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ــه فجر، هواپيماي  ــومين روز از ايام ده ــته، در س  روز گذش
ــاخت وزارت دفاع و پشتيباني  جنگنده بومي با نام قاهر 313 س
ــلح با حضور احمدي نژاد رئيس جمهور رونمايي  نيروهاي مس

شد.
ــژاد رئيس جمهوري  ــزارش فارس، محمود احمدي ن به گ
اسالمي ايران در مراسم رونمايي از جنگنده جديد ايراني كه در 
پايگاه يكم شكاري مهرآباد برگزار شد، با اشاره به اين كه ملت 
ايران هر روز دستاورد جديدي را به جامعه بشري تقديم مي كند، 
گفت: من اطمينان دارم كه قدرت نظامي ملت ايران براي حمله 

و تسلط بر هيچ كشوري نيست، بلكه يك امر بازدارنده است.
ــاخت اين هواپيماي  ــه اين كه طراحي و س ــاره ب وي با اش
ــط متخصصان ايراني انجام شده و  ــكاري بمب افكن توس ش
داري ويژگي هاي بسيار برجسته اي است، افزود: اين هواپيما در 
ــرفته ترين هواپيماهاي روز دنيا قرار دارد و دست كم  رديف پيش
چند هزار ساعت پرواز دارد و در زماني كه با خلبان آزمايشي آن 
ــت كرديم، از عملكرد پروازي اين هواپيما به عنوان يك  صحب
متخصص و كسي كه با تمام ابعاد آن آشناست، اظهار رضايت 

كرده و آن را عالي خواند. 
ــي ملت ايران تجلي ايمان  ــژاد گفت: توان نظام احمدي ن
ــت كه مي تواند با كمترين هزينه از خود  و بلوغ ملت ايران اس

دفاع كند.
از سوي ديگر سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي، وزير دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز در اين مراسم در تشريح ويژگي 
ــرفته با مشخصات  جنگنده قاهر 313 افزود: اين جنگنده پيش
ــطح مقطع راداري بسيار كم و  ظاهري منحصربه فرد داراي س

همچنين قابليت انجام عمليات پروازي در ارتفاع پست است.
ــرفته در ساخت  ــردار وحيدي، بهره برداري از مواد پيش س
ــرفته را از ديگر  ــك پيش ــروآب يوني ــامانه الكت ــا و س هواپيم
ــزود: اين جنگنده توانايي  ــمرد و اف ويژگي هاي قاهر 313 برش
حمل تسليحات پيشرفته بومي را دارد و از قدرت تهاجمي بااليي 

برخوردار است.
سردار وحيدي قابليت نشست و برخاست با طول باند كوتاه 
ــان و سريع را از ديگر ويژگي هاي قاهر  و تعمير و نگهداري آس
ــته اي از  ــت و گفت: اين جنگنده حقيقتا نماد برجس 313 دانس
ــارت فرزندان برومند و برنادل ملت ايران  نبوغ، خالقيت و جس

در وزارت دفاع است.
 نگاهي به سابقه ساخت جنگنده ها در ايران 

ــتين هواپيماي جنگنده ايراني با  در بهار سال 1376 نخس
ــش در جهادخودكفايي نيروي هوايي ارتش طراحي  نام آذرخ
ــال 80 حدود يك اسكادرانـ  شامل شش  ــاخته شد؛ تا س و س
ــد و در اختيار نيروي  ــدهـ  از اين هواپيما تولي ــاي جنگن هواپيم
هوايي قرارگرفت. هدف از طراحي و ساخت اين جنگنده حمله 
به اهداف زميني بود و اين درحالي است كه اين هواپيما  توانايي 

جنگ هوايي را نيز دارد.

ــان نيروي هوايي ارتش به  پس از اين موفقيت، متخصص
ــرفته تري افتادند و  سال  ــاخت مدل ها و تجهيزات پيش فكر س
ــز تكنولوژي و  ــده صاعقه در مرك ــاخت جنگن 79 طراحي س
الكترونيك نيروي هوايي (اوج) با كمك دانشگاه شهيد ستاري 
ــي صاعقه در اواخر بهار و اوايل  ــتين پرواز آزمايش آغاز و نخس
ــد. دو پيش  نمونه ديگر از اين هواپيما  ــتان1383 انجام ش تابس

ــال 1385 پرواز آزمايشي خود را انجام داد و سه نمونه  هم در س
ديگر هم به ارتش پيوست.

ــوع اوليه خود  ــرفته تر از ن ــاي صاعقه در واقع پيش هواپيم
ــامانه هاي اصلي آن،  ــه در طراحي بدنه و س ــش) بود ك (آذرخ
ــن هواپيما را  ــورت گرفته بود. البته اي ــاي زيادي ص تفاوت ه

آذرخش 2 نيز ناميدند.

