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خليج فارس ريشه در تاريخ دارد
ــوراي اسالمي گفت: مساله خليج فارس  رئيس مجلس ش
امري نيست كه كسي درباره نامگذاري آن فكر كند، زيرا خليج 
ــناد و سوابق آن به  ــه در تاريخ دارد و اس فارس و جزاير آن ريش
ــت. علي الريجاني در حاشيه جشنواره  اندازه كافي موجود اس
ــرايط فعلي اين  ــمي آيينه مطهر افزود: اين كه چرا در ش تجس
موضوع را دامن مي زنند، بايد در جامعه هوشياري وجود داشته 
ــد. وي تاكيد كرد: ما ضمن اين كه به طور جدي از حقوق  باش
ايران صيانت مي كنيم، مراقب هستيم ديگران طراحي نكنند 
ــورها در آن دام ها بيفتند، يعني اين كه بايد حركت هاي  تا كش

روشنگرانه در اين زمينه داشت. /  واحد مركزي خبر

 حدادعادل: تمركز بر توليد ملي
 عامل انسجام مجلس نهم است

ــردم تهران در مجلس  ــي حدادعادل، منتخب م غالمعل
ــجام در مجلس نهم تمركز بر  نهم گفت: يكي از عوامل انس
رهنمود هاي رهبر معظم انقالب بويژه تمركز بر توليد ملي و 

حمايت از كار و سرمايه ايراني است. / فارس

پيام شفاهي الوروف تسليم صالحي شد
ــرگئي الوروف، وزير  ــفير روسيه در تهران پيام شفاهي س س
خارجه اين كشور را تسليم وزير امورخارجه كشورمان كرد. در ديدار 
لئون جاگاريان با علي اكبر صالحي، مسائل دوجانبه، منطقه اي و 

بين المللي مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت. / فارس

ايران ارسال سالح به مخالفان  سوريه را 
محكوم كرد

معاون وزير امورخارجه تاكيد كرد: طرف هايي كه از ارسال سالح 
به سوريه حمايت مي كنند، مسوول كشتار مردم بي گناه هستند. حسين 
اميرعبداللهيان افزود: سوريه از مرحله بحران امنيتي بخوبي عبور كرده 
 است، اما برخي طرف ها با ارسال سالح به اين كشور و اقدامات تروريستي

ــي و آفريقاي وزارت  ــتند. معاون عرب ــه دنبال اهداف خاصي هس  ب
ــوريه كه به قتل  ــتي در س امور خارجه با محكوميت اقدامات تروريس
ــوريه منجر مي شود، تصريح كرد: برخي طرف ها  و جراحت مردم س
خود را برتر از سازمان ملل و طرح نماينده سازمان ملل در امور سوريه 
ــتابزده تحميل  مي دانند و تالش مي كنند اراده خود را با اقداماتي ش

كنند. /  جام جم

كمي از سياست
دستور پيگيري پاداش 100 ميليوني

ــتور  ــام آگاه از دس ــل از يك مق ــارس به نق ــزاري ف خبرگ
رئيس جمهور براي پيگيري پرداخت پاداش 100 ميليون توماني 
ــر داد.  اين مقام آگاه  ــركت مخابرات ايران خب به مديرعامل ش
تصريح كرد: پرداخت پاداش 100 ميليون توماني به مديرعامل 
شركت مخابرات ايران در سال گذشته براساس مصوبه مجمع 
قبلي اين شركت صورت گرفت؛ كما اين  كه در سال 89 نيز مبلغ 

50 ميليون تومان پاداش به وي پرداخت شده بود.

خاتمي به صراحت گفت اشتباه كرده ام
حجت االسالم محمدباقر ذاكري، عضو حزب اعتماد ملي 
ــيد  ــگاه خبرنگاران در تحليل اظهارات  س در گفت وگو با باش
محمد خاتمي مبني بر اين كه حضور در انتخابات پيش شرطي 
ندارد،  اظهار كرد: با توجه به شخصيت خاتمي مي توان گفت 
ــور در  ــده كه بايد براي انقالب، نظام و كش كه وي متوجه ش
صحنه حاضر بود. وي افزود: ديداري كه با خاتمي داشتم وي 

با صراحت گفت كه ما اشتباه كرديم.

