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ــالمي ايران، در واكنش به پيشنهاد  رئيس جمهوري اس
ــتقيم با ايران گفت: ما مواضع  آمريكايي ها براي مذاكره مس
ــي مي كنيم و اگر رفتار آنها نيز  ــد آمريكا را مثبت ارزياب جدي
ــي قرار خواهيم  ــنهاد را مورد بررس تغيير پيدا كند، اين پيش

داد.
ــا، محمود احمدي نژاد كه براي حضور در  به گزارش ايرن
ــران سازمان همكاري هاي اسالمي به مصر رفته  اجالس س
ــت با سردبيران ارشد مطبوعات  ــت اين مطلب را در نشس اس

مصر در پاسخ به يكي از آنها عنوان كرد.
 حمايت از فلسطين راهبرد تغييرناپذير

 ايران است
ــن در ديدار محمود عباس، رئيس  رئيس جمهور همچني
ــكيالت خودگردان فلسطين با تاكيد بر همدلي و وحدت  تش
ــت از حقوق ملت  ــطيني گفت: حماي ــام گروه هاي فلس تم
فلسطين، راهبرد تغييرناپذير جمهوري اسالمي ايران است. 
ــطين در  ــتاورد اخير فلس ــندي از دس ــا اظهار خرس وي ب
ــتي در موضع ضعف  ــزود: رژيم صهيونيس ــازمان ملل اف س
ــطيني ادامه  قراردارد و اگر مقاومت ملت ها و گروه هاي فلس
ــن تري پيش روي  ــم انداز بهتر و روش يابد، بدون ترديد چش

ملت ها قرار خواهد گرفت.
ــطين يك گام به جلو  ــاله فلس وي اظهار كرد: اين كه مس
رفت و سندي در سطح بين المللي به نفع ملت فلسطين ثبت 
ــطين  ــت بهتري ايجاد كرده كه حقوق ملت فلس ــد، فرص ش

به طور جدي تر پيگيري شود.
ــكيالت  ــاره به اظهارات رئيس تش ــور با اش رئيس جمه
ــراي وحدت بين تمام  ــطين مبني بر تالش ب خودگران فلس
ــمنان از فاصله بين  ــطيني تصريح كرد: دش ــاي فلس گروه ه
ــتفاده هاي  ــطيني سوءاس ــطين و گروه هاي فلس ملت فلس
زيادي كرده اند اما اميدواريم تالش هايي كه در زمينه وحدت 

صورت گرفته است به نتيجه كامل برسد.
ــير، هر آنچه كه ملت  احمدي نژاد اضافه كرد: در اين مس
ــطين انتخاب كردند، بايد همه از آن حمايت كنند و اين  فلس

موضوع، فرصتي براي پيشرفت هاي بعدي است.
ــالمي ايران در تمام مجامع  وي تاكيد كرد: جمهوري اس
ــور كامل حمايت  ــطين به ط ــي از حقوق ملت فلس بين الملل

مي كند.
ــتي در مسير  رئيس جمهور با بيان اين كه رژيم صهيونيس
سراشيبي و ضعف قرار دارد، گفت: صهيونيست ها با مقاومت، 
ــان كه در مجامع  ــوند لذا بايد به طور همزم ــر مي ش ضعيف ت
بين المللي موضوع تشكيل دولت مستقل فلسطيني پيگيري 
مي شود، آزادي كل سرزمين هاي فلسطين و مقاومت دراين 
زمينه نيز مورد توجه قرار گيرد چرا كه امروز شرايط به گونه اي 
ــوع را در كنار هم  ــوان اين دو موض ــان تر مي ت ــت كه آ س اس

پيگيري كرد.

ــدار با قدرداني از حمايت ها  ــود عباس نيز در اين دي محم
ــران از حقوق ملت  ــالمي اي ــتيباني هاي جمهوري اس و پش
فلسطين اظهار كرد: برادران ايراني همواره در تمام شرايط در 
كنار ملت مظلوم فلسطين بوده اند و ملت فلسطين قدرشناس 

اين حمايت هاست.
 توضيحات سخنگوي وزارت خارجه درباره 

واكنش هاي اعتراضي به احمدي نژاد
 سخنگوي وزارت خارجه درباره حمله يك فرد مهاجم به 
رئيس جمهور در مصر خاطرنشان كرد كه حمله يك جوان به 
ــمت رئيس جمهور كشورمان در مصر نشان دهنده موضع  س

