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كواكبيان:  به عنوان جرياني اصال ح طلب  براي  
كسب150كرسي مجلس تالش مي كنيم

دبيركل حزب مردم ساالري گفت: به طور قطع در سراسر 
كشور ليست انتخاباتي مشترك ارائه خواهيم كرد.

ــاالري در  ــان، دبيركل حزب مردم س ــي كواكبي مصطف
ــكيل جبهه  ــگاه خبرنگاران، درخصوص تش گفت وگو با باش
ــكل هاي  ــه از احزاب و تش ــت: اين جبه ــاالري گف مردم س
ــت و  ــده اس ــكيل ش ــا گرايش اصالح طلبي تش ــي ب سياس
ــي هاي مجلس  اميدواريم با حضور در انتخابات بتوانيم كرس
نهم را در دست بگيريم.وي افزود: جبهه مردم ساالري تالش 
ــي فعاليت هاي خود را براي  خواهد كرد در قالب قانون اساس
ورود اصالح طلبان به مجلس نهم پيگيري كند و قصد تحريم 

انتخابات را به هيچ وجه ندارد.
ــاالري در مقابل  ــان كرد: جبهه مردم س كواكبيان خاطرنش
ــدارد و هر دو  ــوراي هماهنگي قرار ن ــه اصالحات بويژه ش جبه
ــد در قالب يك گفتمان براي  ــد در صورتي كه بخواهن مي توانن
ورود به فعاليت هاي سياسي با يكديگر همكاري كنند.وي اظهار 
 كرد: در صورت تاييد صالحيت شوراي نگهبان مي توانيم كسب
 150 كرسي مجلس را در اختيار بگيريم؛ لذا به طور قطع در سراسر 

كشور ليست انتخاباتي مشترك ارائه خواهيم كرد.

 هشدار آيت اهللا  مكارم
 به جمهوري آذربايجان

ــيرازي در درس خارج خود كه در مسجد  آيت اهللا مكارم ش
ــد، با اشاره به اوضاع شيعيان منطقه، اظهار  اعظم قم برگزار ش
ــيعيان دنيا االن از مظلوم ترين جمعيت ها  كرد: همه بدانند ش
ــوند، گروهي در بحرين، گروهي در قطيف  ــوب مي ش محس
ــخت ترين  ــار س و گروهي در جمهوري آذربايجان تحت فش
ــنا، اين مرجع تقليد با  ــزار ظالمان قرار دارند.به گزارش ايس اب
ــان، تصريح  ــور آذربايج ــتيزي حكام كش ــاره به اسالم س اش
ــتي هستند و  ــران آذربايجان باقيمانده نظام كمونيس كرد: س
ــتيزي و آزار و اذيت شيعيان است.آيت اهللا  هدف آنها اسالم س
مكارم شيرازي  با بيان اين كه اخبار موثقي در رابطه با شيعيان 
ــران  ــت، افزود: س ــيده اس ــوري آذربايجان به وي رس جمه
ــيعيان  ــت آذربايجان در صدد انجام اقداماتي عليه ش حكوم
هستند كه از جمله آنها مبارزه با حجاب است كه از جلوگيري 
ــد و با سركوب  ــروع ش ــه، ش ورود دختران محجبه به مدرس
ــيعه و همچنين  ــخصيت هاي ش و زنداني كردن رهبران و ش
جلوگيري از نشر كتاب هاي اسالمي در اين كشور ادامه يافت. 
وي تاكيد كرد: آنها به اميد آن كه ريشه اسالم و تشيع را بزنند، 
اشتباه بزرگي را انجام مي دهند و تيشه به ريشه خود مي زنند.

مخالفت پكن با تحريم هاي يك جانبه
ــا اقدام يكجانبه باراك اوباما، رئيس جمهور  چين گفت: ب
ــك مركزي جمهوري  ــكا در امضاي قانون تحريم بان آمري
ــا و به نقل از  ــت.به گزارش ا يرن ــالمي ايران مخالف اس اس
ــه، هونگ له اي سخنگوي وزارت خارجه  خبرگزاري فرانس
ــزود: پكن مخالف  ــته با اعالم اين مطلب اف ــن روز گذش چي
ــوري قوانين داخلي خود را باالتر از قوانين  ــت كه كش آن اس
ــورها  بين المللي قرار دهد و به طور يك جانبه عليه ديگر كش
ــت كه  ــاره چين به قانون تازه اي اس ــم اعمال كند.اش تحري
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا بتازگي درباره تحريم هاي 

جديد عليه ايران امضا كرده است.

