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  تعليق مرتضوي
 نشانه قاطعيت دستگاه قضا

دادستان كل كشور در واكنش به ادعاي اخير احمد شهيد 
ــيدگي به  ــتگاه قضايي ايران براي رس ــاره عدم عزم دس درب
ــعيد مرتضوي دادستان سابق تهران گفت: تعليق  اتهامات س
ــان از عزم  ــكيل پرونده براي وي نش قضايي مرتضوي و تش

قوه قضاييه در رسيدگي به اتهامات وي دارد.
حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي در گفت وگو 
ــتگاه قضايي دوست نداشت  ــايت قانون افزود: اگر دس با س
ــخص شود، پس چرا وي را  ــيدگي به اتهامات اين ش وارد رس
ــكيل پرونده داد و  ــمت قضايي تعليق كرد و براي او تش از س
حتي با وجود اين كه دادسرا قرار منع تعقيب صادر كرد،  دادگاه 
ــرا  ــيدگي مجدد به دادس اين قرار را لغو و پرونده را براي رس

اعاده كرده است.

درخواست عراق از شوراي امنيت 
براي اخراج منافقين 

ــتار كمك شوراي امنيت سازمان ملل  دولت عراق خواس
ــتي منافقين از  ــراي اخراج عناصر گروهك تروريس متحد ب

خاك اين كشور شد.
ــبكه خبري العالم، حامد  ــه گزارش فارس و به نقل از ش ب
البياتي در نشست شوراي امنيت درباره موضوع عراق گفت: 
با همكاري تيم سازمان ملل در عراق و كمك مارتين كوپلر، 
ــازمان ملل، عراق توانست 1200 عنصر  نماينده دبيركل س
ــه اردوگاه ليبرتي در نزديك  ــرف ب ــن را از اردوگاه اش منافقي
ــوراي  فرودگاه بغداد منتقل كند. وي افزود: دولت عراق از ش
ــر اين گروهك  ــاره انتقال همه عناص ــت درب امنيت خواس
ــورهاي ديگر كمك كند. نماينده عراق  ــتي به كش تروريس
ــراق نمي تواند به اين عناصر اجازه  ــازمان ملل گفت: ع در س
دهد كه در خاك اين كشور بمانند، زيرا اين امر مغاير با قانون 

اساسي عراق است.

 چامسكي: شهروندان عرب با
 ايران هسته اي احساس امنيت مي كنند 
ــنفكر  ــكي، روش ــت: نوام چامس خبرگزاري فارس نوش
ــهروندان  ــت كه اكثريت ش يهودي آمريكايي بر اين باور اس
عرب، از اين كه ايران صاحب سالح هسته اي باشد، احساس 

امنيت بيشتري مي كنند.
چامسكي تصريح كرد: به رغم آنچه ديكتاتورهاي عربي 
مي گويند، مردمان عرب خاورميانه اياالت متحده و اسرائيل 
ــت كه  ــي خود مي دانند. به همين خاطر اس ــمنان اصل را دش
ــالح هسته اي  اكثريت اعراب از اين كه حتي ايران صاحب س
شود، امنيت بيشتري را احساس مي كنند. چامسكي در حالي 
ــمي  اين اظهار نظر را بر زبان مي آورد كه ايران در مواضع رس
ــالح  ــت كه هيچ گاه اراده توليد س خود بارها اعالم كرده اس
ــنجي هايي كه  ــته اي را نخواهد كرد با اين حال، نظرس هس
چامسكي به آن استناد مي كند، نشان مي دهد كه ايران از چه 

جايگاهي در ميان مردمان عرب برخوردار است.

ايران، سلطان دزدان دريايي را اسير كرد
خبرگزاري مهر به نقل از يك رسانه خبري غربي با اشاره 
ــومالي در  ــي ايران با دزدان دريايي س ــه نبرد نيروي درياي ب
ــي از خطرناك ترين آنها  ــت يك ــته، از بازداش روزهاي گذش

ملقب به سلطان دزدان دريايي خبر داد.
ــي ايران در نبرد  ــزارش واير دات كام، نيروي درياي به گ
ــراي آزاد كردن يك  ــا دزدان دريايي ب ــد روز قبل خود ب چن
ــتي چيني، موفق به دستگيري محمد گاراد شد. بنابراين  كش
گزارش، گاراد يكي از خطرناك ترين دزدان دريايي سومالي 

و شناخته شده ترين آنهاست.

ادعاي بازداشت 2تبعه روس در ايران
ــيه  ــاني و مطبوعات وزارت خارجه روس اداره اطالع رس
اعالم كرد 2 تبعه اين كشور كه در شركت اكتشافي «زركوه» 

كار مي كنند، در تهران بازداشت شده اند.
ــتي، الكساندر لوكاشويچ  به گزارش ايلنا و به نقل از نووس
ــيه طي بيانيه اي اعالم كرد  ــخنگوي وزارت خارجه روس س
هفته گذشته عده اي از كارمندان شركت اكتشافي زركوه كه 
ــيه هستند،  ــين و روماننكو تبعه روس 2 نفر از آنها به نام كايس
در تهران بازداشت شده اند. اين ادعا تاكنون از سوي مقامات 

كشورمان تاييد نشده است.

