
ــكان منافقين در جمهوري آذربايجان خبري بود  احتمال اس
ــخنگوي وزارت امور خــــارجه را  ــه ديروز واكنش جدي س ك

به دنبال داشت.
چندي پيش پرس تي وي گزارش داد كه رژيم صهيونيستي 
در تالش است اعضاي گروهك تروريستي منافقين را به عنوان 
بخشي از تالش ها براي اسكان دادن تروريست هاي ضدايراني 
در 5 كشور متحد آمريكا در خاورميانه يعني جمهوري آذربايجان، 

اردن، پاكستان، قطر و عربستان سعودي سكني دهد.
ــل در مذاكرات اخير  ــود اين موضوع اواخر آوري گفته مي ش
ــتي و مقامات  آويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه رژيم صهيونيس
ــده است و همچنان البي هاي اسرائيلي  آذري در باكو مطرح ش
مقامات جمهوري آذربايجان را براي پذيرفتن و سكني دادن به 
تروريست هاي گروهك منافقين در پايگاه هاي هوايي متروكه 

تحت فشار قرار مي دهند.
رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت امور خارجه در جلسه 
ــدار  ــانه هاي داخلي و خارجي هش هفتگي خود با نمايندگان رس
ــدت واكنش نشان خواهد  ــبت به اين اسكان بش داد، ايران نس
ــايه متوجه اين  ــورهاي همس ــت: انتظار داريم كش داد. وي گف
ــد كه روابط خوب  ــند و با اقدام خود كاري نكنن ــيت باش حساس

ايران با آنها دچار خدشه شود.
ــت با اشاره به اين كه اگر احتمال اسكان منافقان  مهمانپرس
در جمهوري آذربايجان طراحي صهيونيستيـ  آمريكايي باشد و 
بخواهند كه آنها در كشورهاي منطقه مستقر شوند ما حساسيت 
ــرد: موضع ما  ــن موضوع داريم، تصريح ك ــبت به اي بااليي نس
ــت. اين گروهك پرونده  ــن اس در رابطه با منافقين كامال روش
ــياهي از جنايت ها داشته و عالوه بر 16 هزار جنايت كه مردم  س
ــود عراق نيز  ــرار داده اند در خ ــا را هدف ترور ق ــووالن م و مس
ــردم عراق از آنها  ــده اند كه نفرت م ــات زيادي مرتكب ش جناي

قابل مشاهده است.

اعالم نگراني به مقامات افغان 
ــي ديگر از اين جلسه خبري سخنگوي وزارت امور   در بخش
ــنگتن كه اخيرا به  ــتراتژيك كابل و واش خارجه درباره پيمان اس
امضاي سران 2 كشور رسيده است، گفت: ما موضع رسمي خود 
ــي خود را از اين قرارداد كه  ــش از اين اعالم كرديم و نگران را پي

ابهامات زيادي دارد، به اطالع مقامات افغان رسانده ايم.
ــات و امنيت در داخل  ــت با بيان اين كه صلح، ثب مهمانپرس
ــت، گفت:  ــا از اهميت بااليي برخوردار اس ــتان براي م افغانس
ــور ما گره خورده و هر  ــتان با امنيت منطقه و كش امنيت افغانس
ــتان مي تواند بر امنيت  ــي و ناامني در داخل افغانس ــوع بي ثبات ن
ــي علت اصلي  ــتگاه ديپلماس ــخنگوي دس ــا تاثير بگذارد.س م
ــتان را حضور نيروهاي  ــي در منطقه و افغانس ــي و بي ثبات ناامن
ــمرد و افزود:  ــي، نيروهاي آمريكايي و متحدان آنها برش خارج
ــري در ايجاد ثبات و  ــورهاي منطقه مي توانند نقش موثرت كش
ــورهاي منطقه بيشتر  ــتان ايفا كنند. حتما كش امنيت در افغانس
ــوند تا كشورهايي  ــتان بهره مند مي ش از وجود امنيت در افغانس
ــا طراحي كرده و  ــر دورتر براي منطقه م ــه از هزاران كيلومت ك

ــادي را در منطقه  ــكالت زي ــا حضور امنيتي و نظامي خود مش ب
ايجاد كردند.

