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شركت هاتبرد از ديروز بيست وچهارم مهر فركانس 
ــرويس به شبكه هاي  ماهواره 12437 را قطع و ارائه س

ماهواره اي ايران را متوقف كرد.
ــالف ادعاهاي غرب در خصوص وجود جريان  برخ
ــورهاي غربي، پخش شبكه هاي  آزاد اطالعات در كش
ــالمي ايران از ماهواره هاتبرد  برون مرزي جمهوري اس

متوقف شد. 
ــم، همه  ــبكه العال ــگاه خبري ش ــزارش پاي ــه گ ب
ــبكه هاي فركانس ياد شده در هاتبرد، از جمله العالم،  ش
ــبكه خبر، سحر 1 و 2 و جام جم  پرس تي وي، الكوثر، ش
1 و 2 از ديروز قابل دريافت نيست. اين شبكه ها همواره 
برخالف انحصار خبري شبكه هاي غربي و هم پيمانان 
منطقه اي غرب، تالش مي كردند تا نظارت و ديدگاه هاي 
انسان هاي آزاده را به مخاطبان و افكار عمومي در جهان 
برسانند. ممانعت از انتشار ديدگاه ها و نظرات مخالف با 
جريان هاي صهيونيستي و غربي، پيش از اين هم وجود 
داشته، به صورتي كه حتي قبل از آغاز انقالب هاي عربي 
در منطقه و اوج گرفتن بيداري اسالمي، ارسال پارازيت 
ــبكه العالم و پرس تي وي مدتي  روي فركانس هاي ش

باعث اختالل در ارسال امواج اين شبكه ها شده بود.
شبكه العالم كه نقش مؤثر و فعالي را در اطالع رساني 
ــي افكار عمومي مخاطبان عرب در رويدادهاي  و آگاه
ــژه در جريان حمله  ــم منطقه اي و فرامنطقه اي بوي مه
ــغالگر  غرب به عراق و همچنين تجاوز نظامي رژيم اش
ــته، حدود دو سال قبل به درخواست  به غزه و لبنان داش
ــين هاي عرب، به صورت كامال غيرقانوني از  شيخ نش

روي ماهواره هاي عرب ست و نايل ست حذف شد.

ــنجي هاي  ــان نظرس ــه طبق اذع ــبكه ك ــن ش اي
ــوي سازمان هاي بي طرف، توانست  صورت گرفته از س
ــالمي در  ــذار بودن خود را در جريان بيداري اس تأثيرگ
ــرب ثابت كند،  ــازي افكار عمومي مخاطبان ع آگاه س
ــال پارازيت و حمالت مستمر سايبري  همچنان با ارس
مواجه است. شبكه پرس تي وي نيز در اين ميان بارها در 
كشورهاي غربي مدعي آزادي رسانه و بيان، هدف انواع 
ــي و غيراخالقي قرار  ــت و برخوردهاي غيرقانون پارازي
گرفته و از ماهواره هاي برخي از اين كشورها حذف شده 
ــبكه ها حق پيگيري قانوني را براي احقاق  است.اين ش
ــارات مادي و معنوي حاصل از  حقوق خود و جبران خس

اين تصميم نسنجيده، محفوظ مي دانند.
ــيما  ــال برنامه هاي صداوس ــال توقف ارس ــه دنب ب
ــت 20 به عنوان  ــرد، ماهواره اينتل س ــواره هاتب از ماه
ــد.روابط عمومي رسانه ملي اعالم  جايگزين معرفي ش
ــي جام جم 1 و 2  ــبكه جهان ــرد: بينندگان محترم ش ك
ــبكه را از طريق ماهواره  ــد برنامه هاي اين ش مي توانن
ــت 20 دريافت كنند. موقعيت مداري، فركانس  اينل س

و ساير مشخصات به شرح زير ارائه شده است:
نام ماهواره: اينتل ست 20

موقعيت مداري: 5/68 درجه شرقي
فركانس: 11090 مگاهرتز

نرخ سمبل: 600/25 مگا سيمبل بر ثانيه
نرخ تصحيح خطا: 3/2

قطبيت: عمودي
ــت شبكه هاي سحر 1 و 2، الكوثر، خبر و  گفتني اس

قرآن نيز از اين ماهواره قابل دريافت است.

پيامك هاي 
جيب ُبر

اغلب پيامك هايي كه با مضمون 
 برنده شدن در قرعه كشي ها 

به تلفن هاي همراه فرستاده مي شود 
كالهبرداري است 

رهبر معظم انقالب:

فضاي انتخاباتي كشور جنجالي نشود

سانسور شبكه هاي ايران 
در ماهواره

 ماهواره هاتبرد پخش شبكه هاي تلويزيوني برون مرزي
 صدا و سيما را متوقف كرد

 ايرانـ  كره جنوبي 
گذرگاه صعود به جام جهاني

مريم خباز/ گروه جامعه 

ــتي وارد شده؛ فرد يا افرادي  «44700» از در دوس
ــتركان تلفن همراه  ــت اين شماره اند.  به مش كه پش
ــدن شماره تلفن  ــي به  دليل برنده ش به زبان انگليس
ــتان شادباش  ــان در التاري كشور انگلس همراهش
ــد و از صاحب تلفن مي خواهند تا به مردي به  مي گوين
نام «ديويد» ايميل بزند و راه دريافت جايزه 450 هزار 

دالري را از او بپرسد. 
ــتان بايد  اين كه چرا ديويد و همكارانش در انگلس
چنين جايزه چرب و نرمي را به صاحب يك سيمكارت 
اعتباري در ايران بدهند، پرسشي است كه اگر در ذهن 
گيرنده پيام شكل نگيرد، او در مسيري پرفراز و نشيب 
مي افتد كه انتهاي آن يك كالهبردار ايستاده است. 

