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ادامه از صفحه اول
ــنگتن همچنين ظاهرا همكاري  ــاس اين ادعا، واش براس
امنيتي ميان اين كشورها، برقراري پرواز مستقيم ميان آمريكا 
ــفر به  ــتار س و ايران و صدور ويزا براي ايراني هايي كه خواس

آمريكا هستند را پيشنهاد كرده بود.
 مذاكره با آمريكا از اساس دروغ است 

اگرچه تهران انتشار اين اخبار را تبليغاتي و خارج از اهميت 
توصيف مي كرد، اما به دليل مطرح شدن نام دو نفر از مقامات 
كشورمان در اين اخبار، علي اكبر واليتي در گفت وگو با سايت 
ــرق تاكيد كرد كه موضوع مذاكره مستقيم وي با مقامات  مش
ــت و بر اساس تصميمات  ــاس دروغ اس آمريكايي از پايه و اس

نظام تصميمي براي مذاكره مستقيم با آمريكا وجود ندارد.
ــر كوتاه، مرتضي نبوي، عضو مجمع  ــد از اين اظهار نظ بع
ــن خبر گفت:  ــت نظام هم در خصوص اي ــخيص مصلح تش
ــا آمريكا صريح تر از آن  ــع واليتي در خصوص رابطه ب مواض
ــان منتسب شود چرا كه  ــايعات به ايش ــت كه اين گونه ش اس
ــفر اخير  ــخنان در س آقاي واليتي حتي در خصوص برخي س

رئيس جمهور به آمريكا مواضعي اتخاذ كرده بود.
ــي نيز همراهي  ــياري از تحليلگران سياس همچنين بس
ــالم حسين طائب، رئيس سازمان اطالعات سپاه  حجت االس
را بعيدترين قسمت اين شايعه عنوان و تصريح كردند كه سفر 
وي به خاك آمريكا براي مذاكره در حالي كه نام او در فهرست 

تحريم اين كشور قرار دارد كمي طنزآميز به نظر مي رسد. 
 استفاده داخلي براي انتخابات آمريكا 

ــن حال نكته اي كه در اين ميان مي تواند قابل تامل  در عي
باشد اين است كه مذاكره و توافق با دولتي كه كمتر از ده روز 
ــت براي طرفين ماجرا كمي عجيب  تا پايان عمرش باقي اس
ــايعه مي تواند بخشي  ــد بنابراين انتشار اين ش به نظر مي رس
ــازي انتخاباتي براي كانديداهاي رياست جمهوري  از فضاس
ــيل مذاكره با ايران مي تواند از  ــوب شود. پتانس آمريكا محس
ــت خارجي بسازد. در همين  اوباما يك برنده در عرصه سياس
راستا، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ــايعه مذاكره مستقيم  ــالمي تاكيد كرد: انتشار ش شوراي اس
ايران و آمريكا براي مصرف داخلي انتخابات رياست جمهوري 

آمريكاست. 
ــاره  ــردي، نماينده مردم بروجرد با اش ــن بروج عالءالدي
ــي مبني بر آغاز  ــانه هاي آمريكاي ــيع رس به جنگ رواني وس
ــور گفت:  ــرات ايران و آمريكا پس از انتخابات اين كش مذاك

ــت جمهوري آمريكا  با توجه به در پيش بودن انتخابات رياس
تالش كانديداهاي مطرح از دو حزب جمهوريخواه و دموكرات 

بر جلب هر چه بيشتر آرا متمركز شده است.
ــن رو دولت فعلي آمريكا نيز به دنبال ارائه  ــزود: از اي وي اف
ــت خارجي و  ــتاوردهاي بزرگ بخصوص در حوزه سياس دس

مهم ترين مساله آن ايران است.
ــيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس  رئيس كميس
ــوراي اسالمي ادامه داد: در اين شرايط خبر مذاكره با ايران  ش
به عنوان اصلي ترين قدرت معارض با اين كشور و مجبور كردن 
نظام جمهوري اسالمي براي آمدن پاي مذاكره مي تواند يك 

موفقيت بزرگ براي دولت اوباما محسوب شود.
مرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
بر اين باور است كه غرب با انتشار اين اخبار به دنبال به سازش 

كشاندن نظام و انحراف انقالب است.
ــتند تا  ــمنان به دنبال اين هس ــاره به اين كه دش وي با اش