ــكان عمودي  ــده طراحي دو س ــاوت اصلي اين جنگن تف
ــبت به جنگنده آذرخش متمايز  ــاي آن بود كه آن را نس در انته
مي كرد. از صاعقه مي توان به عنوان يك جنگنده حمله به زمين 

استفاده كرد.
ــي كه با انجام  ــري بعد اين جنگنده بوم ــاخت س پس از س
تحقيقات فراوان روي نسل اول آن با همكاري نيروي هوايي و 
سازمان صنايع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح صورت 
ــهريور 86 دو فروند از سري  ــت و نهم ش گرفت، در تاريخ بيس
جديد جنگنده هاي صاعقه در محل پايگاه يكم شكاري مهرآباد، 
ــش، وزير دفاع و چند نفر از  ــا حضور فرماندهان عالي رتبه ارت ب
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تحويل نيروي هوايي شد.

ــتري از اين جنگنده در دستوركار صنايع  ساخت تعداد بيش
دفاعي كشور قرار گرفت تا اين كه در بيست و هشتم شهريور88 
ــاه صفي فرمانده نيروي هوايي ارتش از  ــن ش امير خلبان حس
ــكيل نخستين اسكادران جنگنده صاعقه در كشور خبر داد  تش
ــكادران تخصصي صاعقه در اسفند 1388 در پايگاه  و اولين اس

دوم شكاري تبريز تشكيل شد.
امير سرتيپ حسن شاه صفي فرمانده نيروي هوايي ارتش 
ــن پس از توليد انبوه جنگنده هاي بومي صاعقه، تاكيد  همچني
ــكادران تخصصي صاعقه  ــكيل اولين اس كرد كه با ورود و تش
ــن هواپيما براي ما حل  ــاخت اي تمام گلوگاه هاي طراحي و س
شده است و تالش خواهيم كرد تا در آينده، نمونه هاي به روز و 

مدرن تري را وارد ناوگان هوايي نيروي هوايي ارتش كنيم.

رونمايي از جنگنده ايراني قاهر 313  
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: قاهر توانايي حمل تسليحات پيشرفته بومي را دارد 

ــي، وزير امور خارجه  ــا حضور همزمان علي اكبر صالح ب
ــورمان در مونيخ و جو بايدن معاون رئيس جمهور آمريكا  كش
ــته اي ايران و بحث مذاكره  ــت مونيخ، موضوع هس در نشس
ــي توجهات در اين  ــكا به محور اصل ــران و آمري ــتقيم اي مس

كنفرانس امنيتي مبدل شد. 
ــاله ايران و توازن  ــه بحث در خصوص «مس ــي ك در حال
ــو در اين  ــات مورد گفت وگ ــه» از موضوع ــدرت در منطق ق
ــران قدرت هاي جهاني به  ــوب مي شود، س كنفرانس محس
ــته اي  ــار نظر در اين امر پرداخته و موضوع مذاكره هس اظه

ميان ايران و آمريكا مطرح شده است. 
معاون رئيس جمهور آمريكا كه براي حضور در كنفرانس 
ــت روز گذشته در جمع  ــفر كرده اس امنيتي مونيخ به آلمان س
ــران و آمريكا هنوز  ــنهاد مذاكرات اي خبرنگاران گفت: پيش

مطرح است، اما طرف مقابل در اين باره واقع گرا عمل كند.
ــتقيم  ــدن، درباره احتمال برگزاري مذاكرات مس جو باي
ــود  ــران و آمريكا گفت: اين مذاكرات زماني برگزار مي ش اي

كه رهبري ايران در اين باره جدي باشد.
وي با اشاره به اين كه واشنگتن در گذشته آمادگي خود را 
ــت، يادآور شد: هنوز اين  براي مذاكره با ايران اعالم كرده اس
ــاله بايد واقعي و محسوس  ــنهاد پابرجاست، اما اين مس پيش
ــتور كاري براي محتواي مذاكرات  ــد و طرف مقابل دس باش
ــد حرف باقي بماند بلكه  ــه كند، اين مذاكرات نبايد در ح ارائ

بايد عملي شود.
ــفر به مونيخ نيز در مصاحبه با روزنامه  جو بايدن قبل از س
آلماني زود دويچه سايتونگ از آمادگي واشنگتن براي مذاكره 
ــتقيم با ايران خبر داده بود و اين خبر وي همزمان بود با  مس
ــوص وزير خارجه  ــي مثبت علي اكبر صالحي در خص ارزياب
ــه اين كه «جان كري» با  ــد آمريكا و اظهار اميدواري ب جدي
ويژگي هاي فردي خود بتواند حداقل موجب اصالح بخشي 

از رويكردها و سياست هاي ضدايراني دولت آمريكا شود.
ــي نيز در  ــدگان قدرت هاي جهان ــر نماين ــوي ديگ از س
ــب نظر ايران براي  ــس بيكار نماندند و براي جل ــن كنفران اي

گفت وگوهاي دو جانبه هسته اي با آمريكا تالش كردند.