اين كشور نيست.
ــت، در گفت و گو با ايسنا افزود:  ممكن  رامين مهمان پرس
است هر كسي در هر جايي بخواهد رفتاري را انجام دهد، اما 
ــان دهنده موضع يك كشور نيست. آنچه  آن رفتار خيلي نش
براي ما مالك است رفتار مسئوالن و ملت مصر است كه به 
ــالمي ايران به عنوان يك قدرت بزرگ احترام  جمهوري اس
ــتيم و  ــابقه تمدني و تاريخي هس مي گذارند. ما دو ملت با س

ــد و  ــور بايد به نفع منطقه و دو ملت باش ظرفيت هاي دو كش
اين سفر از بهترين سفرهاي كمك كننده و موثر در روابط دو 

كشور و ايجاد ثبات در منطقه است.
 پيشنهاد اعطاي وام از سوي ايران به مصر

در همين حال خبرگزاري فارس به نقل از رويترز گزارش 
ــر، تهران  ــور ايران به مص ــفر رئيس جمه ــان س داد در جري
ــور  ــت براي كمك به اقتصاد اين كش اعالم كرد كه آماده اس

به قاهره وام بدهد.
ــور ايران در مصاحبه  ــاس اين گزارش، رئيس جمه بر اس
ــه مصري االهرام گفت: من پيش از اين گفته بودم  با روزنام
كه ما مي توانيم يك خط اعتبار قابل توجه و بسياري خدمات 
ديگر را به برادران مصري خود ارائه دهيم. وي در مورد پاسخ 

احتمالي طرف مصري صحبتي نكرد.
 نشست مهم ايران، مصر و تركيه در قاهره

ــران در مصاحبه  ــالمي اي وزير امورخارجه جمهوري اس
ــران، مصر و تركيه  ــاي جمهور اي ــت روس ــا العالم، از نشس ب
ــر داد. علي اكبر صالحي همچنين  ــوريه خب درباره بحران س

ــتي در سطح وزراي امورخارجه سه كشور در  تأكيدكرد: نشس
ــت. صالحي گفت: در اين نشست راه  ــده اس قاهره برگزار ش
ــالمت آميز سوريـ  سوري، براي اين بحران بررسي  حل مس

مي شود.
ــتار كمك براي برگزاري نشستي  وي افزود: همه خواس
ــور  ــوريه و مخالفان جهت حل بحران اين كش بين دولت س

هستند.
ــخ  ــر امور خارجه همچنين در گفت وگو با ايرنا در پاس وزي
ــا احمد معاذ  ــواي ديدارش ب ــي درخصوص محت ــه پرسش ب
ــوري در  ــب به عنوان رئيس گروه ائتالف مخالفان س الخطي
ــيه نشست مونيخ كه بازتاب بسيار زيادي در رسانه هاي  حاش
ــيار خوب و مفيدي بود و  ــته، گفت: ديدار بس بين المللي داش
ايشان را يك انسان دلسوز و عالقه مند به حل بحران سوريه 

ديدم.
صالحي خاطرنشان كرد: احساس كردم كه آقاي خطيب 
يك انسان واقع گراست كه بخاطر همين ويژگي اش از سوي 

برخي افراد و گروه ها تحت فشار قرار گرفته است.

ابالغ مصوبه استخدامي براي اجرا
ــعه مديريت و  عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي معاونت توس
سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: تمام ايرادات مورد نظر رئيس 
مجلس به مصوبه استخدامي دولت (مهرآفرين) رفع و اصالحيه 
ــوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا به دستگاه هاي  آن از س

ملي و استاني ابالغ شده است./ پايگاه اطالع رساني دولت 
اختالفات اخير قطعا خالف نظر رهبري است

ــه اختالف اخير مجلس و  ــاره ب نايب رئيس مجلس با اش
ــات، خالف نظر رهبر معظم  ــت: قطعا اين اختالف دولت گف
ــن ابوترابي فرد  تاكيد كرد: انتظار  ــت. محمدحس انقالب اس
است در آستانه 22 بهمن شاهد اين اختالف نباشيم./ فارس

صفارهرندي: اصالح طلبان به دنبال نامزدي 
هاشمي هستند

ــان اين كه اصالح طلبان  ــين صفارهرندي با بي محمدحس
ــور در انتخابات را  ــد گزينه حداكثري آنان امكان حض مي دانن
ندارد، گفت: به همين دليل آنها تصميم دارند شخصيتي موجه 
ــراي انتخابات 92  ــنجاني را ب ــمي رفس در انقالب يعني هاش
معرفي كنند. وي افزود: نشانه ها حاكي از دعوت همه گروه هاي 
ــي براي  ــت و اين مي تواند درس اصالح طلب براي وحدت اس
اصولگرايان نيز باشد؛ زيرا انشعاب در ميان اصولگرايان اشتهاي 