ــده، اما هنوز  ــار و پود اين پيام ها از دروغ بافته ش ت
ــان  ــن پيام ها واكنش نش ــتند كه به اي ــي هس مردم
ــيدن به ثروتي باد آورده  مي دهند و پي آنها را براي رس
ــت؛  ــال اين پيام ها اتفاق تازه اي نيس مي گيرند. ارس
اينها نسل خلف پيامك هايي است كه روزي از سوي 

«چوپان دروغگو» فرستاده مي شد
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ــالمي در ششمين روز از سفر  رهبر معظم انقالب اس
به استان خراسان شمالي، عصر ديروز در جمع هزاران نفر 
از بسيجيان استان، تاكيد كردند: بسيج، كليدي طاليي و 
هديه خداوند به ملت ايران است و همچنان كه تاكنون 
ــرده، در آينده نيز پيش برنده  ــاي فراواني را باز ك گره ه

مسائل مهم و مورد نياز كشور و جامعه خواهد بود.
ــاني دفتر مقام معظم  ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
رهبري، حضرت آيت اهللا خامنه اي، «بسيج» را از جمله 
ــاره به  ــمردند و با اش تجربه هاي موفق و مهم نظام برش
ــتمر در ويژگي هاي اين  ــرورت مطالعه و تعمق مس ض
ــده بي نظيري  ــيج، پدي ــه درس آموز افزودند: بس تجرب
ــت كه در يك معنا، قبل از پيروزي انقالب، در حضور  اس
ــيجي  ــه مردم و «حركت عظيم، انقالبي و بس ايثارگران
ــه پيروزي  ــالمي را ب ــد و نهضت اس ملت» متجلي ش

رساند.
ــيج را در معناي رايج آن، همزاد انقالب  ــان، بس ايش
ــد و افزودند: البته در دو انقالب بزرگ ديگِر چند  خواندن
قرن اخير، يعني انقالب فرانسه و انقالب اكتبر شوروي 
ــابق نيز مردم حضور انبوه داشتند اما بسيج ملت ايران  س

داراي خصوصيات منحصر به فردي بوده است.
ــازمان يافته را از جمله اين  ــر انقالب حركت س رهب
خصوصيات دانستند و خاطرنشان كردند: «سازماندهي» 
بسيج كمك كرد كه اين حركت عظيم مردمي راه را گم 

نكند و از انحراف و كجروي مصون بماند.
ــان «ايمان و عمل بر اساس تكليف» را از ديگر  ايش
خصوصيات مهم بسيج برشمردند و خاطرنشان كردند: 
ــر، عمدتا متكي بر  ــردم در انقالب هاي ديگ ــور م حض
ــياري از مسائل  ــات بود و به همين علت در بس احساس
ــيج،  ــد اما ايمان عميق بس ــيده ش به خطا و تقابل كش
ــد اين «حركِت توده اي سازمان يافته» ضمن  باعث ش
برخورداري از احساسات بشري، در صراط مستقيم حق 

حركت كند.

ــرهاي مردم در بسيج  رهبر انقالب حضور همه قش
ــر به فرد اين حركت  ــر خصوصيت بارز و منحص را ديگ

خواندند.
ايشان خاطرنشان كردند: شهري و روستايي، نوجوان 

ــرده و غيرتحصيلكرده،  ــرد، زن و مرد، تحصيلك و پيرم
ــاعر، متخصص، كارگر،  ــجو، نويسنده، ش استاد، دانش
ــك، مخترع و همه و همه قشرهاي مردم  صنعتگر، پزش
در اين مجموعه عظيم، شگفت آور و پر رمز و راز حضوري 

موثر دارند.
پا به ركاب بودن بسيج

ــومين خصوصيتي بود كه  ــا به ركاب بودن»، س «پ
رهبر براي بسيج برشمردند.

ــتناد حضور بسيج در همه صحنه هاي  ايشان به اس
سي وسه ساله انقالب  افزودند: با گذشت زمان، بر چهره 
ــيجيان، َگرد پيري نشسته است اما پديده  نسل اول بس
ــيج به بركت حضور پي درپي نسل هاي  ــتثنايي بس اس
ــاط و كارگشا به حيات  نوظهور، همچنان جوان و پرنش

طيبه خود ادامه مي دهد.
ــرت آيت اهللا خامنه اي براي تبيين بهتر اهميت  حض
ــيج در سرنوشت كشور و ملت، همه را به تامل و تدبر  بس

ــاني كه حرف  ــن واقعيت دعوت كردند كه چرا كس در اي
ــان بر اساس راديوي رژيم صهيونيستي تنظيم  و عملش

مي شود در درجه اول عليه بسيج شعار مي دهند؟
ــان كردند: كساني كه آينده موفق  ايشان خاطرنش

ــرافراز اين ملت و جمهوري اسالمي را برنمي تابند  و س
تالش مي كنند كليد طاليي دستيابي به اين آينده روشن 
يعني «بسيج»  را در چشم ملت كوچك كنند اما به بركت 

فهم و هوشياري مردم، موفق نخواهند شد.
رهبر انقالب مطالعه در خصوصيات بسيج و تالش 
ــه فكر و فرهنگ جامعه را  ــراي تبديل اين ويژگي ها ب ب
ــيجيان  ــتند و در عين حال خطاب به بس ضروري دانس
ــيج افتخار است اما به  ــان كردند: حضور در بس خاطرنش
ــيج، حفظ و  ــرط اين كه صالحيت هاي حضور در بس ش

تقويت شود.
ــتمر را از جمله نيازهاي يك  ــان خودسازي مس ايش
بسيجي برشمردند و افزودند: تقوا، دوري از گناه و توجه 
ــرع به درگاه احديت، از جمله ويژگي هاي ضروري  و تض
ــت كه باعث ارتقاي توانايي هاي روحي،  ــيجيان اس بس
ــتقامت و  ــت درون و برون»، افزايش صبر و اس «نوراني

شكوفايي «ابتكار و جوشش دروني» مي شود.

ــتگي  حضرت آيت اهللا خامنه اي ايثار و از خودگذش
ــيجيان بايد آن را در  ــي ديگري خواندند كه بس را ويژگ

خود تقويت كنند.
برخي نقطه درگيري با دشمن را

 اشتباه مي گيرند
رهبر انقالب همچنين بصيرت را خصوصيت بسيار 
ــيجيان و همه مردم  ــمردند كه بس مهم و ضروري برش

به آن نيازمندند.
ــان بصيرت را «تشخيص خط و نقطه درگيري  ايش
با دشمن» دانستند و تاكيد كردند: برخي، نقطه درگيري 
ــمن را اشتباه مي گيرند و توپخانه خود را به سمت  با دش
ــت در آنجا  ــه به كار مي اندازند در حالي كه دوس آن نقط

قرار دارد نه دشمن.
ــه وارد بحث انتخابات  ــالب از همين زاوي رهبر انق
ــا و گفتارها افزودند:  ــاد از برخي رفتاره ــدند و در انتق ش
ــاب  ــيطان اكبر به حس برخي رقيب انتخاباتي خود را ش
مي آورند در حالي كه شيطان اكبر، آمريكا و صهيونيسم 