ــائل هسته اي است، گفت:  عنوان كنند تحريم ها به دليل مس
ــت كه بعد از پيروزي انقالب ما توسط دشمن  اين در حالي اس
ــديم و اين تحريم ها هيچ ربطي به مساله هسته اي  تحريم ش
ــت عنوان كردند  ــمنان با صراح ــدارد. نبوي تاكيد كرد: دش ن
ــالمي  ــالمي به دليل پايبندي به آرمان هاي اس جمهوري اس

مورد پذيرش آنها نيست.
ــار به ملت ايران و  ــمن از فش وي با بيان اين كه هدف دش
ــديد تحريم ها به جان هم انداختن مسئوالن كشور است،  تش
گفت: دشمنان تالش مي كنند با تشديد فشارها و تحريم ها به 
گونه اي به مسئوالن فشار بياورند تا آنها تقصيرها را به گردن 

هم بيندازند سپس مردم را از وضع كشور ناراضي كنند.
 ايران بايد تكليف آمريكايي ها را روشن كند 

ــوراي  ــن حال، علي الريجاني، رئيس مجلس ش در همي
اسالمي نيز ديروز در جلسه شوراي اداري استان اردبيل گفت: 
ــيار حساسي قرار داريم و اگر آمريكايي ها  اينك در مرحله بس

ــان يك مقدار جلو بروند كار  با توجه به اهداف و سياست هايش
ــا تعيين تكليف  ــود و ما بايد در همين جا با آنه ــخت مي ش س

كنيم.
ــته اي ايران براي  ــي با بيان اين كه موضوع هس الريجان
ــت، تاكيد كرد: ما  ــا و آمريكايي ها بهانه اي بيش نيس غربي ه
بايد در اين شرايط طرح هاي اقتصادي، ديپلماتيك و سياسي 
ــال پيش  ــود را به طور متوازن پيش ببريم. غربي ها از دو س خ
ــران راه انداخته اند و  ــالمي اي اين چرخه را عليه جمهوري اس
تنها راه حل مقابله با اين تهديدات اقتصادي مقاومتي است كه 

رهبر معظم انقالب به آن اشاره كردند.
ــياري از كارهاي آمريكا تحت  الريجاني با بيان اين كه بس
ــت، افزود: بعيد مي دانم اين افراد  پوشش شوراي امنيت نيس
ــجام  ــان بزودي تغيير كند. ما بايد يك انس بداخالق رفتارش
ــا بعد ببينيم بايد با اينها  ــي را ابتدا در داخل ايجاد كنيم ت داخل

چگونه رفتار كنيم.

 اقدام مجدد عراق در نشاندن 
هواپيماي ايراني عازم به سوريه

خبرگزاري كويت مدعي شد سرويس هاي امنيتي عراق 
روز شنبه يك هواپيماي باري ايراني را كه به مقصد سوريه در 
پرواز بود، در فرودگاه بين المللي بغداد مجبور به فرود كردند. 

اين دومين بار است كه چنين حادثه اي رخ مي دهد.
ــي العراقيه به  ــبكه تلويزيون ــن گزارش، ش ــاس اي بر اس
ــوردي غيرنظامي  ــدر، رئيس مجمع هوان ــل از ناصر البن نق
ــان و  ــط كارشناس ــي توس عراق گزارش داد كه روند بازرس

تكنيسين هاي عراقي انجام شد.
البندر گفت: اين هواپيما پس از آن كه مشخص شد هيچ 
سالح يا كاالي ممنوعه اي در آن نيست اجازه ادامه مسير به 
سوريه را پيدا كرد. مقامات عراقي در تاريخ دوم اكتبر (يازدهم 
ــك هواپيماي باري به مقصد  ــر) نيز به تقاضاي آمريكا ي مه

سوريه را در همين فرودگاه مجبور به فرود كردند.
ــورهاي غربي با اين ادعا كه ايران به  ــكا و ديگر كش آمري
ــتد، عراق را تحت فشار گذاشته اند تا  ــوريه سالح مي فرس س
ــم هوايي عراق به  ــي را كه با گذر از حري ــاي ايران هواپيماه

