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 آمريكا: هنوز به كاهش تحريم ها 
فكر نمي كنيم  

ــد آمريكايي تاكيد كردند در حال حاضر به فكر  مقامات ارش
كاهش تحريم ها عليه ايران نيستند. در همين حال قانونگذاران 
اين كشور با وجود مثبت خوانده شدن مذاكرات استانبول، تحت 
فشار البي صهيونيست ها از تداوم تحريم ها عليه ايران سخن 
ــنا،  پس از آن كه علي  اكبر صالحي، وزير  گفتند. به گزارش ايس
ــت  ــور خارجه در اظهارات اخيرش گفته بود و ايران آماده اس ام
ــته اي در دور بعدي گفت وگوها در بغداد را   ــائل هس تمامي مس
ــا عليه ايران را  ــي كند كه غرب لغو تحريم ه در صورتي بررس
ــاز كند،  هيالري كلينتون همتاي آمريكايي وي اعالم كرد  آغ
ــارها عليه ايران را حفظ خواهد كرد.  آمريكا تحريم و ديگر فش
كلينتون با اشاره به اظهارات صالحي افزود: من به اقدام در برابر 
ــووليت اقدام  اقدام معتقدم، اما در اين مورد فكر مي كنم كه مس
ــان را نشان دهند.در همين  ــت تا جديت ش بر عهده ايراني هاس
ــناتور جمهوريخواه آمريكايي،  حال رويترز گزارش داد، چند س
ــفيد را براي تشديد تحريم ايران تحت فشار گذاشته اند  كاخ س
ــتند. از سوي ديگر رئيس  ــتار اقدامات شديدتري هس و خواس
ــت ها  دوره اي اتحاديه اروپا هم اعالم كرد: تا ايران به درخواس
درباره برنامه هسته   اي  اش عمل نكند، تحريم ها عليه اين كشور 

لغو نخواهد شد.

هشدار روسيه به اسرائيل
ــيه در ديدار با رئيس شوراي امنيت  وزير امور خارجه روس
ــتي بر مخالفت كشورش با تشديد مصنوعي  رژيم صهيونيس
وخامت اوضاع پيرامون ايران و هر نوع اعمال فشار، تحريم و 
بخصوص اقدام نظامي عليه اين كشور تاكيد كرد.  خبرگزاري 
ــرگئي  ــت ، س ــارس به نقل از پايگاه خبري راس بالت نوش ف
الوروف در ديدار با ياكوب آميدرور رئيس شوراي امنيت ملي 
ــتي تاكيد كرد: مقامات مسكو شديدا مخالف  رژيم صهيونيس
تشديد وخامت اوضاع پيرامون برنامه هسته اي ايران و هر نوع 

اقدام نظامي براي حل و فصل مسائل مربوط به آن هستند.

سخت ترين بخش اخراج منافقين؛ 
يافتن محلي براي استقرار 

نماينده سازمان ملل در عراق دشوارترين بخش از اخراج 
گروهك تروريستي منافقين از عراق  را پيدا شدن كشورهايي 
ــت. به گزارش فارس،  مارتين كوبلر  براي پذيرش آنها دانس
ــان اين فرقه  ــي به حامي ــو با مجله فارين پاليس در گفت وگ
ــتي گفت: انرژي خود را صرف حمله به سازمان ملل  تروريس
نكنيد و در عوض تالش كنيد دولت هاي خود را متقاعد كنيد 

تا اعضاي اين گروه تروريستي را در كشورتان بپذيرند.

آمادگي آلمان براي همكاري با ايران 
ــه ايران حق  ــا تاكيد بر اين ك ــور خارجه آلمان ب ــر ام وزي
ــتفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را دارد، براي همكاري  اس
ــالمي در زمينه فناوري صلح آميز  ــورش با جمهوري اس كش

هسته اي اعالم آمادگي كرد.