ــت خارجه اتحاديه اروپا از  ــتون، رئيس سياس كاترين اش
ــخ  در كنفرانس  ــركت كننندگان در همايش موني ــه ش جمل
ــتروله، وزير امور خارجه  ــتركش با گيدو وس مطبوعاتي مش
ــنهاد معاون  ــبت به پيش ــه او نس ــن گفت ك ــان در برلي آلم
رئيس جمهور آمريكا درباره مذاكرات مستقيم ميان واشنگتن 

و تهران خوش بين است.
ــت  ــتروله، وزير امور خارجه آلمان نيز در نشس ــدو وس گي
ــه موضوع مذاكره  ــتون تاكيد كرد ك ــي خود با اش مطبوعات
ــي وزير امور  ــكا را با علي اكبر صالح ــتقيم ايران و آمري مس

خارجه ايران مورد بررسي قرار خواهد داد.
ــتي است كه به  ــتقبال از اين امر افزود: اين دس وي با اس
ــت و ما از دولت اين كشور  ــده اس ــوي دولت ايران دراز ش س

مي خواهيم كه اين دست را بفشارد.
ــتقيم ميان واشنگتن و ايران  وي افزود: گفت وگوي مس
ــا اروپايي ها به طور ويژه به آن  ــت. م به نفع امنيت همه ماس
ــالش مي كنيم تا فضاي الزم  ــت مي دهيم. بنابر اين ت اهمي

براي تحقق آن را فراهم كنيم.
ــينگر،  ــزاري اين كنفرانس وولفگانگ ايش ــش از برگ پي
ــورد مذاكرات  ــخ، نيز در م ــس امنيتي موني ــس كنفران رئي

ــه آنچه در اين  ــران، گفته بود ك ــروه 1+5 با اي ــته اي گ هس
ــتقيم بين تهران و  ــا غايب بوده، گفت وگوي مس گفت وگو ه

واشنگتن است.
 الوروف: غربي ها دغدغه هاي امنيتي ايران را 

مورد توجه قرار دهند 
ــوي ديگر سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه  از س
ــخنران هاي دومين روز چهل  ــه ديروز به عنوان يكي از س ك
ــمار مي رفت با بيان  ــن كنفرانس امنيتي مونيخ به ش و نهمي
ــته اي  اين كه غرب نبايد تمام تمركز خود را روي برنامه هس
ــا بايد دغدغه هاي  ــوف كند، تاكيد كرد: غربي ه ايران معط

امنيتي مشروع و بحق ايران را مورد توجه قرار دهند.
ــت كه  ــوري اس ــد بر اين نكته كه ايران كش ــا تاكي وي ب
ــه، اما تاكنون به هيچ  ــته بارها مورد حمله قرار گرفت درگذش
ــوري حمله نكرده است، تاكيد كرد: روسيه بارها خواهان  كش
ــكيل يك كنفرانس بين المللي در رابطه با حفظ و تامين  تش
ــت  ــنهاد كرده ايم اين نشس ــده و پيش ــت منطقه اي ش امني
ــور داراي حق وتو در  بين المللي با حضور نمايندگان پنج كش
شوراي امنيت، ايران و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس، 
ــازمان ملل، اتحاديه اروپايي و سازمان امنيت و همكاري  س

اروپا تشكيل شود.
ــت و  ــنهاد همچنان روي ميز اس الوروف افزود: اين پيش
ــكيل چنين كنفرانسي نيز اين است كه ما بتوانيم  هدف از تش

بي اعتمادي موجود بين اين كشورها را برطرف كنيم.
ــخنان خود در جمع  ــيه در ادامه س وزير امور خارجه روس
ــران و مقام هاي شركت كننده در كنفرانس امنيتي مونيخ،  س
در رابطه با ارائه مشوق هاي الزم از سوي غرب به ايران براي 
ــويق به همكاري بيشتر در زمينه برنامه هسته اي، گفت:  تش
در اين رابطه ايران بايد ببيند كه اين مشوق ها چه دستاوردي 
ــت و رفتار ما نيز بايد به گونه اي  برايش به همراه خواهد داش
باشد كه تهران را قانع كنيم به دنبال ايجاد تغييرات ساختاري 

در اين كشور نيستيم.
ــه تحريم هاي  ــر وقت ك ــرد: ه ــان ك الوروف خاطرنش
ــاي ايراني با  ــود، مقام ه ــدي عليه تهران اعمال مي ش جدي
ــه مخالفت با برنامه  ــاله غرب ن ــتناد به آن مي گويند، مس اس
ــته اي ايران بلكه تالش براي تغيير حكومت است و اين  هس

همان بي اعتمادي است كه بايد براي رفع آن تالش كنيم.
ــتفاده از  ــار ديگر بر لزوم اس ــيه ب ــر امورخارجه روس وزي
راهكارهاي ديپلماتيك و سياسي براي پايان دادن به مناقشه 
هسته اي تاكيد و مخالفت كشورش را با طرح هرگونه بحثي 