سوريه مي روند مورد بازرسي قرار دهد. /  ايسنا

شكايت از دولت به كميسيون اصل90 
درباره اختالف قيمت ارز

ــت: عالوه بر  ــل 90 مجلس گف ــيون اص ــس كميس رئي
ــش بي رويه قيمت خودروهاي  ــكايات نمايندگان از افزاي ش
ــكاياتي هم در مورد مابه التفاوت نرخ ارز دولتي با  لوكس، ش

بازار به كميسيون اصل 90 مجلس ارجاع شده است.
ــار اظهار كرد: با توجه به اين كه براي  محمد علي پورمخت
ــتفاده مي شود، سوال  ورود خودروهاي لوكس از ارز دولتي اس
ــت كه چرا بايد  ــندگان آنان اين اس ما از واردكنندگان و فروش
ــته باشد؟ اين افزايش قيمت  اين خودروها افزايش قيمت داش
در برخي موارد سه برابر بوده است. رئيس كميسيون اصل 90 
با تاكيد بر اين كه در فروش و واردات خودروهاي لوكس قطعا 
تخلفاتي صورت مي گيرد گفت اين كميسيون تحقيقات خود 
ــروع  ــدگان فروش و واردات خودروهاي لوكس ش را از نماين
ــت كه هفته آينده جلسه اي را با معاون وزير صنعت،  كرده اس
معدن، تجارت و رئيس كل گمرك، رئيس سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و بازرسي كل كشور خواهيم داشت. /  فارس

  حبيبي دوباره
 دبير كل حزب موتلفه شد

محمد نبي حبيبي به عنوان دبيركل حزب موتلفه اسالمي 
انتخاب شد. 

ــوم اعضاي شوراي  محمدنبي حبيبي با راي بيش از دو س
مركزي حزب موتلفه، براي يك دوره ديگر به دبيركلي حزب 
موتلفه اسالمي منصوب شد. همچنين، اسداهللا بادامچيان به 

عنوان نايب رئيس شوراي مركزي انتخاب شد. /  ايسنا

درخواست ايران از سازمان هاي 
حقوق بشري براي ممانعت از جنايات 

رژيم صهيونيستي
ــالمي  ــه جمهوري اس ــور خارج ــخنگوي وزارت ام س
ــرر نظاميان  ــردن تهاجمات مك ــوم ك ــران ضمن محك اي
ــژه  ــي بوي ــع جهان ــزه، از مجام ــه غ ــتي ب رژيم صهيونيس
ــري خواست تا مانع تداوم جنايات و  سازمان هاي حقوق بش
تجاوزات مستمر صهيونيست ها عليه مردم فلسطين شوند.

 رامين مهمانپرست، حمالت نظاميان رژيم صهيونيستي 
به غزه را كه منجر به شهادت و زخمي شدن ده ها نفر از مردم 
ــت، نشانگر خوي  ــتم و محاصره فلسطين شده اس تحت س

ددمنشانه و تجاوزگري اين رژيم نامشروع دانست.
ــلمان منطقه كه در  ــد كرد: مردم مس ــت تاكي مهمانپرس
ــعيد قربان روحيه  ــكوه ايام حج و عيد س فضاي معنوي و باش
ــتگي و وحدت اسالمي را به نمايش گذاشتند، نسبت  همبس
ــطين  به درد و رنج مردم مظلوم، بيگناه و تحت محاصره فلس
ــاكت نخواهند  ــاوت نبوده و در مقابل اين تجاوزات س بي تف

نشست./ ايرنا

ــفر دو روزه  ــي، حاصل س ــزرگ مل ــار طرح ب ــاح چه   افتت
رئيس جمهور به استان هرمزگان بود.

ــفنجي در  ــه گزارش واحد مركزي خبر، خط توليد آهن اس ب
كارخانه فوالد كاوه جنوب كه با اعتبار اوليه 3500 ميليارد ريال و 
با ظرفيت توليد يك ميليون و 850 هزار تن در سال (مرحله اول) 
و با ايجاد اشتغال مستقيم براي 1300 نفر به بهره برداري رسيد، 

از جمله اين طرح ها بود. 
ــور رئيس جمهور افتتاح  ــي ديگر از طرح هايي كه با حض يك
ــد، بهره برداري از ده هزار واحد مسكوني طرح مسكن مهر در  ش