سايه خبر كمي از سياست

همزمان با روز ارتش و بزرگداشت حماسه آفريني هاي نيروي 
زميني، ديروز مراسم رژه بزرگ نيروهاي مسلح در تهران با حضور 
رئيس جمهور و فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح در كنار مرقد 
ــد و ارتش جمهوري اسالمي  حضرت امام خميني(ره) برگزار ش
ــاي نظاميـ  دفاعي خود را  ــتاوردها و توانايي ه ايران آخرين دس

به نمايش گذاشت.
به گزارش ايسنا، موشك اندازهاي كاتيوشا، ميثاق 2، موشك 
سهند 3، موشك انداز استرال، موشك انداز 107 و سامانه موشكي 
هاگ به منظور مقابله با هدف هاي پرنده در ارتفاع پايين و متوسط، 
سامانه هاي موشكي S200 و راپيير به همراه توپ هاي 120، 130 
و 150 ميلي متري، توپ 23 ميلي متري اتوماسيون و هويترز 175 

و 203 ميلي متري در رژه ديروز به نمايش گذاشته شد.
ــل جديد تانك  ــه كژدم، تانك صمصام، نس تانك ارتقايافت
ــار، تانك چيفتن، تانك پل گذار، تانك T72 و خودروهاي  ذوالفق
تهاجمي سمندر، النچرهاي حامل موشك انداز مانند نازعات 10 
و نازعات 6، النچر چهارلول فجر، النچر 2 / 75 اينچي و راكت انداز 

فجر 5 از ديگر يگان هاي نمونه محمول در اين رژه بود.
ــتگاه  ــامانه هاي راداري بصير 110، دس ديروز همچنين س
ــامانه مطلع الفجر،  ــامانه رادار كاستا، س ــيلتر، س مخابراتي ش
ــامانه الكترواپتيك اوليكون، سامانه  ــامانه راداري ملي، س س
ــيار و گروه 402 جنگال (جنگ الكترونيك) شهيد  ارتباطي س
رضا وليخاني و سيستم هاي رفع آلودگي ان  بي سي و دي اس ام 
ــته شد. جنگنده هاي شكاري ارتش  1000 نيز به نمايش گذاش
ــالمي ايران نيز در اين مراسم توان نيروي هوايي  جمهوري اس
ارتش را به نمايش گذاشتند و همزمان با رژه يگان هاي پياده، انبوه 

بالگردها از فراز آسمان مرقد امام خميني(ره) عبور كردند.
نمايش چتربازان و سوخت گيري هوايي جنگنده ميگ 29 از 

ديگر برنامه هاي مراسم ديروز بود.
 آمادگي ايران براي تامين امنيت خليج فارس

رئيس جمهور ديروز در مراسم روز 29 فروردين و پيش از آغاز 
ــخناني با بيان اين كه  امروز  ــاي نمونه ارتش، طي س رژه يگان ه
به رغم تمام محدوديت ها و سختگيري ها ارتش ايران در باالترين 

درجه اقتدار است،  از آمادگي ايران براي تامين امنيت خليج فارس 
خبر داد.

به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد با تاكيد بر اين كه امنيت 
منطقه خليج فارس با مشاركت تمام دولت ها و ملت هاي منطقه 
تامين مي شود، دخالت بيگانگان در اين منطقه را موجب بي ثباتي 
ــك امروز ارتش عزيز ما جزو  آن عنوان كرد. وي افزود: بدون ش
مردمي ترين ارتش هاي جهان است و براي صيانت از ملت عزيز 

ايران آمادگي كامل دارد.
ــت ايران  ــم مي دانند كه مل ــت: همه عال ــور گف رئيس جمه
صلح دوست ترين ملت عالم است و در طول تاريخ، كوچك ترين 
نشانه اي از تجاوز اين ملت به حقوق ساير ملت ها وجود ندارد. اما 
ــخ كوبنده  بدانيد كه كوچك ترين تحركي عليه ملت ايران با پاس
ــد و نيروهاي مسلح آماده  ــلح پاسخ داده خواهد ش نيروهاي مس

صيانت از موجوديت و حريم ملت ايران است.
 ناوهاي آمريكايي در خليج فارس براي ما هدف است

فرمانده كل ارتش هم در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران 
گفت: حضور ناوهاي آمريكايي در منطقه خليج فارس براي دولت 

آمريكا يك ژست تبليغاتي و براي ما يك هدف شيرين است.
ــكر عطااهللا صالحي افزود: حضور  به گزارش ايرنا، امير سرلش
ــي براي ما  ــارس از نظر نظام ــه اي در خليج ف ــاي فرامنطق ناوه
ــت، زيرا حضور اين نيروها در برخي كشورهاي  چندان مهم نيس
ــتند، به مراتب گسترده تر از آن  خليج فارس كه داراي پايگاه هس

چيزي است كه در يك ناو چند صد متري جمع مي شود.
سرلشكر صالحي افزود: جمهوري اسالمي ايران آماده است 
با كشورهاي منطقه امنيت دريايي در منطقه خليج فارس و شمال 

اقيانوس هند را تامين كند.