به قدرت رسيدن ديگر گروه ها را تقويت مي كند./ فارس

كنگره بزرگ اصالح طلبان در اواخر اسفند
ــمي، سخنگوي جبهه اصالح طلبان با بيان  مجيد محتش
ــفند  اين كه اين جبهه تصميم دارد كنگره بزرگي در اواخر اس
ــه دوم فروردين با حضور تمام نامزدهاي اصالح طلب  يا نيم
ــره به اجماع  ــت: اصالح طلبان در اين كنگ ــزار كند، گف برگ

نهايي مي رسند./ فارس

 بي توجهي عمدي
مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور 
ــت كه نمي خواهد به  ــكل عمده ما با دولت اين اس گفت: مش
قانون تمكين كند و تعمدا به قانون بي توجهي مي كند./ روابط 

عمومي سازمان بازرسي

تشكيل كميته مشورتي اصالح طلبان
ــراي حضور هرچه بهتر  ــورتي اصالح طلبان ب كميته مش
ــوراي  ــت جمهوري با حضور اعضاي ش ــات رياس در انتخاب
ــه از بين چند  ــن كميت ــد. اي ــكيل ش ــاد باران تش ــي بني عال
ــنهاد مطرح، بر گزينه حضور حداكثري اصالح طلبان در  پيش
انتخابات رياست جمهوري با يك نامزد راي آور تاكيد كرده و 
مطلوب ترين راه را براي مطرح كردن خود در صحنه سياسي 

كشور، برگزيدن اين رويكرد عنوان كرده است./ مهر

تاثير منفي 45 هزار تومان
ــن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام،  محس
پرداخت يارانه نقدي را موجب افزايش تورم برشمرد و گفت: 
ــيار منفي در  امروز ارائه هزينه ناچيز 45 هزار توماني تاثير بس
ــرايط قدرت خريد را  ــته و حتي در اين ش  زندگي مردم گذاش

از مردم سلب كرده است./ مهر

چتر فراگير رهبري
ــد بر اين كه  ــده اردكان با تاكي ــش، نماين ــا تاب محمدرض
ــود، گفت:  ــليقه ها مصادره ش ــط برخي س انقالب نبايد توس
ــت و ايشان فراتر از  رهبري، محور نظم و انتظام در جامعه اس
ــتند كه  ــليقه ها و گرايش هاي خاص و به منزله چتري هس س

همه گرايش ها و بينش ها را هدايت و حمايت مي كنند./ مهر

 كم و زياد كردن طرف هاي مذاكره
 بازي سياسي است

رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه درباره پيشنهاد 
ــتان به جمع  ــر ورود تركيه و عربس ــه تركيه مبني ب ــر خارج وزي
ــته اي اظهار كرد:  ــورهاي مذاكره كننده با ايران در بحث هس كش
فكر مي كنم راه درست اين است كه حق ايران مورد تائيد قرار گيرد 

و اين بازي ها كه تعداد را كم و زياد كنيم، سياسي است./ ايسنا

صفوي: ايران قدرت اول منطقه است
سردار سرلشكر سيديحيي رحيم صفوي، دستيار و مشاور 
عالي فرماندهي معظم كل قوا گفت: آمريكايي ها نمي خواهند 
ــه اي، ايران قدرت اول منطقه  ــائل و موضوعات منطق در مس
ــوريه را ايجاد كرده و با پول  ــد، به همين خاطر مسائل س باش
برخي كشورهاي عربي و سياستگذاري آمريكا و نيابت تركيه 
ــوريه هستند، در حالي كه نظام  به دنبال برهم زدن اوضاع س
سياسي ايران نظامي قدرتمند و البته قدرت اول منطقه است و 
پايه هاي اين قدرت را ملت بزرگ ايران تشكيل مي دهند كه 

وفادار به اسالم و نظام سياسي شان هستند./ ايسنا

اميدواري روسيه و چين به مذاكرات ايران و 5+1
وزارت امور خارجه روسيه با صدور بيانيه اي ابراز اميدواري 
كرد كه دور جديد مذاكرات ايران و 1+5 در موضوع هسته اي 
ــرفت هاي جدي و چشمگير باشد. وزارت خارجه  شاهد پيش

چين نيز نسبت به اين موضوع اظهار اميدواري كرد./ مهر

 احمدي نژاد در مصر:

 اگر آمريكايي ها تغيير رفتار دهند، پيشنهاد مذاكره را بررسي مي كنيم

 آملي الريجاني: مبارزه با فساد اقتصادي همچنان در دستور كار است

ــر در انتخابات آينده،  ــر واليتي با بيان اين كه اگ علي اكب
ــد مصيبت  ــت اصولگرايان نيفت ــوري به دس ــت جمه رياس
خواهيم داشت، گفت: در صورت وحدت و اتحاد، اصولگرايان 

