
سياسيpolitic@jamejamonline.ir2 شنبه9 ارديبهشت 1391

توافق ايران و آژانس براي مذاكره
علي اصغر سلطانيه، نماينده جمهوري اسالمي ايران در آژانس 
ــي انرژي اتمي ديروز پس از گفت وگو با مقامات آژانس  بين الملل
ــان دادن حسن نظر و عزم سياسي در  در وين گفت: به منظور نش
همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و اثبات بي اساس بودن 
برخي ادعاها درباره فعاليت هاي هسته اي كشورمان، دور بعدي 
مذاكرات ايران و آژانس، در 24و 25 ارديبهشت ماه در نمايندگي 
دائم جمهوري اسالمي ايران در وين برگزار خواهد شد.وي افزود: 
ــالمي ايران همواره مخالف سالح هاي هسته اي  جمهوري اس
ــل آژانس بين المللي انرژي  ــوده و كليه فعاليت ها زير نظر كام ب
اتمي قرار داشته و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.سوم خردادماه 
نيز قرار است دور بعدي گفت و گوهاي ايران و گروه 1+5 در بغداد 

برگزار شود. / واحد مركزي خبر

 احمدي نژاد: همه پيامبران
 يك دين را ابالغ كرده اند

محمود احمدي نژاد ، رئيس جمهور ديروز در ديدار اعضاي 
ــور آلمان با تاكيد بر اين كه پيامبران  ــالم از كش اتحاديه راه اس
هيچ اختالفي با يكديگر ندارند و همه يك دين را ابالغ كرده اند، 
گفت: اختالفات امروز بين پيروان مذاهب ناشي از آن است كه 
راه پيامبران و پيام ايشان به تابلويي براي برخي از پيروان بعضي 
ــد از آن به عنوان فرصتي  ــده كه مي خواهن مذاهب تبديل ش
ــتفاده  ــراي تحميل حاكميت خود بر ديگران اس انحصاري ب

كنند./ سايت رياست جمهوري

برگزاري همايش ملي خليج فارس در بوشهر
ــت ماه  ــش روز ملي خليج فارس، فردا 10 ارديبهش هماي
ــوري و لشكري در استان  ــووالن بلند پايه كش با حضور مس

بوشهر برگزار مي شود. /  ايرنا

رصد اطالعاتي فوق  پيشرفته منطقه
معاون اطالعات ارتش گفت: امروز پس از گذشت حدود 
ــا جابه جايي هاي  ــور آمريكا در منطقه، ما ب ــال از حض 10 س
ــانه اي از  تاكتيكي و رصد اطالعاتي خود به درك رفتارشناس
دشمن دست يافته ايم.امير طباطبايي در همايش روحانيون 
مقيم مركز سازمان عقيدتيـ  سياسي ارتش افزود: اگر امروز 
ــت به پاي ميز مذاكره با  ــرب با تمام ادعاهاي خود در نهاي غ
جمهوري اسالمي مي آيد به دليل آن است كه نقش تاثيرگذار 
ــوص اتفاقات اخير  ــادالت منطقه اي و بخص ــران را در مع اي

جهان عرب پذيرفته است. /  فارس

جوسازي بر اساس نداشته ها
وزير دفاع آمريكا گفت كه واشنگتن هنوز هيچ گونه اطالعات 
ملموسي كه اثبات كند ايران در حال ساخت يك سالح هسته اي 
ــت.لئون پانه تا، پس از ديدار با آندرس  ــت، به دست نياورده اس اس
آالماند همتاي خود از شيلي در گفت وگو با خبرنگاران افزود: من 
هيچ گونه اطالعات مشخصي كه نشان دهد ايرانيان در اين زمينه 

تصميمي گرفته اند، در اختيار ندارم. / ايسنا

كمي از سياست
ملك زاده، مشاور آيت اهللا شاهرودي شد

 خبرگزاري ايرنا از انتصاب محمدشريف ملك زاده به عنوان 
ــاهرودي، رئيس بنياد فقه و  ــاور اجرايي آيت اهللا هاشمي ش مش

معارف اهل بيت(ع) خبر داد. 
ــوي محمود  ــته از س ــنبه گذش ــك زاده همچنين سه ش مل
ــد كه  ــاور رئيس جمهور منصوب ش احمدي نژاد، به عنوان مش
ــترده اي در رسانه ها داشت.ملك زاده كه در  اين خبر بازتاب گس
كارنامه اجرايي خود سمت هايي مانند دبيرشوراي عالي ايرانيان 
را دارد چندي قبل به خاطر برخي اتهامات و داشتن پرونده در قوه 
قضاييه، مدتي را بازداشت بود.وي مدتي پيش از سوي علي اكبر 
صالحي،  وزير امورخارجه به عنوان معاون وزارت خارجه منصوب 
ــتيضاح  ــد اما بعد از اين كه نمايندگان، صالحي را تهديد به اس ش

كردند ملك زاده از مسووليت خود استعفا داد.