است نه رقيب جناحي و انتخاباتي.
ايشان افزودند: در حالي كه عناصر انتخاباتي، ادعاي 
ــالم و انقالبند برخي  ــد و در خدمت اس ــالم مي كنن اس
ــرف مقابل را  ــبت، ط ــداران آنها چرا و به چه مناس طرف

شيطان مي دانند؟
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تاكيد مجدد بر ضرورت 
ــمن»  ــخيص صحيح «خط و نقطه درگيري با دش تش
ــرد در لباس  ــت يك ف ــد: البته گاهي ممكن اس افزودن
خودي باشد، اما حرف هاي دشمن را تكرار كند، اين فرد 
را بايد نصيحت كرد و اگر نصيحت موثر واقع نشد بايد با 

او حد و مرز و خط فاصل تعريف كرد.
ــان خطاب به اين گونه افراد خاطرنشان كردند:  ايش
شما كه با همان نگاه و احساسات رژيم صهيونيستي ولو 

با ادبيات ديگر جلوي جمهوري اسالمي مي ايستيد
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ورود زودهنگام به عرصه انتخابات را تائيد نمي كنم
برخي توپخانه خود را به جاي دشمن به روي دوست نشانه مي گيرند
شيطان اكبر آمريكا و صهيونيسم است نه رقيب انتخاباتي و جناحي

مراقب باشيد انتخابات مايه آبرو و افتخار كشور باشد
بسيج كليد طاليي دستيابي به آينده روشن است

مردم حواسشان جمع است، مسئوالن قواي سه گانه هم كامال مراقب باشند
  تا بدخواهان نتوانند آرامش موجود را كه نشانه اقتدار عظيم كشور

 محسوب مي شود، بر هم بزنند

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

ــت خارجي اتحاديه اروپا و مذاكره  ــئول سياس مس
ــرفت  ــا ايران، احتمال پيش ــد گروه 1+5 ب ــده ارش كنن
ــاره فعاليت صلح آميز  ــگام در روند مذاكرات درب زودهن

هسته اي كشورمان را مطرح كرد. 
ــتون در حالي مطرح  ــن اش ــار نظر كاتري اين اظه
ــانه هاي غربي از تالش  ــود كه اخيرا برخي از رس مي ش
ــته جديد پيشنهادي به ايران  1+5 براي تهيه و ارائه بس
ــاس گزارش ها اين بسته پيشنهادي  خبر داده اند. براس
ــت بعد از انتخابات رياست جمهوري آمريكا  كه قرار اس
در آبان ماه به ايران ارائه شود به شكل گام به گام طراحي 
ــده و در ازاي هر اقدام اعتمادساز از سوي ايران، يكي  ش

از تحريم ها لغو خواهد شد. 
ــت وزراي خارجه  ــتانه نشس ــتون ديروز در آس اش
ــه طور قطع،  ــا در لوكزامبورگ، گفت: ب ــه اروپ اتحادي
ــال براي مذاكرات وجود دارد و اميدواريم بتوانيم در  مج

مذاكرات با ايران به پيشرفت زودهنگامي برسيم.
البته وزيران خارجه اتحاديه اروپا پس از اين اظهارات 
اشتون، در نشست خود، تحريم هاي جديدي عليه ايران 

را تصويب كردند.
ــتروله وزير امور خارجه  به گزارش رويترز، گيدو وس
آلمان در اين رابطه گفت: وزيران امورخارجه كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا ديروز موافقت كردند كه براي فشار بر 
برنامه هسته اي ايران، تحريم هاي خود عليه اين كشور 

را افزايش دهند. 
ــر خارجه آلمان گفت: اما با اين وجود، گفت وگو  وزي
ــاس تحريم هاي  ــز امكان پذير است.براس ــا ايران ني ب
ــع و معادن ايران مورد  ــد، بخش بانكداري و صناي جدي
تحريم اتحاديه اروپا واقع مي شود.به نوشته رويترز، اين 
شديدترين تحريم هايي است كه از سوي اتحاديه اروپا 

عليه ايران اعمال شده است.
هيأت پارلماني15 نفره اتحاديه اروپا 

به تهران سفر مي كند
ــالم، مشاور امور  ــين شيخ االس در همين حال، حس
ــت: هيأت پارلماني پانزده  بين الملل رئيس مجلس گف
ــم آبان به تهران سفر مي كند و در مدت  نفره اروپا، شش
ــج روز با هيأت مذاكره كننده مجلس ايران مذاكراتي  پن

را خواهد داشت.وي در گفت وگو با مهر افزود: اين هيأت 
ــكل از نمايندگان شش يا هفت كشور  پانزده نفره، متش
اروپايي است كه اسامي آنها هنوز به صورت دقيق به ما 

اعالم نشده است.
به گفته شيخ االسالم خانم تاريا كرامبرگ از فنالند 
ــا، رئيس گروه  ــبزها در پارلمان اروپ ــروه س ــو گ و عض
ــور قبرس به خاطر  ــت و احتماال كش مذاكره كننده اس
ــت، رياست  اين كه در حال حاضر رئيس  اتحاديه اروپاس

هيأت را به عهده دارد.
وي تصريح كرد: هيأت ايراني با عنوان هيأت روابط 
ــالمي با هيأت  ــوراي اس با پارلمان اروپايي مجلس ش
اروپايي مذاكره خواهند كرد. كاظم جاللي، رئيس مركز 
ــأت را به عهده  ــت اين هي پژوهش هاي مجلس، رياس
ــه،  دارد و همچنين جواد جهانگيرزاده عضو هيأت رئيس
مهدي سنايي عضو كميسيون امنيت ملي، سيامك مره 
ــت و فاطمه رهبر عضو  ــيون بهداش صدق عضو كميس

كميسيون اصل 90 اعضاي اين هيأت هستند.
ــان كرد: اولين نشست ما با  شيخ االسالم خاطرنش
هيأت پارلماني اروپا در اكتبر 2006 در بروكسل، دومين 
نشست در دسامبر 2007 در تهران و سومين نشست نيز 

در نوامبر 2008 در بروكسل بوده است.