شهرستان هاي مختلف استان هرمزگان بود. 
ــه طول  ــاس ب ــزرجـ  بندرعب ــن ت ــدن راه آه ــه ش دو خط
ــيرجان  ــر و افتتاح باند دوم بزرگراه بندرعباس به س 180كيلومت

به طول 242كيلومتر، ساير اين طرح ها بودند. 
ــد جدي ــن  راه آه ــاح  افتت ــم  مراس در  ــور   رئيس جمه
 تزرجـ  بندرعباس گفت: خط آهن ايران بزودي از طريق گرگان 
و منطقه اينچه برون به تركمنستان، قزاقستان و سپس به روسيه 
متصل مي شود. محمود احمدي نژاد افزود: بخش ايراني اين خط، 

در حال ريل گذاري است و تا پايان امسال تمام مي شود.
ــاه به پايان  ــتان نيز در هفت م ــت: بخش تركمنس وي گف

ــتان نيز در حال تمام شدن  ــير مربوط به قزاقس ــد و مس مي رس
ــيرها، خط آهن از  ــت. رئيس جمهور افزود: با اتصال اين مس اس
ــتان و تركمنستان به ايران و در  ــيه، قزاقس طريق اروپا به روس
ــير گرگان به بافق و سپس بندرعباس  ــور نيز از مس داخل كش
ــود و اين طرح بزرگ، رفتار شبكه حمل و نقلي را  متصل مي ش

در منطقه تغيير مي دهد. وي تصريح كرد: بايد به جايي برسيم 
كه 50 ميليون تن بار از مسير جاده و خط آهن در كشور جابه جا 
ــير در جابه جايي ها و كاهش بار ترافيكي بسيار  ــود و اين مس ش

مؤثر است.
ــخنان خود تاكيد كرد:  رئيس جمهور در بخش ديگري از س

ــيم كه تقاضا با  ــرعت به نقطه اي برس ــكن بايد بس در حوزه مس
عرضه برابر شود.

ــرد و افزود:  ــاره ك ــور به افتتاح طرح فوالد اش رئيس جمه
خيلي خوشحالم كه استان هرمزگان به سرعت به قطب اصلي 
ــور تبديل مي شود. وي به طرح هاي عظيمي مانند  صنعت كش
آلومينيوم، فوالد، پتروشيمي و پااليشگاه ها در هرمزگان اشاره 
و اضافه كرد: اميدوارم حداقل يك واحد پااليشگاه خليج فارس 

در همين دولت كليد زده شود.
احمدي نژاد گفت: اقدامات الزم در اين زمينه صورت مي گيرد 
ــت و بخش هاي گوناگون باجديت  ــكاران ما در وزارت نف و هم
پيگيري مي كنند كه اين پااليشگاه عظيم به بهره برداري برسد. 
ــكه  ــگاه با دريافت بيش از 350 هزار بش وي افزود: اين پااليش
ــواد اوليه، 35 ميليون ليتر بنزين توليد خواهد كرد و  ــات و م ميعان
ــرداري از آن، ايران يكي از صادركنندگان اصلي بنزين  با بهره ب
در منطقه خواهد شد. احمدي نژاد بيان كرد: هركسي در داخل يا 
ــيطنت و فريبكاري مي تواند  خارج خيال مي كند با دغلكاري، ش
مانعي در برابر ملت ايران درست كند، اشتباه مي كند. وي گفت: 
به لطف الهي ملت ايران از موانع عبور و دشمنان را از سنگ اندازي 

و مانع تراشي در برابر خود مأيوس خواهد كرد.

افتتاح 4 طرح بزرگ ملي با حضور رئيس جمهور 
احمدي نژاد: ملت ايران  دشمنان را از سنگ اندازي و مانع تراشي در برابر خود مأيوس خواهد كرد

واليتي: با آمريكايي ها مذاكره اي نكرده ام
برخي تحليلگران انتشار شايعات اخير را بخشي از فضا سازي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا مي دانند

كمي از سياست سردار وحيدي: پهپادهاي 
بسيار پيشرفته تري از 

«ايوب» داريم
ــلما  ــلح گفت: مس ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش
ــروي مقاومت لبنان بر  ــط ني ــاوري پهپادي كه اخيرا توس فن
فراز رژيم اشغالگر قدس به پرواز درآمد و چشمان دشمنان را 