فرمانده كل ارتش در واكنش به اظهارات اخير وزير امورخارجه 
امارات درباره جزاير سه گانه كشورمان هم گفت: در رابطه با تماميت 

ارضي كشورمان به كسي اجازه نمي دهيم، جسارت كند.
ــع خبرنگاران در  ــد وحيدي وزير دفاع نيز در جم ــردار احم س
پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت توليد S300 ايراني گفت: ساخت 
سامانه موشكي جايگزين S300 در دست انجام است كه تا االن 
ــت آمده كه  ــده و نتايج خوبي به دس بخش هايي از كار انجام ش

اطالعات آن در سال جاري اعالم مي شود.
ــياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش  امير دريادار حبيب اهللا س
جمهوري اسالمي ايران  هم به خبرنگاران گفت: توانمندي هاي 
اژدر، موشك هاي ساحل به دريا، انواع رادارها، يگان هاي شناور و 
زيردريايي جديد از تازه ترين دستاوردهاي نيروي دريايي است كه 

امسال به كارگيري خواهد شد.

نمايش آخرين دستاوردهاي ارتش 
احمدي نژاد: كوچك ترين تحركي عليه ملت ايران با پاسخ كوبنده نيروهاي مسلح مواجه خواهد شد 

 لغو گفت وگوي تلويزيوني رئيس جمهور
ــوي تلويزيوني رئيس جمهور با مردم به فرصتي  گفت وگ
ــد.   قرار بود اين گفت وگو ديشب بعد از اخبار  ديگر موكول ش
ــبكه اول سيما انجام  شود. / پايگاه  ــري ساعت 21 از ش سراس

اطالع رساني دولت

صالحي: مذاكرات استانبول نقطه آغازي 
بر پايان موضوع هسته اي ايران بود

وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران گفت: شايد بتوان 
ــتانبول را نقطه آغازي بر پايان موضوع هسته اي  مذاكرات اس

ايران دانست. 
علي اكبر صالحي اين اظهارات را در ديدار جمعي از اصحاب 
و نخبگان فرهنگي و رسانه اي مصر كه به تهران سفر كرده اند، 
بيان كرد. وي اضافه كرد: نسبت به نتايج اين مذاكرات و تداوم 
ــته اي، با حفظ  ــداد در جهت حل و فصل موضوع هس آن در بغ

حقوق مسلم و مشروع ايران خوشبين هستيم./ ايرنا
پورمحمدي: دريافت و پرداخت ها 

در هدفمندي يارانه ها همخواني ندارد
مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در 
حاشيه همايش نحوه اجراي قانون ارتقاي سالمت نظام اداري 
ــه در بحث قانون هدفمندي  ــاد  با تاكيد بر اينك ــه با فس و مقابل
يارانه ها،  پرداخت ها بايد متناسب  با دريافت ها باشد گفت: اين 
تناسب در حال حاضر رعايت نشده و ديگر اين كه از مهم ترين 
ــت كه  ــداف اين قانون تقويت توليد و افزايش بهره وري اس اه
ــده و اين نگــــراني نيز  ــه اين بخش هم توجه چنداني نش ب

جدي است./ مهر
 امكان استيضاح وزير كار

 بعد از بررسي بودجه
ــي مطهري نماينده تهران با بيان اينكه اگر خبر رفتن  عل
ــازمان تامين اجتماعي صحت داشته  ــعيد مرتضوي به س س
ــتيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دستور  ــد اس باش
كار مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: بررسي بودجه سال 91 
ــور در راه است و دو هفته طول مي كشد اما بعد از آن  كل كش

فرصت طرح استيضاح وجود دارد./ جام جم

اولين كارت زرد مجلس به وزير اقتصاد
ــوراي اسالمي در جلسه علني ديروز  نمايندگان مجلس ش
ــر و عباس آباد از  ــوال ابوالفتح نيكنام، نماينده تنكابن، رامس س
سيدشمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي را مورد 
ــس از توضيحات نيكنام درباره  ــي قرار دادند و پ بحث و بررس
ــخ هاي وزير اقتصاد به پرسش مطروحه اعالم  ــوالش و پاس س
ــده اندتا او كارت  ــخ هاي وزير اقتصاد قانع نش كردند كه از پاس
زرد بگيرد . طبق آيين نامه داخلي مجلس، در صورتي كه تعداد 
كارت زرد و اخطارهاي مجلس به يك وزير به عدد 3 برسد، وزير 