غني سازي 20 درصدي ايران تهديد نيست
ــته اي  ــت، تحليلگران برنامه هس ــاك نوش ــايت تابن س
ــوخت  ــد كه اگر چه توليد ميله س ــه كارنگي معتقدن موسس
ــيار اهميت  ــط ايران از لحاظ ديپلماتيك بس ــته اي توس هس
ــوخت تهديدي  ــاظ نظامي توليد اين ميله س ــا از لح دارد، ام
ــود.در همين  ــوب نمي ش ــوري محس نظامي براي هيچ كش
ــه كارنگي  ــته اي موسس ــاط جيمز اكتون، تحليلگر هس ارتب
ــته اي ايران سنگ بناي حركت به  ــوخت هس گفت، توليد س
ــته اي نيست و اين سوخت هسته اي  سمت توليد سالح هس
ايران  براي مصارف پزشكي كاربرد خواهد داشت.وي افزود: 
ايران در حال حاضر قادر به غني سازي اورانيوم تا 20 درصد  
ــت. اين در حالي است كه براي توليد بمب اتمي، اورانيوم  اس
ــود.بنابراين گزارش، آژانس  ــد بيش از 90 درصد غني ش باي
ــوخت در ايران  ــي انرژي اتمي درباره توليد ميله س بين الملل
اطالعات كافي دارد ولي هنوز در اين باره موضعگيري نكرده 
ــت ميله سوخت توليدي ايران در قلب رآ كتور 5 مگاواتي  اس

تهران كه راديو دارو توليد مي كند قرار گرفته است. 

سالگرد شهادت سرلشكر ستاري
ــالگرد شهادت شهيد  ــم گراميداشت هفدهمين س مراس
منصور ستاري، فرمانده نيروي هوايي ارتش و يارانش، صبح 
ديروزبا حضور فرماندهان ارتش در مركز آموزش هاي هوايي 

شهيد خضرايي برگزارشد.
در اين مراسم امير ناصر آراسته، رئيس هيات معارف جنگ 
و از مشاوران نظامي فرمانده معظم كل قوا، امير احمد دادبين 
ــابق نيروي زميني ارتش، امير حميد بقايي فرمانده  فرمانده س
ــاه صفي فرمانده  ــن ش ــبق نيروي هوايي ارتش، امير حس اس
نيروي هوايي ارتش، حجت االسالم آل هاشم رئيس سازمان 
عقيدتيـ  سياسي ارتش، امير دره باغي جانشين نيروي هوايي 
ارتش و خانواده شهدا و ديگر فرماندهان ارتش حضور داشتند.
ــال 1365 و در دوران دفاع مقدس  ــتاري كه از س ــهيد س ش
ــت گرفته بود، روز 15 دي  فرماندهي نيروي هوايي را به دس
ــت از ماموريتي در استان اصفهان همراه  1373 هنگام بازگش
ــانحه سقوط يك فروند هواپيماي  11 نفر از همرزمانش در س

جت استار به درجه رفيع شهادت نايل گشت./ فارس

 ايران شريكي مطمئن 
براي اتحاديه اروپاست

ــفير جديد اسپانيا در  ــورمان در ديدار س وزير امور خارجه كش
تهران، جمهوري اسالمي ايران را كشوري قابل اعتماد و شريكي 
ــپانيا  ــكاري با اعضاي اتحاديه اروپا بويژه اس ــن براي هم مطمئ
ــپانيا در جمهوري اسالمي  ــمرد.پدرو بي ينا، سفير جديد اس برش
ــي وزير امور خارجه  ــران ديروز ضمن ديدار با علي اكبر صالح اي
ــتوارنامه خود را تسليم كرد.صالحي در  ــورمان، رونوشت اس كش
اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از روابط خوب فيمابين، به روابط 
ــوري قابل  ــاره كرد و افزود: ايران كش ــپانيا اش ديرينه ايران و اس
اعتماد و شريكي مطمئن براي همكاري با اعضاي اتحاديه اروپا 
ــت.پدرو بي ينا نيز در اين ديدار، راه اندازي  بويژه كشور اسپانياس
ــپانيايي زبان كشورمان را فرصت خوبي براي شناخت  شبكه اس
ــورش و همه اسپانيايي زبان ها در جهان از توانمندي ها  مردم كش
و فرصت هاي موجود در ايران و آشنايي بيشتر مردم با فرهنگ و 

تاريخ ايران دانست. /اطالعات و مطبوعات وزارت خارجه

 فدايي: جبهه متحد
 به جمع بندي رسمي نرسيده است

ــد اصولگرايان  ــزي جبهه متح ــوراي مرك يك عضو ش
گفت: جبهه متحد اصولگرا در مورد هيچ فردي به جمع بندي 
رسمي نرسيده و افرادي كه خود را به عنوان اصولگرا معرفي 
ــخصي خود را گفته  اند.حسين فدايي در جمع  كرده اند نظر ش
ــلطه در اين  ــرمايه نظام س خبرنگاران افزود: بزرگ ترين س
ــالف درون نيروهاي وفادار به  ــال انقالب، ايجاد اخت 32 س
ــت، زيرا هر فرصتي كه از ايجاد اختالف بين  نظام بوده و اس
ــت مي آورد، سرمايه اي براي آسيب  نيروهاي انقالبي به دس
زدن به نظام مي داند.فدايي خط قرمزهاي جبهه اصولگرايان 
را در 3 شاخصه ضد فتنه بودن، ضد انحراف بودن و ضد فساد 

بودن عنوان كرد. / ايسنا

راهبرد ايران در حوزه نفتي «آرش» 
همكاري با كويت است

ــه اي اعالم كرد  ــار بياني ــفارت ايران در كويت با انتش س
ــت  ــت از حوزه نفتي آرش همكاري اس راهبرد ايران در برداش
ــي مثبت ايران تاكنون از جانب كويت بي جواب  اما ديپلماس

