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بررسي راي اعتماد به وزير پيشنهادي
ــن نامي، وزير  ــي راي اعتماد به محمدحس ــه بررس جلس
پيشنهادي ارتباطات امروز با حضور رئيس جمهور در مجلس 
ــفر به هند در اين  ــود. رئيس مجلس به دليل س برگزار مي ش

جلسه حضور ندارد. / جام جم
شرط حمايت از هاشمي

ــان به اين  ــت اگر اصولگراي ــادق زيباكالم معتقد اس ص
ــايي در  ــه تنها راه جلوگيري از پيروزي مش ــند ك نتيجه برس
ــت، از نامزدي  انتخابات، حضور گزينه هاي اصالح طلب اس

هاشمي در انتخابات استقبال خواهند كرد./ ايلنا
سكوت حداد به احترام شهيد مطهرى

ــه نامه علي مطهري  ــي حدادعادل در واكنش ب غالمعل
ــت، گفت:  ــده اس خطاب به وي كه اخيرا در مجلس توزيع ش
ــكوت مي كنم و به  ــان س ــه احترام پدر ايش ــه ب بنده هميش

اهانت هايش پاسخ نمي دهم./ مهر
تشكيل پرونده جديد براي فائزه هاشمي

ــمي با اشاره به  غالمعلي رياحي، وكيل مدافع فائزه هاش
ــكيل پرونده اي جديد براي موكلش گفت: اين پرونده با  تش
موضوع اخالل در نظم زندان عليه ايشان تشكيل شده است 
ــيدگي قرار نگرفته و حكمي نيز صادر  كه فعال در مرحله رس
ــت. وي همچنين از پايان يافتن دوران محكوميت  نشده اس
ــال جاري خبر داد و  ــفند س ــش ماهه موكلش در اواخر اس ش
ــمي شش ماه  گفت: با توجه به اين كه محكوميت خانم هاش
ــت و ايشان از اوايل مهرماه در حبس هستند، قاعدتا  بوده اس
در اواخر اسفند ماه جاري و با پايان يافتن دوران محكوميت، 

آزاد خواهد شد./ ايسنا 
ديدارهاي  ديپلماتيك  مشايي  

ــت دبيرخانه جنبش  ــايي كه رياس ــفنديار رحيم مش اس
ــا فرانك بلفراگ،  ــد را بر عهده دارد، صبح ديروز ب ــدم تعه ع
قائم مقام وزير امورخارجه سوئد ديدار كرد. اين ديدار با حضور 
ــه در دفتر رئيس جمهور انجام  ــدگان وزارت امورخارج نماين
شد. موضوع هسته اي و مذاكرات ايران و 1+5، محور اصلي 

سخنان مشايي در اين ديدار بود./ فارس
برگزاري دادگاه متهمان كهريزك

ــود.  دادگاه متهمان پرونده كهريزك امروز برگزار مي ش
پيشتر اعالم شده بود اين دادگاه علني است. / جام جم

سفر وزير گردشگرى مصر به تهران
ــفر وزير  ــاره به س ــون در خبرى با اش ــه  المصري روزنام
ــگرى مصر به تهران، از اين سفر به عنوان غافلگيرى  گردش

قاهره براى شروع عادى سازى روابط با ايران ياد كرد.
ــته  ــتقل مصرى، قاهره بس ــته اين روزنامه مس ــه نوش ب
ــازى روابط با ايران را ارائه كرده  اقدامات خود براى عادى س
است كه در اين خصوص مى توان به سفر هشام زعزوع، وزير 

گردشگرى مصر به تهران اشاره كرد./ ايسنا

شليك موشك هاي تندر و توسن در آخرين مرحله رزمايش سپاه
رزمايش بزرگ پيامبر اعظم(ص) 8، ديروز با دستيابى به اهداف ازپيش تعيين شده پايان يافت

ــر اعظم(ص)8 كه از ابتداي اين هفته  رزمايش بزرگ پيامب
ــده بود، ديروز با شليك موفق موشك هاي تندر و توسن  آغاز ش