 ورود صداي ملت 
با 4 كانديدا در انتخابات

يك عضو تشكل انتخاباتي صداي ملت با بيان اين كه اين 
گروه با 4 كانديدا در دور دوم انتخابات حضور پيدا مي كند، از 
احتمال ائتالف تشكل انتخاباتي راه ملت با 2جبهه ايستادگي 
ــه دوم انتخابات  ــركت در مرحل ــالمي براي ش و بصيرت اس

مجلس نهم خبر داد.
ــان اين كه  ــن غفوري فرد با بي ــنا، حس ــزارش ايس به گ
ــكل انتخاباتي صداي ملت متشكل از  ــت 4 نفره تش فهرس
مطهري، محجوب، جلودارزاده و خودش است، گفت: صداي 
ــت در مرحله اول انتخابات مجلس نهم با 16 كانديدا وارد  مل
ــت  ــد و اكنون نيز در دومين مرحله با فهرس عرصه رقابت ش

4نفره اش در مرحله دوم شركت مي كند.

ورود اصالح طلبان به انتخابات آينده 
 يك عضو حزب اعتماد ملي پيش بيني كرد اگر خاتمي در 
محوريت جريان اصالح طلبي قرار بگيرد، آنها مي توانند خود 
ــازي و با كانديداي حداقلي وارد  را براي انتخابات آينده بازس

رقابت براي رياست جمهوري 92 شوند. 
محمدرضا خباز در گفت وگو با مهر افزود: خاتمي بايد نقش 
ــازي و حضور مجدد به  محوريت اصالح طلبان را براي بازس
ــفند، باب  عهده بگيرد، چرا كه حضور خاتمي در انتخابات اس
ــت مجددش به  جديدي را در جريان اصالحات براي بازگش
ــام نيز كمك كند  ــاز كرد؛ بنابراين اگر نظ ــت ب صحنه سياس
ــت  ــك بازي و رقابت جدي در جامعه براي انتخابات رياس ي
جمهوري شكل خواهد گرفت.  اين نماينده مجلس گفت: در 
حال حاضر در جريان اصالحات چهره اي مناسب جز خاتمي 
ــود ندارد، لذا اگر خاتمي بيايد  ــازي اين جريان وج براي بازس
اصالح طلبان مي توانند تا انتخابات رياست جمهوري ترميم 
شوند، چرا كه حضور در صحنه وظيفه ديني و سياسي ماست 

تا فضاي همدلي و سازندگي در كشور حفظ شود.

سايه خبر

ــته اي پيش رو ميان ايران و 5  اهميت گفت وگوهاي هس
عضو دائم شوراي امنيت به عالوه آلمان به قدري زياد است 
ــالمي نيز به اين امر  ــوراي اس كه حتي نمايند گان مجلس ش
ــتند با  ــان داده و در بيانيه اي از گروه 1+ 5 خواس واكنش نش
تغيير سياست تقابل به تعامل، به روند جاري عليه برنامه هاي 

هسته اي كشورمان پايان دهند. 
ــه امضاي 204  ــم»، اين بيانيه كه ب ــه گزارش «جام ج ب
ــته اي رسيده بود، ديروز  نماينده مجلس درباره مذاكرات هس

در صحن علني قرائت شد.
ــد: «جمهوري  ــن بياينه تصريح كردن ــدگان در اي نماين
ــالمي ايران با عنايت الهي و رهبري داهيانه مقام معظم  اس
ــرار دارد كه به رغم همه اقدامات غير  ــرايطي ق رهبري در ش
ــران از صدور  ــت بزرگ اي ــورت گرفته عليه مل ــي ص قانون
ــه اي، با قدرت و  ــه تا تحريم هاي فراقطعنام ــه گرفت قطعنام
ــي و مقررات آژانس  ــت در چارچوب عهدنامه ان پي ت قاطعي
ــود در عرصه فعاليت هاي  ــرژي اتمي به راه خ ــي ان بين الملل
ــه عنوان واقعيتي  ــته اي ادامه داده و امروز ب ــح آميز هس صل
ــرفته صلح آميز  ــكار ناپذير در جهان، داراي توانمندي پيش ان

هسته اي است.»
ــع از تيم  ــا حمايت قاط ــن ب ــده همچني ــن 204 نماين اي
ــته اي ملت ايران در اجالس روز  مذاكره كننده از حقوق هس
ــنبه، افزودند: پيام ما به عنوان نمايندگان ملت بزرگ ايران  ش
ــن اين واقعيت  ــت كه با پذيرفت ــورهاي 1+5 اين اس به كش
غيرقابل انكار و پذيرفته شده در چارچوب عهدنامه ان پي تي 
ــت تقابل به تعامل، نقطه پاياني بر روند جاري  و تغيير سياس

بگذارند و وضع را در مسير عادي خود قرار دهند.
ــت: نمايندگان ملت  ــده اس در پايان اين بيانيه تصريح ش
ــه در چارچوب  ــد صورت گرفت ــران عالوه بر تعه ــزرگ اي ب
ــام معظم رهبري،  ــه به نظر مق ــي تي با توج ــه ان پ عهدنام
ــالح هسته اي در همه كشورهاي جهان  مخالفت خود را با س