مربوط  استيضاح خواهد شد./ جام جم

ــتري از  ــات با صدور اطالعيه اي، جزئيات بيش وزارت اطالع
شناسايي و دستگيري تروريست هاي وابسته به رژيم صهيونيستي 

را منتشر كرد.
ــه ماموريت هايي كه  ــت:از جمل ــن اطالعيه آمده اس در اي
ــايي و ترور يكي از  ــدگان به عهده داشته اند، شناس بازداشت ش
ــات  ــورمان بوده  و بمبگذاري در برخي تاسيس متخصصان كش
ــدگان  ــور، ماموريت  ديگر تعدادي از بازداشت ش زيربنايي كش

بوده است.
ــت آمد  وزارت اطالعات مي افزايد :اطالعات موثقي به دس
ــترده رژيم متجاوز  ــروع و گس ــه داللت بر بهره برداري نامش ك

صهيونيست از امكانات، تسهيالت، پوشش ها و نمايندگي هاي 
ــتقر در خاك تعدادي از كشورهاي غربي پرمدعا  ديپلماتيك مس
ــوايي مدعيان دروغين حفظ امنيت  ــتندات رس ــد. مس مي باش
ــم  ــر كه درواقع حاميان اصلي تروريس ــي و حقوق بش بين الملل
ــع محذورهاي امنيتي و حفاظتي  ــتند، پس از رف بين المللي هس
ــي عملياتي  ــا خواهد گرديد.همچنين يك پايگاه جاسوس افش
ــازي گرديده است.  ــايي و مستندس در يك اقليم همجوار شناس
ــاد و بهره برداري مستقيم از آن  ــتقرار پرحجم سرويس موس اس
ــالمي ايران، از  ــه عليه اتباع، امنيت و منافع جمهوري اس منطق

مجاري ذي ربط پيگيري خواهد شد.

ــالمي با تاكيد بر اين كه 1+5 بايد  ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــالح رفتار خود گام هاي عملي بردارد،  گفت: فتواي تاريخي  در اص
رهبر انقالب اسـالمي مبـني بر حـــــرام بـــــودن تولـــيد و 
به كارگيري سالح هاي كشتار جمعي مي تواند يك مبناي اساسي 

تحول برانگيز در پايان دادن به مسابقه تسليحاتي باشد. 
ــته در سخنان قبل از دستور خود در  علي الريجاني روز گذش
ــرات ايران با 1+5 افزود:  ــاره به مذاك صحن علني مجلس با اش
ــي در باب نتايج اين مذاكرات ارائه  نمي توان فعال قضاوت كامل
ــته اي توجه  ــا به تغيير رفتار غرب در موضوع هس ــه م داد؛ چراك
ــلط بر گفت وگوها از نگاه  ــم، اما همين مقدار كه پارادايم مس داري

ــته  ــه منطق معقول بر مبناي «ان پي تي» باز گش ماجراجويانه ب
ــود. وي تصريح كرد: براي 5+1  ــت، گامي به جلو تلقي مي ش اس
ــت كه به جاي تلف كردن وقت به ميز  ــده اس فرصتي ايجاد ش
مذاكره بازگشته و متوجه شده اند اگر زبان زورگويي را به منطق 
عقالني بدل كنند، مي توانند با تعامل موثرتري از جانب جمهوري 
ــوند. الريجاني تصريح كرد:  مجلس  ــالمي ايران مواجه ش اس
ــوراي اسالمي به كشورهاي همسايه توصيه هشدار آميز دارد  ش
ــتاخانه و  ــه با توجه به اقتضائات زماني به جاي مجادالت گس ك
بي فايده و فرصت سوز، خردمندانه به جايگاه خويش توجه كنند و 

به مصالح همكاري هاي دوجانبه بيشتر انديشه كنند.
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الريجاني: غرب گام هاي عملي برداردجزئياتي از تيم تروريستي منهدم شده توسط وزارت اطالعات