پايان يافت. 
به گزارش فارس، اين رزمايش توسط نيروي زميني سپاه در 

منطقه عمومي كرمان، سيريز و سيرجان برگزار شد. 
در اين رزمايش تعدادي از تجهيزات جديدي كه وارد نيروي 
زميني سپاه شده از جمله تجهيزات جنگ الكترونيكي، تجهيزات 

مخابراتي و تجهيزات سبك انفرادي با موفقيت تست شد. 
ــكر  ــردار سرلش در آخرين مرحله از رزمايش كه با حضور س
ــتاد كل نيروهاي  ــترك س محمد باقري معاون اركان و امور مش
مسلح، امير سرلشكر حسني سعدي معاون هماهنگ كننده ستاد 
كل نيروهاي مسلح، سردار حسين سالمي جانشين فرمانده كل 
ــردار پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه، امير سالمي  ــپاه، س س
ــلح و جمعي ديگر از فرماندهان  ــتاد كل نيروهاي مس معاون س
ــش توپخانه و  ــط آت ــمن فرضي توس ــد، اهداف دش برگزار ش

موشك هاي تندر و توسن منهدم شد. 
ــط تانك T72S شليك شد مي تواند  ــك تندر كه توس موش
اهداف را در فاصله چهار كيلومتري منهدم كند و موشك توسن 
ــه 5/4 كيلومتري از بين ببرد.  ــت اهداف را در فاصل هم قادر اس

موشك توسن به وسيله نفربر BMP2  شليك شد. 
ــي رزمايش بزرگ پيامبر اعظم(ص)8 كه در  در مرحله پايان
ــد، تمامي يگان هاي تخصصي و حرفه اي  زرند كرمان برگزار ش
ــپاه پاسداران از جمله لشكر 41 ثاراهللا كرمان با  نيروي زميني س
هدايت قرارگاه مدينه منوره به اجراي تمرينات و ماموريت هاي 

محوله در يك صحنه واقعي پرداختند. 
ــك و آتش پرحجم،  ــه، نيروهاي خودي با پات ــن مرحل در اي
ــمن فرضي با بمباران و  ــمن فرضي را زمين گير كردند و دش دش
پياده كردن تانك ها و نيروهاي پياده خود حمله اي را آغاز كرد. 

در اين مرحله نيروهاي مخفي كه در زمين پنهان شده  بودند 
ــرن، درگيري و آتش  ــمن، هلي ب ــا كاناليزه كردن حركت دش ب
پرحجم، اقدام به عقب راندن دشمن و سپس انهدام تجهيزات و 

ادوات زرهي آنها كردند. 
ــه دوربين هاي  ــالح هاي جديد از جمل ــش ادوات و س آزماي
ــب از ديگر بخش هاي مرحله پاياني رزمايش  مخفي ديد در ش

پيامبر اعظم(ص)8 بود. 
ــاي 20، 23،  ــك، توپ ه ــد تان ــر، ض ــد نف ــاي ض گلوله ه
ــايي و  ــواع دوش پرتاب ها، پهپادهاي شناس 30ميلي متري، ان
ــا از ديگر ادواتي بودند كه  ــا، تانك ها و نفربره تهاجمي، كاتيوش

در اين رزمايش استفاده شدند. 
 رزمايش مشترك سپاه و ارتش برگزار مي شود

ــتاد كل نيروهاي مسلح از برگزاري  در همين حال معاون س
ــترك ميان سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارتش  رزمايش مش

جمهوري اسالمي ايران خبر داد. 
سردار سرلشكر محمدحسين باقري در حاشيه رزمايش پيامبر 
ــترك  اعظم(ص) 8 در جمع خبرنگاران افزود: اين رزمايش مش

سال آينده و پس از انجام مقدمات الزم برگزار مي شود. 
ــلح ما  ــه رزمايش هاي نيروهاي مس ــا بيان اين  ك ــري ب باق