 اشتون: احتمال پيشرفت
 زودهنگام در مذاكره با ايران وجود دارد

رضا پورعالي/ گروه ورزش

بدون شك اگر  بخواهيم همه بازيهاي سرنوشت 
ــاز فوتبال ايران در  60 سال گذشته را روي كاغذ  س
ــره جنوبي يكي و  ــب ايران و ك بياوريم، بازي امش
ــاس ترين بازي  ــه آخرين آنها خواهد بود؛ حس البت
ــاي مقدماتي جام  ــي تا اين مرحله از رقابته تيم مل
ــاس ترين بازي مرد سرشناس  جهاني 2014 و حس
ــال و اندي حضور روي نيمكت  پرتغالي، طي يك س

تيم ملي ايران.
ــراي  ــرش ب ــه ك ــته ك ــال گذش ــر س از 26 تي
ــكار روي نيمكت  ــتين بار، در بازي با ماداگاس نخس
ــچ حريفي به  ــروز هي ــا به ام ــت، ت ــم ملي نشس تي
ــت.  بزرگي كره جنوبي مقابل ايران قرار نگرفته اس
ــه  ــو (دو بازي)، اندونزي (دو بازي)، قطر (س مالدي
ــطين، بحرين (دو بازي)، اردن،آلباني،  بازي)، فلس
ــتند  ــتان، تونس و لبنان همه تيم هايي هس ازبكس

ــل تيمي كه كرش  ــته مقاب كه در اين 15 ماه گذش
هدايتش را برعهده گرفته بازي كرده اند. 

ــان قابل  ــك از اين حريف ــه هيچ ي ــي ك در حال
ــتند، شرايط  ــه با تيم خوب كره جنوبي نيس مقايس
امروز  فوتبال ايران تا حدودي متفاوت تر از آنچيزي 
ــت.  ــال اخير تجربه كرده اس ــت كه در اين دو س اس
ــه 5 امتياز از   ــورمان پس از  آن ك ــان كش ملي پوش
ــل قطر در تهران  ــان خود مقاب ــازي به ظاهر آس 2 ب
ــد، حاال در  يكي از   ــت دادن ــان در بيروت از دس و لبن
ــوارترين بازي هاي خود نياز مبرمي به سه امتياز  دش

اين بازي دارند.
ــم نمي تواند براي  ــاوي در اين بازي ه البته تس
ــود، اما  ــي نتيجه بدي تلقي ش ــره جنوب ــران و ك اي
ــان  ــر دو مربي براي هم خط و نش ــه ه ــبي ك در ش
ــاوي بازي كردن، يعني رفتن  كشيده اند، براي مس

به استقبال شكست.
ادامه در صفحه 18

تخصيص 500 ميليون دالر ارز 
براي تقويت صنايع دستي

ــري صنايع  ــس هيات مديره اتحاديه سراس رئي
ــتي كشور گفت: با توجه به اين كه دولت درصدد  دس
ــور رونق يابد، در همين  ــت صنايع دستي در كش اس
ــتا 500 ميليون دالر از صندوق توسعه ملي را به  راس

توسعه صنايع دستي تخصيص داد.
به گزارش ايرنا، منوچهر عبدلي ديروز در نشست 
ــترك با رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي  مش
ــته صنايع دستي  ــور افزود: هم اكنون 114 رش كش
ــتي توليد مي شود.وي  در 360 1تعاوني صنايع دس
ــاغالن صنايع دستي را بر اساس آمارهاي  تعداد ش
ــت: تعداد  ــرد و گف ــر ذكر ك ــزار نف ــمي 214 ه رس
ــتي بيش از اين تعداد است به  ــاغالن صنايع دس ش
ــه ميليون نفر  ــه در صنعت فرش حدود س طوري ك

بافنده فعال هستند.
ــتي  ــئول صنفي،  برند صنايع دس اين مقام مس
ــه برند اصلي جهان ذكر كرد و گفت:  ايران را جزو س
ــا پنج برابر قدرت  ــتي ايران  دو ت كاالي صنايع دس
ــكل كنوني  رقابت در فروش دارد.عبدلي گفت: مش
ما در بحث صنايع دستي موضوع بازار فروش است. 
ــرا 95 درصد مواد اوليه  ــكلي نداريم زي در توليد مش

اين صنعت در داخل تامين مي شود.
ــال  ــتي را در س وي ميزان صادرات صنايع دس
ــرد و گفت: اين  ــون دالر ذكر ك ــته 500 ميلي گذش
ــش ماهه نخست امسال با 300 درصد  ميزان در ش

رشد به 500 ميليون دالر رسيده است.

  بنيادهاي فرهنگي آذريزدي
  ابراهيمي، دانشور، صفارزاده
   عزيزي و احترامي 
  در بالتكليفي
 به سر مي برند

فرهنگ و هنر پرونده

5

همه ياغى هاى فوتبال ايران  بنيادهايي كه روي كاغذ 
بنا شده اند

10

نگاهى به بازيكنان 
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 ديدار احمدي نژاد و علي اف
ــركت در اجالس  ــورمان كه براي ش رئيس جمهور كش
سران سازمان همكاري اقتصادي اكو به باكو سفر كرده است 
ــور آذربايجان ديدار و گفت و گو  با الهام علي اف، رئيس جمه
ــروز در باكو برگزار  ــران اكو ام ــرد. دوازدهمين اجالس س ك
ــت رئيس جمهوري اسالمي ايران در اين  ــود و قرار اس مي ش

اجالس سخنراني كند.  /   ايرنا

يكشنبه؛ زمان پاسخگويي نماينده 
رئيس جمهور به سوال مجلس

ــيون برنامه و بودجه مجلس از ابالغ  ــخنگوي كميس س
ــي  ــيون به رئيس جمهور درباره بررس نامه كتبي اين كميس
ــنبه آينده نماينده  ــوال از وي خبر داد و گفت: يكش ــرح س ط
ــه و بودجه  ــيون برنام ــه كميس ــور بايد در جلس رئيس جمه

پاسخگوي طراحان سوال باشد.
ــور تا قبل از روز  ــا كاتب اظهار كرد: رئيس جمه غالمرض
ــورت كتبي نماينده يا نمايندگان  ــنبه فرصت دارد به ص يكش
خود را براي پاسخگويي به طراحان سوال به كميسيون برنامه 
و بودجهـ  كه كميسيون بررسي كننده اين طرح استـ  معرفي 
كند. سئول از رئيس جمهور چهارشنبه گذشته با 102امضا به 
ــه مجلس ارائه شد. نابساماني وضع ارز و واردات  هيات رئيس

گندم و خودرو از محورهاي اين طرح است.  /   مهر

 پيگيري طرح مقابله پيشدستانه
 با تحريم گاز در مجلس

ــالمي از  ــوراي اس ــيون انرژي مجلس ش ــو كميس عض
ــيون براي  ــي در كميته نفت و گاز اين كميس ــي طرح بررس
ــتانه با تحريم هاي احتمالي اتحاديه اروپا در  مقابله پيش دس