مانده است.
ــهابي كاردار سفارت جمهوري اسالمي ايران در  محمد ش
ــود زيركچيان زاده، مديركل  ــخنان محم اين بيانيه گفت: س
ــر راهبرد ايران در مرحله  ــركت نفتي فالت قاره تاكيدي ب ش
ــت. ــكاري به جاي رقابت اس ــان هم ــت كه هم كنوني اس

مديرعامل شركت نفت فالت قاره اعالم كرده بود در صورتي 
كه راهكار مشاركت در توسعه ميدان مشترك آرش با موافقت 
كويتي ها روبه رو نشود با آنها رقابت تنگاتنگ خواهيم كرد كه 

اين موضوع واكنش مقام هاي كويتي را برانگيخت. / فارس

پيكر مرحوم حاج ذبيح اهللا بخشي 
امروز در كرج تشييع مي شود

ــپاه حضرت امام حسن مجتبي  مسوول روابط عمومي س
ــتان البرز گفت: پيكر حاج ذبيح اهللا بخشي پدر 2 شهيد  ( ع) اس
ــطوره هاي دفاع مقدس، امروز پنجشنبه با حضور امت  و از اس

حزب اهللا در ميدان سپاه كرج تشييع مي شود. 
ــرهنگ محمد خدابين در گفت وگو با ايرنا افزود: مراسم  س
ــييع پيكر اين يادگار دفاع مقدس ساعت 10صبح از ميدان  تش
سپاه تا مقابل تاالر شهيدان نژادفالح كرج برگزار مي شود. وي 
ــتان البرز دعوت كرد با  ــه در صحنه اس از مردم خداجو و هميش
شركت در اين آيين معنوي، سال ها حماسه و رزم اين اسطوره 

دفاع مقدس ارج نهاده شود. 
ــبت  ــان در اطالعيه اي به مناس ــه متحد اصولگراي  جبه
ــاج  ــت؛ ح ــي آورده اس ــح اهللا بخش ــاج ذبي ــت ح درگذش
ــه همگان به ــتادگي و صبر جميلي بود ك ــي، نماد ايس  بخش

 الگو بودن وي در تراز انقالب اذعان داشتند .
ــطوره دفاع مقدس،  ــت اين اس ــن در پي درگذش همچني
ــخيص مصلحت و فرمانده  ــن رضايي دبير مجمع تش محس
ــبق سپاه پاسداران  و  علي الريجاني رئيس مجلس در پيام  اس

هاي جداگانه اي در گذشت حاجي بخشي را تسليت گفتند.

سايه خبر كمي از سياست

ادامه از صفحه اول
ــته كه ــالدي نگذش ــال نوي مي ــتر از س ــه بيش ــك هفت  ي
 رفت و آمدهاي ديپلماتيك ميان ايران و تركيه به جريان افتاده 
ــكي  ــت آن هم پس از گاليه هايي كه پس از نصب سپرموش اس
ــنيده شد. روز گذشته وزير خارجه  ناتو در روابط تهران و آنكارا ش
ــفري غيرمترقبه راهي تهران شده و قرار است علي  تركيه در س
ــوراي اسالمي نيز سفري دو روزه به  الريجاني رئيس مجلس ش

اين كشور داشته باشد.
ــفر دو روزه با علي اكبر صالحي  ــو در اين س ــد داوود اوغل احم
ــو مي كند و عالوه بر اعالم  ــاي ايراني خود ديدار و گفت وگ همت
نظر دو طرف در كنفرانس مطبوعاتي مشترك، بنا به گفته وزارت 
ــران و تحوالت  ــته اي اي ــه تركيه درباره موضوعات هس خارج
سوريه و عراق تبادل نظر خواهد كرد.در عين حال گمانه زني هاي 
متعددي درباره اين سفر وجود دارد. يكي از مسائلي كه احتماال در 
اين ديدار ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت، تحريم بانك مركزي 

ايران و رايزني براي واردات نفت ايران از سوي تركيه است.
يك مقام مسوول در دولت تركيه در اين باره به خبرگزاري ها 
گفت: آنكارا اين موضوع را بررسي مي كند كه آيا بايد براي كسب 
ــركت نفتي «توبراش» تركيه از تحريم هاي  ــتثناء براي ش اس

دولت آمريكا عليه بانك مركزي ايران، تالش كند يا خير.
ــور هايي است كه خواستار مستثني شدن  تركيه از جمله كش
ــده است، چرا كه حدود  خود از تحريم جديد آمريكا عليه ايران ش
ــركت  30 درصد نفت مورد نياز خود را از ايران تامين مي كند. ش
ــت كه  ــراش بزرگ ترين خريدار نفت خام ايران در تركيه اس توب
ــال 1978 تاكنون به اين واردات ادامه داده است. گزارش ها  از س
ــت كه ايران قرارداد صادرات نفت به تركيه را در  حاكي از آن اس
ــامبر گذشته تمديد كرده است. همچنين توبراش  تاريخ 24 دس
ــته ميالدي حدود 7 ميليون تن نفت از ايران وارد  ــال گذش در س
ــت كه 38 درصد كل نفت پااليش شده اين شركت در  كرده اس
ــال 2010 را شامل مي شود. مقامات اين شركت مي گويند كه  س
ــته تحريم هاي ايران تاثيري بر واردات نفت  در سال هاي گذش
ــالمي برجاي نگذاشته است.تانر ييلديز  توبراش از جمهوري اس
ــم عليه ايران گفت:  ــرژي تركيه نيز درباره اعمال تحري وزير ان
ــاله خاصي به وجود نيايد  ــركت نفتي توبراش تا زماني كه مس ش
ــود را با ايران ادامه خواهد داد. در جهت تحريم  ــط تجاري خ رواب
شركت نفتي توبراش تركيه عليه ايران هيچ اطالعي به دست ما 