 توصيه شهيد بهشتي به قرائتي 
حجت االسالم محسن قرائتي در نشست مسووالن ستاد 
اقامه نماز با مستندسازان كشورمان به ذكر خاطره اي از شهيد 
ــتي پرداخت و گفت: اول انقالب پيش آيت اهللا بهشتي  بهش
رفتم گفتم شما به جوانان آلماني چه چيزهايي مي گفتيد من 

هم مي خواهم براي جوانان كاشان آنها را بگوييد. 
عده اي خنديدند اما شهيد بهشتي گفت راست مي گوييد 
نياز جوانان در همه جا يك چيز است. ايشان گفت براي ترويج 
اسالم دو كار كن يكي اين  كه عمل مسلمانان را از اسالم جدا 

كن و يكي هم خرافات را از اسالم پاك كن.
ــتاد اقامه نماز تصريح كرد: بايد در  به گزارش مهر، دبير س
ــود، اين  كه چه آدمي با چه  توليد فيلم هايتان از نماز تكريم ش
ــابقه اي در فيلم ها نماز مي خواند مهم است.  قيافه اي و چه س
پشت صحنه فيلم ها يعني نشان دادن نماز خواندن بازيگران 
ــت. بايد يك تحول علمي و هنري  و عوامل فيلم هم مهم اس

در ساخت فيلم هاي با موضوعات نماز بشود.

 انتقاد تند يك مقام سابق اسرائيلي
 از نتانياهو و باراك

ــكن، رئيس سابق دستگاه امنيت داخلي رژيم  يووال ديس
ــخناني، بنيامين نتانياهو نخست وزير و  ــتي در س صهيونيس
ــاد انتقاد گرفت و  ــگ اين رژيم را به ب ــود باراك وزير جن ايه
ــاره به  ــت. به گزارش فارس، وي با اش ــان را دروغگو دانس آن
ــتي تاكيد  ــران كنوني رژيم صهيونيس بي اعتمادي خود به س
ــه مي خواهد ما را به جنگي  ــه دولت كنوني نتانياهو ك كرد: ب
منطقه اي يا جنگ با ايران بكشاند، اعتماد ندارم. وي با اشاره 
ــرائيل درباره جنگ افروزي عليه  ــران رژيم اس به اظهارات س
ــارس عليه ايران  ــرائيل خيلي صداي پ ــران،  افزود: در اس اي
ــتند كه در حال  ــگي هس ــنوم. نتانياهو و باراك مانند س مي ش

پارس كردنند، اما گاز نمي گيرند.

 نرمش غرب در برابر غني سازي توسط ايران سايه خبر
روسيه با تحريم نفت ايران مخالفت كرد  

ــي چرخش و ــانه آمريكايي مدع ــك رس ــته ي  روز گذش
ــفيد در مواجهه با فعاليت هاي هسته اي   در واقع نرمش كاخ س
ايران شد. موافقت با غني سازي اورانيوم در حدي بيش از 3/5 
درصد،  موضوعي بود كه روزنامه لس آنجلس تايمز به آن اشاره 
ــده اند در  ــت: برخي از مقامات آمريكايي مدعي ش كرد و نوش
مواضع دولت اين كشور در قبال پرونده هسته اي ايران تغييري 
ــده است به گونه اي كه به نظر مي رسد  محسوس مشاهده ش
دولت كنوني آمريكا با غني سازي اورانيوم در ايران در سطح 5 

درصد هم موافقت خواهد كرد.
البته در اين گزارش عنوان شده كه غرب در عوض از ايران 
خواسته است با نظارت بين المللي بيشتر موافقت كند. به نوشته 
اين روزنامه، اين خبر مي تواند بيانگر اعطاي يك امتياز عمده 

