اند 

و اين زمينه اي براي ايجاد تنش است.
 توصيه جدي به نامزدهاي انتخاباتي

ــالم اين كه با  ــروى انتظامى با اع ــن فرمانده ني همچني
ــر قانون برخورد  ــف انتخابات مجلس براب ــاى متخل نامزده
ــا دامن زدن  ــاى انتخاباتى نبايد ب ــم، گفت: نامزده مى كني
ــائل  ــن و با پرداختن به مس ــائل بحران آفري ــه برخى مس ب

غيراخالقى اقدام به تخريب چهره رقيب خود كنند. 
به گزارش مهر، سردار اسماعيل احمدى مقدم عصر ديروز 
در حاشيه همايش افكار عمومى و امنيت اجتماعى در پاسخ به 
سوالي درخصوص برخورد پليس با بداخالقى هاى انتخاباتى 
ــزد  ــته نيز به نامزدها برخى توصيه ها را گوش افزود: در گذش
ــتيم در دوره تبليغات كه براى جلب  ــم و از آنها خواس كرده اي
افكار عمومى در سطح جامعه حاضر مى شوند و به سخنرانى 

مى پردازند، منافع و مصالح ملى را در نظر بگيرند.

رآكتور 5 مگاواتي تهران  سال هاست كه به توليد راديو دارو اختصاص دارد
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