نرسيده و روابط تجاري شركت توبراش با ايران ادامه دارد.
ــوراي  ــوال از تحريم هاي يكجانبه آمريكا و ش ــه معم تركي
ــازمان ملل متحد عليه ايران، انتقاد مي كند و به آخرين  امنيت س
تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران، راي منفي داد. اين كشور 
ــا اعالم كرده كه به تحريم هاي يكجانبه آمريكا  همچنين باره

عليه ايران پايبندي ندارد.
 گفت وگوهاي هسته اي در محور مذاكرات

ــن حال تحليل ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه  در عي

ــفر را فراتر از تالش تركيه براي فرار از تحريم هاي نفتي  اين س
مي داند چرا كه بنا بر برخي از گزارش ها، تركيه عالوه بر مذاكرات 
با ايران به دنبال البي با واشنگتن به منظور معافيت از تحريم هاي 
ــت. از اين رو به نظر مي رسد آنكارا كه با موافقت خود با  آمريكاس
ــم مقامات ايراني را  ــكي ناتو در خاك تركيه، خش طرح سپرموش
برانگيخته بود اكنون بار ديگر ديپلماسي خود را به كار گرفته تا در 

شرايط كنوني متحمل كمترين ضرر ها شود.
اين در حالي است كه در گذشته نيز ديپلماسي تركيه در قبال 
ايران كارآمد بوده و دست كم براي چند ماهي آتش بحران ايران 
با غرب و مقوله هسته اي را فرونشانده است. زماني آنكارا ميانجي 
هسته اي بين ايران و غرب شد و با پيشنهاد طرح تبادل سوخت 
ــت چراغ سبز تهران را به دست آورد؛ آرامشي كه تا ژانويه  توانس

گذشته و مذاكرات استانبول ادامه داشت.
ــرگيري گفت وگوها  ــا اعالم آمادگي 1+5 براي از س حاال ب
ــوي  ــو و از س با ايران و تمايل تهران به ادامه گفت وگوها از يكس
ديگر در پيش بودن سفر بازرسان آژانس به ايران به نظر مي رسد 
ــود مبني بر ادامه  ــده تا بر موضع خ ــه آنكارا بار ديگر بر آن ش ك
ــاله هسته اي ايران تاكيد كند و نقشي  گفت وگوها براي حل مس

تازه را در اين گفت وگوها به عهده گيرد.
 هماهنگي دو قدرت منطقه اي

همچنين به نظر مي رسد كه اين ديدار در شرايط حاضر براي 
ــدرت منطقه اي در مورد موضوعات  ــتر اين دو ق هماهنگي بيش

مهم منطقه اي باشد.
بحران در سوريه، دو موضع متفاوت از ايران و تركيه در قبال 
مسائل منطقه اي را به نمايش گذاشت و همين امر، روند نزديك 
ــگاه اصلي معترضان  ــور را متوقف كرد.پاي ــدن روابط دو كش ش

ــور تركيه با  ــرار دارد و در چند ماه اخير كش ــه ق ــوريه در تركي س
اتخاذ مواضع تندعليه تحوالت سوريه در امور داخلي اين كشور 
مداخله مستقيم كرده و خط سياست هاي غرب عليه اين كشور 
را دنبال كرده است.اين در حالي است كه سوريه به عنوان شريك 
استراتژيك با ايران محسوب مي شود و ايران با طرف تركيه نيز 

دوستي توأم با رقابت دارد.
ــت ملي و  ــيون امني ــردي رئيس كميس ــن بروج عالءالدي
ــت خارجي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به سفر وزير  سياس
خارجه تركيه به ايران گفت: در صورتي كه تركيه سياست هاي 
ــوريه را تعديل كرده و واقعيت هاي  ــته خود در رابطه با س گذش
ــاي الزم براي  ــرد زمينه ه ــوريه را بپذي ــوالت س ــه تح صحن
ــي مشترك ايران و تركيه در قبال مساله سوريه فراهم  ديپلماس

خواهد شد.
ــور خارجه تركيه با  ــور مذاكرات وزير ام ــن مح وي مهم تري
ــائل سوريه خواند و افزود: جمهوري  صالحي را حول محور مس
اسالمي همواره از تبادل نظر با مقامات تركيه و مساعي مشترك 
با اين كشور براي برقراري ثبات در منطقه استقبال كرده است.