به وسيله آمريكا به ايران باشد.
به گزارش ايسنا، روزنامه لس آنجلس تايمز همچنين افزود: 
ــتمداران غربي ايجاد شده است كه ايران  اين باور ميان سياس
ــوم را نخواهد پذيرفت و اصرار  ــازي اوراني توقف كامل غني س
ــته اي لطمه خواهد زد.  ــر اين موضوع به ادامه مذاكرات هس ب
ــران پيش تر گفته بود  ــر صالحي، وزير امور خارجه اي علي اكب
ــت نخواهد كرد. وي  ــازي گذش ايران از حق خود براي غني س
ــازي را رد نكرده  ــن حال گفت وگو درباره ميزان غني س در عي
ــي نشان نداده و  بود. دولت آمريكا هنوز به اين گزارش واكنش
ــت كه تاكنون موافقت با هر ميزان غني سازي  اين در حالي اس
ــي براي غربي ها  ــط ايران يك موضوع جنجال ــوم توس  اوراني
ــت. چرا كه غني سازي اورانيوم بيش از 5  /  3 درصد كه  بوده اس
براي مصارف صلح آميز است، همواره جزو خطوط قرمز غرب 
ــت اما گويا دولت اوباما اخيرا اين خط قرمز را پشت سر  بوده اس

گذاشته است. 
ــران  ــه اي ــود ك ــده مي ش ــرايطي دي ــش در ش ــن نرم  اي
و گروه 1+5 ( متشكل از آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، چين 
ــته اي را از  ــيه) بتازگي پس از 15 ماه وقفه مذاكرات هس و روس
ــر گرفته اند. اولين دور اين مذاكرات 26 فروردين گذشته با  س

اعالم رضايت طرفين در استانبول به پايان رسيد.

ــراه آلمان ــوراي امنيت به هم ــم ش ــو دائ ــران و 5 عض  اي
 قرار است سوم خرداد ماه نيز دور دوم اين مذاكرات را در بغداد 
ــه در رويكرد تغيير در مواضع  ــد ك برگزار كنند.  به نظر مي رس
هسته اي آمريكا و غرب، ضرورتا بايد حق ايران براي استفاده 
ــته اي به رسميت شناخته شود. در واقع  صلح آميز از انرژي هس
ترديدي نيست كه جزئيات فني مذاكرات در روندي تدريجي و 
زمان بر حاصل خواهد شد اما مبناي مذاكرات قاعدتا و لزوما بر 

اساس اين موضع و رفع تحريم ها شكل خواهد گرفت.
پيش شرطي براي مذاكرات بغداد وجود ندارد

ــخنگوي كاترين اشتون رئيس سياست  ــوي ديگر س از س
ــرطي در رابطه  ــي اتحاديه اروپا تاكيد كرد: هيچ پيش ش خارج
ــدارد. به گزارش  ــدي مذاكرات ايران و 1+5 وجود ن ــا دور بع ب
ــتون  با اعالم اين  ــخنگوي اش خبرگزاري ترند، مايكل مان س
خبر افزود: ظرف چند هفته آينده نمايندگان ما با ايراني ها براي 

تدوين دستور كار نشست پيش  رو گفت  وگو خواهند كرد.

مخالفت روسيه با تحريم نفتي ايران
در همين حال، روسيه مخالفت خود را با تحريم نفتي ايران 
ــت گام به گام براي  صراحتا اعالم كرد و خواهان اجراي سياس

پايان دادن به مناقشه هسته اي شد. 
ــرگئي الوروف، با تاكيد بر اين كه تحريم نفتي ايران به  س
ــيله اتحاديه اروپا به اعضاي اين اتحاديه لطمه خواهد زد،   وس
ــزود: اتحاديه اروپا از خريداري نفت ايران خودداري مي كند  اف
در حالي كه كشورهاي عضو اين اتحاديه به نفت ايران وابسته 
ــتند. الوروف كه با يك شبكه تلويزيوني روس گفت وگو  هس
ــا عليه ايران،  ــترش تحريم ه مي  كرد، ضمن مخالفت با گس
ــود نفت ايران جبران  ــت بگويند كمب تصريح كرد: ممكن اس
ــگاه ها صرفا براي تصفيه نفت  ــود ولي بعضي از پااليش مي ش
ايران تنظيم شده اند و تنظيم مجدد آنها نياز به سرمايه گذاري 