مبني بر گزينه نظامي در اين زمينه اعالم كرد.
 واكنش چين 

ــدرت جهاني درگير  ــش ق ــن نيز به عنوان يكي از ش چي
ــبت به اين  ــته اي ايران نس ــاي هس ــاله گفت وگوه در مس
ــن همواره بر اين  ــاوت نماند و تاكيد كرد: پك ــوع بي تف موض
ــت كه راه حل موضوع هسته اي ايران تنها همكاري  باور اس

و گفت وگوست.
ــخنگوي وزارت خارجه چين در كنفرانس  هونگ لي، س
ــورش  ــاره به اين كه كش مطبوعاتي در جمع خبرنگاران با اش
ــس بين المللي انرژي اتمي حمايت  ــكاري ايران با آژان از هم
ــر رويدادها را زير نظر دارد.  ــد، گفت: چين در اين اواخ مي كن
ــالح هاي هسته اي است و  ــاعه س ايران عضو پيمان منع اش
دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي حق اين كشور است.

بحث داغ مذاكره ايران و آمريكا در مونيخ 
معاون رئيس جمهور آمريكا بار ديگر پيشنهاد مذاكره دو جانبه تهران و واشنگتن را تكرار كرد

 استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حالي در 
دستوركار امروز مجلس قرار دارد كه معاون رئيس جمهور در 
اجراي قانون اساسي، ديروز با اشاره به لغو مصوبه اخير هيات 
وزيران درباره تفويض اختيارات وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به معاون اول رئيس جمهور از سوي رئيس مجلس گفت: اگر اين 
روند ادامه پيدا كند قطعا دولت اين موضوع را به هيات عالي حل 

اختالف ارجاع خواهد داد.
ــنا، درباره طرح  محمدرضا ميرتاج الديني در گفت وگو با ايس
ــه دليل اصرار بر  ــاون، كار و رفاه اجتماعي ب ــتيضاح وزير تع اس
ــعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي اظهار  مديرعاملي س

كرد: استيضاح را در اين شرايط به صالح نمي دانم.
وي افزود: ماه هاي پاياني دولت است و فكر مي كنم استيضاح 
به صالح نيست و از نمايندگان انتظار داريم با نگاه جامع تري به 
ــائل نگاه و آثار و تبعات اين استيضاح را بررسي كنند و ببينند  مس
آيا در شرايط كنوني به صالح نظام است يا نه، كه طبعا به صالح 

ــتيضاح  ــفانه اس نخواهد بود. ميرتاج الديني در ادامه گفت: متاس
درباره عملكرد وزير كار نيست و حتي كسي به عملكرد سرپرست 
ــرد، بلكه ايراد آنها  ــازمان تامين اجتماعي نيز ايرادي نمي گي س
نسبت به انتصابي است كه صورت گرفته است. دولت حقوقدانان 
مسلطي دارد كه ابعاد حقوقي را بخوبي رعايت مي كنند و در نتيجه 
ــاند، براي آن استدالل  دولت مصوبه اي را كه به تصويب مي رس

حقوقي دارد.
معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي تاكيد كرد: اگر 
ــاس قانون بايد  مجلس درباره مصوبات دولت ايرادي دارد، بر اس

داليل خود را براي دولت ذكر كند.
مصري: شنيده ها از كاهش امضاها حكايت دارد

ــخنگوي هيات رئيسه مجلس با  در همين حال، ديروز س
بيان اين كه سؤال و استيضاح حق نمايندگان است، گفت: بنده 
ــتيضاح وزير نيستم، مگر  ــرايط موجود موافق تغيير و اس در ش
ــور صورت بگيرد كه خوشبختانه چنين  اين كه خيانتي در كش

موردي را نداشته ايم.
ــا مصري در گفت وگو با فارس با بيان اين كه هدف  عبدالرض
نمايندگان از طرح استيضاح استفاده از حق قانوني آنهاست، اضافه 
كرد: استيضاح يك وزير رأي مجلس را مي خواهد و بايد ببينيم كه 

نمايندگان خواستار استيضاح، چه نوع تفكري را قبول دارند.
ــتيضاح كنندگان  وي بيان كرد: به هر صورت بايد داليل اس
ــود و اخبار غيررسمي حاكي از آن  ــتيضاح شونده شنيده ش و اس
ــت كه تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفته اند  اس
ــتيضاح صورت بگيرد و بر فرض اين كه  ــت كه اس و معلوم نيس
ــت و روز  ــرد، باز هم در نهايت رأي مجلس نياز اس ــورت بگي ص

يكشنبه(امروز) مشخص مي شود.
مطهري: استيضاح شيخ االسالمي يكشنبه(امروز) 

بررسي مي شود
از سوي ديگر نماينده مردم تهران در مجلس گفت كه استيضاح 
وزير كار پابرجاست و فردا در صحن علني بررسي مي شود. علي 