 ترفند سركرده منافقين 
براي خروج از اشرف

خبرگزاري مهر نوشت: سركرده گروهك تروريستي منافقين 
با توسل به لباس مبدل و پوشش زنانه قصد فرار از پادگان اشرف 
را دارد.يك منبع آگاه با اعالم اين خبر افزود: مسعود رجوي پيشتر 
چند بار براي جابه جايي از پوشش زنانه استفاده كرده كه از آن جمله 
مي توان به زمان خروجش از ايران و ورود وي به عراق اشاره كرد.
ــت كه برخي منابع نيز از خروج سركرده منافقين  اين در حالي اس
از پادگان اشرف خبر داده و اعالم كرده اند كه او اكنون در فرانسه 
مستقر است. در همين حال وزير حقوق بشر عراق از انتقال 100 
نفر از اعضاي سازمان تروريستي منافقين مستقر در كمپ جديد 

بغداد به خارج از عراق خبر داده است.
ــوداني در گفت وگو با  ــياع الس ــه گزارش فارس، محمد ش ب
ــه دولتي الصباح بغداد، افزود: تا امروز دولت عراق و حتي  روزنام
ــازمان هاي بين المللي آمار دقيقي از اعضاي سازمان منافقين  س
كه در اردوگاه اشرف به سر مي برند ندارند، زيرا منافقين همچنان 
ــازمان هاي بين المللي كه خواهان  ــراي  دولت عراق و حتي س ب
مقابله با آنها هستند، مشكل ايجاد مي كنند.تاكنون 1600 نفر از 
ــرف به كمپ ترانزيت در نزديكي فرودگاه  منافقين از اردوگاه اش

بغداد منتقل شده اند.

راهكار مطهري براي بركناري  مرتضوي
ــكايت عده اي از  ــاره به ش علي مطهري نماينده تهران با اش
ــعيد  نمايندگان مجلس به ديوان عدالت اداري در مورد انتصاب س
مرتضوي اظهار كرد: انتصاب وي با ماده 40 قانون ديوان عدالت 
اداري منافات دارد زيرا در اين قانون تصريح شده است كه شخص 
ــمت دولتي را ندارد.به  قاضي پس از تعليق از كار، حق پذيرفتن س
گزارش فارس، علي مطهري افزود: نمايندگان شاكي اين پرونده 
ــتند و چنانچه اين ديوان به  ــر رأي ديوان عدالت اداري هس منتظ

تخلف قانوني رأي دهد، اين مشكل حل خواهد شد.
ــكايت نمايندگان  ــن نماينده مردم تهران با بيان اين  كه ش اي
ــت: اين كار موجب  ــت، گف ــالمت آميز در اين زمينه اس راهي مس
مي شود كه آقاي مرتضوي بدون استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي بركنار شود.

آغاز رقابت ها براي تكميل صندلي هاي بهارستان سايه خبر
 ابوترابي فرد: مردم حماسه اي را  كه  در 12 اسفند خلق كرده اند كامل كنند

ادامه از صفحه اول
ــعبه در تهران شاهد برگزاري انتخابات   از اين ميان، 50 ش
ــود و درحوزه هاي «اردل،  ــام رايانه اي خواهد ب ــه صورت تم ب
فارسان، كوهرنگ و كيار»، «تويسركان»، «تفرش، آشتيان و 
فراهان»، «شيراز»، «گرگان و آق قال» و «مهريز، بافق، ابركوه 
ــود  و خاتم» نيز انتخابات به صورت  تمام  رايانه اي برگزار مي ش

كه مجموع اين شعب به 150 شعبه بالغ مي شود.
بايدها و نبايدهاي تبليغات انتخاباتي

در اين مرحله از انتخابات نيز دستورالعمل تبليغات انتخاباتي 
مانند دستورالعمل تبليغات مرحله اول انتخابات است و كانديداها 
ــت  و ائتالف هاي انتخاباتي در فرصتي كه تا صبح 14 ارديبهش