همكاري هاي دوجانبه، محور مذاكرات وين
ــس بين المللي انرژي  ــو، مديركل آژان ــارات يوكيا آمان اظه
ــايت پارچين اولويت مذاكرات  اتمي مبني بر اين كه بازديد از س
ايران و آژانس است، سؤال ديگري بود كه در اين نشست مطرح 
ــد. مهمانپرست در اين باره گفت: بحثي كه بين نمايندگان ما  ش
ــت، مربوط به همكاري هاي  ــووالن آژانس در جريان اس و مس
ــوان عضو آژانس و عضوي كه به  ــه خواهد بود. ما به عن دوجانب
تعهداتش هم عمل كرده و بيشترين همكاري را با آژانس داشته 
ــويم. آژانس موظف است در  ــت بايد از حقوقمان بهره مند ش اس
ــته اي در راستاي اهداف  ــائل فني كمك كند تا از دانش هس مس
صلح آميز بهتر بهره مند شويم. در اين همكاري هم ما انتظاراتي 
ــؤاالت يا ابهاماتي داشته باشند  ــت آنها س داريم و هم ممكن اس
ــراي همكاري ها  ــن چارچوبي ب ــرات براي تعيي ــه اين مذاك ك
صورت مي گيرد.سخنگوي وزارت خارجه همچنين در واكنش 
ــه اظهارات برخي مقامات آمريكا و اتحاديه اروپا گفت: به نظر  ب

ــد اين گونه اظهارات متفرقه براي سايه انداختن بر اصل  مي رس
ــايد هم قصد  ــود و ش مذاكرات ايران و 1+ 5 در بغداد بيان مي ش
ــازي كنند. وي با  دارند از قبل در رابطه با اين گفت وگوها فضاس
بيان اين كه تمام مسائل محتوايي در خصوص مذاكرات ايران و 
1+5 در بغداد مطرح خواهد شد، گفت: به هيچ وجه از حقوق ملت 
ــيني نخواهيم كرد و اظهارنظر افراد  ايران در مذاكرات عقب نش
ــته باشد؛ هرچند  متفرقه نمي تواند تاثيري بر حقوق ملت ما داش

كه اصل مساله بايد در بغداد شنيده شود.
بازگرداندن خسارات ايران توسط روس ها

ــكايت ايران از فسخ  ــر شده مبني بر ش همچنين خبر منتش
ــوال يكي از خبرنگاران  300، س ــامانه موشكي اسـ  قرارداد س
ــت بود كه سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان  از مهمانپرس
ــورها با هم  ــاره گفت: در رابطه با قراردادهايي كه كش ــن ب در اي
ــود و در  ــخص مي ش منعقد مي كنند، تعهداتي براي طرفين مش
صورتي كه تعهد اجرا نشود، ممكن است براي قرارداد خساراتي 

پيش بيني شود.
ــي بين ما و  ــرارداد همكاري نظام 300 ق ــزود: اسـ  وي اف
ــچ منافاتي با قطعنامه هاي  ــيه بود. هر چند اين قرارداد هي روس
ــت و مي توانست به مرحله اجرا  ــوراي امنيت نداش غيرقانوني ش
دربيايد، ولي به خاطر مسائل سياسي و فشارهايي كه كشورهاي 
ــيه  اجرايي  غربي و آمريكا  وارد كردند، اين قرارداد از طرف روس

نشد.
سخنگوي وزارت خارجه يادآور شد: اصل مبلغي كه پرداخت 
شده بود به عالوه سود آن توسط طرف روسي به ايران بازگردانده 
ــارت پيش بيني شده بود كه  ــد، اما بندي در قرارداد براي خس ش
ــاله از طريق مراجع حقوقي  با توجه به نظر طرف  روس، اين مس
ــارت ارسال شد. اينها بحث هاي فني و حقوقي  براي تعيين خس
ــت و براي ادامه پيگيري اين پرونده يا همكاري هاي بعدي،  اس

بايد آن را در چارچوب فني و حقوقي خود پيگيري كنيم.
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مهمانپرست : كشورهاي همسايه متوجه حساسيت هاي ما باشند و با اقدام خود كاري نكنند كه روابط خوب ايران با آنها دچار خدشه شود
پالس منفي اروپا پيش از مذاكرات بغداد