پيروز انتخابات هستند.
به گزارش مهر، واليتي در مراسم سالگرد پيروزي انقالب 
ــوي مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري  اسالمي كه از س
ــد، با بيان اين كه  ــجد زين العابدين(ع) قم برگزار ش قم در مس
منحرفان و فتنه گران در انتخابات آينده جايي نخواهند داشت، 
افزود: اصولگرايان بايد در انتخابات با هم وحدت داشته باشند و 
اصولگرايي نيز به معناي قبول داشتن قانون اساسي از بن دندان 

و اطاعت از ولي فقيه است. وي 
ــرد: در صورت موفق  عنوان ك
نشدن اصولگرايان بايد هشت 
سال ديگر تالش كرد تا بار ديگر 
بتوان مديريت كشور را در دست 

گرفت.
ــخيص  ــو مجمع تش عض
ــاره به  ــام، با اش مصلحت نظ
ــه نفره اصولگرايان  ائتالف س
ــه نفر  ــراز كرد: از بين اين س اب
يك نفر به عنوان نامزد معرفي 
ــد تا بتوان در   همان  خواهد ش
ــام كرد، چرا  دور اول كار را تم
كه ورود به دور دوم انتخابات، 

آسيب پذيري بيشتري دارد.

ــه عنوان رئيس  ــود يك نفر ب ــا بيان اين كه نمي ش وي ب
جمهور تمام عرصه ها را در دست بگيرد، افزود: قرار شد تا هر 
ــه نفر كه به عنوان نامزد نهايي معرفي مي شود،  يك از اين س
تيم خود و وزرا را به مردم اعالم كند تا مردم با شناخت از تيم 

آن نامزد بتوانند بهتر تصميم بگيرند.
ــود يك نفري كار حساس و  واليتي با بيان اين كه نمي ش
ــت جمهوري را به عهده گرفت، تصريح كرد:  ــنگين رياس س
ــخت تر  ــاس تر و س ــت از هر زمان ديگر حس ــروز كار دول ام
ــته  ــا در صحنه حضور داش ــه بايد همت كنند ت ــت و هم اس
ــت و با يكديگر  ــند و اختالفات كوچك را بايد كنار گذاش باش

متحدبود.
عضو ائتالف سه نفره با تاكيد 
ــان نبايد در  بر اين كه اصولگراي
انتخابات آينده پراكنده و متفرق 
ــند، افزود: در صورت داشتن  باش
اتحاد و همدلي، اصولگرايان در 
انتخابات آينده رياست جمهوري 

پيروز خواهند بود.
ــرد: هر  ــه ك ــي اضاف واليت
ــان را زياد  ــل انس ــرري، عق ض
ــم با اتحاد  ــد كه اميدواري مي كن
ــده دولتي  ــوان در آين ــه بت كلم
ــت كه پاسخگوي مطالبات  داش
رهبر معظم انقالب و آحاد مردم 

باشد.

 واليتي: اصولگرايان در صورت وحدت در انتخابات پيروز مي شوند  

چكيده خبر

 مذاكره يعني چه؟
ــتقيم ايران و آمريكا پس از اظهارات  موضوع مذاكره مس
اخير معاون، رئيس جمهور آمريكا و حضور همزمان او و وزير 
ــورمان، در كنفرانس مونيخ و اظهارات بعدي  امورخارجه كش

مقامات كشورمان در مركز توجهات قرار گرفته است.
معاون رئيس جمهور آمريكا كه براي حضور در كنفرانس 
امنيتي مونيخ به آلمان رفته بود، روز شنبه در جمع خبرنگاران 
ــنهاد مذاكره ايران و آمريكا هنوز مطرح است. جو  گفت: پيش
ــتقيم ايران و  ــدن در باره احتمال برگزاري مذاكرات مس باي
آمريكا گفت: اين مذاكرات زماني برگزار مي شود كه رهبري 
ــفر به مونيخ نيز  ــد. وي قبل از س ايران در اين باره جدي باش
ــايتونگ از آمادگي  ــه با روزنامه آلماني دويچه س در مصاحب