دارند، مي توانند برنامه هاي خود را به مردم معرفي كنند. 
در اين دوره نيز به نظر مي رسد رقابت اصلي ميان دو ائتالف 
ــد و  اصلي يعني جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري باش
در كنار اين دو ائتالف، ساير ائتالف هايي كه در دور اول حضور 
ــتند از جمله جبهه ايستادگي، صداي ملت ، جبهه مردمي  داش

اصالحات و جبهه مردمساالري نيز حضور دارند. 
ــند كه در مرحله دوم  ــته باش راي دهندگان بايد توجه داش
ــركت  ــط در حوزه هاي انتخابيه اي مي توانند ش انتخابات، فق
ــد كه در مرحله اول در آنجا راي داده اند. البته افرادي كه به  كنن
ــته اند راي دهند در اين  هر دليل در مرحله اول انتخابات نتوانس
ــند  ــته باش مرحله مجازند تا در هر حوزه انتخابيه كه تمايل داش

شركت كنند. 
در آستانه برگزاري دور دوم انتخابات مجلس نهم،  غالمعلي 
ــداد عادل، منتخب اول مردم تهران در مرحله اول انتخابات  ح
ــت،  ــس نهم، با بيان اين كه انتخاب نماينده حق مردم اس مجل
گفت: حضور در انتخابات در عين حال،  تكليف نيز هست؛ اگر 
كسي انتخاب اصلح را انجام ندهد و فرد مناسب را براي مجلس 
ــاب نكند، مطمئناً مجلس بي نماينده نخواهد ماند، اما اگر  انتخ
به جاي بهترين ها، افراد ديگري انتخاب شوند، هر لطمه اي كه 
از آن نمايندگان به كشور برسد مسووليتش با كساني است كه 

مي توانستند رأي درستي داشته باشند، اما چنين نكردند.

ــن تقدير از مردم براي  ــه گزارش فارس، حداد عادل ضم ب
ــور در انتخابات 12 اسفند، تصريح كرد: ما يك قدم  حضور پرش
ــته شود، چرا كه اين كار  ــته ايم و بايد قدم دوم نيز برداش برداش
ــردم تهران در مجلس در بخش  ــت.نماينده م اكنون ناقص اس
ــي دانست كه ــخنان خود مجلس خوب را مجلس  ديگري از س

 به جاي تقابل با قوه مجريه با آن تعامل داشته باشد و گفت: تعامل 
يك فعل دوطرفه است. وي با بيان اين كه تفكيك قوا پس از سعي 
و خطاهاي بسيار حاصل شده است، گفت: مجري نبايد خودش 
قانون را وضع كند، چرا كه اگر ريش و قيچي دست مجري باشد، 

هر جا به اشكال برخورد، قانون را اصالح مي كند
 انتخابات مرحله اول، دستاوردي قابل تقدير بود

محمدحسن ابوترابي فرد، يكي ديگر از منتخبان مردم تهران 
ــن مرحله انتخابات مجلس نهم نيز گفت: انتظار مي رود  در اولي

ــتري به خرج داده و  مردم در دور دوم انتخابات، دقت عمل بيش
به چهره هاي شاخص و كارآمد راي دهند و گام دوم را بلندتر از 
گام اول برداشته و حماسه اي را كه در 12 اسفند خلق كرده اند، 
ــنا، ابوترابي فردبا اظهار اميدواري از  كامل كنند. به گزارش ايس
ــه مردم همچون دور اول انتخابات در دور دوم نيز حضور  اين ك
پررنگي داشته باشند، گفت: اميدواريم ملت چهره هاي كارآمد، 
شاخص و توانمندي را به مجلس نهم معرفي كند. اين نماينده 
ــح و توانا در مجلس،  ــس، ادامه داد: حضور نيروهاي صال مجل

موجب كارايي و ارتقاي آن خواهد شد
 نامزدها فضا را براي شناخت مردم فراهم كنند

ــتاد انتخابات كشور  ــين رئيس س ــنعلي  نوري، جانش  حس
ــز تصريح كرد: نامزدها در فرصتي كه دارند با ارائه برنامه ها،  ني
نظرات و ديدگا ه هايشان فضا را براي شناخت هرچه بهتر مردم 