ــوريه  بروجردي با انتقاد از مواضع تركيه در قبال تحوالت س
ــات تركيه مدت زيادي  ــوريه، مقام گفت: در قضيه تحوالت س
خارج از مدار برقراري ثبات در منطقه حركت كردند البته به نتيجه 
موردنظر خود دست نيافتند.از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه 
ــته است، به  ــوريه و تركيه وجود داش اخيرا تنش هايي كه بين س
ــرايت كرده است، اگرچه ماهيت اين  روابط عراق و تركيه هم س
ــت، اما عدم همراهي عراق با تركيه و  تنش ها با هم متفاوت اس
اتحاديه عرب براي تحريم سوريه، روابط اين دو كشور را متشنج 
ــت.تركيه  ــت و اين موضوع از منظر ايران با اهميت اس كرده اس

ــور را با ورود به مسائل داخلي اين  عدم همراهي عراق با اين كش
ــمي  ــاله طارق الهاش ــور تالفي كرده، به گونه اي كه در مس كش
معاون رئيس جمهور عراق كه به انجام عمليات تروريستي عليه 
دولت نوري المالكي متهم شده است، مقامات تركيه فعاالنه وارد 
ــتيباني از وي و ائتالف العراقيه پرداختند و در حال  ــده و به پش ش

حاضر هم فشار هاي تركيه به دولت عراق ادامه دارد.
به نظر مي رسد كه در اين سفر مساله اخير عراق نيز در صدر 

گفت وگو هاي مقامات دو كشور قرار گيرد.
 ديدار گروه دوستي پارلمان تركيه با رئيس جمهور

پيش از سفر وزير خارجه تركيه به ايران، تهران ميزبان مراد 
ييلديريم رئيس و اعضاي گروه دوستي پارلمان تركيه بود.

ــم در ديدار با رئيس جمهور با بيان اين  كه جمهوري  ييلديري
اسالمي ايران و تركيه اشتراكات فراواني با يكديگر دارند، اظهار 
كرد: تركيه گسترش روابط با ايران را در تمامي زمينه ها در دستور 
ــور بويژه در عرصه  ــطح روابط 2 كش كار خود دارد و اميدواريم س

اقتصادي هر چه بيشتر افزايش يابد.
رئيس جمهور نيز در اين ديدار اقدام رژيم صهيونيستي براي 
ــريف را ادامه سياست هاي استعماري  ــازي قدس ش يهودي س
ــلط بر منطقه دانست و  ــلطه گران براي نجات اين رژيم و تس س
ــريع تر به  ــح كرد: اين گونه اقدامات اين رژيم را هر چه س تصري

نقطه پايان موجوديت خود نزديك تر خواهد كرد.
ــالمي ايران  محمود احمدي نژاد با بيان اين  كه جمهوري اس
ــمنان مشترك هستند،  و تركيه داراي منافع، ماموريت ها و دش
ــطين را از ماموريت هاي مشترك دو كشور دانست  موضوع فلس
ــي منطقه و كل جهان است و  ــطين موضوع اساس و گفت: فلس

هيچ كس نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد.

دور تازه ديپلماسي ايراني
احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه در حالي راهي تهران شد كه اين سفر با گمانه زني هاي متعدد روبه رو شده است

احمدي نژاد: وزارت اطالعات پشتيبان مردم استموافقت رئيس جمهور با استعفاي احمدزاده كرماني
ــي تنها پس از 8 ماه معاونت رئيس  ــدزاده كرمان روح اهللا احم
ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  جمهوري و حضور در س
گردشگري از سمت خود استعفاء داد و رئيس جمهور با استعفاي 

وي موافقت كرد. 
ــژاد  ــود احمدي ن ــارس محم ــزاري ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــيد حسن موسوي را به عنوان معاون  رئيس جمهور در حكمي س
رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري منصوب و در نامه اي از خدمات احمدزاده كرماني در 

اين سازمان قدرداني كرد.
در حكم رئيس جمهور خطاب به احمدزاده آمده است: اكنون 

ــخصي از  ــكالت ش ــه به دليل پاره اي مش ك
ــووليت «معاونت رئيس جمهور و رئيس  مس
ــتي و  ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس س
ــتعفا داده ايد، بدينوسيله از  ــگري» اس گردش
ــده جنابعالي در دوران  زحمات و خدمات ارزن
ــكر و  ــووليت صميمانه تش ــدي آن مس تص

قدرداني مي كنم.
ــازمان  زمزمه هاي جدايي احمدزاده از س

ــط خبرگزاري فارس  ــتعفاي وي ابتدا توس ميراث فرهنگي و اس
ــد و در اقدامي زودهنگام روابط عمومي اين سازمان،  ــر ش منتش
ــتعفاي  موضوع را تكذيب كرد، اما روزنامه دولت مجددا خبر اس
ــر كرد. روح اهللا احمدزاده كرماني كه 29 ارديبهشت  وي را منتش
امسال با حكم محمود احمدي نژاد به عنوان معاون رئيس جمهور 
ــگري منصوب شد  و  ــازمان ميراث فرهنگي و گردش و رئيس س

قبل از آن استاندار فارس بود.
ــگري ــراث فرهنگي و گردش ــازمان مي ــه س ــا ورود ب  وي ب
 2 مدير استانداري فارس را به عنوان معاون گردشگري و معاون 
ــرمايه گذاري منصوب كرد اما طي يك ماه گذشته فشارهايي  س
ــد.در  ــراي عزل اين 2 معاون به  وي وارد ش ب
ــان؛ معاون  ــد دهقان ــارها، حام ــي اين فش پ
گردشگري 8 آذرماه و سيد فرهاد سجادي نيز 
10 دي ماه استعفا  كردند.به دنبال اين فشارها 
احمدزاده كرماني چندي پيش، نامه استعفاي 
خود را به احمدي نژاد؛ رئيس جمهور تحويل 
ــل كار خود نيز حضور نيافت. تا  داده و در مح
اين كه روز گذشته با استعفاي او موافقت شد.