ــف از جمله  ــا در نبردهاي مختل ــن حالت ه ــخگوي بدتري پاس
ــمنان اگر خيال خام  ــت، اظهار كرد: دش جنگ هاي ناهمتراز اس
و قصد تعرضي داشته باشند، بايد بدانند كه نيروهاي مسلح ما در 

بهترين شرايط آمادگي قرار دارند. 
ــر اعظم(ص)8 در  ــاره به برگزاري رزمايش پيامب وي با اش
ــلح  ــه عمومي كرمان، افزود: رزمايش هاي نيروهاي مس منطق
ــداران انقالب اسالمي كه با عالي ترين سطح  از جمله سپاه پاس
تاكتيكي و با استفاده از تجهيزات پيشرفته و بومي برگزار مي شود، 

نشان دهنده اين آمادگي است. 
ــي كه در اين  ــياري از تاكتيك هاي ــان اين كه بس ــا بي وي ب
رزمايش به نمايش گذاشته شد، مدرن و جديد است خاطرنشان 
كرد: اجراي تاكتيك هاي جديد در رزمايش هاي مختلف نتيجه 
ــلح  ارزيابي نبردهاي اخير در دنيا همراه با تمرينات نيروهاي مس

كشورمان است. 
ــراي انجام رزمايش  ــتان كرمان ب ــري دليل انتخاب اس باق
ــطح،  ــداران را وجود زمين هاي مس ــپاه پاس ــروي زميني س ني

ــراي انجام رزمايش عنوان كرد  ــب ب تپه ماهور و ارتقاعات مناس
و گفت: اين منطقه وسعت زيادي دارد و خالي از سكنه است كه 

امكان تيراندازي واقعي وجود دارد. 
ــتان كرمان را  ــاب منطقه كويري اس ــل ديگر انتخ وي دلي
نزديك نبودن به مرزها و ايجاد نشدن حساسيت براي كشورهاي 
ــت و گفت: رزمايش هاي مختلفي در استان هاي  همسايه دانس
ديگر انجام شده و اين استان نيز بايد آمادگي خود را در زمينه هاي 

مختلف كسب كند. 
 آزمايش تمامي سالح هاي جديد

ــردار محمد پاكپور، فرمانده نيروي زميني سپاه نيز گفت:  س
ــيال  ــش پيامبر اعظم(ص) 8 دفاع ثابت منطقه اي و س در رزماي
متحرك توسط يگان هاي متحرك پياده و سيال متحرك زرهي 

مورد اجرا قرار گرفت. 
ــالح هاي جديد تحويل داده شده  وي تصريح كرد: تمامي س
از صنايع نظامي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اين 

رزمايش مورد آزمايش و استفاده قرار گرفته اند. 

چكيده خبر ديدار اول
از بهار مسكو تا زمستان آلماتي

ــت  ماه و ده روز از آخرين نشست مشترك ايران با گروه  هش
ــت تا امروز اين ديدار در آلماتي قزاقستان  ــكو گذش 1+5 در مس
ــان دو  ــت كارشناس ــود. در اين فاصله، عالوه بر نشس تجديد ش
كشور در استانبول، مالقات معاونان دو مذاكره كننده ارشد ايران 
ــتون و مالقات  و 1+5، گفت وگوي تلفني دكتر جليلي و خانم اش

اين دو در استانبول اهم اخبار مربوط به اين موضوع بود.
ــكو، پيشنهاد شفاف پنج گامي خود را  ايران در مذاكرات مس

به شرح ذيل ارائه كرد.
گام اول: اعالم به رسميت شناختن حق غني سازي ايران از 
ــب 1+5 در مقابل اعالم عدم پيگيري قطعي هر نوع برنامه  جان
ــليحات هسته اي از سوي ايران بر مبناي فتواي رهبر معظم  تس

انقالب اسالمي.
گام دوم: اعالم آمادگي ايران براي همكاري با آژانس براي 
ــي در برابر لغو تمامي  ــل موضوع ابعاد احتمالي نظام حل و فص

تحريم هاي يك جانبه از طرف گروه 5+1.
گام سوم: اعالم آمادگي ايران براي همكاري در زمينه توقف 
ــو تمامي قطعنامه هاي  ــاي 20 درصد در قبال لغ موقت غني س

شوراي امنيت.
گام چهارم: همكاري هسته اي ميان ايران و 5+1.