اعالم مي كند و از كشورهاي 1+5 قويا مي خواهد خلع سالح 
اتمي جهان را هرچه سريع تر آغاز كند.
جليلي: ابتكارات جديد داريم

ــورمان  ــوراي عالي امنيت ملي كش ــالوه بر آن دبير ش ع
ــرد ايران آماده  ــتانبول تاكيد ك ــتانه مذاكرات اس هم در آس

گفت وگوهاي موفق روبه جلو براي همكاري است.
ــكارات جديد ايران در  ــعيد جليلي همچنين از ارائه ابت س
ــار  ــرات پيش رو خبر داد و با تاكيد براين كه راهبرد فش مذاك
ــزود: آماده  ــت، اف ــته اس ــه ملت ما هيچ گاه نتيجه نداش علي

گفت وگوهاي موفق روبه جلو براي همكاري هستيم.
ــتي  ــته در نشس ــعيد جليلي روز گذش به گزارش مهر، س
ــري ابراز اميدواري كرد طرف مقابل نيز با همين رويكرد  خب
ــته  ــود تا اين دور از گفت وگوها نتايجي داش وارد مذاكرات ش

باشد كه اعتماد ملت ايران را جلب كند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: نمايندگان 
ــركت خواهند كرد  ــران با ابتكارهاي جديد در مذاكرات ش اي
ــورهاي 1+5 نيز با رويكردهاي سازنده وارد  و اميدواريم كش

گفت وگو شوند.
ــد:  ــخنان خود يادآور ش ــش ديگري از س ــي در بخ جليل
ــورهاي 1+5 نياز به زمان داشتند تا آمادگي الزم را براي  كش

گفت وگوها پيدا كنند.
ــتانبول، در  ــزود: در پايان گفت وگوهاي قبلي اس وي اف
ــخ به پرسشي كه زمان بعدي گفت وگوها چه وقت است  پاس
ــن مذاكرات مي تواند  ــد هم اكنون اي ــوي ايران گفته ش از س

ادامه داشته باشد.
جليلي با اعالم اين كه خوشبختانه ظرف يك سال گذشته 
ــرفت ها و اقتدار جمهوري اسالمي ايران  به ظرفيت ها، پيش
افزوده شده است، تاكيد كرد: روند بيداري اسالمي در منطقه، 
انسجام بيشتر و همبستگي ملي كه در انتخابات مجلس نهم 
بروز كرد، پيشرفت هاي علمي و فني در عرصه هاي مختلف 

ــوخت ظرفيت هايي ايجاد كرده كه  ــژه توليد صفحات س بوي
ــدار از حقوق  ــته بتواند با اقت ــت ايران بيش از گذش الزم اس

خود دفاع كند.
ــالمي  ــح كرد: اقتداري كه امروز جمهوري اس وي تصري
ــي و  ــتگي مل ــردم و همبس ــه اراده م ــي ب ــران دارد متك اي
ظرفيت هاي مادي و معنوي كشور و بويژه دانشمندان شهيد 
ــور و حقوق  ــتوانه بزرگ قدرت كش ــته اي است كه پش هس
ــتند. دبير شوراي عالي امنيت ملي  هسته اي ملت ايران هس
اين ظرفيت ها و فرصت هاي ايجاد شده را يك فرصت بزرگ 
براي همكاري ها دانست و گفت: تجربه 33 ساله نشان داده 
ــت ايران هيچ گاه نتيجه  ــار عليه مل زبان تهديد و راهبرد فش
ــت بلكه چنين رفتاري موجب جديت بيشتر ملت  نداشته اس
ــود و آنچه مي تواند در مناسبات با ايران موفق باشد،  ما مي ش

راهبرد گفت وگوـ  همكاري است.
لندن: ما هم آماده ايم

ــس در امور  ــر خارجه انگلي ــر، معاون وزي ــوي ديگ از س
ــتانبول با  ــت 1+5 با ايران در اس ــتانه نشس خاورميانه در آس
ــتفاده صلح آميز از انرژي هسته اي  اذعان به حق تهران در اس
ــد كرد: دور جديد مذاكرات با ايران فرصتي واقعي براي  تاكي

پيشرفت مثبت تلقي مي شود.
آليستر بيرت در جمع خبرنگاران در لندن افزود: دور جديد 
ــود، فرصتي واقعي  مذاكرات با ايران كه بزودي برگزار مي ش
ــمار  ــته اي بش ــرفت مثبت در موضوع هس براي تحقق پيش
ــرت تاكيد كرد: اين مذاكرات آمادگي ايران براي  مي رود. بي
ــي جزئيات و ماهيت برنامه هسته اي اش را آن گونه كه  بررس

اخيرا به آن تعهد كرده، نشان مي دهد.
ــه همراه ديگر  ــي افزود: لندن ب ــد انگليس اين مقام ارش
كشورهاي گروه 1+5 آمادگي شان را براي برداشتن گام هاي 
مثبت در زمينه يافتن راه حلي كه مورد رضايت همه طرف ها 

باشد، اعالم كرده اند.

