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گسترش اختالف سران تل آويو 
درباره غني سازي ايران

واحد مركزي خبر نوشت: رسانه هاي رژيم  صهيونيستي 
ــا تهران در تركيه،  ــتانه مذاكرات 1+5 ب ــالم كردند در آس اع
ــت وزير و وزير جنگ اين رژيم بر سر تداوم غني سازي  نخس

ايران اختالف جدي دارند.
روزنامه هاآرتص در اين باره گزارش داد: بنيامين نتانياهو 
نخست وزير و ايهود باراك وزير جنگ اين رژيم، درخصوص 
ــران در مذاكره با  ــت  قدرت هاي بزرگ از اي ــدت درخواس ش
ــته اين روزنامه،  ــتند. به نوش ــور دچار اختالف هس اين كش
نتانياهو خواستار توقف كامل غني سازي ايران و خروج كامل 
مقادير غني  شده در ايران است؛ اما ايهود باراك موافق ادامه 
ــن و باقي ماندن چند صد كيلوگرم  ــازي در غناي پايي غني س

اورانيوم كم غني شده (3/5 درصد) در خاك ايران است.

رژيم صهيونيستي؛ مهم ترين منبع 
مالي گروهك منافقين

ــي آمريكايي هاي  ــوراي مل ــش تحقيقات ش ــر بخ مدي
ــاتودي تاكيد كرد:  ــار در گفت وگو با خبرگزاري راش ايراني تب
ــن خلق (منافقين)  ــرائيل مهم ترين منبع مالي مجاهدي اس

است.
ــي درباره  ــر، رضا مرعش ــد مركزي خب ــه گزارش واح ب
ــن گروهك  ــي بر آموزش اي ــي مبن ــاي تحقيقات گزارش ه
ــكا تصريح كرد: به جرات مي توان  ــتي در خاك آمري تروريس
ــاله خبر ندارند و  ــردم در آمريكا از اين مس ــت اكثريت م گف
ــياري از مقامات آمريكايي كه روي مسائل  احتماال حتي بس
ــاله بي خبرند. وي درپاسخ به  ايران كار مي كنند نيز از اين مس
ــود،  ــوال كه پول هاي اين آموزش از كجا تامين مي ش اين س
ــان فاش  ــد دولت اوباما كه نامش گفت: برخي از مقامات ارش
نشده مي گويند اين كمك ها از جانب رژيم صهيونيستي است 
ــده، اما متداول ترين  گرچه هنوز صحت اين ادعاها ثابت نش

گزينه اي است كه در اين خصوص وجود دارد.

رضايي: دفاع مقدس آيينه تمام 
نماي عزت ملت ايران است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دفاع مقدس 
آيينه تمام نماي عزت ملت ايران است.

ــن رضايي در مراسم سالگرد شهيد  به گزارش مهر، محس
سپهبد علي صياد شيرازي كه در مسجد احمديه نارمك برگزار 
شد، با اشاره به نقش و مقاومت اين شهيد بزرگوار در دوران دفاع 
مقدس گفت: اين شهيد صياد شيرازي بود كه توانست تعامل 
خوبي را بين سپاه و ارتش برقرار كند. وي همچنين شجاعت و 
تقوا را از ويژگي هاي بارز صياد شيرازي دانست و با بيان اين كه 
ــمن عليه ايران مي شود، گفت:  امروز تهديدهايي از طرف دش
ايران اسالمي حوادث و رويدادهاي مهمي را پشت سر گذاشته 
است. از اين رو اين كشور، كشوري نيست كه با اين بادها بلرزد 

و با قدرت از ارزش هاي خود دفاع خواهد كرد. 

پس از آن كه طرح سوال از رئيس جمهور براي اولين بار 
ــالمي چندي قبل در دستوركار  در تاريخ نظام جمهوري اس
ــتم قرار گرفت و برخي از نمايندگان نسبت به  مجلس هش
نحوه و سازوكار آن ايراداتي را وارد كردند، مجلس شوراي 
ــالح آيين نامه داخلي  ــه دوفوريت اص ــا راي ب ــالمي  ب اس
ــوال از رئيس جمهور  ــيوه س ــس، بر ضرورت تغيير ش مجل

تاكيد كرد. 
ــته  ــه گزارش «جام جم»، نمايندگان مجلس روز گذش ب
ــد كه در صورت تصويب  ــا دوفوريت طرحي موافقت كردن ب
ــتيضاح رئيس جمهور  ــي راهكارهاي جديدي براي اس نهاي