مطهري درگفت وگو با فارس با بيان اين كه استيضاح به قوت خود 
باقي است، افزود: قبل از اعالم وصول طرح استيضاح، جلسه اي 
ــالمي داشتيم كه به نتيجه نرسيديم و تصميم  با آقاي شيخ االس

گرفتيم كه استيضاح را به هيات رئيسه بدهيم.
ــس هم در  ــه مجل ــرزاده، عضو هيات رئيس ــواد جهانگي ج
ــتيضاح وزير كار  ــو با فارس با بيان اين كه امضاهاي اس گفت وگ
ــتيضاح  را در اختيار دارد، گفت: هم اكنون 20 امضا پاي طرح اس

وزير كار وجود دارد.
لغو سفر احمدي نژاد براي شركت در جلسه استيضاح

ــور براي  ــزارش داد، رئيس جمه ــال فارس گ ــن ح در همي
حضور در جلسه استيضاح شيخ االسالمي وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، سفر خود به استان آذربايجان شرقي را لغو كرد تا امروز 

در مجلس حاضر شود. 
ــروژه عمراني ــور افتتاح چند پ ــفر به منظ ــرار بود اين س  ق

 صورت پذيرد.

استيضاح شيخ االسالمي در دستور كار امروز مجلس 

  هاشمي: مردم در 22 بهمن
چشم طمع دشمنان را كور مي كنند

ــت: مردم ما  ــت نظام گف ــخيص مصلح ــس مجمع تش رئي
ــرايط روز و در نظر گرفتن  ــناخت ش ــي و ش با درك باالي سياس
ــمندانه در راهپيمايي  ــمني ها و تحريم ها، بار ديگر هوش اوج دش
ــم طمع دشمنان  ــت و چش 22بهمن حضور گويايي خواهند داش

انقالب را كور و در دل آنها رعب ايجاد خواهند كرد.
به گزارش روابط عمومي مجمع، آيت اهللا هاشمي رفسنجاني 
در ابتداي جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با تبريك 
ــالمي و ايام ورود  ــارك دهه فجر انقالب اس ــته و مب ايام خجس
ــش امام در مبارزه  ــام(ره) به ميهن گفت:  رفتار و من ــرت ام حض
بويژه تصميم تاريخي ايشان براي ورود به كشور در حالي كه رژيم 
طاغوت هنوز همه اهرم هاي قدرت را در دست داشت و از اقدامات 
ــتازان انقالب و مردم نيز عصباني بود، درسي ماندگار  امام و پيش
در تاريخ انقالب اسالمي است، زيرا مسير هوايي پاريس تا تهران 
ــت پرخطر باشد و حتي مسير فرودگاه تا بهشت زهرا و  مي توانس
سپس استقرار امام در مدارس علوي و رفاه كه اماكني بي دفاع بود 
همه از مخاطرات بزرگي بودند كه ياران امام را نگران مي ساخت، 
ــور شدند و در طول ده روز  ولي امام با صالبت مثال زدني وارد كش
دهه فجر، دولت تشكيل دادند، حكومت نظامي را نقض كردند و 
با حضور ميليوني مردم در خيابان ها، انقالب اسالمي را به پيروزي 

نهايي رساندند. 
آيت اهللا هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: بيعت افسران نيروي 
ــت نظامي و حضور  ــزل در پادگان ها و نقض حكوم ــي، تزل هواي
بي پايان مردم در خيابان ها كه همه با هدايت ها و فرمان امام راحل 
ــوي وارد كرد كه همه  ــكل گرفت، تير خالص را به رژيم پهل ش
ــان از واقعيت مهم اعتماد متقابل مردم به رهبري  اين وقايع نش

و رهبري به مردم است.
ــاره به  ــام با اش ــت نظ ــخيص مصلح ــع تش ــس مجم رئي
ــيب هاي بسيار انقالب اسالمي تاكنون، از قبيل عبور از  فرازونش
بحران هاي متعدد ضدانقالب، كودتا، جنگ تحميلي، تحريم ها 
و تهديدها، اظهار كرد: در آستانه يوم اهللا 22 بهمن، اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، امسال نيز همراه و همگام با تمام مردم 

ايران در راهپيمايي حماسي اين روز شركت خواهند كرد.
 اصالح  آيين نامه مجمع درباره بررسي 
موارد اختالفي مجلس و شوراي نگهبان

در اين جلسه، همچنين پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا 
درخصوص بازنگري و اصالح آيين نامه داخلي مجمع تشخيص 
ــيد. در اصالحات انجام  ــت نظام، مواردي به تصويب رس مصلح
شده از سوي اعضا، دو تبصره به ماده 25 آيين نامه داخلي مجمع 
ــد كه به بحث بررسي موارد اختالفي مجلس و شوراي  افزوده ش

نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط مي شود.
ــاس اولين تبصره، در صورتي كه ابهام شوراي نگهبان  براس
ــد،  ــده باش ــبت به هر يك از مواد مصوبه مجلس برطرف نش نس