حمايت  204 نماينده از تيم مذاكره كننده ايراني
جليلي: نمايندگان ايران با ابتكارات تازه در مذاكرات آينده شركت مي كنند ديروز رايزني هاي كوفي عنان، نماينده ويژه سازمان ملل و 

ــوريه با مقامات ايراني در حالي صورت  اتحاديه عرب در امور س
گرفت كه دولتمردان كشورمان بر اين امر تاكيد داشتند تا زماني 
كه دخالت هاي خارجي در سوريه ادامه داشته باشد، اين كشور 
ــيد و تغييرات در سوريه بايد توسط دولت  به آرامش نخواهد رس

دمشق اعمال شود.
ــوريه از اواسط مارس 2011 صحنه ناآرامي ها بوده است  س
ــورهاي غربي،  ــوريه و كش و در حالي گروه هاي مخالف در س
ــوريه را به نيروهاي مسلح اين كشور  تلفات در ناآرامي هاي س
نسبت مي دهند كه دمشق، شورشيان و خرابكاران و همچنين 
گروه هاي مسلح را عامل خشونت هاي خونين اين كشور مي داند 

و تاكيد مي كند اين ناآرامي ها از خارج سازماندهي مي شود.
در همين حال همزمان با تشديد ناآرامي ها در سوريه، كوفي 
ــوريه با  ــازمان ملل و اتحاديه عرب در س عنان، نماينده ويژه س
ــق خواستار پايان دادن  ارائه طرح صلح 6 ماده اي به دولت دمش
به درگيري ها در اين كشور شد. اين طرح كه بايد از امروز به طور 
ــت براي پايان دادن به  ــود، عالوه بر درخواس ــمي اجرا ش رس
ــور عربي، آتش بس، دسترسي دادن به  خشونت ها در اين كش
ــان و بشردوستانه و گفت وگوي سياسي  آژانس هاي كمك رس

بين دمشق و مخالفان را دربر مي گيرد.
در اين ميان اگرچه دولت سوريه با پذيرش طرح صلح عنان 
خواستار تضمين كتبي مخالفان براي زمين گذاشتن سالح ها 
شد، ولي اين خواسته با پاسخ منفي مخالفان روبه رو شد و از اين 
رو كماكان بحران سوريه پابرجا مانده است. در چنين شرايطي، 
ــدار با مقامات  ــت و در دي ــفر كرده اس ــي عنان به ايران س كوف
كشورمان ابراز اميدواري نموده كه ايران بخشي از راه حل بحران 
سوريه باشد. در اين سفر، دبيركل سابق سازمان ملل در حاشيه 
ــفر استاني هيات دولت به هرمزگان، با محمود احمدي نژاد،  س
ــالن تشريفات فرودگاه قشم، ديدار و  رئيس جمهور در محل س
گفت وگو كرد كه به نظر مي رسد مهم ترين محورهاي مذاكرات 
احمدي نژاد و كوفي عنان در اين ديدار، بررسي مسائل منطقه اي 

و بين المللي بويژه مسائل مربوط به سوريه باشد.
پايبندي همه طرف ها به قواعد دموكراسي

ــفر 2 روزه همچنين كوفي عنان در تهران با سعيد  در اين س
ــوراي عالي امنيت  جليلي، نماينده مقام معظم رهبري و دبير ش
ــا وي گفت وگو كرد و  ــوريه ب ــي ديدار و درباره تحوالت س مل
كنفرانسي خبري با حضور علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه 

داشت.
سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار با كوفي 
عنان تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران معتقد است، ماموريت 
ــازمان ملل در صورتي موفقيت آميز خواهد بود كه با  نماينده س
واقعيت هاي آن كشور منطبق باشد و همه طرف ها را به پايبندي 

عملي به قواعد دموكراسي ملتزم كند.  
ــاالري در رويكرد تهران در  ــاره به جايگاه مردم س وي با اش
ــي گفت: ايران همواره بر  ــال تحوالت منطقه اي و بين الملل قب
حل و فصل مسالمت آميز مساله سوريه بر مبناي خواست مردم 

اين كشور و بدون دخالت خارجي تاكيد كرده است.
ــوراي عالي امنيت ملي با اشاره به  ــي ديگر، دبير ش در بخش
اين كه راه حل مساله سوريه بايد مبتني بر 2 مرحله باشد، گفت: 
در مرحله نخست سازوكاري طراحي شود كه گروه هاي مسلح 
ضددولت سوريه و كشورهايي را كه با كمك هاي لجستيك و 
تسليحاتي درصدد ايجاد منطقه حائل هستند، به توقف خشونت 
ــازد و در  و درگيري و همچنين برقراري ثبات و امنيت پايبند س
ــازوكاري طراحي شود كه انتخابات آزاد پارلماني  مرحله دوم س
ــي اصالح شده اين كشور در موعد مقرر  ــاس قانون اساس براس
ــاس آن، دولت منتخب برآمده از پارلمان تشكيل  برگزار و براس
ــود. در اين ديدار، همچنين كوفي عنان ضمن ارائه گزارشي  ش
از ماموريت خود با تاييد نظرهاي دبير شوراي عالي امنيت ملي 
كشورمان، بر لزوم رفع ابهامات موجود در طرح خود تاكيد كرد.