ــده به مذاكرات  ــت: دو هفته مان ــايت عصر ايران نوش س
بغداد، اتحاديه اروپا از ايران خواست فعاليت هاي غني سازي 
ــه گزارش خبرگزاري رويترز،  ــوم را كامال تعليق كند.ب اوراني
ــتي در محل آژانس بين المللي  اعضاي اتحاديه اروپا در نشس
ــته اي در وين، با صدور بيانيه اي از ايران خواستند  انرژي هس
ــازي اورانيوم را كامال تعليق كند. روبرت  فعاليت هاي غني س
ــت آژانس بين المللي انرژي  وود، نماينده آمريكا هم در نشس
ــته اي صلح آميز  اتمي ضمن ابراز نگراني از فعاليت هاي هس
ــتار گام هاي عملي فوري از  ــالمي ايران خواس جمهوري اس

سوي تهران در راستاي اعتمادسازي شد. 
دريافت پول نفت به«يوان» 

ــيال تايمز از  ــل از روزنامه فايننش ــزاري مهر به نق خبرگ
ــي از پول نفت  ــن و تهران مبني بر پرداخت بخش ــق پك تواف
ــوان (واحد پول چين) در  ــي ايران به چين از طريق ي صادرات
ــتاي مقابله با تحريم هاي آمريكا خبر داد.در همين حال  راس
واحد مركزي خبر  نيز به نقل از شبكه تلويزيوني پرس تي وي 
نوشت: هند يك بار ديگر درخواست آمريكا را براي قطع خريد 
نفت از ايران رد كرد.براساس اين گزارش، هيالري كلينتون، 
ــفري 3 روزه به هند رفته است از  وزير خارجه آمريكا كه در س
دهلي نو مصرانه خواست تا واردات نفت از ايران را قطع كند؛ 
اما هند بارها موضع خود را تكرار كرده كه خريد نفت از ايران 

در جهت منافع ملي اين كشور است.
پيشنهاد ي متناسب با روز زن

ــيون اقليت مجلس در نطق  ــته يك عضو فراكس روز گذش
ــينيان رئيس  ــاره به طرح روح اهللا حس ــتور خود،   با اش ميان دس
ــر اين كه يكي از  ــالمي مجلس مبني ب ــيون انقالب اس فراكس
ــوراي اسالمي شود، به نزديك بودن روز  زنان  رئيس مجلس ش
ــاره كرد و پيشنهاد جالبي داد. به گزارش «جام جم»،   زن هم اش
مصطفي كواكبيان گفت: رياست مجلس پيشكش ، الاقل يكي 
ــه را به خانم ها اختصاص دهيد. در  ــي هاي هيات رئيس از كرس

مجلس هشتم تمام اعضاي هيات رئيسه مرد بودند.
 مرگ كارشناس آژانس در حادثه رانندگي

روابط عمومي سازمان انرژي اتمي كشورمان اعالم كرد: 2 نفر 
از كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در حال ماموريت در 
ــتان مركزي دچار حادثه رانندگي  نزديكي مجتمع خنداب در اس
شدند و يكي از آنها به نام «اوك سه  اوك سه او» از كره جنوبي به 

علت شدت آسيب ديدگي جان خود را از دست داد.
قرائت گزارش تحقيق و تفحص از سايپا 
ــركت  ــهام ش گزارش تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري س
ــازي سايپا روز گذشته در صحن علني مجلس شوراي  خودروس
اسالمي قرائت شد.براساس اين گزارش، در روند واگذاري سهام 
ــركت سايپا، بحث رقابت رعايت نشده  بلكه جابه جايي سهام  ش
ــايپا با انتشار  ــده است . از سوي ديگر س ــازي انجام ش با سندس
اطالعيه اي ، گزارش مجلس را داراي «ايرادات عمده » دانست 

و گفت كه هيچ سهمي از دولت در اين واگذاري نبوده است.