طراحي مي شود.
ــنهادي 41 نماينده كه دوفوريت آن با 138  در طرح پيش
راي موافق، 31 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 201 
نماينده حاضر به تصويب رسيد به ضرورت اصالح آيين نامه 
ــوال از رئيس جمهور اشاره شده و آمده است  و تجربه اخير س
ــخگويي به  كه ضرورت بهره برداري از تجربه اخير براي پاس

افكار عمومي باعث ارائه چنين طرحي شده است.
ــرح دوفوريتي كه  ــن ط ــب نهايي اي ــورت تصوي در ص
ــود دارد، مقرر  ــراي تغيير آن وج ــادي نيز ب ــنهادات زي پيش
ــد درخصوص قانع كننده بودن يا نبودن پاسخ هاي  خواهد ش
ــورت جداگانه از  ــوال، به ص ــراي هر س ــوري ب رئيس جمه
ــود و چنانچه بيش از نيمي  نمايندگان مجلس راي گيري ش
ــه از پاسخ هاي رئيس جمهور به  از نمايندگان حاضر در جلس
ــوال به قوه قضاييه ارسال خواهد  ــوالي قانع نشدند، آن س س

شد.
ــنهاد شده است  در اصالحيه ديگر مدنظر نمايندگان پيش
در صورتي كه تعداد سواالت ارسال شده به قوه قضاييه درباره 
رئيس جمهور به عدد 6 برسد طرح  اسيتضاح رئيس جمهور با 
رعايت مفاد اصل 89 قانون اساسي و مواد آيين نامه داخلي در 

دستوركار مجلس قرار گيرد. 
ــه اين طرح دوفوريتي كه اصالح ماده 197 آيين نامه  ارائ
ــود در صحن  ــامل مي ش داخلي و الحاق 2 تبصره به آ ن را ش
ــد. موافقان  ــا و موافقت هايي روبه رو ش ــي با مخالفت ه علن
ــه داخلي در  ــص آيين نام ــه مجلس به نق ــالح آيين نام اص
ــاره داشتند و مخالفان معتقد  ــوال اخير از رئيس جمهور اش س
ــوال بردن اقتدار رئيس جمهور  بودند، اين طرح باعث زيرس

مي شود.
در ابتدا علي مطهري، نماينده تهران و يكي از نمايندگان 
طراح سوال اخير از رئيس جمهور، با مطرح كردن طرح فوريتي 
ــوال از رئيس جمهور اشاره  اصالح آيين نامه به تجربه اخير س
ــواالت  ــده س كرد و گفت: اما محدوديت آيين نامه باعث ش
ــرات نمايندگان پس از  ــي مانده و نظ ــدگان مبهم باق نماين

رئيس جمهور در قالب تذكر بيان شود.
ــه در اين زمينه،  ــمردن ضعف هاي آيين نام وي با برش
ــاره  ــوال از رئيس جمهور اش ــه كوتاه بودن زمان طرح س ب
ــي، تنها يك  ــاس آيين نامه داخلي فعل ــرد و گفت: براس ك
ــوال كند كه اين امر  ــر مي تواند از رئيس جمهور طرح س نف

عادالنه نيست.

 مخالف: اقتدار رئيس جمهور زير سوال مي رود
ــر و بهمن  ــده رودس ــي، نماين ــداهللا عباس ــه، اس در ادام
ــا اين دوفوريت به  ــده فريدن در مخالفت ب ــدي، نماين محم
اظهارنظر پرداختند و تاكيد داشتند در موقعيت فعلي ضرورتي 

در زمينه اصالح آيين نامه وجود ندارد.
ــاره به اين كه مردم رئيس جمهور  ــر  با اش نماينده رودس
ــدگان نمي توانند راي اعتماد  ــاب مي كنند، گفت: نماين انتخ
ــرح اقتدار  ــن ط ــب اي ــد و تصوي ــس بگيرن ــردم را از او پ م

رئيس جمهور را زير سوال مي برد.
موافق: قصد ما تنها رفع ضعف قانون است

ــر محمد دهقان، نماينده چناران و طرقبه و  از طرف ديگ
ــده تهران در موافقت با اين  غالمرضا مصباحي مقدم، نماين
دوفوريت شفافيت قانون را محور اصلي اين اصالحيه عنوان 
ــان و مخالفان، دوفوريت اين  ــخنان موافق كردند. پس از س
طرح به تصويب رسيد كه براساس آيين نامه در جلسه بعدي 