واشنگتن براي مذاكره مستقيم با ايران گفته بود.
ــتين بار نيست كه بحث مذاكره ايران و آمريكا  اين نخس
ــود و بالفاصله اين گونه  از زبان مقامات آمريكا مطرح مي ش
اظهارات در صدر اخبار و تحليل هاي رسانه هاي جهان بويژه 
ــاراك اوباماي دموكرات  ــرار مي گيرد. از زماني كه ب غرب ق
ــاي اينچنيني  ــر روي كار آمد، همواره بحث ه ــعار تغيي با ش
ــده و به تبع آن هم در  ــوي مقامات آمريكايي مطرح ش از س
فضاي رسانه  اي و سياسي كشور و هم متاثر از بحث مذاكره، 
ــده است؛ تحليل هايي كه دامنه  تحليل هاي مختلفي ارائه ش
آن از موافقان مذاكره تا مخالفان سرسخت مذاكره با آمريكا 
ــت. ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه  ــده اس ــترانيده ش گس
ــره كنيم» نمي گويد  ــكا همواره مي گويد «بياييد مذاك آمري

«بياييد رابطه برقرار كنيم»، مذاكره يعني چه؟
ــي يعني معامله. مذاكره با آمريكا  مذاكره در عرف سياس
ــتد، يعني چيزي  يعني معامله با آمريكا، معامله يعني داد و س
بگير و چيزي بده. ما از انقالب اسالمي چه چيزي مي توانيم به 
آمريكا بدهيم تا چيزي از او بگيريم؟ آن چيزي كه مي خواهيم 
ــت؟ ما  به آمريكا بدهيم تا در مقابل از او چيزي بگيريم، چيس
ــه مي توانيم به آمريكا بدهيم؟ او از ما چه مي خواهد؟ وقتي  چ
دو دوست در يك مساله مورد اختالف با هم مذاكره مي كنند 
ــه اي كه قرار دارند  ــت كه هر كدام از نقط ــن براي اين اس اي
حركت كنند و به يك نقطه مورد توافق برسند. آيا آمريكا هم 
ــا مي داند؟ و اصوال مذاكره به نفع كدام  ــره را به اين معن مذاك

كشور است آمريكا يا ايران؟
ــت. با  مذاكره با آمريكا  البته براي دولت آمريكا مفيد اس
ــته هاي خود را  مذاكره او جا پايي پيدا مي كند تا بتواند خواس
ــر اين ملت آوار  ــتر تحميل و توقعات خود را انبوه تر بر س بيش
كند. مذاكره موجب مي شود كه دولت آمريكا بتواند تهديدها 
ــتر و  ــت ميز مذاكره با حجم بيش و توقعات قلدرانه خود را پش
ــد. معناي مذاكره اين  ــتري مطرح كن با قدرت چانه زني بيش
نيست كه آمريكا حاضر باشد هويت اين ملت، نظام جمهوري 
ــالمي و مواضع بحق مردم آن را به رسميت بشناسد. آنها  اس
ــت براي تحميل  ــاس مخالفند، مذاكره ابزاري اس با اين اس
ــره يعني ايران.  ــه طرف مذاك ــته هاي آمريكايي ها ب خواس
مذاكره مفهوم واقعي خود را در مذاكرات آمريكا با طرف هاي 

خودش ندارد و از دست داده است.
ــران آرمان ها و مقاصدي دارد كه در دنيا هر كس  ملت اي
ــته و نظام  ــه ملت ايران احترام گذاش ــن مقاصد و نيز ب ــه اي ب
جمهوري اسالمي را قبول كرده، ملت ايران در طول زمان با 
او مثل يك طرف برابر و مساوي وارد ميدان مذاكره و معامله 
ــت. ما با روسيه ارتباط داريم، با اروپا و همه دنيا بجز  ــده اس ش
ــتي ارتباط داريم، اما مساله آمريكا اين است  رژيم صهيونيس
ــالمي و ملي ما را قبول ندارد و اين را بصراحت  كه هويت اس
ــن اختالفات نظام ما با آمريكا مبنايي  مطرح مي كند. بنابراي
ــت و تا زماني كه مبناي تفكر و سياست هاي آمريكايي ها  اس
در قبال ملت ايران تعديل نشود و با احترام با ملت ايران سخن 
ــز زبوني و تحقير  ــرش مذاكره از جانب ايران ج ــد، پذي نگوي

نتيجه اي به همراه ندارد.