گام پنجم: همكاري غيرهسته اي ميان ايران و 5+1.
ــوح حكايت از  ــه وض ــر اين كه ب ــالوه ب ــنهاد ع ــن پيش اي
ــل موضوع مي كرد،  ــالمي ايران براي ح آمادگي جمهوري اس
ــراي تأمين منافع دو طرف يا خاتمه برد ــن نكاتي دقيق ب  متضم

ــه واقعي 1+5 يا  ــه در صورتي كه دغدغ ــرا بود، البت ــرد ماج ـ  ب
ــي اش بحث انحراف  ــكا و متحدين اروپاي ــم آمري ــر بگويي بهت

فعاليت هاي هسته اي ايران از اهداف صلح آميز مي بود!
سكوت 1+5 در برابر اين پيشنهاد كه در نشست كارشناسان در 
ــتانبول هم به تفصيل تبيين گرديد و همه سواالت كارشناسان  اس
ــت  ــد، بار ديگر از اين واقعيت پرده برداش ــخ گفته ش 1+5 نيز پاس
ــه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان به دنبال  كه آمريكا و س
خاتمه بخشيدن به اين موضوع نيستند و دغدغه آنها برخالف آنچه 

مي گويند و مي نمايانند دستيابي ايران به سالح هسته اي نيست.
ــي، امروز ميزبان دور جديد  ــه هر حال هتل Rixos آلمات ب
ــا توجه دارد در  ــت و طرف1+5 حتم ــرات ايران با 1+5 اس مذاك
ــود كه جمهوري اسالمي  ــت برگزار مي ش ــرايطي اين نشس ش
ايران برخالف توقع و انتظار آنها، در برابر تحريم ها راست قامت 
ــالمي يك بار ديگر با  ــت و مردم غيرتمند ايران اس ــتاده اس ايس
ــت و دوم بهمن به دنيا  ــابقه خود در بيس ــكوه و كم س حضور باش
ــان دادند در دوراهي مشكالت ناشي از تحريم و استقالل و  نش

عزت، راه استقالل و عزت را انتخاب كرده اند.
ــته اي اعم از كشف  ــتاوردهاي جديد ايران در حوزه هس دس
ــدن 16 مكان ديگر براي  منابع جديد ذخاير اورانيوم و نهايي ش
احداث نيروگاه هاي جديد در كنار افزايش سانتريفيوژها در سايت 
ــده 5 درصد و  ــز و فردو و همچنين افزايش اورانيوم غني ش نطن
20 درصد نيز همگي از اين حكايت دارند كه جمهوري اسالمي 
ــري از آن، برنامه  ــه تحريم ها و بدون تاثيرپذي ــران بي اعتنا ب اي
ــور، مصمم و قاطع دنبال  ــته اي خود را براساس منافع كش هس
كرده و خواهد كرد.مذاكرات امروز در قزاقستان به عنوان كشوري 
مسلمان كه تحريم هاي يكجانبه غرب را نپذيرفته، آزموني ديگر 
ــن نيت 5+1  را رقم مي زند. نتيجه اين آزمون مي تواند، اثبات حس
براي حل موضوع يا پيشرفت در مذاكرات باشد و مي تواند همچون 
گذشته تائيدي باشد به اين كه غرب تمايل به حل اين ماجرا ندارد 
و بر اساس محاسباتي غلط عالقه مند است اين چماق را همچنان 
باال نگهدارد!اما جمهوري اسالمي ايران تمايل دارد اگر در هواي 
ــكو پاسخي معتدل دريافت نكرد مذاكرات اين بار در  بهاري مس

هواي زمستاني آلماتي، گرم و رو به جلو باشد.