مطرح خواهد شد.
درخواست نمايندگان براي حضور 

رئيس جمهور در مجلس
ــده مجلس در نامه اي  ــروز همچنين حدود 15 نماين دي
ــتند تا با  ــس از وي خواس ــي الريجاني، رئيس مجل ــه عل ب
ــه غيرعلني  دعوت از رئيس جمهور و وزراي مربوطه به جلس
ــوص گام دوم اجراي  ــمي، از آنان بخواهد درخص و غيررس
ــه دهند تا با  ــا توضيحاتي ارائ ــدي يارانه ه ــون هدفمن قان
ــتور  همكاري و هماهنگي دو قوه، اجراي اين قانون در دس

كار قرار گيرد. 
ــادران، احمد توكلي،  ــزارش «جام جم»، الياس ن به گ
عليرضا مرندي، غالمرضا مصباحي مقدم، حسين فدايي، 
ــين  ــروري، عليرضا زاكاني، زهره الهيان و حس ــز س پروي
ــر از نمايندگان  ــت نمايندگان تهران و چند نفر ديگ نجاب
ــهرهاي مختلف از جمله كساني هستند كه در نامه خود  ش
خواسته اند در جلسات مشترك دولت و مجلس محورهايي 
ــي مرحله اول اجراي قانون هدفمندي  چون آسيب شناس
ــاي دولت براي چگونگي اجراي مرحله  يارانه ها،  رنامه ه
دوم اين قانون،  چگونگي حمايت از بخش توليد،   چگونگي 
ــرل گراني هاي اخير و  منابع تامين مالي اجراي قانون  كنت

مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 
ــه الزمه موفقيت  ــده ك ــن نامه همچنين تاكيد ش در اي
ــون هدفمندي يارانه ها نيازمند عزم عمومي بويژه تالش  قان
مشترك دولت و مجلس است و اقدامات يك سويه به اجراي 

آن آسيب مي رساند.  
ــه اي را تدبير الزم براي  ــدگان علت ارائه چنين نام نماين
ــردم، حمايت از بخش توليد،  ــار گراني بر م جلوگيري از فش
ــرمايه ايراني  ــي، حمايت از كار و س ــال توليد مل توجه به س

عنوان كردند. 
ــده اين  ــدگان امضاكنن ــي از نماين ــين نجابت يك حس
ــت به خبرنگار جام جم گفت: نمايندگان مي خواهند  درخواس
ــتانه مشكالت برطرف شده تا به مردم  در فضايي كامال دوس

آسيب كمتري وارد شود.

سايه خبر

اگر 2 سال هم نفت نفروشيم مشكلي نداريم

ــتند كه  ــان مدعي هس ــت: زياده  خواه ــور گف رئيس جمه
ــد، در حالي كه  ــران را تحريم كنن ــد نفت از اي ــد خري مي خواهن
جمهوري اسالمي ايران امروز آنقدر ذخاير ارزي دارد كه حتي اگر 

2 سال هم نفت نفروشد مي تواند به خوبي كشور را اداره كند.
ــت جمهوري، محمود احمدي نژاد  ــايت رياس به گزارش س
ــتاني به استان  ــفرهاي اس كه ديروز در ادامه چهارمين دور از س
ــگاه تختي و در جمع مردم  ــفر كرده بود در ورزش هرمزگان س
ــراي عدالت به همان  ــتان بندرعباس با بيان اين كه اج شهرس
ــت براي برخي  ــايند اس ــزان كه براي توده هاي مردم خوش مي
ــي به عرصه جهاني گواه آن  ــت، اظهار كرد: نگاه نامطلوب اس
است كه همه مشكالت امروز ناشي از زياده خواهي همين عده 
ــت كه حاضرند براي رسيدن به اهداف و زياده خواهي  قليلي اس
خود جنگ راه انداخته و به ديگر كشورها حمله نظامي كنند و از 
سوي ديگر ضمن دخالت در امور ساير كشورها سرمايه، فرهنگ 