عباس محمدنژاديادداشت
 جام جم

ــوه قضاييه  ــريح اولويت هاي ق ــوه قضاييه با تش ــس ق رئي
ــاد اقتصادي همچنان در دستور كار دستگاه  گفت: مبارزه با فس

قضاست.
ــادق آملي الريجاني ديروز در  ــه گزارش مهر، آيت  اهللا ص  ب
ــم تجديد ميثاق با آرمان هاي حضرت امام(ره) در  حاشيه مراس
جمع خبرنگاران گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي برحسب دستور 
حضرت امام(ره) و رهبري زيرسايه قانون همچنان در دستور كار 
ــت، هر چند حرف ها و سخناني هم مطرح است  قوه قضاييه اس

ولي ما گوش نمي كنيم.
رئيس دستگاه قضا با بيان اين كه مسئوالن عزم راسخ دارند 
ــرار، موضوع امنيت  ــد از بين برود، افزود: مبارزه با اش كه مفاس
عمومي و اجتماعي، عدالت و تكريم ارباب رجوع در كنار مبارزه 
با مفاسد اقتصادي از اهداف فعلي قوه قضاييه است كه اميدواريم 

بتوانيم به اين اهداف دست يابيم.
آيت اهللا آملي الريجاني همچنين در جلسه ديروز مسئوالن 
ــالمي ايران روحيه خودباوري را  عالي قضايي گفت:  انقالب اس

به مردم ايران بازگرداند و ضماير الهي را بيدار كرد. 
ــماره  ــمن ش رئيس  قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه حتي دش
ــالمي ايران يعني آمريكا نيز اينك ايران را قدرت  يك نظام اس
ــال ها با وجود همه  ــه مي داند، افزود: در تمام اين س برتر منطق
ــكالت در اقصي  نقاط كشور آثار و بركات انقالب اسالمي  مش
ــا با وجود تمام  ــاير زمينه ه ــده و در علم و فناوري و س ظاهر ش
ــالمي ايران به  ــارها و توطئه ها، جمهوري اس ــا، فش تحريم ه
امكانات بسيار پيشرفته اي دست يافته است. رئيس قوه قضاييه 

با تبريك يوم اهللا 22 بهمن، به همبستگي ملي در راهپيمايي اين 
ــاره كرد و گفت:  در اين روز تمام مردم حضور مي يابند تا  روز اش
بارديگر پايداري خود و پايبندي به نظام اسالمي را نشان دهند 
و بر تمام مسئوالن است كه با پرهيز از فرافكني ها، از كوشش و 

تالش براي خدمت رساني به مردم دريغ نكنند.
ــدواري كرد مردم در روز 22  ــت اهللا آملي الريجاني ابراز امي آي
بهمن با حضور گسترده بار ديگر استقامت در راه انقالب و استقرار 
نظام اسالمي را ثابت كنند تا دشمنان بدانند با وجود تمام مشكالت 
و اختالف نظرهاي سياسي و غيره، نظام اسالمي به راه شكوهمند 

ــنبه  خود ادامه خواهد داد. وي در ادامه اضافه كرد: آنچه روز يكش
ــيار تلخ بود و اينجانب با اين كه  در مجلس رخ داد، به كام ملت بس
ــورد قضات محترم قوه قضاييه و  ــبت هاي رئيس جمهور در م نس
نمايندگان محترم مجلس و روساي قوا را كذب و افترا و برخالف 
تمام موازين شرعي و قانوني و جرم مي دانم، فعال به خاطر مصالح 
ــكوت  ــام و تبعيت از اوامر رهبر معظم انقالب دامت بركاته س نظ
ــخن خواهم  ــم و در فرصتي ديگر به تفصيل در باب آن س مي كن
ــاد اقتصادي و  ــت جريان هاي انحراف و فتنه و فس ــت و ماهي گف

عقيدتي و عملي آنان را فاش خواهم كرد.

تحقيق از مرتضوي و فاضل الريجاني 
در دادسرا

ــعيد مرتضوي و فاضل  ــتاني تهران اعالم كرد، از س دادس
ــده از ديدارشان، در دادسرا  الريجاني در رابطه با فيلم ضبط ش

تحقيق شده است.
به گزارش مهر، دادستاني تهران اعالم كرده است: پس از 
ــتان تهران عليه سعيد مرتضوي به اتهام قيد  اعالم جرم دادس
شده در اعالم جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقيق و 
ــط بازپرس پرونده (بامداد سه شنبه) به زندان  تفهيم اتهام توس
ــاس گزارش دادستاني تهران، پس از تكميل  معرفي شد.براس
تحقيقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمين مناسب آزاد شد. 
ــتاني تهران افزوده است: همچنين از فاضل الريجاني با  دادس
ــده در نوار منتشره، تحقيقات الزم  توجه به مطالب منعكس ش
ــيدگي به پرونده هر دو نفر  ــط بازپرس انجام گرفت. رس توس
ــنبه بازداشت شده بود،  ــامگاه دوش ادامه دارد.مرتضوي كه ش
ــازمان  ــد و ديروز در محل كار خود در س ــداد ديروز آزاد ش  بام

تامين اجتماعي حضور يافت.