ــات مهم ترين ركن  ــت: وزارت اطالع ــور گف رئيس جمه
اطالعاتي كشور و پشتيبان مردم است.

ــته در جمع  به گزارش مهر، محمود احمدي نژاد روز گذش
ــتم  ــان و كاركنان وزارت اطالعات، وجود سيس ــر، معاون وزي
ــي را تضمين كننده امنيت و منافع  ــجم و مقتدر اطالعات منس
ــت و تاكيد كرد در وزارت اطالعات مسائل  ــور دانس ملي كش
ملي بايستي با نگاه كالن پيگيري شود.وي گفت: پايه تمامي 
ــت و  ــا و فعاليت هاي اين وزارتخانه بر تقوا و ورع اس تالش ه
اين فعاليت ها بايد تضمين كننده اصول در تمامي دستگاه هاي 

اطالعاتي كشور باشد.
ــيت وزارت  ــه اهميت و حساس ــاره ب ــور با اش رئيس جمه
ــات بايد به قله ها  ــت: فكر و نگاه وزارت اطالع ــات گف اطالع
ــد.رئيس شوراي عالي امنيت ملي در ادامه  و افق هاي بلند باش
ــالمي در منطقه  ــي و بيداري اس ــاره به تحوالت جهان ــا اش ب
ــمندانه ترين تحليل ها  ــان كرد: عميق ترين و هوش خاطرنش
ــود و وزارت اطالعات بايد  ــد در وزارت اطالعات انجام ش باي
ــوالت به وجود آمده در منطقه جلوتر بوده و افق نگاهش  از تح

جهاني باشد.

ــام جمهوري  ــمنان عليه نظ ــژاد تهديدات دش احمدي ن
ــاره قرار داد و تصريح  ــالمي و ملت بزرگ ايران را مورد اش اس
ــتيم، حسرت ذره اي عقب نشيني و سازش با  كرد: تا زنده هس

مستكبران عالم را بر دل دشمنان خواهيم گذاشت.
ــي وزير اطالعات  ــم، حيدر مصلح در ابتداي اين مراس
ــا و اقدامات وزارت  ــي از برنامه ه ــخناني گزارش ــز در س ني
ــه در  ــن وزارتخان ــرد اي ــري و رويك ــات و جهتگي اطالع
ــي بيگانگان،  حوزه هاي راهبردي، مقابله با تهاجم جاسوس
ــوالت منطقه و  ــالمي و تح ــايبري، بيداري اس ــاي س فض
ــور و چالش ها و  ــكاري با جامعه اطالعاتي كش جهان، هم

تهديدات امنيتي ارائه كرد.
سفر هيات آژانس  انرژي اتمي به ايران

ــو ديگر دولت و  ــي، عض ــن حال، فريدون عباس در همي
ــازمان انرژي اتمي ديروز در  معاون رئيس جمهور و رئيس س
ــيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه  حاش
ــي به ايران  چه  ــي از آژانس بين المللي انرژي اتم ــفر هيات س
ــود، گفت: فعال زمان آن مشخص نشده و  زماني انجام مي ش

در آينده طبق مذاكرات زمان آن مشخص خواهد شد.

 هاشمي:آمريكا براحتي 
از ثروت عراق دست برنمي دارد

ــت:  ــام گف ــت نظ ــخيص مصلح ــع تش ــس مجم  رئي
ــتكباري بخصوص آمريكا  ــد قدرت هاي اس به نظر نمي رس
ــته به آنان براحتي از ثروت هاي سرشار و  ــورهاي وابس و كش
ــت بردارند و تحوالت و بحران  موقعيت ژئوپلتيك عراق  دس

سياسي اخير عراق را هم بايد در اين راستا ديد.
ــنجاني در  ــمي رفس  به گزارش فارس، آيت اهللا اكبر هاش
ــيدجواد شهرستاني نماينده آيت اهللا  ديدار حجت االسالم س
ــن مرجع بزرگ  ــان، اي ــتاني در قم و اعضاي دفتر ايش سيس
شيعيان را وزنه تعادل مهمي براي آينده عراق و جهان تشيع 

خواند.
ــام در بخش  ــخيص مصلحت نظ ــع تش ــس مجم  رئي
ديگري از سخنان خود به اوضاع سياسي عراق پس از خروج 
آمريكايي ها اشاره كرد و با مرور حوادث اخير صحنه سياسي 
عراق گفت: اختالفات و بحران سياسي اخير در عراق عادي 
ــياري بيش از  ــد و همين امر هوش ــي به نظر نمي رس و طبيع
ــخصيت هاي تاثيرگذار در عراق  ــش گروه ها، احزاب و ش پي

را طلب مي كند.
ــروج نيروهاي  ــان اين كه خ ــنجاني با بي ــمي رفس هاش
آمريكايي از عراق براي مردم عراق و منطقه خوشحال كننده 
ــد قدرت هاي استكباري بويژه  ــت، افزود: به نظر نمي رس اس
ــته به آنان با توجه به هزينه هاي  ــورهاي وابس آمريكا و كش
ــده اند، براحتي از ثروت هاي  ــادي و حيثيتي كه متحمل ش م

سرشار و موقعيت ژئوپلتيك اين كشور دست بردارند.
ــياري و  ــخيص مصلحت نظام هوش ــس مجمع تش  رئي
ــخصيت هاي عراق در برابر  ــاد همه گروه ها، احزاب و ش اتح
توطئه ها در مقطع كنوني را خواستار شد و تصريح كرد: علما 
ــتاني همواره  ــع معظم عراق بخصوص آيت اهللا سيس و مراج
نقشي تعيين كننده در هوشياري و اتحاد مردم عراق داشته و 

در آينده نيز خواهند داشت.