ــرد: يكي از موانع اصلي موفقيت اين طرح آن  وي اظهار ك

است كه برخي كشورها درصدد تغيير رژيم در سوريه هستند كه 
اين امر با ماموريت من و هدف سازمان ملل در تضاد است.

كوفي عنان با استقبال از پيشنهاد جمهوري اسالمي ايران 
ــي، آن را راه حل  براي پايبندي همه طرف ها به قواعد دموكراس

اساسي براي سوريه خواند.
مخالفت ايران با مداخله خارجي در سوريه 

ــي، وزير امور خارجه و  ــدار و گفت وگو با علي اكبر صالح دي
ــركت در نشست خبري مشترك با وي، از ديگر برنامه هاي  ش

كوفي عنان در سفر به ايران بود.
ــترك وزير خارجه كشورمان بار  در اين نشست خبري مش
ــوريه  ديگر مخالفت ايران را با مداخله خارجي در امور داخلي س
اعالم و تصريح كرد: هر تغييري در سوريه بايد توسط دولت اين 

كشور انجام شود. 
صالحي، عنان را شخصيت شناخته شده بين المللي خواند و 
با بيان اين كه وي دوستان فراواني از جمله وزراي خارجه سابق 
ايران دارد، به مسووليت كنوني عنان در موضوع سوريه اشاره كرد 
و گفت: تمام تالش عنان اين است كه اين موضوع را به صورتي 
ــائبه اي از طرفداري و جانبداري از يك  مديريت كند كه هيچ ش
طرف يا طرف ديگر در آن مشاهده نشود. وي به گفت وگوهايش 
با عنان پرداخت و با اشاره به تاكيد مجدد كوفي عنان بر رعايت 
ــوريه اظهار كرد:  عنان پيشنهادي  بي طرفي در حل موضوع س
ــت كه مورد توافق اين كشور قرار  ــوريه داش 6 بندي در مورد س
گرفته و وي درصدد است اين پيشنهادها را عملياتي كند. البته 
براي عملياتي شدن اين پيشنهاد همه بايستي با حسن نيت و در 

جهت عملياتي شدن طرح همكاري كنند.
ــي با ذكر اين نكته كه جمهوري  ــتگاه ديپلماس رئيس دس
اسالمي ايران بارها مواضع خود را نسبت به سوريه اعالم كرده، 
اظهار كرد: به اعتقاد ما مردم سوريه مثل ساير كشورهاي ديگر 
ــزاب، آزادي انتخابات و...  ــوق از جمله آزادي اح ــي حق از تمام
ــرد: البته ما اعالم كرديم كه مخالف  ــد. وي اظهار ك برخوردارن
دخالت در امور داخلي كشورها از جمله سوريه هستيم و اگر هر 
تغييري در سوريه قرار است رخ بدهد، بايد توسط دولت سوريه 
ــود. كما اين كه دولت سوريه و شخص بشار اسد، قول  انجام ش
تغييرات و پاسخگويي به خواسته هاي مردم از جمله بازنگري در 

قانون اساسي،  تعدد احزاب،  انتخابات آزاد و... را داده است.
ــورمان افزود:  بايد به دولت سوريه فرصت  وزير خارجه كش
ــود كه اين تغييرات به طور طبيعي در داخل سوريه  الزم داده ش
توسط حكومت اين كشور و تحت رهبري بشار اسد انجام شود. 
وي افزود:  اين مختصر اختالفي است كه ممكن است ما (ايران) 
با برخي كشورهاي ديگر در منطقه و غرب داشته باشيم. شايد 
ــت و مي خواهند تغييرات را به  ــاد آنها به گونه اي ديگر اس اعتق

سبك ديگري مشاهده كنند.
ــتگاه ديپلماسي خاطرنشان كرد: خوشحاليم كه  رئيس دس
ــن راس حكومت و تغيير  ــنهاد عنان، هيچ بحثي از رفت در پيش
ــت؛ بلكه بحث اين است كه طرفين  ــوريه نيس حكومت در س

گفت وگو كرده و مجال الزم براي تغييرات داده شود.
ــيوه  ــا به عنان گفتيم تا زماني كه با اين ش ــه داد: م وي ادام
ــتيم و اميدواريم با  ــتيبان طرح هاي او هس ــل مي كند، پش عم
ــاهد رفع مشكل در سوريه باشيم  همت وي در آينده نزديك ش
و مردم و مخالفان و حكومت با همديگر بنشينند و مسائل را به 
ــوريه در آينده وارد يك بحران  گونه اي حل و فصل كنند كه س
ــود؛ چراكه اگر اين گونه شود، آثار مخربي بر  خأل حكومتي نش
ــت. نماينده ويژه  كل منطقه دارد كه هيچ كس خواهان آن نيس
ــازمان ملل در امور سوريه نيز با تاكيد بر ضرورت غيرنظامي  س
ــوريه خاطرنشان كرد: بايد در كنار يكديگر از  شدن موضوع س
فرآيند حل بحران سوريه حمايت و در اين مسير از حمايت ايران 
نيز تشكر مي كنيم. كوفي عنان گفت: خوشحالم كه ديدم ايران 
از طرح 6 ماده اي و تالش هاي سازمان ملل در اين راستا بسيار 
حمايت مي كند و بسيار مهم است كه ما طرحي را پيدا كنيم كه 

خشونت هاي جاري در سوريه پايان داده شود.