آيت اهللا مكارم شيرازي:
 بايد به پيشنهاد استكبار 

سوء ظن داشته باشيم
ــنهاد  ــت: درخصوص پيش ــيرازي گف آيت اهللا مكارم ش
ــته باشيم؛ چرا كه  ــتكباري بايد سوء ظن داش دولت هاي اس
ــتند. بايد بدانيم اين قدرت ها فقط به  ــر تا پا فساد هس اينها س

فكر منافع خود حتي به قيمت خراب شدن كل دنيا هستند.
ــه خارج  به گزارش فارس، اين مرجع تقليد ديروز در جلس
فقه خود با انتقاد از كساني كه مي گويند وقتي پيشنهاد مذاكره 
مطرح شده است به سوي آنها دست دراز كنيم، گفت: برخي 
ــق را بدهند كه در آن  ــوند يك ح ــات اينها مجبور مي ش اوق

شرايط با دقت بايد آن برنامه را پيگيري كرد.
ــاره به اين كه  ــخنان خود با اش وي در بخش ديگري از س
ــود در خصوص  ــته اند به هدف خ ــمنان تاكنون نتوانس دش
ــايه  ــه حول و قوه الهي در س ــند، تاكيد كرد: ب ــالب برس انق
ــاد و صميميت  ــكاري، همدلي، اتح ــي، هم ــداري، آگاه بي
ــمن را مأيوس كرد  ــوان انقالب را همچنان حفظ و دش مي ت
ــد كه در حال بيداري و  ــورهايي ش ــاير كش و الگويي براي س

حركت به سمت استقالل هستند.
ــيرازي افزود: انقالب نعمت بزرگ الهي  آيت اهللا مكارم ش
ــور ما شد و ما بايد قدر اين نعمت را بدانيم؛  بود كه نصيب كش
ــمني جاي  پناه بر خدا از روزي كه اختالف جاي وحدت و دش
ــتي را بگيرد و اگر چنين شود خداوند نعمت خود را سلب  دوس

خواهد كرد.

 توضيحات سفير ايران درباره چك توقيف شده در آلمان
ــده در دست  ــفير ايران در ونزوئال گفت، چك توقيف ش س
ــابق بانك مركزي ايران  ــب مظاهرى، رئيس كل س طهماس
در فرودگاه فرانكفورت مربوط به حقوق كارگران يك شركت 

ساختمانى ايران در ونزوئال بوده است.
به گزارش عصر ايران و به نقل از آسوشيتدپرس، حجت اهللا 
سلطانى در مصاحبه با شبكه خبرى گلوبوويژن ونزوئال ضمن 
اعالم اين مطلب گفت كه مظاهرى، مشاور شركت ساختمانى 
ــغول  ــت كه در حال حاضر مش ــون در ونزوئال اس ايرانى كيس

ساخت 17 هزار واحد مسكونى در اين كشور است.
ــاره به اين كه چك به نام مظاهرى نبوده  ــفير ايران با اش س
است، گفت اين چك در دفتر مركزى شركت كيسون در تهران 
ــى از هزينه هاى شركت  ــده بود و براى پرداخت بخش امضا ش

كيسون در ونزوئال از جمله براى پرداخت حقوق كارگران اين 
ــدن در بانك بانكو ونزوئال در ونزوئال از  ــركت براى نقد ش ش

سوى مظاهرى به اين كشور برده مى شد.
سفير ايران در ونزوئال با بيان اين كه ايران به مقامات آلمانى 
ــاره چك توضيح نداده بود؛ چراكه دليلى براى اين موضوع  درب
وجود نداشت، گفت: قرار نبوده اين چك در سيستم مالى آلمان 
ــود و قرار بود توسط مظاهرى براى نقد شدن به ونزوئال  نقد ش
ــورمان در ونزوئال افزود كه مظاهرى در  ــود. سفير كش برده ش
ــركت كيسون  ــت تا ش ــت و منتظر اس حال حاضر در ايران اس
ــده را به سرانجام  مراحل دادگاه دريافت مجدد چك توقيف ش
ــاند و چك را دوباره تحويل بگيرد و وقتى اين مراحل طى  برس

شد مظاهرى دوباره به ونزوئال سفر خواهد كرد.