و شخصيت آنها را نيز غارت كنند.
احمدي نژاد در سخنان خود با اشاره به اين كه اجراي عدالت 
در داخل كشور هم مخالفاني دارد، گفت: عده قليلي هستند كه 
ــرفت و رفاه كشور و توده هاي مردم و توزيع عادالنه ثروت  پيش
ــل در مقابل هر  ــود نمي بينند و به همين دلي ــردم را به نفع خ م
قدمي كه در جهت اجراي عدالت برداشته مي شود سنگ اندازي 
ــان داده شود،  ــكارا از اين كه حق مردم به خودش مي كنند و آش

ناراحت شده و مخالفت مي كنند.
ــده اي از ابتداي اجراي قانون  ــژاد با بيان اين كه ع احمدي ن
هدفمند كردن يارانه ها حاشيه سازي كردند و به دنبال بهانه اي 
بودند تا در اقتصاد كشور اخالل ايجاد كرده و آن را ناشي از اجراي 
قانون هدفمند كردن يارانه ها عنوان كنند، اظهار كرد: اين عده به 

دنبال آن بودند تا شيريني اقدام بزرگي را كه ملت انقالبي و موحد 
ــان تلخ كنند و از  ــران با همكاري دولت انجام داد به كام ايش اي
همين رو با هماهنگي بين عناصر داخلي و خارجي يك بازي را به 
راه انداختند كه با غفلت برخي همكاران در گوشه و كنار كه فكر 
ــلط هستند به پيش رفت. وي افزود: بازي  مي كردند بر كار مس
ــكه هم كه مدتي پيش به وجود آمد يك برنامه طراحي  ارز و س
ــده ميان خارجي ها و داخلي ها بود و متاسفانه غفلت برخي از  ش
ــووالن در نظارت موجب افزايش ناآرامي در بازار سكه و ارز  مس
شد. وي ادامه داد: البته سنگ اندازي ها در مسير عدالت به جايي 
ــيدن به قله هاي عدالت  ــد چرا كه ملت ايران براي رس نمي رس
تصميم خود را گرفته و هركس در اين مسير مقابل آنها بايستد 
ــتد. وي با اشاره به تصميم اخير  او را به زباله داني تاريخ مي فرس
دولت مبني بر ساماندهي وضعيت كارگران و كارمندان شركتي 
دستگاه هاي دولتي گفت: يكي از جلوه هاي عدالت اين است كه 
اين قانون به طور كامل در سراسر نقاط كشور اجرا شود و هر روز 

تعلل در آن در حقيقت بي عدالتي و تضييع حقوق مردم است.
آمار تك تك افرادي كه برايشان شغل ايجاد شده، 

ارائه مي شود
ــخنان خود اظهار كرد:  رئيس جمهور در بخش ديگري از س
در سال 90 ايجاد 2/5 ميليون شغل هدف گذاري شد و كارهاي 
زيادي نيز براي تحقق آن صورت گرفت، اما دولت در اين عرصه 
ــا تنها بود و برخي افراد كه از آنها انتظار كمك مي رفت نه  تقريب
تنها كمكي به دولت نكردند بلكه در اين مسير نيز سنگ اندازي 
ــاري كه تا به حال درباره  ــد. احمدي نژاد با بيان اين كه آم كردن
تحقق هدف ايجاد 2/5 ميليون شغل در سال 90 ارائه شده آماري 
خوشحال كننده است، گفت: در اين راستا گروهي مامور بررسي 

صحت و سقم آمار ايجاد اشتغال سال 90 شدند و مقرر شد تا آمار 
ــغل ايجاد شده است، مستندات  تك تك نفراتي كه براي آنها ش
جمع آوري شده و به ملت ارائه شود. احمدي نژاد با بيان اين كه تا 
به حال نيز ايجاد بيش از يك ميليون و 600 هزار شغل در سال 
ــي و مورد تاييد قرار گرفته است، گفت: دولت مصمم  90 بررس
است براي سال 91 نيز ايجاد 2/5 ميليون شغل ديگر را محقق 
ــد. رئيس جمهور همچنين به گاليه مردم مبني بر باال بودن  كن
ميزان آورده اوليه در طرح مسكن مهر استان اشاره و اظهار كرد: 
اين موضوع در جلسه دولت مطرح شده و از وزير مسكن خواهيم 
ــت به گونه اي برنامه ريزي شود تا مردم بتوانند با حداقل  خواس

آورده از مزاياي طرح مسكن مهر بهره مند شوند.
امسال، هدفمندسازي يارانه ها تكميل مي شود

رئيس جمهور همچنين در جمع مردم شهرستان حاجي آباد 
ــال دولت هاي متوالي همواره  ــا بيان اين كه نزديك به 60 س ب
تمامي درآمد نفت را در بودجه ساالنه خود هزينه كرده اند، گفت: 
ــال اخير با تاسيس صندوق توسعه ملي دولت توانست  طي 2 س
ساالنه 20 درصد از درآمد نفتي كشور را براي ملت ذخيره كند.