نامه اي كه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور در اعتراض 
به يك مصوبه مجلس به آيت اهللا شاهرودي نوشت،  با واكنش 
ــخنگوي شوراي نگهبان مواجه شد و عباسعلي كدخدايي  س
ــاره به اين كه اين مصوبه از سوي  ــخنگوي اين شورا با اش س
ــت، تاكيد كرد: رئيس جمهور  ــوراي نگهبان تاييد شده اس ش
ــاس اصل 113نمي تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي  براس

خارج از قواي سه گانه تذكر و اخطار دهد.
ــنبه در نامه اي به رئيس هيات عالي  احمدي نژاد روز دوش
حل اختالف و تنظيم روابط قوا، قانون مصوب مجلس درباره 

نظارت بر نمايندگان را خالف قانون اساسي دانسته بود.
ــته  ــال گذش ــتان س ــي حل اختالف تابس ــات عال هي
ــاال گرفتن اختالفات ميان دولت با مجلس و  همزمان با ب
ــط رهبر معظم انقالب تشكيل و آيت اهللا  قوه قضاييه توس
ــمي شاهرودي، رئيس پيشين قوه قضاييه به  محمود هاش

رياست آن منصوب شد.
ــاره نامه اخير  ــروز درب ــوراي نگهبان دي ــخنگوي ش س
ــوراي  رئيس جمهور به فارس گفت: با توجه به اين كه قبال ش
ــيري و هم  ــان اعالم نظر كرده بود هم در نظرات تفس نگهب
ــكيل شده بود،  ــورا تش نتايج كارگروه حل اختالف كه در ش
رئيس جمهور براساس اصل 113نمي تواند به شوراي نگهبان 

و نهادهاي خارج از قواي سه گانه تذكر  و اخطار دهد.
ــه رئيس جمهور محترم مبني بر  ــزود: بنابراين نام وي اف
ــر نمايندگان مجلس  ــوط به نظارت ب ــرت مصوبه مرب مغاي

برخالف اصل 113 قانون اساسي است.
اصل 113 تاكيد دارد: «پس از مقام رهبري رئيس جمهور 
عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون 
ــي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به  اساس

رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد.»

كدخدايي: رئيس جمهور نمي تواند به شوراي نگهبان تذكر دهد
ــت علي  ــت هواداران رياس ــس از برگزاري نشس ــك روز پ ي
ــت مجلس نهم شوراي اسالمي، كاظم  ــند رياس الريجاني بر مس
ــيون  ــس فراكس ــاهرود و عضو هيات موس ــي، نماينده ش جالل
ــي) اعالم كرد:  ــت (حاميان الريجان ــان رهروان والي اصولگراي

براي انتخاب رياست مجلس جنگ صفين در راه نيست.
ــاره به سوابق علي  ــته در جمع خبرنگاران با اش وي روز گذش
ــت مجلس گفت:  ــي حدادعادل براي رياس ــي و غالمعل الريجان
ــي در جبهه اصولگرايي كار مناسب و  جنگ راه انداختن و اردوكش
شايسته اي نيست. مهرداد الهوتي، نماينده لنگرود  نيز در گفت وگو 
با جام جم با اشاره به جلسه حاميان علي الريجاني گفت: براساس 
نظرسنجي و آمارهاي ارائه شده در اين جلسه 65 درصد منتخبان 
به علي الريجاني و 15 درصد به غالمعلي حدادعادل راي داده اند 
ــه هنوز تصميمي در اين  ــدود 20 درصد ديگر اعالم كردند ك و ح
ــزاري فارس به نقل از  ــوي ديگر، خبرگ باره اتخاذ نكرده اند.از س

ــردم كهگيلويه در مجلس  ــيدمحمدعلي بزرگواري، نماينده م س
ــت روز دوشنبه نوشت: اين جلسه براي اين بود  در خصوص نشس
ــت آقاي الريجاني انجام شود و  كه رايزني و البي گري براي رياس
ــه شركت داشتيم.وي افزود: ما براي انتقاد  البته ما هم در اين جلس

از الريجاني در اين جلسه حاضر شده بوديم.
جبهه متحد، حمايت از الريجاني را تكذيب كرد

ــد اصولگرايان با  ــط عمومي جبهه متح ــن حال، رواب در همي
ارسال جوابيه اي به روزنامه جام جم درباره بخشي از گزارش ديروز 
ــي براي انتخاب رئيس» كه در آن  ــا عنوان «رايزني هاي پارلمان ب
ــده بود جبهه متحد اصولگرايان از نامزدي علي الريجاني  گفته ش
ــت، اعالم كرد كه جبهه متحد هيچ بحثي درباره  حمايت كرده اس
انتخاب رئيس مجلس نهم نداشته است و خبر  اعالم حمايت اين 
ــت مجلس تكذيب  ــزدي علي الريجاني براي رياس ــه از نام جبه

مي شود.