مصوبه مذكور قابل طرح و رسيدگي در مجمع نيست.
ــد دارد كه مصلحت مورد نظر مجمع،  ــره دوم نيز تاكي تبص

حسب مورد داراي زمان معين خواهد بود.
پيش از اين در ماده 25 آيين نامه مجمع آمده بود: موضوعات 
ــر قابل طرح در  ــس از طي مراحل زي ــخيص مصلحت پ به تش
ــالمي براي اظهارنظر به  ــوراي اس مجمع اند: مصوبه مجلس ش
ــوراي نگهبان فرستاده مي شود، شوراي نگهبان چنانچه آن را  ش
خالف موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، نظر خود را به 
مجلس شوراي اسالمي اعالم مي كند. چنانچه مجلس شوراي 
اسالمي بر نظر خود باقي بود و با اعالم راي، ضمن در نظر گرفتن 
ــن نكرد و در نتيجه  ــوراي نگهبان را تامي مصلحت نظام نظر ش
تعارض پيش آمد، مصوبه از طرف مجلس شوراي اسالمي براي 
ــخيص مصلحت فرستاده مي شود، رئيس جمهور نيز  مجمع تش

مي تواند رسيدگي مصوبه را از مجمع بخواهد.
ــده در ماده 25، مجلس  ــاس اصالح انجام ش همچنين بر اس
بايد مصوبه مورد اختالف را همراه گزارشي جامع و مكتوب از نظر 
شوراي نگهبان و داليل اصرار نمايندگان به نظر مصلحتي خود 

براي مجمع بفرستد.
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پيشنهاد انتخاباتي محسن رضايي
ــي چهارصد نفره از  ــنهاد كرد هيات ــن رضايي پيش محس
نخبگان كشور برنامه نامزدهاي رياست جمهوري را بررسي 
و پس از آزمون تخصصي كانديداي نهايي را به مردم معرفي 
ــخي به اين كه آيا از سوي ائتالف  كنند. وي همچنين در پاس
ــده ايد، گفت:  ــه گانه براي حضور در اين ائتالف دعوت ش س
ــي هم صورت  ــه و اگر دعوت ــن صورت نگرفت ــي از م دعوت

مي گرفت من با اين وضع، قبول نمي كردم./  فارس

 اصالح طلبان، همچنان در حال بررسي
ــن روزها در  ــت: اصالح طلبان اي ــا عارف گف محمدرض
جلسات خود در حال بررسي اين موضوع هستند كه آيا روي 
يك نفر اجماع شود يا اين كه با چند نامزد وارد عرصه شوند كه 
ــخصي نرسيده اند. وي درباره خودش هم  هنوز به نتيجه مش

گفت: هنوز به نتيجه قطعي براي حضور نرسيده ام. /  مهر

بررسي نامزدي مير كاظمي 
جبهه پايداري كه بررسي مصداق هاي رياست جمهوري 
را در دستور كار خود دارد در جلسه اخير خود موضوع نامزدي 
ــران در مجلس و وزير  ــعود ميركاظمي، نماينده ته سيدمس
اسبق نفت را مورد بررسي قرار داده است. خبري از نتايج اين 

بررسي ها اعالم نشده است.  /  فارس

انحراف در انتصاب
ــت: برخي از  ــهد گف ــت اهللا علم الهدي، امام جمعه مش  آي
ــمت هاي مردانه در  ــا قرار دادن س ــووالن ناآگاه نظام ب مس
ــازند كه اين  ــان، برابري زن و مرد را مطرح مي س ــار زن اختي

مساله، خود يك نقطه انحراف است. /  سايت  جهان

ذوالفقار و صمصام، رونمايي مي شود
مراسم رونمايي از آخرين محصول و دستاوردهاي جديد 
ــروي زميني ارتش از جمله تانك هاي ارتقا يافته ذوالفقار و  ني

صمصام، فردا برگزار مي شود.  /  فارس

فهرست داوود احمدي نژاد
داوود احمدي نژاد، برادر رئيس جمهور در حاشيه مراسمي 
ــامي اختصاري، اين افراد را  ــتي از اس در قم با خواندن فهرس
عضو جرياني كه به انحرافي موسوم است، خواند و مدعي شد 

كه برخي از آنها با منافقين ارتباط دارند.  /  فارس 

چكيده خبر

آوازه انقالب اسالمي 
ادامه از صفحه اول

ــوذ جهاني انقالب  ــداري، مانايي و نف ــا آنچه كه رمز پاي ام
اسالمي بوده است، در  چند عامل ديگر نيز قابل مشاهده است.