ــژاد تصريح كرد: در حال حاضر 35 ميليارد دالر از  احمدي ن
درآمد نفتي كشور در صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري در 
كارخانجات، معادن، كشاورزي و ايجاد اشتغال ذخيره شده است 

كه مي توان با استفاده از آن اين بخش را رونق داد.
ــال كارهاي مهمي  رئيس جمهور با بيان اين كه دولت امس
ــال بايد اجراي هدفمندسازي يارانه ها  در پيش دارد، گفت: امس

تكميل شود.
احمدي نژاد  همچنين به شهرستان هاي بستك و بندر خمير 

رفت و در جمع مردم اين شهرستان ها صحبت كرد.

وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران در اطالعيه اي 
ــزرگ ترور و  ــبكه هاي ب ــه اعضاي يكي از ش ــالم كرد ك اع
خرابكاري رژيم صهيونيستي و تعدادي از هسته هاي حفاظت 

شده عملياتي آنها در كشور شناسايي و بازداشت شدند.
ــات، با انجام  ــط عمومي وزارت اطالع ــه گزارش رواب  ب
سلسله عملياتي در چند استان مرزي و مركزي كشور ضمن 
ــتي، گروهي از تروريست هاي  ــت اين شبكه تروريس بازداش
ــه و مزدوران همكاري كننده با آنها نيز بازداشت  جنايت پيش

شدند.
در بخشي از اطالعيه وزارت اطالعات آمده است: سلسله 
عملياتي كه در چند استان مرزي و مركزي كشور انجام شده 
ــت  هاي وابسته به رژيم صهيونيستي  و به بازداشت تروريس
ــات اطالعاتي - عملياتي  ــد، به دنبال ماه ها اقدام منتهي ش
ــورت گرفت و خون پاك «مصطفاي  ــده و متهورانه ص پيچي
ــن) انگيزه اي  ــهيد مصطفي احمدي روش ــت ايران» (ش مل
دوچندان به مجاهدان خاموش و بركتي مضاعف به اقدامات 
و پيگيري هاي آنها در مسير شناسايي شياطين و حتي كشف 
ــتاد منطقه اي صهيونيست ها در يكي از كشورهاي منطقه  س

و عوامل فعال در آن ستاد داد. 
ــته هاي عملياتي  اين اطالعيه مي افزايد: تعدادي از هس
ــده در حالي كه آماده انجام عمليات تروريستي  ــت ش بازداش
ــربازان بي نام و نشان ايران  ــاي س بودند، مورد ضربه رعد آس
ــتي آنها  ــه و از ماموريت هاي تروريس ــرار گرفت ــالم ق و اس

پيشگيري به عمل آمد.
ــت: از  ــود افزوده اس ــه خ ــات در اطالعي وزارت اطالع
ــنگين  ــدگان، مقادير قابل توجهي بمب هاي س بازداشت ش
ــري و صدا  ــالح هاي كم ــل و س ــاده انفجار، انواع مسلس آم
ــر ابزارآالت  ــي، مخابراتي و ديگ ــن، تجهيزات نظام خفه ك

تروريستي كشف و ضبط شده است.
ــت مالحظات  ــد: ضرورت رعاي ــن اطالعيه مي افزاي اي
ــات ايذايي احتمالي از  ــازي امكان عملي امنيتي و محدودس
جانب دشمن صهيونيستي ايجاب مي كند كه اطالعات بيشتر 
ــت هاي دستگير شده، ماموريت هاي  پيرامون تعداد تروريس
آنها، وسايل و ابزار مكشوفه، پايگاه منطقه اي شناسايي شده 
ــتي در انجام اقدامات جنايتكارانه  و حاميان رژيم صهيونيس

تروريستي به زمان مناسبي در آينده موكول شود.