 علت ميزباني قزاقستان
 از زبان معاون وزير خارجه

ــم مذاكره كننده  ــو تي ــور خارجه و عض ــاون وزير ام مع
جمهورى اسالمى ايران با گروه 1+5 گفت: كشور قزاقستان 
كه ميزبان دور بعدى مذاكرات بين دو طرف است، اجراكننده 

تحريم هاى يكجانبه آمريكا عليه كشورمان نيست.
به گزارش ايرنا، سيدعباس عراقچى، اين موضوع را در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه چرا ميزبانى قزاقستان براى 
ــتم اسفند ماه امسال پذيرفته شد،  مذاكرات ايران و 1+5 در هش
ــيا و اقيانوسيه وزير امورخارجه اضافه كرد:  بيان كرد. معاون آس
بين تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد و تحريم هاى 
ــورها موظف به  ــه آمريكا تفاوت وجود دارد و همه كش يكجانب

اجراى تحريم هاى شوراى امنيت هستند.

اجالس سران سازمان همكاري هاي اسالمي ديروز در قاهره آغاز شد/  عكس:  سايت رياست جمهوري

معاون سياسي وزير كشور: 
 تشكل تجميعي نداريم

ــور با تاكيد بر اين كه تشكل ها   ــي وزارت كش معاون سياس
ــي خود بايد از وزارت كشور مجوز بگيرند،  براي فعاليت سياس
ــي  تشكلي كه داراي مجوز نيست،  گفت: براي فعاليت سياس

شرط و شروط مي گذاريم.
ــت  ــيه نشس ــزارش مهر، صولت مرتضوي در حاش ــه گ ب
مشترك معاونان وزارتخانه  هاي كشور، امور خارجه و دفاع در 
جمع خبرنگاران درخصوص لغو كنگره اصالح طلبان گفت: هر 
تشكلي كه چارچوب داشته باشد، كسي مانع فعاليت آن نخواهد 
ــش كنگره حزب  ــزود: همچنان كه چند وقت پي ــد. وي اف ش
ــد، بنابراين كسي مانع اصالح طلبان  مردم ساالري برگزار ش

نشده است.
ــده كنگره  ــوال كه گفته ش ــخ به اين س مرتضوي در پاس
ــروط وزارت كشور لغو شده  ــرط و ش اصالح طلبان به دليل ش
است، تصريح كرد: براي تشكلي كه داراي مجوز نيست، شرط 

و شروط مي گذارند.
وي گفت: ما تحت عنوان مجموعه اصالح طلبان تشكلي 
نداريم، بنابراين اگر چند حزب بخواهند فعاليت كنند بايد مجوز 

بگيرند. ما چيزي تحت عنوان تشكل هاي تجميعي نداريم.
ــي وزارت كشور در پاسخ به پرسشى مبني بر  معاون سياس
اين كه چرا جبهه پايداري با وجود اين كه تشكل ندارد اما فعاليت 
ــي انجام مي دهد، گفت: هر تشكلي كه بخواهد فعاليت  سياس
ــد و جبهه پايداري براي همايش  ــته باش كند، بايد مجوز داش
ــت و ما تنها به  ــم خود تقاضاي مجوز نكرده اس ــت و شش بيس

تشكل هايي كه مجوز دارند، اجازه فعاليت مي دهيم.

ــكل گراني  ــالمي حل مش ــوراي اس ــس مجلس ش رئي
ــوان كرد و گفت: ــه مجلس و دولت عن ــكاري را دغدغ  و بي

 به همين دليل مجلس با اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها 
موافقت نكرده است تا زمينه براي رشد توليد و ثبات اقتصادي 

فراهم شود.
ــنا، علي الريجاني ديروز در ابتداي جلسه  به گزارش ايس
ــبختانه حركت كلي انقالب  علني مجلس تصريح كرد: خوش
ــا در بعد اقتصادي  ــت و امروز م ــرافزاري رو به پيش اس با س
ــور بيش از هر زمان بايد عالمانه و مدبرانه تصميم گيري  كش
ــيم، زيرا اين نقطه اي است كه  ــته باش و مديريت صحنه داش

ــط دجاالن آمريكايي هدفگيري  در اين مقطع از انقالب توس
شده است.

ــخنان خود  ــري از س ــش ديگ ــس در بخ ــس مجل رئي
خاطرنشان كرد: تاكيد رهبر فرزانه انقالب بر مراقبت ديني و 
مبارزه با تهاجم فرهنگي از آن جهت است كه پيچيدگي هاي 
زندگي دنياي امروز افسون هايي دارد كه جز با بصيرت ديني، 

پيشرفت انقالبي حاصل نمي شود.
الريجاني تصريح كرد: الابالي گري فرهنگي كه عده اي 
ــه و چهره هاي ناآشنا در انقالب به آن دامن مي زنند،  بي ريش

غلط  اندازي در مسير حق انقالب است.

 تشريح داليل اجرا نشدن گام دوم هدفمندي  توسط  رئيس مجلس
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