دارد كه اتحاديه اروپا به سختي از پس آن برخواهد آمد.
ــح  ــخنانش تصري ــه س ــيه در ادام ــه روس ــر خارج وزي

كرد:تحريم هاي يكجانبه اي كه شركاي غربي ما به آن متوسل 
مي شوند تنها باور كساني را تقويت مي كند كه معتقدند غرب به 
ــائل مربوط به گسترش فناوري هاي هسته اي  حل و فصل مس
ــت. به گفته وزير خارجه  بي عالقه و در پي تغيير نظام ايران اس
روسيه، غرب بايد ايران را در ازاي كاهش تدريجي تحريم ها به 
همكاري ترغيب كند. پيش از اين روسيه خواستار اجراي سياست 
گام به گام براي كاهش تنش هاي هسته اي غرب با ايران شده 
ــانتريفيوژهاي  ــكو، گسترش تعداد س ــنهاد مس بود. بنابر پيش
هسته اي ايران در ازاي توقف گسترش تحريم هاي بين المللي 
متوقف مي شود تا به اين شكل امكان حل اين موضوع به طور 
مسالمت آميز فراهم شود. روسيه مي گويد در مذاكرات اخير در 
استانبول پيشنهادهاي خود را در اين باره مطرح كرده است. ايران 
و كشورهاي غربي صحبت چنداني درباره اين پيشنهاد روسيه 
نكرده و فقط گفته اند نمايندگاني از سوي دو طرف در حال تعيين 

مداليته مذاكرات هسته اي براي نشست بغداد هستند.

احمدي نژاد: ارتقاي توليد ملي، ماموريت همگاني است  مهدوي كني: نگاه ها به كارآمدي مردم ساالري ديني در ايران است
دبيركل جامعه روحانيت مبارز، انتخابات مجلس را فرصتي 
ــريع صدور انقالب دانست و گفت: نگاه مردم جهان به  براي تس
ــاالري ديني در ايران است و اميدواريم مردم،  كارآمدي مردم س

بهترين ها را به مجلس بفرستند.
ــي در گفت وگو با  ــت اهللا مهدوي كن ــزارش فارس، آي به گ
ــا تمام اختالف  ــزب موتلفه افزود: ب ــما، ارگان ح ــه ش هفته نام
سليقه هايي كه بين علما و ديگران بخصوص در مسائل اجتماعي 
ــا هم كار كنيم و نبايد اصول  ــود دارد، براي حفظ نظام بايد ب وج
ــركل جامعه روحانيت مبارز، دوگانگي را  را فراموش نكنيم. دبي
ــت كه ما افراد مختلفي داريم،  ــت و گفت: شكي نيس مضر دانس

ــاوي و مشترك هستند.  ولي همه اينها در اصول كلي با هم مس
ما بايد تفاوت ها را ناديده بگيريم. نمي گويم آنهايي را كه مخالف 
انقالبند، بياوريم، ولي كساني را كه اين اصول مشترك را دارند، 

بايد جمع كنيم.
 صف ها قدري مخلوط شده است

ــبيه  ــان فعلي را ش ــارز، زم ــت مب ــه روحاني ــركل جامع  دبي
ــت و گفت: زمان ما شبيه زمان پيغمبر  ــن( ع) دانس زمان امام حس
(ص) نيست؛ چرا كه در زمان پيغمبر (ص) راه باز و روشن بود و همه 
ظاهرا در يك صف بودند؛ مثل قبل از انقالب كه وضع انقالبيون 

روشن بود. اما اكنون قدري صف ها مخلوط شده است.