 همزمان با قطعي شدن زمان و مكان مذاكرات هسته اي 
ــركت كننده در اين دور از  ــورهاي ش ايران و گروه 1+ 5، كش
گفت وگوها كه در استانبول برگزار خواهد شد، نماينده خود را 

براي حضور در اين نشست،  معرفي مي كنند.
ــوان يكي از اعضاي 5+1  ــن خصوص چين به عن در همي
ــور در مذاكرات  ــاون وزارت خارجه اين كش ــالم كرد مع اع

استانبول شركت مي كند. 
ــنا، ليو وي مين، سخنگوي وزارت خارجه  به گزارش ايس
ــرد. در بيانيه  ــر را اعالم ك ــار بيانيه اي اين خب ــن با انتش چي
ــرگيري مذاكرات  ــت: ازس وزارت امور خارجه چين آمده اس

ــل تالش هاي فراوان همه  حاص
ــاده  طرف هاي ذي ربط بوده و س

به دست نيامده است.
ــا تاكيد بر  ــن همچنين ب چي
ــا توجه به تالش هاي  اين كه «ب
ــتمر بايد از اين فرصت براي  مس
حل اختالف ها به خوبي استفاده 
ــدواري كرد بين  ــود؛ ابراز امي ش
ايران و گروه 1+5 گفت و گوهاي 
سازنده اي انجام شود و طرفين از 
خود انعطاف پذيري نشان دهند.

ــه چين در بخش  ــخنگوي وزارت خارج ليو وي مين، س
ــه افزود: چين از همه طرف ها مي خواهد  ديگري از اين بياني
ــه را ايجاد كنند و  ــه گام اعتماد دوجانب ــند، گام ب ــور باش صب
موضوع هسته اي ايران را به طور مناسب با يك راه حل جامع 

و بلندمدت حل كنند.
ــفيد نيز از ايران خواست گام هاي  ــوي ديگر كاخ س از س
ــته اي بردارد. اين درخواست  ــي در زمينه  برنامه هس ملموس
ــران بارها تاكيد  ــود كه ته ــرايطي مطرح مي ش آمريكا در ش
كرده اين كاخ سفيد است كه بايد در ابتدا گام هاي محسوسي 

در خصوص اعتمادسازي بردارد.
ــپ جي كارني،  ــزارش داد: فيلي ــه گ ــزاري فرانس خبرگ

ــتانه  ــا، رئيس جمهور آمريكا در آس ــخنگوي باراك اوبام س
مذاكرات گروه 1+5 با ايران به خبرنگاران گفت: ما در پي آن 
هستيم كه اين گفت وگوها فضايي سازنده را براي پيشرفتي 

ملموس فراهم كند.
گمانه هاي گري سيك درباره محتواي نشست 

ــاور سابق شوراي عالي  ــيك، مش در همين حال گري س
امنيت ملي آمريكا خاطرنشان كرد:  غرب مي داند در مذاكرات 

فقط موضوع هسته اي بررسي نمي شود.
ــان كرد: غربي ها  ــا فارس،   خاطرنش ــو ب وي در گفت وگ
مي خواهند كه ايران غني سازي 20 درصد اورانيوم را متوقف 
ــزان اورانيوم با درصد  كند و مي
ــل  ــد را تحوي ــاي 20 درص غن

بدهد.
گري سيك ادامه داد: سوال 
اصلي و پاسخ داده نشده اين است 
كه در قبال اين انتظارات، ايران 
چه مطالباتي دارد؟ البته ايران از 
ــي تمايل به رفع تحريم ها  طرف
ــا اين موضوع هنوز  نيز دارد، ام
بررسي نشده است. نمي دانم كه 
آيا آمريكايي ها به اين موضوع 
ــد پرداخت يا نه، چرا كه كنگره هم بايد رفع تحريم ها  خواهن

را بررسي كند.
تعطيلي فردو در دستور كار نيست

در همين حال كاظم جاللي، سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: ايران در مذاكرات 

با 1+5 روي داشته هاي هسته اي اش معامله نمي كند.
ــه ديروز مجلس، درباره احتمال  ــيه جلس جاللي در حاش
توقف غني سازي يا تعطيلي سايت هاي هسته اي يادآور شد: 
ــت و اگر قرار بود  ــتور كار نيس اين موضوع به هيچ وجه در دس
ــالمي سايتي را تعطيل يا غني سازي را متوقف  جمهوري اس

كند، نيازي نداشت اين قدر مقاومت و پافشاري كند.