1- پيروزي مردم ايران در برابر نظام ديكتاتوري و استبدادي 
ستمشاهي وابسته به بيگانگان 

ــالمي مبتني بر اسالم و مردم ساالري  ــتقرار نظام اس 2- اس
ديني

ــردم در اداره امور و اتكاي نهادهاي قانوني  ــش بارز م 3- نق
مبتني بر آراي مردم به صورت نهادينه شده در قانون اساسي

4- شكست ابهت و هيمنه پوشالي آمريكا پس از تسخير النه 
ــي آمريكا به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و  جاسوس
ــاي اسناد مداخله جويانه رژيم اياالت متحده به گونه اي كه  افش

تنفر جهاني از آمريكا را به دنبال داشت
ــا و تهديد هاي آمريكا  ــور موفق از زنجيره تحريم ه 5-  عب

و غرب
ــمنان و  بيرون راندن  ــتادگي  در مقابل دش 6- مقاومت، ايس
ــت ساله و  متجاوزان بعثي  از خاك ايران در جنگ تحميلي هش

اعتراف جهانيان به پيروزي  افتخار آميز ايران
ــا و نهضت هاي مردمي در  ــت معنوي از جنبش ه 7- حماي
جهان كه موجب خيزش و بيداري اسالمي در جهان شده است

8- حمايت از انتفاضه فلسطين، به گونه اي كه مسأله فلسطين 
ــالمي،  به  ــور عربي خاص، بعد از انقالب اس از  موضوع چند كش
دستور كار اصلي كشورهاي اسالمي تبديل شد و تشكيل دولت 
ــتقل فلسطيني به  عنوان مطالبه جهاني تنها  نمونه هايي از  مس

دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي محسوب مي شود.
ــمگير و حيرت انگيز  ــرفت هاي چش ــا و پيش 9- موفقيت ه
ــمندان جوان ايراني در حوزه هاي هسته اي،  فناوري، نانو،   دانش

علم و تكنولوژي  هوا فضا، موشكي و...
ــتاوردها و قدرت جهاني انقالب اسالمي، خود  بيان همه دس
ــت  فرصت و مجالي مفصل را طلب مي كند، اما به بهانه پاسداش
ــالمي و نكوداشت ياد و خاطره معمار كبير  دهه فجر انقالب اس
ــهيدان واالمقام، شكر اين همه موفقيت،  ــالمي و ش انقالب اس
ــكوه و مباهات در پرتو انقالب اسالمي، بايد فرصت را مغتنم  ش
ــي  ــاره اي از موانع را كه اگر براي آن چاره اي اساس ــمرده و پ ش
ــاني انقالب خواهد بود، مورد  ــود آفت بزرگى براي پرتوافش نش

توجه قرار داد.
در يك دسته بندي كلي اهم اين آفات به شرح زير مى باشد:

يكم) فقدان نظريه پردازي در حوزه هاي مورد نياز با مشاركت 
و همدلي حوزه هاي علميه و دانشگاه ها، كه بايد اذعان كرد اين 
دو نهاد آن گونه كه بايد نقش خود را به مثابه اتاق فكر و گرانيگاه 
ــوال ها و  ــت بلندبااليي از س نظري انقالب  انجام نداده  و فهرس

نيازها پيش روي آنان است.
دوم) صورت نگرفتن انقالب اداري الزم. به رغم تالش هاي 
ارزنده اي كه در نهادسازي و كادرسازي در اوايل انقالب اسالمى، 
ــازندگي، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و...  با تشكيل جهاد س
ــورت گرفت، اما هنوز تحول بنيادي در نظام اداري – اجرايي  ص
كشور متناسب با انقالب صورت نگرفته است. بديهي است مراد 
ــكل كار يا برخي ادغام هاي صوري  از تحول بنيادين صرفا در ش
نيست، در سخت افزار، نرم افزار و ذهنيت ها بايد دگرگوني اساسي 
صورت گيرد كه مهم ترين پيامد آن كارآمدي نظام اجرايي است 
ــي مردم بخصوص  ــائل و مشكالت اساس كه توانايي حل مس

اقتصاد و معيشت را داشته باشد.
سوم) نبود سامان سياسي كارا. مراد  ايجاد نظام هاي رقابتي 
در چرخش قدرت و پذيرش قواعد آن است. بايد ثبات و آرامش 
ــي و اجتماعي  ــود. فضاي فرهنگي، سياس ــه ايجاد ش در جامع
ــليقه هاي داخل نظام  ــا و س ــوده تر گردد. جناح ه ــور گش كش
ــميت شناخته شوند و مورد حمايت قرار گيرند. عقالنيت،  به رس
ــد و با هر انتخابات  ــدال مبناي اداره امور باش ــردورزي و اعت خ
ــي كارا ،  ــامان سياس ــع زياد تري وارد حلقه نظام گردند. س جم
ــد و جايي براي  ــر پايه قانون و برنامه باش ــور ب يعني اداره كش

سليقه و تكروي نباشد.
چهارم) ثابت انگاري قوانين و نهادها. برخي تغييرات اساسي 
ــت. جمعي از آگاهان و  ــور اس در قوانين و نهادها الزمه ثبات كش
اهل حل و عقد كه مورد اعتماد و خبره باشند بايد كارآمدي نظام 