مذاكرات فشرده عنان در ايران
صالحي: خوشحاليم كه در پيشنهاد عنان، هيچ بحثي از تغيير حكومت سوريه نيست

ــوه قضاييه با تاكيد بر اين كه هيچ تضميني باالتر از  رئيس ق
استناد به سخنان رهبر معظم انقالب در زمينه عدم تمايل ايران به 
توليد سالح هسته اي وجود ندارد، گفت: مطابق نظر رهبر معظم 
انقالب به كارگيري و توليد سالح هسته اي از نظر نظام اسالمي 
حرام است و اين مساله قبال هم از سوي ايشان اعالم شده است.

به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهللا آملي الريجاني 
در جلسه ديروز مسووالن عالي قضايي، با اشاره به اظهارنظرهاي 
برخي مسووالن كشورهاي غربي درخصوص تالش ايران براي 
ــتار توجه و شناخت آنان از  ــالح هسته اي خواس ــتيابي به س دس
ــالمي ايران شد و گفت:  جايگاه ولي فقيه در نظام جمهوري اس
ــتند بايد بدانند وقتي  ــور ها اگر به دنبال بهانه جويي نيس اين كش
ــالح هسته اي  كه رهبر معظم انقالب مي فرمايند ما به دنبال س
نيستيم و به كارگيري آن را حرام مي دانيم، سخن ايشان باالترين 
تضمين است، چرا كه اين سخنان از سوي كسي مطرح مي شود 
ــياري از مسلمين دنياست و تمام  ــي بس كه مرجع ديني و سياس
ــان انجام  ــالمي ايران نيز زير نظر ايش قواي نظام جمهوري اس

وظيفه مي كنند.
قانون قبلي مجازات اسالمي، به قوت خود باقي است

ــخنان خود با ابراز  ــس قوه قضاييه در بخش ديگري از س رئي
ــبت به ابالغ هرچه زودتر قانون مجازات اسالمي  اميدواري نس
ــالغ قانون جديد، قانون قبلي  ــالم كرد: تا تصويب نهايي و اب اع

مجازات اسالمي به قوت خود باقي است.

ــه به لحاظ برخي  ــاره به اين ك ــت اهللا آملي الريجاني با اش آي
ــده  ــالمي هنوز ابالغ نش ايرادات جزئي قانون جديد مجازات اس
ــت، گفت: از آنجا كه مهلت اجراي قانون مجازات اسالمي تا  اس
پايان سال 90 بود و هنوز قانون جديد به تصويب نرسيده با كسب 
ــت اجرايي دارد و  ــازه از رهبر معظم انقالب قانون قبلي قابلي اج

محاكم مي توانند برحسب آن اقدام كنند. 
ــار اميدواري كرد  قانون جديد هرچه  رئيس قوه قضاييه اظه

سريع تر پس از تاييد نهايي شوراي محترم نگهبان ابالغ  شود.
آيت اهللا آملي الريجاني در ادامه سخنان خود به ديدار رئيس و 
اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام با رهبرمعظم 
ــن برنامه و  ــر لزوم توجه و تدوي ــاره كرد و با تاكيد ب ــالب اش انق
ــدن توصيه هاي رهبر معظم انقالب  ــكاري براي اجرايي ش راه
گفت: رهبر معظم انقالب در سخنان خود عالوه بر تبيين وظايف 
ــوارد و توصيه هاي  ــخيص مصلحت نظام، م قانوني مجمع تش
ــوي  مهمي نيز مطرح كردند كه اميدواريم به صورت جدي از س
مجمع عملياتي و اجرايي شود. رئيس قوه قضاييه از جمله وظايف 
ــام را حل اختالف ميان  ــخيص مصلحت نظ قانوني مجمع تش
ــوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي براساس تشخيص  ش
ــت و اظهار كرد: اين مساله در سخنان رهبر  مصلحت نظام دانس
معظم انقالب تاكيد شده و اعضاي مجمع بايد راهكاري در نظر 

بگيرند كه مصالح مورد نظر، روشن و داراي اهميت باشد.
آيت اهللا آملي الريجاني افزود: رهبر معظم انقالب به اين نكته 
ــاله كه آيا فالن  ــر همين مس ــاره فرمودند اگر در مجمع بر س اش
مصوبه مصلحت است يا نيست، اختالف نظر جدي وجود داشته 
ــد و في المثل از ميان اعضاي مجمع با اختالف 2 يا 3 راي در  باش
ــود؛ در اينجا ما نمي توانيم  ــم بودن اين مصلحت اختالف بش اه
ــت و اگر در خود مجمع كه  ــم كه اين مصلحت، محرز اس بگويي
مظهر خرد جمعي نظام است چنين اختالف اساسي اي پيش آمد، 

دشوار است بتوان آن را بر حكم شرعي اولي، مقدم ساخت.