آيت اهللا آملي الريجاني، رئيس قوه قضاييه در جلسه ديروز مسووالن 
ــوراي اسالمي اشاره كرد و خواستار  عالي قضايي به انتخابات مجلس ش
ــي صالحيت  ــارت قوي توأم با پرهيز از افراط و تفريط در روند بررس نظ

كانديداها شد.
وي تاكيد كرد: در روند برگزاري انتخابات و رسيدگي به صالحيت ها 
ــد از افراط و تفريط  ــور مربوط به وظايف قوه قضاييه نيز باي ــژه در ام بوي

بپرهيزيم.
ــورها بويژه  ــزود: انتخابات در همه كش ــتگاه قضايي اف ــس دس رئي
ــردم با نظام  ــانه پيوند م ــيار مهم و نش ــران بس ــالمي اي ــوري اس جمه
ــام (ره) و رهبر معظم انقالب  ــالب نيز حضرت ام ــداي انق ــت و از ابت اس
ــته اند.آملي  ــي تاكيد داش ــات آزاد و مردم ــزاري انتخاب ــواره در برگ هم
ــته گرايش ها  ــاليان گذش ــور ما در طول س الريجاني تاكيد كرد: در كش
ــدرت اجرايي و  ــند ق ــده اند و در مس ــليقه هاي متفاوتي انتخاب ش و س
ــانگر آزادي و سالمت در تاريخ   قانونگذاري قرار گرفته اند كه اين امر نش

انتخابات ايران است.
رئيس قوه قضاييه افزود: دشمنان انقالب اسالمي ايران و فتنه گران 

ــين در تالش است تا مشاركت در انتخابات را كم  و ضدانقالب خارج نش
ــاركت در  ــده كه اگر ميزان مش و مايوس كننده جلوه دهد و حتي ادعا ش
ــت! در  ــوال اس ــود، انتخابات زير س انتخابات بيش از 50 درصد اعالم ش
واقع مدعيان آزادي و انتخابات سالم، خودشان از حاال براي مردم ايران 
ــترده مردم  تعيين تكليف كرده اند اما مطمئنيم كه با تالش و حضور گس
ــالم و بانشاط  ــوزان نظام، اين توطئه ها خنثي و انتخابات، س و تمام دلس

برگزار خواهد شد.
ــب  ــت برحس آملي الريجاني از تمامي كانديداهاي انتخاباتي خواس
ــوان كانديداهاي يك نظام  ــاني و به عن ــرعي و انس موازين اخالقي،  ش
اسالمي و مدعي رعايت موازين شرعي و اخالقي مراقب باشند تا عملي 
ــوند و  فراتر از چارچوب قانون در حيطه فعاليت هاي تبليغاتي مرتكب نش

در انتخابات، چهره اسالمي نظام را بخوبي به نمايش بگذارند.
ــد از تخريب و  ــر اين كه كانديداها باي ــوه قضاييه با تاكيد ب ــس ق رئي
ــالم و رعايت  توهين به يكديگر پرهيز كنند، گفت: برگزاري انتخابات س
جوانب اخالقي شرعي و انساني از سوي كانديداها و هواداران آنها يكي 
از مهم ترين نمادهاي نظام اسالمي است كه اميد داريم در اين انتخابات 

نيز بخوبي نمايان شود.
آملي الريجاني فعاليت ها و نظارت شوراي نگهبان در روند انتخابات 
ــت و تاكيد كرد:  ــن نهاد مهم نظام دانس ــف قانوني اي ــت وظاي را در جه
ــتگاه ها تاكنون در تمامي انتخابات  بخوبي  ــوراي نگهبان و ساير دس ش
ــد و اميدواريم كه در  ــه كار برده ان ــد و تمام توان خود را ب ــل كرده ان عم
ــه  انتخابات  ــته در فضايي آرام زمين ــز همچون گذش ــن انتخابات ني اي
ــه  ــي قضايي در جلس ــووالن عال ــم آورند.مس ــور را فراه ــالم و پرش س
ــي راه هاي  ــت آيت اهللا آملي الريجاني بررس ــته خود به رياس روز گذش
ــد اقتصادي كالن و تبيين نقش قوه قضاييه  ــگيري از تكرار مفاس پيش
ــتور ــگيري از وقوع جرم را در دس ــتگاه هاي مرتبط در پيش ــاير دس  و س

 كار قرار دادند.
ــه تاكيد كرد: در فضاي  ــت اهللا آملي الريجاني در ابتداي اين جلس آي
ــاير دستگاه هاي  ــور، قوه قضاييه و س ــرمايه گذاري كش اقتصادي و س
ــه و برخورد جدي و  ــان در 2 محور مقابل ــوول بايد همزم ــط و مس مرتب
ــالم و  ــرمايه گذاري هاي س ــد اقتصادي و نيز حمايت از س قاطع با مفاس

فعاليت هاي اقتصادي قانوني حركت كنند.