زمينه صادرات گاز خبر داد.
ــور به  ــاس اين طرح، نگاه كش جليل جعفري افزود: بر اس
ــاي گاز و نيز فروش  ــي، بر توليد فرآورده ه ــاي خام فروش ج
ــد.  ــتان و هند متمركز خواهد ش ــرق از جمله پاكس گاز به ش
ــت در كميته نفت  ــه داد: كليات اين طرح مدتي اس وي ادام
ــده و احتماال امروز در جلسه كميسيون  ــي ش و انرژي بررس
ــيون انرژي مجلس  ــود. عضو كميس ــي مي ش انرژي بررس
ــالمي گفت: اروپايي ها با اين تحريم خود را در  ــوراي اس ش
شرايطي قرار مي دهند كه روسيه بويژه در فصل سرما با فشار 

بر اروپا قيمت گاز را افزايش دهد.  /   واحد مركزي خبر

كمي از سياست

ادامه از صفحه اول
و با همان منطق آمريكا با نظام اسالمي عمل مي كنيد پس چه 

فرقي با رژيم صهيونيستي و آمريكا داريد؟
عده اي با اندك اختالفي، دوست را دشمن تصور 

مي كنند
ــخيص دوست و  رهبر انقالب با انتقاد از افراط و تفريط در تش
دشمن گفتند: عده اي از اين طرف مي افتند و با دشمن هم، معامله 
ــرف مي افتند و با اندك  ــت مي كنند و عده اي ديگر از آن ط دوس

اختالفي، دوست را دشمن تصور مي كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي در همين زمينه افزودند: البته ممكن 
ــد، اما در هيچ حال نبايد  ــت اختالفات، عميق و بزرگ هم باش اس

دوست را به جاي دشمن گرفت.
ــان در بخش پاياني سخنانشان با اشاره به انتخابات سال  ايش

آينده، چند مساله مهم را در باب انتخابات بيان كردند.
ــگام برخي به عرصه  ــا رد كامل ورود زودهن ــر انقالب ب رهب
ــت، ولي برخي از  ــات تاكيد كردند: انتخابات نزديك نيس انتخاب
ــوند كه اصال اين مساله را تائيد  همين حاال وارد اين عرصه مي ش

نمي كنم، زيرا هر چيز بايد در جاي خود و وقت خود انجام شود.
ــه را به عنوان نظر، فكر و  ــه نكت حضرت آيت اهللا خامنه اي س
ــاركت عظيم  ــود در انتخابات بيان كردند: نكته اول مش آرزوي خ

مردم در انتخابات.
ــركت عظيم مردم  ــد كردند: ش ــن زمينه تاكي ــان در اي ايش
ــون تمام تالش  ــت و از هم اكن ــده اس ــات مصون كنن در انتخاب
ــاله مهم متمركز شود كه حضور  ــت اندركاران بايد بر اين مس دس

مردم در انتخابات خرداد 92، حضوري گسترده باشد.
ــر انقالب، رقم خوردن نتيجه انتخابات به صرفه و صالح  رهب
ــود در باب انتخابات  ــران را دومين نكته موردنظر خ ــالب و اي انق
ــمان خود  اعالم كردند و افزودند: بايد همه از خدا بخواهند و چش
را نيز باز كنند تا نتيجه انتخابات، گزينشي خوب و همراه با صالح 

انقالب و كشور باشد.
ايشان خاطرنشان كردند: البته معناي اين مسأله اين نيست كه 

اگر كسي، فردي را نپسنديد با او بداخالقي و برخورد تند كند.
رهبر انقالب افزودند: كساني كه خود را صالح و داراي اهليت 
مي دانند در موقع الزم وارد عرصه شوند و مردم هم آنها را حقيقتا با 

معيارها بسنجند و براي انتخاب فرد موردنظر خود تالش كنند.
ايشان با اشاره به اين كه در آينده نيز مسائلي را درباره انتخابات 
ــومين نكته افزودند: انتخابات مايه  بيان خواهند كرد به عنوان س
ــور است و همه مراقب باشند كه اين مساله مايه  آبرو و افتخار كش
ــود. ايشان با اشاره به ايستادگي ملت در مقابل فتنه  بي آبرويي نش
ــان كردند: عده اي سعي كردند آن انتخابات را  ــال 88 خاطرنش س
مظهر اختالف وانمود و جنجال سياسي طبيعي انتخابات را به فتنه 
تبديل كنند كه البته ملت در مقابل آن ايستاد و هر وقت هم شبيه 

آن اتفاق بيفتد ملت در مقابل آن خواهد ايستاد.
بايد مراقبت هاي الزم براي سالم بودن انتخابات 

صورت گيرد
ــالمت انتخابات  ــه اي همچنين س ــت اهللا خامن ــرت آي حض

ــتند و افزودند: در همه دولت ها  ــاله اي اساسي و مهم دانس  را مس
از جمله در شرايط كنوني فرض ما بر اين بوده است كه مسئوالن 
ــالم است، البته الزم  ــوند و انتخابات س با وجدان الهي وارد مي ش
ــالم بودن  ــت مراقبت هاي گوناگون از جهات مختلف براي س اس

انتخابات صورت گيرد.
رهبر انقالب در پايان تاكيد كردند: از خداوند مسألت مي كنيم 

اين آزمايش را هم براي ملت ايران مبارك گرداند.
 بعضي ها خودشان خسته شده اند، اما مي گويند 

مردم خسته اند
ــالمي  ــرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس حض
ديروز همچنين در اجتماع پرشور ده ها هزار نفر از مردم شيروان 
ــمنان ملت ايران در  ــاره به ناكامي دش ــق اطراف، با اش و مناط
ــئوالن در مسائل اقتصادي به  ــه دهه اخير تاكيد كردند: مس س
ــه عنصر «نگاه علمي، برنامه ريزي مدبرانه و ثبات و استمرار  س
ــي و به بركت  ــل كنند تا به فضل اله ــت ها» توجه كام سياس
ــياري ملت، زورگويان جهاني در مقابله اقتصادي با ايران  هوش

نيز ناكام بمانند.
ــيار مفيد  ــزرگ و بس ــه نعمت ب ــاره ب ــا اش ــالب ب ــر انق  رهب
ــان كردند: ايجاد  ــور خاطرنش ــي» در كش «آرامش و ثبات سياس
ــت هاي مزورانه  ــورهاي مختلف از جمله سياس بي ثباتي در كش
ــت، اما ايران عزيز به «بركت هوشمندي، آگاهي و  ــتكبار اس اس
بصيرت حقيقتا تحسين برانگيز ملت» و به پشتوانه حضور مردم در 