خيره كرد، پيشرفته ترين فناوري ايران نبود.
ــردار احمد وحيدي در گفت و گو با پايگاه اطالع رساني  س
ــالمي ايران در حال حاضر  دولت تصريح كرد: جمهوري اس
ــيني را با فناوري بسيار پيشرفته تر  هواپيماهاي بدون سرنش
ــمان اسرائيل به  ــوي حزب اهللا بر آس از پهپادي كه اخيرا از س

پرواز درآمد در اختيار دارد.
ــزب اهللا با پرواز  ــرد: قدرت نمايي ح ــان ك وي خاطرنش
ــمان اسرائيل، هيمنه  ــين بر فراز آس هواپيماي بدون سرنش
ــتي را فرو ريخت و ضربه  ــالي رژيم صهيونيس و قدرت پوش

محكمي به آنان وارد كرد.
ــزود: رژيم  ــلح اف ــتيباني نيروهاي مس ــر دفاع و پش وزي
ــتي، روي سيستم پدافند هوايي و گنبد آهنين خود  صهيونيس
ــوا كرد و  ــرده بود، اما اين پهپاد آنان را رس ــيار تبليغات ك بس
ــام عمليات رواني و بزرگ  ــان را برد چون آنها با انج آبرويش
ــان دادن قدرت نظامي شان به كشورهاي مختلف تجاوز  نش
ــود،  ــي ش ــي كه اين ادعاها از درون متالش ــد و زمان مي كنن

قدرتشان كامال به لحاظ رواني شكسته خواهد شد.
ــد، توانست از سامانه  اين پهپاد كه به نام ايوب ماندگار ش
ــر مرز نوار غزه  ــد آهنين» كه در سراس ــكي «گنب دفاع موش
ــايي عبور كند و ضمن پرواز  ــتقر شده است، بدون شناس مس
ــرائيل،  ــته اي اس بر فراز مهم ترين پايگاه هاي نظامي و هس

عمليات شناسايي خود را انجام دهد.
وزير دفاع همچنين در حاشيه همايش گراميداشت هفته 
پدافند غيرعامل در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا ايران 
در پاسخ به تحريم ها، تنگه هرمز را مي بندد يا خير، گفت: اين 

دو موضوع ربطي به هم ندارند و كامال از هم مجزا هستند.
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طراحي راهبرد دفاع سايبري
ــت: راهبرد دفاع  ــد غيرعامل گف ــازمان پدافن رئيس س

سايبري طراحي شده است.
ــردار سرتيپ غالمرضا جاللي در حاشيه همايش ملي  س
ــد غيرعامل در  گفت وگو با واحد مركزي خبر افزود: اگر  پدافن
ــتباه برويم ممكن است سال ها در  ــايبري راه را اش در دفاع س

اين مسير گام برداريم، اما دستاورد خاصي نداشته باشيم.
ــيار عميقي  ــون در اين حوزه مطالعه بس ــزود: اكن وي اف
انجام شده است و معماري ساختار دفاع سايبري را در كشور 

به طور كامل تمام كرديم و به نتيجه رسانديم.
ــايبري طراحي شده يك  وي اضافه كرد: راهبرد دفاع س
الگوي دفاعي، بومي، ابتكاري و عميق در فضاي سايبر بوده و 

انحصار آن نيز متعلق به جمهوري اسالمي ايران است.
فرمانده نيروي انتظامي نيز در حاشيه اين همايش با تاكيد 
ــر اهميت توجه به موضوع پدافند غيرعامل، اظهار كرد: اين  ب
كه دشمن مي گويد گزينه نظامي روي ميز است واقعيت دارد 
ــاس كند حمله نظامي  به تكميل راهبردش  چرا كه اگر احس

كمك خواهد كرد، در اين كار ترديد نمي كند.
ــماعيل احمدي مقدم با بيان اين كه اساس  ــردار اس س
ــرد: آنچه پدافند  ــت، اظهار ك ــي، تحميل اراده اس هرجنگ
ــت كه دشمن اساسا نتواند  غيرعامل دنبال مي كند اين اس
ــانه اي،  ــوان اطالعاتي، رس ــل كند. ت ــود را تحمي اراده خ
سايبري،  فناوري ها و حوزه اقتصادي همه ابزارهايي است 
ــتفاده  ــار و تحميل اراده خود از آن اس ــمن براي فش كه دش

مي كند.