آملي الريجاني: در بررسي صالحيت كانديداها بايد از افراط و تفريط پرهيز شود

ــت حدود 2 هفته از ربايش 7 مهندس ايراني كه  پس از گذش
ــوريه رخ داد،  گروهي  ــهر حمص س در اطراف نيروگاه برق در ش
ــوريه را به عهده  ــان ايراني در س مجهول الهويه ربودن مهندس

گرفت.
ــه،   به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از خبرگزاري فرانس
ــيعي در  ــي ضدش ــروه مجهول الهويه كه خود را جنبش ــن گ اي
ــوريه معرفي كرده است، با صدور بيانيه اي مسووليت ربايش  س
مهندسين ايراني در سوريه را به عهده گرفت.خبرگزاري فرانسه 
ــه نقل از بيانيه اين گروه  ــناخته توصيف كرد و ب اين گروه را ناش
ــوع حمايت و  ــف و برهم زدن همه ن ــت: ما ماموريت كش نوش
ــوريه را به عهده گرفته ايم.پيش از  كمك ايران و حزب اهللا به س
اين، قدري جميل، رئيس كميته ملي وحدت سوسياليست هاي 

ــوريه را بخشي از پروژه  ــوريه،  ربايش مهندسان ايراني در س س
آمريكاييـ  عربي عليه سوريه دانست و گفت: در پشت پرده اين 
ــناريو آمريكا، اسرائيل و تركيه قرار دارند.در همين حال، مدير  س
روابط عمومي گروه مپنا خواستار توجه جدي نهادها و رسانه هاي 
داخلي و بين المللي نسبت به پيگيري سرنوشت 7 نفر از مهندسان 

و تكنسين هاي ربوده شده ايراني نيروگاه جندر سوريه شد.
ــان  بهنام حقيقي در گفت وگو با ايرنا، با بيان اين كه مهندس
ــاغل در نيروگاه جندر سوريه با هدف  ــين هاي ايراني ش و تكنس
ــاخت هاي اقتصادي اين كشور در آنجا  ــعه زيرس كمك به توس
ــتند، افزود: بروز اين وضعيت براي اين افراد، موجب  حضور داش

نگراني جدي همكاران و خانواده هاي آنان شده است.
ــورمان  ــخنگوي وزارت امور خارجه كش ــنبه س  روز سه ش

ــده، اين افراد  ــت آم ــن باره گفت: طبق آخرين اخبار به دس دراي
ــالمت كامل هستند و ما نيز با تمام امكانات تالش  همگي در س
ــان ايراني در پروژه  ــوند.5 نفر از كاركن ــا آنها آزاد ش ــم ت مي كني
نيروگاه جندر مشغول به كار بودند، سجاد اميريان، مهندس برق 
و سرپرست گروه تست تجهيزات برقي، احمد سهرابي كرت آباد، 
تكنسين برق و سرپرست كارگاه، حسن حسني، تكنسين برق و 
ــين برق و  نصاب تجهيزات برقي، مجيد قنبري بيدرومي، تكنس
متصدي تست تجهيزات برقي، كيومرث قبادي، تكنسين برق 
و نصاب تجهيزات برقي (كاركنان شركت فناوران صنعت گستر 
زاگرس به عنوان پيمانكار فرعي اين شركت) هستند كه 24 آذر 
گذشته، در مسير محل اقامت استيجاري خود به سمت نيروگاه 
در دست احداث جندر واقع در استان حمص توسط افراد ناشناس 

ــده اند.روز بعد پژمان  ــده و به محل نامعلومي منتقل ش ربوده ش
ــت كارگاه احداث پست نيروگاه)  بويري (مهندس برق و سرپرس
از شركت پارسيان پست به عنوان يكي ديگر از پيمانكاران گروه 
مپنا به همراه عبدالخالق صحنه (كارشناسHSE )  از كاركنان 
ــب اطالع از سرنوشت 5 نفر از همكاران  ــركت براي كس اين ش
خود مراجعه نمودند  كه اين دو نيز به سرنوشت 5 نفر قبلي گرفتار 
ــدند.از سوي ديگر معاون وزير برق سوريه تاكيد كرد: ايرانيان  ش

ربوده شده در نيروگاه جندر، مهندسان باتجربه هستند.
هشام ماشفج، معاون وزير برق سوريه با بيان اين كه آنان در 
ــان  يك پروژه حياتي در زمينه برق فعاليت مي كردند،  خاطرنش
ــعه نيروگاه جندر نزد ما جزو  كرد: اين 7 همكار ما در پروژه توس

افراد شناخته شده هستند.

يك گروه مجهول الهويه مسووليت ربايش مهندسان ايراني را پذيرفت
بيانيه اين گروه ضد شيعي: ماموريت ما كشف و برهم زدن همه نوع كمك ايران و حزب اهللا به دولت سوريه است

 A
FP

س:
عك