بازداشت اعضاي يك شبكه خرابكاري رژيم صهيونيستي در ايران

اميدواري چين براي سازنده بودن مذاكرات هسته اي 1+5 با ايران 

طرح دوفوريتي براي تغيير شيوه سوال از رئيس جمهور
در صورت موافقت با اين طرح راهكارهاي جديدي براي استيضاح رئيس جمهور طراحي مي شود
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رايزني ها درخصوص استيضاح  
همچنان ادامه دارد

در حالي كه هيات رئيسه مجلس روز يكشنبه آينده را روز 
استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مشخص كرده، اما 
شواهد و رايزني ها حاكي از آن است كه احتمال برگزاري اين 

درخواست در صحن علني بسيار كمرنگ است.
ــا  عبدالرض ــتيضاح  اس ــم»،  «جام ج ــزارش  گ ــه  ب
ــعيد مرتضوي به سمت  ــالمي به دليل انتصاب س شيخ االس
ــات  ــل صندوق تامين اجتماعي، همچنان در جلس مديرعام
ــات دولت در حال  ــان نمايندگان و اعضاي هي ــترك مي مش

بررسي است.
ــران و يكي از  ــت، نماينده ته ــين نجاب ــا به گفته حس بن
ــددي ميان  ــات متع ــتيضاح وزير، جلس ــدگان اس امضاكنن

نمايندگان و سعيد مرتضوي در حال برگزاري است.
وي با اشاره به اين كه مرتضوي حكميت احمد توكلي را 
ــات همچنان در ساختمان مركز پژوهش ها  پذيرفته و جلس
ــم» گفت: بنا به تقاضاي  ــت به «جام ج در حال برگزاري اس
ــات با حضور احمد توكلي و  ــعيد مرتضوي قرار شده جلس س
ــود تا  ــتيضاح) برگزار ش عليرضا زاكاني (يكي از طراحان اس
ــتندات آن ارائه شده  ــت اين استيضاح و مس داليل درخواس
ــردازد. نجابت با  ــتندات خود بپ ــوي هم به ارائه مس و مرتض
ــان دو طرف برگزار  ــه مي ــان اين كه تاكنون چندين جلس بي
ــريع تر حل  ــاله هرچه س ــده، اظهار اميدواري كرد كه مس ش

و فصل شود.
ــده  ــرد، نماين ــن ابوترابي ف ــر محمدحس ــوي ديگ از س
ــالمي نيز در  ــوراي اس ــاون قوانين مجلس ش ــن و مع قزوي
ــبت به اين كه  ــو با خبرنگاران با اظهار اميدواري نس گفت وگ
ــتيضاح كنندگان وزير، به دنبال جلسات مذاكره با دولت  اس
ــتند، گفت: اميدوارم مسير يك تصميم قابل دفاع هموار  هس

شود تا شاهد چالش جديد در مجلس نباشيم.

سفير تركيه: با تحريم هاي يكجانبه 
در خصوص ايران مخالفيم 

ــفير تركيه در تهران با تاكيد بر اين كه اعمال تحريم ها  س
عليه ايران هيچ ثمري نمي تواند براي مذاكرات ايران و گروه 
1+5 داشته باشد، گفت: ما با تحريم ها بخصوص تحريم هاي 

يكجانبه موافق نيستيم.
ــان كرد: برخي  ــنا،  اميت يارديم خاطرنش به گزارش ايس
ــران را تهديد  ــتي، اي ــي و رژيم صهيونيس ــورهاي غرب كش
ــت و  ــران عضو ان .پي .تي اس ــي كه اي ــد؛ در صورت مي كنن
ــاس اين پيمان مي تواند برنامه صلح آميز هسته اي اش  براس

را ادامه دهد.  

دستيابي به فناوري ساخت بالگرد 
جانشين فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي 
ــاره به دستيابي به فناوري ساخت بالگرد در كشور  ايران با اش
ــت و  گفت: نيروي زميني ارتش، هم قادر به توليد بالگرد اس

هم كار تعمير و نگهداري را انجام مي دهد.
ــرث حيدري افزود:  ــرتيپ كيوم به گزارش ايرنا ، امير س
ــامانه هاي بالگرد 209 كبرا  توانمندي هاي نيروي  ارتقاي س

زميني ارتش را نشان مي دهد. 

احمدي نژاد: 