صحنه از «آرامش و ثبات سياسي مثال زدني» برخوردار است.
ــور را فرصتي براي  ــود در كش ــت و ثبات موج ــان، امني ايش
ــان ملت ايران  ــتعدادها و زمينه ساز حضور درخش ــكوفايي اس ش
ــي  ــرفت علمي ،  اقتصادي و سياس ــابقه ملت ها براي پيش در مس
ــت كه  ــد: با تكيه بر همين ثبات و طمأنينه اس ــتند و افزودن دانس
ــمنان  ــت ايران با وجود تهديدها، تحريم ها و خباثت هاي دش مل
ــته است توانايي هاي خود را به رخ جهانيان بكشد.حضرت  توانس
آيت اهللا خامنه اي در تشريح نمونه هايي از تالش هاي سلطه گران 
ــاد درگيري هاي قومي در  ــراي ايجاد بي ثباتي در ايران، به ايج ب
ــت ساله به دست صدام ديوانه و  اوايل انقالب، تحميل جنگ هش
با همكاري گروهك هاي خائن و نيز ناآرامي سال 78 و فتنه سال 

88 اشاره كردند.
ايشان خاطرنشان كردند:  البته با هوشياري ملت، درگيري هاي 
ــد، جنگ تحميلي به مسابقه ملت  قومي به وحدت اقوام منجر ش
براي جانفشاني در راه اسالم و انقالب و ايران تبديل شد و توطئه ها 

و فتنه هاي ديگر نيز با مكر خداي عزيز متعال بي نتيجه ماند.
ــواه يا غفلت زده اي كه با  ــر انقالب با انتقاد از عناصر بدخ رهب
ــي، درصدد برهم زدن آرامش و ثبات عمومي هستند،  قدرناشناس
افزودند: مردم حواسشان جمع است، مسئوالن قواي سه گانه هم 
كامال مراقب باشند تا بدخواهان نتوانند آرامش موجود را كه نشانه 

اقتدار عظيم كشور محسوب مي شود، بر هم بزنند.
ــالمي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري  رهبر انقالب اس
در خرداد سال آينده تاكيد كردند: در مدت باقيمانده تا انتخابات و 
در خود انتخابات، همت همه مسئوالن بر حفظ آرامش و اجتناب 

از جنجالي شدن فضاي سياسي كشور متمركز باشد.
ــردم در مقابل تالش هاي  ــياري م ــان با تجليل از هوش ايش
تشتت آفرين و اختالف برانگيز افزودند: مسئوالن، سياستمداران، 
تريبون داران و مديران عرصه هاي گوناگون نيز كامال مراقب باشند 
كه با يك حرف يا عمل نسنجيده و اختالفي، موجب متالطم شدن 

فضاي سياسي نشوند.
خدمت همه جانبه مسئوالن، حق ملت است

ــت بي وقفه و  ــالش و خدم ــه اي ت ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــتند و افزودند:  ــئوالن را حق ملت عزيز ايران دانس همه جانبه مس
در سراسر كشور، كارهاي زيادي وجود دارد كه مسئوالن موظف 

به انجام آنها هستند.
ــور مردم استان  ــان با تشكر صميمانه از اجتماعات پرش ايش
ــمالي در روزهاي اخير، سرزندگي و نشاط ملت بويژه  خراسان ش
ــتند و افزودند:  ــكالت دانس ــاز حل همه مش ــان را زمينه س جوان
دشمناني كه مي خواستند با تحريم، مردم را خسته و افسرده كنند، 
ــور را ببينند و از عزم و اراده ملت  اين اجتماعات خودجوش و پرش

براي دفاع از نظام، عبرت بگيرند. 
رهبر انقالب افزودند: سردمداران آمريكا و غيرآمريكا مدام از 
ــالم دم مي زنند، آنها ظاهرا ملت  مخالفت مردم ايران با نظام و اس
ــران نمي دانند و يك موجود موهوم را مردم  ــران را جزو مردم اي اي
ايران تصور مي كنند، اما مردم، همين هايي هستند كه در چند روز 
ــان دادند كه دشمن دروغ مي گويد و  ــه آفريدند و نش اخير حماس

مغرضانه  قضاوت  مي كند.
ايشان برخي تريبون دارهاي داخلي را به علت تكرار غافالنه 
ــد: اين افراد،  ــاد قرار دادند و افزودن ــمن مورد انتق حرف هاي دش

خودشان خسته شده اند، اما مي گويند مردم خسته اند.
بايد ميدان را براي حضور مردم باز كرد

رهبر انقالب به مسئوالن تاكيد كردند: مردم آماده كار و تالش 
ــتند. ميدان را براي حضور آنان آماده و باز كنيد تا ببينيد با چه  هس

انگيزه و همتي وارد مي شوند.
ايشان همچنين با تشكر از ابراز احساسات پرشور مردم مومن 
ــاز، چندين هزار  ــهيد و جانب ــيروان و مناطق اطراف، صدها ش ش
ــال و برخوردار از  ــدت اقوام، هيات هاي مذهبي فع ــيجي، وح بس
ــارز اين منطقه  ــي را از ويژگي هاي ب ــگان فرهنگي و ورزش نخب
ــتند و تاكيد كردند: به فضل الهي، مردم اين منطقه و جوانان  دانس
ــور  ــان تري را براي خود و براي كش ــده درخش ــربلند آن، آين س

رقم خواهند زد.
ــكالت استان خراسان شمالي و  ــاره به مش رهبر انقالب با اش
ــهر شيروان و مناطق اطراف افزودند: مشكل بيكاري، موضوع  ش

مهمي است كه بايد با تالش مسئوالن حل شود.
ــتان را  ــاط اس حضرت آيت اهللا خامنه اي جوانان فهيم و پرنش
به مقابله جدي با خطر اعتياد فراخواندند و افزودند: جوانان شجاع 
ــم براي مبارزه با اعتياد  ــگ اين منطقه، با اراده اي مصم و بافرهن
به كمك مسئوالن بشتابند. رهبر معظم انقالب اسالمي همچنين 
صبح ديروز ضمن حضور در گلزار شهداي شيروان با قرائت فاتحه 

به مقام شامخ شهداي اين منطقه اداي احترام كردند.