ــه اين كه نامزدهاي  ــد.وي به ايرنا گفت: با توجه ب ــم كنن فراه
ــوراي  ــر در مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس ش حاض
ــك دوره تبليغات انتخابات مجلس  ــالمي تجربه حداقل ي اس
ــدت قانوني تبليغات، قانون را كامال  ــت در م را دارند، انتظار اس
رعايت كنند.وي اظهار كرد: هواداران نامزدها نيز در طول اين 
ــته هاي او  مدت براي معرفي نامزد مورد نظر خود به تبليغ داش
بپردازند و از هرگونه تخريب ديگر نامزدها خودداري كنند.نوري 
ــه داد: هيات هاي نظارت، هيات هاي اجرايي و هيات هاي  ادام
بازرسي در طول اين مدت بر نحوه تبليغات نامزدها و هواداران 
ــاهده هرگونه تخلف، برابر  ــا نظارت دارند و در صورت مش آنه

قانون با آنها برخورد مي كنند.
ــزارش مفصل مربوط به دومين مرحله انتخابات نهمين   گ
دوره مجلس شوراي اسالمي را در صفحات 10 و 11 بخوانيد.

صديقي: ملت ايران از حقوق هسته اي خود كوتاه نمي آيدحاجي زاده:  از كار انداختن ناو هواپيمابر آمريكايي كار راحتي است
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ــوي  ــاره به اخباري مبني بر انجام حمالت احتمالي از س با اش
پايگاه هاي دشمن در كشورهاي همسايه عليه ايران، هشدار 
داد: در جلسات رسمي و غيررسمي به اين كشورهاي همسايه 
ــده است، اگر از هر نقطه اي بخواهد عملياتي عليه ما  گفته ش
صورت بگيرد، مربوط به هر كشوري كه باشد، براي ما فرقي 

نمي كند و ما حتما با آن مقابله خواهيم كرد.
سردار اميرعلي حاجي زاده در گفت وگو با خبرگزاري فارس 
ــمنان در كشورهاي همسايه نيز براي  افزود: پايگاه هاي دش

اين كار كامال شناسايي شده است.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با اشاره به حضور ناوهاي 
ــان اين كه براي از  ــاي منطقه  ضمن بي ــي در آب ه آمريكاي
ــا نبايد آن را غرق كرد،  ــن يك ناو هواپيمابر حتم كار انداخت
ــان كرد: اوال غرق كردن چنين ناوي خيلي پيچيده  خاطرنش
نيست، دوما بقدري تجهيزات پيشرفته و ظريف و حساس در 
ــتان به مزاح مي گويند اگر يك  اين ناوها به كار رفته كه دوس
ترقه در عرشه اين ناو بتركد حتما به يك گوشه اي از آن آسيب 
ــه ، اين ناو  مي زند يعني با كوچك ترين انفجاري در يك گوش
قطعا از كار مي افتد و مهم تر از خود ناو نيروهاي آن هستند كه 

به دليل اضطراب و فشار هاي رواني  از كار مي افتند.

خطيب جمعه موقت تهران با تاكيد بر اين كه ملت ايران اهل 
ــر طرف هاي مذاكره هم برخورد  ــت گفت: اگ مذاكره و منطق اس

منطقي كنند به نفع دنياست.
ــلمين  ــالم والمس ــه گزارش واحد مركزي خبر حجت االس ب
صديقي در خطبه هاي نماز جمعه ديروز تهران افزود: اميدوارم كه 
در نشست بغداد، گروه 1+5 با لغو تحريم ها حسن نيت  خود را نشان 
ــران را جلب كند.صديقي در بخش ديگري  ــد و اعتماد مردم اي ده
ــخنانش به رفت و آمد برخي مسووالن رژيم صهيونيستي به  از س
جمهوري آذربايجان اشاره كرد و گفت:  از ملت مسلمان اين كشور 
توقع مي رود كه از دولتشان بخواهند به رژيم صهيونيستي نزديك 

ــمن درجه يك همه كشورهاي  ــود، چرا كه رژيم اسرائيل دش نش
ــت.وي افزود: برنامه هاي رژيم صهيونيستي و غرب به  منطقه اس
ــلمانان نمي سازد و دوست داريم حكومت هاي مسلمان  مذاق مس
منطقه در برابر مقاومتي كه مقابل رژيم صهيونيستي شكل گرفته 
ــت كم نگذارند تا بعدها اين مشكالت دامن خودشان را نگيرد. اس

امام جمعه موقت تهران همچنين به 10 ارديبهشت روز خليج فارس 
اشاره كرد و يادآور شد: منطقه اي كه به نام خليج فارس نامگذاري 
شده، منطقه اي شناخته شده و تاريخي است كه در اسناد ثبت شده 
و اگر برخي مواقع عده اي براي اختالف افكني حرف هاي سخيفي 

مي زنند، بدانند ملت ايران پاسخ آنان را كوبنده خواهد داد.
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