رئيس جمهور گفت: دولت با اجراي برنامه مناسب، فضاي 
ــي ارز و طال را خواهد  ــه مردم از گران ــده ب ــل ش كاذب و تحمي
ــتفاده از اين فضا،  ــت تا مخالفان ديگر نتوانند با سوءاس شكس
ــه كام مردم  ــدي يارانه ها را ب ــراي طرح هدفمن ــيريني اج ش

تلخ كنند.
ــت جمهوري، محمود احمدي نژاد  ــايت رياس به گزارش س
ــتان  ــتان هاي اس ديروز در ادامه ديدارهاي خود با مردم شهرس
هرمزگان در جمع مردم شهرستان پارسيان، به برخي مخالفت ها 
ــتاي تداوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اشاره و بيان  در راس
ــت  كرد: يارانه اي كه دولت به مردم مي دهد حق عمومي آنهاس
ــد تا  ــس از اين يارانه ها بايد در جيب خودش باش ــهم هرك و س
ــفانه برخي ها  هرطور كه مي خواهد آن را مديريت كند، اما متاس
ــندند و مخالفت هايي با اين طرح مي كنند.   اين رويه را نمي پس
وي افزود: بازي گراني ارز و طال از جمله اين مخالفت ها بود كه 
ــدي يارانه ها ربط دادند كه در واقع هيچ ربطي  به قانون هدفمن

هم نداشت.
ــي براي پر  رئيس جمهور تاكيد كرد: يكي از كارهاي اساس
ــور اجراي طرح  ــردن فاصله ها و ايجاد جهش در آباداني كش ك
بزرگ هدفمندي يارانه هاست و دولت مصمم است با همراهي 
ــد. وي همچنين از  ــاي بعدي آن را نيز اجرايي كن ــت، گام ه مل
ــور مالياتي و بانكي  ــراي اصالح ام ــاي ديگر دولت ب برنامه ه
ــر داد. رئيس جمهور تالش براي اجراي عدالت را مبارزه اي  خب
ــنگين توصيف كرد كه بايد سنگر به سنگر در آن پيش رفت  س
ــاني كه سال ها با سوءاستفاده از امكانات عمومي و  و افزود:  كس

ــهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهند  برنامه هاي دولتي س
ــي همچون اجراي هدفمندي  ــا در برابر اجراي برنامه هاي يقين
يارانه ها كوتاه نمي آيند، اما يقينا هيچ قدرتي توان ايستادگي در 
برابر اراده يك ملت را ندارد و ملت ايران نشان داده است كه پاي 

حق خود ايستاده و بدخواهان ملت را پشيمان خواهد كرد.
 دشمنان دست از قلدري بردارند

رئيس جمهور در جمع مردم بندرلنگه هم خطاب به دشمنان 
ــت از رفتارهاي بي ادبانه و قلدرمابانه خود برداشته و  گفت: دس
ــخن بگوييد، زيرا زور، فشار و  با احترام و مودبانه با ملت ايران س

توهين عليه ملت ايران هرگز جواب نداده است.
ــتان ابوموسي نيز با بيان  احمدي نژاد در جمع مردم شهرس
اين كه برخي مباحث نظير نام خليج فارس موضوعاتي صريح و 
روشن است، گفت: برخي حقايق همچون خورشيد مي درخشند 
و نيازي به تكرار و تاكيد بر آنها نيست، از جمله نام خليج فارس 
كه همه اسناد تاريخي گواه بر اين است كه نام اين پديده طبيعي 
در طول تاريخ همواره خليج فارس بوده است. احمدي نژاد عامل 
فرهنگي و تمدني و حاكميت، قدرت و حكومت ماندگار و فراگير 
ــه عوامل نامگذاري پديده هاي طبيعي در طول تاريخ  را از جمل
عنوان كرد و افزود: در طول تاريخ پديده هاي طبيعي را با تمسك 
ــه فرهنگ و تمدن غالب يا متأثر از حكومت قدرتمند فراگير و  ب
ــر به هريك از اين دو  ــاز نامگذاري مي كردند كه اگ فرهنگ س
عامل تمسك جسته شود، درخواهيم يافت كه براي خليج فارس 
نامي جز اين در تاريخ نمي توانست انتخاب شود. رئيس جمهور  

ديروز به جزاير قشم و هرمز نيز سفر كرد.