رهبر معظم انقالب:

فضاي انتخاباتي كشور جنجالي نشود
le
ad

er
س:

عك

  رفسنجاني: برخورد شعاري 
با اقتصاد، سم مهلك است

ــام، زمينه هاي  ــخيص مصلحت نظ ــس  مجمع تش رئي
ــور براي حركت به سمت  ــتگذاري را در كش قانوني و سياس
ــتعد  ــتغال و ميدانداري بخش خصوصي كامًال مس توليد، اش
ــعاري با اقتصاد و توليد كشور،  ارزيابي كرد و گفت: برخورد ش

سم مهلكي براي اين بخش حساس و حياتي است.
ــنجاني در ديدار  ــنا، آيت اهللا هاشمي رفس به گزارش ايس
ــورگفت:  با وجود  ــد صنايع غذايي كش جمعي از مديران ارش
سند چشم انداز بيست ساله ابالغ سياست هاي كلي در بخش 
ــاورزي، اصالح سياست هاي صدر اصل  توليد و صنعت و كش
ــي و تاكيدات پي در پي رهبري معظم انقالب  44 قانون اساس
بر توليد داخلي و حمايت از كار و سرمايه گذاري داخلي، نبايد 
در شرايطي قرار گيريم كه سرمايه گذاران و كارآفرينان كشور 
دست به گريبان مشكالت عديده باشند و صورت توليد كشور 

را با سيلي سرخ نگه دارند. 
ــتاوردهاي  ــنجاني در تحليل دس ــمي رفس آيت اهللا هاش
ــان دفاع مقدس كه با  ــالمي بويژه دوران درخش انقالب اس
ــالمي ايران پايان يافت، اشاره كرد كه  پيروزي جمهوري اس
متأسفانه امروز پس از گذشت سال ها از دفاع مقدس و آرامش 
ــاني كه از راه دور دستي بر آتش دارند و  ــور، كس و امنيت كش
ــتند و در  ــتند يا خوف حضور داش در آن دوران يا حضور نداش
ــيه بودند، به زبان آمده و با زير سوال بردن دستاوردهاي  حاش
ــه آفريني هاي رزمندگان، مدعي پيدا كردن مقصران  حماس

خوراندن جام زهر به حضرت امام هستند.

سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ديروز خود ضمن ارائه 
جزئيات جديدي از بازداشت اخاللگران بازار ارز، در خصوص ديگر 

پرونده هاي مهم قضايي توضيح داد.
به گزارش ايسنا، غالمحسين محسني اژه اي در خصوص افراد 
دستگير شده در ارتباط با اخالل در بازار ارز گفت: كساني كه تاكنون 
دستگير شده اند بيش از 40 نفر هستند و البته اين به معناي آن نيست 

كه همه  آنها اخاللگر هستند.
ــتگاه قضا با بيان اين كه اين افراد با يكديگر  ــخنگوي دس س
ــرايط  ــن و ش ــواد، س متفاوتند، گفت: در ميان اين افراد از لحاظ س
ــه طيف مواجه هستيم و يك زن نيز در ميان آنها  اجتماعي با دو س
وجود دارد. محسني اژه اي گفت: اين افراد چندگونه تخلف كرده اند؛ 
ــور قاچاق كرده اند و باز هم  ــت اين كه طال را به خارج از كش  نخس
ــيوه  ديگر اين كه طال  ــور كرده اند. ش به صورت قاچاقي وارد كش
ــپس به صورت  را قاچاق كرده و در آنجا به دالر تبديل كردند و س
ــته  ديگر نيز در وارد يا خارج كردن  ــور كردند. دس قاچاقي وارد كش
ــوان باندهاي  ــي در داخل به عن ــته اند، ول ــت نداش ــي دس قاچاق
ــده به گونه اي هماهنگ مي كردند كه  ــكل يافته و مديريت ش تش
دالر موجود در بازار را جمع كرده و هنگامي كه گران مي شد مجددا 

وارد بازار مي كردند.
وي با تاكيد بر اين كه در اين راستا سيستم توزيع ارز نيز بايد مورد 
توجه قرار گيرد، گفت: بايد بررسي كرد آيا زماني كه سيستم بانكي، 
ارز را توزيع مي كرده اين اقدام به طور صحيح صورت گرفته است 
ــائل را دستگاه هاي نظارتي، مجلس و دولت  يا خير. اين گونه مس

بررسي مي كنند تا دريابند اشكال از كدام ناحيه بوده است.
ــتگيري ها كه تا كنون  ــد كرد: با اين دس ــني اژه اي تاكي محس
صورت گرفته، هنوز اثبات نشده است كه دستگاهي خواسته باشد 
خيانت كند، اما اين كه آيا اقدامات انجام شده صحيح بوده است يا 
ــي شود. وي تصريح كرد: بحث قاچاق و قيمت طال  خير بايد بررس
و ارز با هم ارتباط دارد، ولي يكي نيست و نمي شود براي همه آنها 
يك نسخه پيچيد. البته باال رفتن قيمت اينها در قيمت اجناس هم 

تاثير دارد ولي با هم يكي نيست.
 صدور قرار منع تعقيب براي مصطفي پورمحمدي

وي در ادامه نشست خبري خود به پيگرد قضايي حسين هدايتي 
و آزادي زنوزي اشاره كرد و از صدور قرار منع تعقيب براي مصطفي 

پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور خبر داد.
ــوالي در خصوص  ــخ به س ــوه قضاييه در پاس ــخنگوي ق س
ــي چهار پرونده قضايي مربوط به محمدباقر قاليباف،  اطاله دادرس
علي مطهري،  محمدجواد الريجاني و مصطفي پورمحمدي اظهار 
ــهرداري تهران تا جايي كه حافظه ام  ياري  كرد: در مورد پرونده ش
مي دهد، تا وقتي در وزارت اطالعات مشغول به كار بودم تحقيقاتي 
صورت نگرفته بود يا اين كه اگر تحقيقاتي كرده اند نمي دانم به چه 
نتيجه اي رسيده است. همچنين در مورد مصطفي پورمحمدي بايد 
بگويم كه درباره ايشان شكايت شده است و به دليل روحاني بودن، 

پرونده ايشان به دادسراي ويژه روحانيت منتقل شد.