ــاختن  ــووليت همه در قبال س رئيس جمهور با تاكيد بر مس
ــي را ماموريت همگاني  ــور، ارتقاي توليد مل ــرفت كش و پيش

دانست.
ــم تقدير  به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد ديروز در مراس
ــور در  ــر كش از كارگران، گروه هاي كار و واحدهاي نمونه سراس
سال 90 گفت:  بزرگ ترين، سخت ترين و پيچيده ترين كارها با 
همدلي يك ملت قابل انجام است و با يكدلي مي توان به قله ها 
دست يافت. رئيس جمهور با اشاره به ادغام وزارتخانه هاي رفاه و 
كار و امور اجتماعي گفت: ادغام اين 3 وزارتخانه كار بسيار بزرگي 
ــد.  ــالمي انجام ش بود كه البته با مديريت عالي آقاي شيخ االس

ــخنان خود اظهار اميدواري  احمدي نژاد در بخش ديگري از س
ــد. وي افزود: ما با  ــرد كه تامين اجتماعي به جايگاه خود برس ك
ــما به چه حقي درباره منابع  ــتان بحثي داشتيم و گفتيم ش دوس
تامين اجتماعي قانون مي نويسيد؟ منابع تامين اجتماعي براي 
ــت. بنده نيز حق ندارم براي منابع تامين اجتماعي  كارگران اس
تصميم بگيرم. رئيس جمهور اظهار اميدواري كرد با تالش وزير 
و مديريت جديد، جهشي در فعاليت هاي سازمان تامين اجتماعي 

ايجاد شده و سرمايه كارگران به بهترين شكل صيانت شود.
ــم از 11 كارگر، 6 گروه كاري و 6  ــژاد در اين مراس احمدي ن

واحد نمونه كارگري سال 90 تقدير كرد.

آژانس، از سرگيري مذاكرات با تهران را تاييد كرد
ــرژي اتمي ديروز تاييد كرد كه  آژانس بين المللي ان
ــر  ــط ماه آينده ميالدي از س مذاكرات با تهران در اواس

گرفته مي شود. 
ــه گزارش ايرنا و به نقل از خبرگزاري رويترز، گيل  ب
تودور، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم 
كرد كه اين نشست 15-14 ماه مه (26-25 ارديبهشت) 

در دفتر نمايندگي ايران در وين برگزار خواهد شد.
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان 
ــت كه اوايل سال  كرد: اين مذاكرات ادامه مذاكراتي اس
ــد. پيش از اين علي اصغر سلطانيه، سفير  جاري آغاز ش

ــم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم كرده بود كه دور جديد مذاكرات  ــده دائ و نماين
ايران و آژانس 24 و 25 ارديبهشت ماه جاري در وين برگزار مي شود.

ــودور در پيام الكترونيكي كه براي خبرگزاري ها  ــه گزارش داد كه گيل ت خبرگزاري فرانس
ارسال كرد يادآور شده است كه مذاكرات با يك روز تاخير يعني در روزهاي 25 و 26 ارديبهشت 

ماه برگزار مي شود.

جم
جام 

س: 
عك

توضيح
ــي بهارستان» كه  ــت براي 65 كرس در مطلب «روز سرنوش
ــد درخصوص نامزدهاي  ــر ش ديروز در صفحه 10 روزنامه منتش
ــالمي در حوزه  ــوراي اس راه يافته به دور دوم انتخابات مجلس ش
انتخابيه اردبيل به اشتباه نام صداقت فرجي درج شده بود در حالي 
كه وي با كسب رتبه پنجم از دور رقابت ها خارج شده است و اكنون 
ــيدكاظم موسوي  در اين حوزه انتخابيه مصطفي افضلي فرد و س
ــوزه انتخابيه اصفهان نيز حميدرضا  ــا هم رقابت مي كنند. در ح ب

فوالدگر مورد حمايت جبهه متحد اصولگرايان است.