را با انجام اين اصالحات دنبال كنند.
ــور نياز به  ــي نياز به تغييراتي ندارد؟ آيا كش  آيا قانون اساس
ــيوه انتخاب باالترين  ــدارد؟ آيا بهترين ش ــي ن نظام دو مجلس
ــت؟ آيا تعدد نهادها  ــور همين رويه كنوني اس مقام اجرايي كش
ــتگاه هاي تصميم گير در حوزه سياست خارجي فرصتي  و دس
ــي كشور است يا خود مانع جدي براي كارآمدي  براي ديپلماس
آن محسوب مي شود؟ و پرسش ها و مطالبات زيادي كه در دهه 
ــالمي، مردمي و  چهارم انقالب فراروي اين انقالب بزرگ اس

جهاني است.
ــداري  ــئوليت هاي خطير خود در پاس  اميد كه همه ما به مس
ــن نظام الهي كه معمار بزرگ آن فرمود: «حفظ نظام اوجب  از اي
ــت»عمل كرده و ياروياور خلف صالح آن امام عزيز،  واجبات اس
رهبر فرزانه انقالب اسالمي  كه امروز با اقتدار از خط و ميراث آن 

عزيز سفر كرده پاسدارى مى كند، باشيم.

ديدار اول

سرپرست وزارت ارتباطات 
منصوب شد

محمدحسن نامي در حكمي از سوي رئيس جمهور به عنوان 
سرپرست وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات منصوب شد. 

ــرتيپ محمدحسن نامي در سوابق  به گزارش مهر، امير س
ــترك ارتش جمهوري اسالمي ايران،  ــتاد مش خود معاونت س
ــك ايران، رئيس  ــره انجمن ژئوپليتي ــت در هيأت مدي عضوي
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و معاونت وزير دفاع را دارد.

پس از بركناري رضا تقي پور از سوي رئيس جمهور در نهم 
آذر، علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي با حفظ سمت، سرپرستي 
وزارتخانه ارتباطات را نيز به عهده گرفت، اما نمايندگان مجلس 
قانوني را تصويب كردند كه بر اساس آن، سرپرستي يك وزير بر 
وزارتخانه ديگر، غيرقانوني اعالم شد. بر اين اساس نمايندگان 
ــزاد در وزارت ارتباطات  ــتي نيك تاكيد كردند كه ادامه سرپرس
غيرقانوني است. حداكثر زمان اداره يك وزارتخانه با سرپرست، 

سه ماه است.

رونمايي جنگنده قاهر 313 نه تنها مورد توجه رسانه ها و 
افكار عمومي در ايران قرار گرفت، بلكه  تيتر اول بسياري از 
رسانه هاي خارجي را در سطح جهان به خود اختصاص داد.

ــيه، دقايقي پس از رو نمايي از  ــايت راديوي صداي روس س
ــط رئيس جمهور  ــت: اين جنگنده توس جنگنده قاهر  313 نوش
ايران در آستانه سي و چهارمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
ــد. اين سايت در ادامه آورد: اين جنگنده كامال  ايران رونمايي ش

بومي است و مشابه جنگنده اف / ايـ  18 ساخت آمريكاست.
ــه اظهارات  ــاره ب ــا اش ــد ب ــزاري ترن ــن خبرگ همچني
رئيس جمهور ايران مبني بر تدافعي بودن برنامه هاي نظامي 
اين كشور نوشت: ايران سال هاي اخير توانسته است در حوزه 
ــب كند و خود اتكايي را در  تدافعي موفقيت هاي بزرگي كس

حوزه تدافعي و تسليحاتي به دست آورد.
آسوشيتدپرس نيز در اين باره با اشاره به رونمايي جنگنده 

قاهر 313 توسط رئيس جمهور ايران نوشت: به گفته مقامات 
ايراني اين جنگنده رادار گريز است.

ــاره به اظهارات وزير دفاع ايران به  اين خبرگزاري با اش
ــط متخصصان صنايع  ــت: اين جنگنده توس نقل از وي نوش

هوايي ايران ساخته شده است.
ــي ديگر از  ــر 313 يك ــيتدپرس، قاه ــته آسوش به نوش
ــط صنايع نظامي خود از  ــت كه ايران توس جنگنده هايي اس

سال 2007 ساخته است.
ــي با عنوان اين كه  ــنگتن پست در گزارش روزنامه واش
ــژاد از جديدترين جنگنده بومي رادارگريز رونمايي  احمدي ن

كرد، به انعكاس خبر جنگنده قاهر 313 پرداخت.
ــي درباره رونمايي از جنگنده  همچنين رويترز در گزارش
ــي جديدترين جنگنده  ــت: ايران از رونماي قاهرـ313 نوش

بومي خود خبر داد.

بازتاب هاي  خارجي 
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