ــرد و از وي تحقيقاتي  ــان را دعوت ك ــرا ايش وي افزود: دادس
ــياري از افرادي كه وقتي دعوت  ــان بر خالف بس به عمل آمد. ايش
ــر و صداي زيادي راه مي اندازند خيلي راحت به آنجا  ــوند س مي ش
رفت و قرار منع تعقيب براي وي صادر شد. همچنين ابالغ شد كه 
ايشان هيچ گونه تخلف يا جرمي را مرتكب نشده است و در همين 
راستا اگر كسي نسبت به آن قرار شكايتي داشته باشد قابل رسيدگي 
ــني اژه اي با بيان اين كه پرونده هايي از اين قبيل در  ــت. محس اس
مجراي رسيدگي است، گفت: براي رسيدگي به اين پرونده ها بايد 
ــرد و بعضا كار به  ــواالتي ك ــازمان يا نهادي رفت و از آنها س در س
ــي نياز دارد. همچنين ممكن است زمان ببرد اما به همه   كارشناس

اينها رسيدگي خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه از پيگرد قضايي حسين هدايتي، مالك 
ــابق هيات مديره  ــتيل آذين و عضو س ــي اس مجموعه هاي ورزش
ــي و مالك  ــهامدار بانك ــپوليس و آزادي زنوزي س ــگاه پرس باش

باشگاه هاي ورزشي در تبريز خبر داد.
محسني اژه اي گفت: زنوزي با قرار وثيقه 500 ميليارد توماني 
آزاد شده است. وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص 
ــكل بانكي داشته است اين موضوع را تائيد  اين كه آيا هدايتي مش
ــخنگوي قوه قضاييه در رابطه با وضع پرونده امير ميرزايي  كرد.س
حكمتي كه به اتهام جاسوسي محكوم به اعدام شده بود نيز گفت: 
ــور  ــد حكم اين پرونده در ديوان عالي كش همان طور كه گفته ش
نقض شد و در حال رسيدگي است، اما هنوز به صدور حكم قطعي 

منجر نشده است.
 تماس مهدي هاشمي با پدرش طبق نظر بازپرس 

بوده است
خبرنگاري به تماس تلفني مهدي هاشمي از زندان با پدر خود 
اشاره كرد و وضعيت قانوني اين موضوع را جويا شد كه سخنگوي 
قوه قضاييه گفت: يك بخش از حقوق متهم اين است كه مي تواند 

با وكيل يا خانواده خود تماس تلفني داشته باشد.
ــا طبق قانون به نظر  ــني اژه اي با بيان اين كه همه اينه محس
قاضي بستگي دارد، افزود: اگر قاضي احساس كند كه تماس گرفتن 
ــان با وكيل و خانواده اش بالمانع است اجازه مالقات يا تماس  ايش
داده مي شود و وكيل هم مي تواند با حضور بازپرس يا بدون حضور 
ــته باشد، ولي اگر چنانچه بازپرس احساس كند كه  او مالقات داش
ــي با هر فردي حتي وكيل متهم، موجب اخالل در  هرگونه تماس

تحقيقات مي شود اين اجازه را نمي دهد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اين مورد هم كه شما اسم برديد 
با ساير موارد از اين جهت تفاوتي نمي كند و تماس مهدي هاشمي با 

پدرش طبق نظر بازپرس بوده است.
 انتقاد از گزارش احمد شهيد

ــخنگوي قوه قضاييه در ادامه از گزارش احمد شهيد بشدت  س
انتقاد كرد و گفت كه به دليل اين كه آنها خصمانه برخورد مي كنند 
ما حاضر نيستيم نماينده اي از سوي آنها را كه گزارشاتش مغرضانه 

است، بپذيريم.

چگونگي اخالل در بازار ارز از زبان سخنگوي قوه قضاييه  
تاكنون بيش از 40 نفر دستگير شده اند  و البته اين به  معناي آن نيست كه همه  آنها اخاللگرند

 جليلي: هر طرحي كه خشونت ها را در سوريه متوقف كند
 مورد حمايت ماست

ــورمان با اشاره به حمايت  ــوراي عالي امنيت ملي كش دبير ش
ــونت ها در سوريه منجر شود،  ايران از هر طرحي كه به توقف خش
ــونت  در شهرها ابتدا بايد مانع ورود سالح و  گفت: براي توقف خش

اقدامات تروريستي شد.
به گزارش مهر، سعيد جليلي در ديدار اخضر ابراهيمي، نماينده 
ــوريه، در نظر گرفتن  ــازمان ملل متحد در امور س ويژه دبيركل س
ــر گونه طرح  ــد و رمز موفقيت ه ــوريه را كلي ــت مردم س مصلح
ــكل سوريه را دموكراسي  ــنهادي بيان كرد و تنها راه حل مش پيش
ــته هاي مردم و برگزاري انتخاباتي با معيارهاي  و احترام به خواس
الزم دانست.  جليلي با تأكيد بر لزوم جايگزيني روند سياسي به جاي 
هرگونه خشونت و روند نظامي افزود: نبايد به هيچ جرياني اجازه داد 

به جاي مردم سوريه تصميم گيري كند.
ــوراي عالي امنيت ملي كشورمان آغاز گفت وگوهاي  دبير ش
ــرط ميان دولت و معارضان سوري را گامي مؤثر در  بدون پيش ش
بازگشت آرامش و جلوگيري از خشونت دانست و گفت: البته به نظر 
ــي و برگزاري انتخابات  ــد طرف هايي با اجراي دموكراس مي رس
ــتند، زيرا آنها قصد دارند اراده خود را به نام  ــوريه مخالف هس در س

مصلحت مردم سوريه بر اين كشور تحميل كنند.

ــته هاي آنان مورد  وي گفت: در صورتي كه رأي مردم و خواس
ــي در اين كشور تحقق نيابد، در آينده  توجه قرار نگيرد و دموكراس
شاهد افزايش خشونت و بي ثباتي فراتر از مرزهاي سوريه خواهيم 

بود كه تمام منطقه را متأثر از خود خواهد كرد.
همچنين رئيس جمهوري اسالمي ايران و نماينده ويژه دبيركل 
سازمان ملل در امور سوريه در ديدار يكشنبه شب خود بر ضرورت 
برقراري صلح و آرامش در سوريه بر اساس تفاهم ملي و گفت وگو 

تاكيد كردند.
ــورمان نيز در نشست  علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه كش
ــب برگزار  ــترك خود با اخضر ابراهيمي كه يكشنبه ش خبري مش
ــد، از ارائه طرح مكتوب و غيررسمي جمهوري اسالمي ايران به  ش
نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در امور سوريه و كشورهاي 
مصر، عربستان سعودي و تركيه براي حل بحران سوريه خبر داد.  
ــود را به صورت  ــنهاد خ ــالمي ايران پيش وي گفت: جمهوري اس
ــمي و مكتوب ارائه و نظرات خود را به طور تفصيلي براي  غيررس
ــنهاد مطرح كرده است. وزير امور  ــوريه در اين پيش حل بحران س
خارجه تصريح كرد: نسخه اي از اين پيشنهاد در اختيار دولت سوريه 

قرار گرفته است.