جاللي: براي انتخاب رئيس مجلس جنگي در راه نيست

احمدي نژاد:  هيچ كس نبايد از حقوق 
ملت ايران عقب نشيني كند

ــايي تاسيسات هسته اي  ــاره به بازگش رئيس جمهور با اش
كشور در سال 84 گفت: كسي تصور نكند كه تمام حقوق ما به 
ــايي و فعاليت اين تاسيسات محدود مي شود، بلكه اين  بازگش
ــت و هيچ كس  ــتگي هاي ملت ايران اس حداقل حقوق و شايس
ــيني  ــي ملت ايران ذره اي عقب نش ــق ندارد از حقوق اساس ح
ــروز در چهارمين  ــژاد دي ــود احمدي ن ــي كند. محم و كوتاه
ــند دستور  ــيو براي همه» به رونمايي از س همايش ملي «آرش
رئيس جمهور براي فك پلمب و بازگشايي تاسيسات هسته اي 
ــزود: همان زمان  ــاره كرد و اف ــورمان در اين همايش اش كش
ــعي داشتند ما را از عاقبت چنين تصميماتي  برخي بودند كه س
بترسانند و مي گفتند كه اين كار خطرهايي دارد؛ اما پاسخ بنده 
ــخ ملت بود كه مي گفتند ما كار خود را خواهيم كرد  همان پاس
ــتند مي توانند انجام  ــمنان در مقابل، هر غلطي كه توانس و دش

دهند./ سايت رياست جمهوري 
رفسنجاني: بهترين راه مقابله با 

دشمنان، ارتقاي علمي كشور است
ــر و  ــخيص مصلحت نظام خطاب به همس رئيس مجمع تش
ــران شهيد شما  ــته اي كشور گفت: همس ــهداي هس فرزندان ش
ــن راه مقابله با  ــود ثابت كردند كه بهتري ــهادت خ ــل و با ش در عم
دشمنان، ارتقاي علمي و كوشش و جهد در جهت پيشرفت علمي، 
ــور است. آيت اهللا هاشمي رفسنجاني در  اقتصادي و فرهنگي كش
ــته اي كشورمان،  ــهداي علمي و هس ــر و فرزندان ش ديدار همس
ــهيد شهرياري و شهيد رضايي  نژاد افزود:  شهيد علي محمدي، ش
ــي بودند كه  ــزدوران وطن فروش ــن عزيزان، م ــدگان اي تروركنن
ــمن علم و دانش و پيشرفت كشور بودند و روزي خداوند انتقام  دش

اين عزيزان و خانواده هاي آنان را خواهد گرفت./ مهر
مخالفت مجلس با  افزايش نمايندگان

ــالمي به اليحه دولت براي اصالح  ــوراي اس مجلس ش
ــدول حوزه هاي انتخابيه كه اجازه مي داد تعداد نمايندگان  ج
ــد، مخالفت كرد.  ــش 20 نفري به 310 نماينده برس با افزاي
نمايندگان مجلس روز گذشته اليحه مذكور را مغاير با عدالت 
دانستند و با 87 راي موافق، 68 راي مخالف و 16 راي ممتنع 
ــتور كار  ــده حاضر اين اليحه را از دس ــوع 197 نماين از مجم

مجلس خارج كردند./ جام جم
اصالح نحوه سوال و استيضاح رئيس جمهور

ــور تامين  ــالمي به منظ ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
ــوال و  ــوراي نگهبان مصوبه قبلي خود درباره نحوه س نظر ش
استيضاح رئيس جمهور را اصالح كردند.علي مطهري، نماينده 
مردم تهران، پس از اصالح اين طرح در جمع خبرنگاران گفت: 
ــره 2 به كليت اين  ــده از جمله حذف تبص اصالحات انجام ش
ــيب نزده است.وي افزود: با وجود اين طرح، از اين به  طرح آس
بعد رئيس جمهور موضوع را جدي تر مي گيرد و جلسه سوال از 

رئيس جمهور به شوخي برگزار نمي شود./ جام جم

جم
ام 

 /ج
قي

صاد
ن 

بهم
س:

عك

masa
長方形