رئيس قوه قضاييه: سخن رهبر معظم انقالب، باالترين تضمين است
مطابق نظر رهبري، توليد سالح هسته اي از نظر نظام اسالمي حرام است و اين مساله قبال هم از سوي ايشان اعالم شده است

احمدي نژاد: دولت، فضاي كاذب گراني ارز را مي شكند
در راه اجراي عدالت بايد سنگر به سنگر پيش رفت
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ــتيضاح رئيس جمهور كه  ــوال و اس طرح اصالح نحوه س
ــيده  دوفوريت آن با اكثريت قاطع نمايندگان به تصويب رس
ــت  ــا اختالف 2 راي نتوانس ــي كليات، ب ــود، هنگام بررس ب

تصويب شود.
ــرح دوفوريتي كه هنگام  ــزارش «جام جم»، اين ط به گ
ــد، با 130 راي  ــي كلياتش با اختالف 2 راي متوقف ش بررس
ــع از مجموع 197  ــف و 12 راي ممتن ــق، 17 راي مخال مواف
ــت آورد و  ــت نظر نمايندگان را به دس نماينده حاضر نتوانس
ــي خارج شد. اين راي نشان داد كه از تعداد 197  از دور بررس
ــركت كرده اند و  نماينده حاضر تنها 159 نفر در راي گيري ش

بقيه نمايندگان در اين راي گيري شركت نداشتند.
ــه به نمايندگان هنگام به راي  توجه ندادن هيات رئيس
ــه در خصوص نحوه  ــرح تغيير آيين نام ــتن بحث ط گذاش
ــا بيان اصالح  ــور و عنوان آن تنها ب ــوال از رئيس جمه س
ماده 197 آيين نامه داخلي مجلس از سوي يكي از اعضاي 
ــد كه پس از اين راي گيري تعدادي  ــه باعث ش هيات رئيس
ــرح و راي گيري اعتراض  ــبت به نحوه ط از نمايندگان نس

كنند.
ــه  ــس از آن كه جهانبخش محبي نيا، عضو هيات رئيس پ
ــن دوفوريتي را اعالم كرد و مخالفي براي صحبت  عنوان اي
درخصوص كليات اعالم آمادگي نكرد، اين دوفوريتي به راي 

گذاشته شد اما به تصويب نمايندگان نرسيد.
اعتراض به نحوه بيان دوفوريتي

ــوال از  ــي نحوه س ــات دوفوريت ــري كلي ــوه راي گي نح
ــر از نمايندگان با اعالم  ــد كه چند نف رئيس جمهور باعث ش

تذكراتي به هيات رئيسه نسبت به اين روند انتقاد كنند.
ــي از نمايندگان بود  ــمر  يك  محمدرضا خباز، نماينده كاش
ــنبه با راي بااليي با دوفوريت اين  كه گفت: مجلس روز سه ش
ــي ندانست و تاكيد كرد كه اين  طرح موافقت كرد و آن را سياس
ــت. خباز  ــت جمهوري نيس اصالحيه مربوط به اين دوره رياس
افزود: آقاي محبي نيا، عضو هيات رئيسه بايد عنوان كامل طرح 
ــبت به آن حضور ذهن پيدا  ــت مي كرد تا نمايندگان نس را قرائ

كنند.   
درخواست 50 نماينده براي بررسي مجدد طرح

پس از اين گفت وگو 50 نفر از نمايندگان مجلس درخواست 
بررسي مجدد اين طرح را به هيات رئيسه ارائه كردند و مجلس 

با آن موافقت كرد.
ــس مجلس گفت طبق  ــي الريجاني رئي ــا اين حال، عل ب
ــي مجدد طرح بايد 6 ماه ديگر در صحن علني  آيين نامه بررس
ــوال و  صورت گيرد. به اين ترتيب، عمال طرح اصالح نحوه س
ــتيضاح رئيس جمهور با توجه به پايان اين دوره مجلس در  اس

خرداد از دور رسيدگي خارج شد.

عامالن ترور مصطفى جنگى زهى طرح اصالح نحوه سوال و استيضاح رئيس جمهور متوقف شد
دستگير شدند

ــرور مصطفى  ــالم كرد: عامالن ت ــات اع وزارت اطالع
ــتان  ــتيز اس ــى از علماى فرهيخته و استكبارس ــى زه جنگ
ــتان و بلوچستان در عمليات برق آساى سربازان گمنام  سيس

امام زمان(عج) شناسايى و بازداشت شدند.
ــى وزارت اطالعات ديروز  ــه گزارش ايرنا، روابط عموم ب
ــت ها و  ــه اى اعالم كرد تاكنون 15 نفر از تروريس در اطالعي
ــته هاى پشتيبانى كننده اين اقدام تروريستى را بازداشت  هس

كرده است.
ــده است: اطالعات به دست  در اين اطالعيه تصريح ش
ــازمان منافقين  ــوم س ــان دهنده دخالت مثلث ش آمده نش
ــاى انحرافى متصل به  ــات)، گرايش ه ــى عملي (در طراح
ــتى)،  ــدور مجوز و انجام عمليات تروريس ــت (در ص وهابي
ــورهاى مرتجع منطقه تحت  ــاى مالى برخى كش  كمك ه
ــتى در اين اقدام  حمايت آمريكا،  انگليس و رژيم صهيونيس

تروريستى است.
ــنت شهر  ــهيد جنگى زهى، امام جمعه اهل س مولوى ش
ــك مركز شهرستان سرباز كه از حافظان و حاميان نظام  راس
ــالمى در منطقه و پيرو رهبر معظم انقالب بود،  جمهورى اس
ــال گذشته توسط تروريست ها در اين شهرستان  زمستان س

به شهادت رسيد.