مذاكره ايران و 1 + 5 در هتل ريكسوس
جليلي:  جهان منتظر پاسخ هاي معتبر 1+5 به پيشنهادهاي ايران است

ــت ميز  ــروه 1+5 امروز بار ديگر پش ــران و اعضاي گ اي
مذاكره مي نشينند تا شايد بتوانند بهانه ها يا سو ءتفاهم هايي 
ــته  اي ايران تبديل شده  ــدن گره موضوع هس را كه به كور ش

است، برطرف كنند.  
ــت  ــتان، ميزبان اين مذاكرات اس آلماتي، پايتخت قزاقس
ــت آلماتي در هتل  ــاعت 13 امروز به وق ــا در س و گفت وگوه
ــاس اعالم قبلي، احتمال  ــود و براس ــوس آغاز مي ش ريكس
ــد.  هيات مذاكره كننده  ــن مذاكرات فردا هم ادامه ياب دارد اي
جمهوري اسالمي ايران به رياست سعيد جليلي، دبير شوراي 
عالي امنيت ملي، عصر دوشنبه وارد قزاقستان شد و نمايندگان 

گروه 1+5 نيز ديروز، يكي يكي وارد آلماتي شدند.  
به گزارش فارس، سرپرستي تيم مذاكره كننده آمريكايي 
ــرمن» كه در مذاكرات مسكو نيز حضور داشت،  را «وندي ش
ــت تيم آمريكايي تغيير  بر عهده دارد. با وجود اين كه سرپرس
ــاور  ــيمور، مش ــرده، برخي از اعضاي آن از جمله گري س نك
سابق كاخ سفيد در اين دور از مذاكرات حضور ندارند. در تيم 
ــده و سايمون  ــي هم تغييراتي ايجاد ش مذاكره كننده انگليس
ــبق انگليس در تهران به جاي جفري آدامز  ــفير اس گس، س
ــفارت انگليس در تهران را دارد، رياست  ــابقه س كه او هم س
ــي در مذاكرات را عهده دار است. براساس اين  هيات انگليس
ــاي هيات هاي 1+5 بجز انگليس همان افراد  گزارش، روس
سابق هستند و رياست 1+5 را نيز همچون مذاكرات گذشته، 
ــه دور مذاكره بين  ــتون بر عهده دارد.  تاكنون س كاترين اش
ــتانبول، يك دور در  ايران و گروه 1+5 در ژنو و دو دور در اس

بغداد و يك دور در مسكو برگزار شده است.
ــاه 1388 و آذر ماه 1389 به ترتيب  ــر ماه 1387، مهر م تي
ــه برگزار و استانبول بهمن 1389 و  مذاكرات ژنو يك، دو و س
همچنين بيست وششم فروردين ماه 1391 ميزبان دور بعدي 
ــوم و چهارم خرداد در بغداد و  گفت وگوها بود. اين مذاكرات س

بيست ونهم و سي ام خرداد سال جاري در مسكو برگزار شد.
ــنبه  ــورمان روز ش ــوراي عالي امنيت ملي كش ــر ش دبي
ــر مي خواهند وارد  ــرد كه اگ ــورهاي1+5 توصيه ك ــه كش ب
ــنهاد  ــوند، بايد با راهبرد جديد و پيش ــازنده ش گفت وگوي س

ــد و حال بايد ديد كه آنها تا چه حد به توصيه هاي  ــر بياين معتب
مقامات ايراني عمل كرد ه اند.

ــي اعالم كرده  ــش از اين خبرگزاري رويترز در گزارش پي
ــورهاي عضو گروه 1+5 احتماال قصد دارند به ايران  بود كش
ــازي  ــات غني س ــنهاد دهند كه در ازاي تعطيل تاسيس پيش
ــالمي ايران را لغو  ــردو، تحريم طال در مورد جمهوري اس ف
ــمي در  ــورمان به صورت رس ــد. اگر چه مقامات كش مي كنن
خصوص چنين پيشنهادي اظهار نظر نكرده اند، اما اظهارات 
ــمي حاكي از اين است كه اگر بسته پيشنهادي غرب  غيررس
در حد چنين پيشنهادهايي باشد نبايد انتظار داشته باشند كه با 
ــتقبال مقامات ايراني مواجه شود.  سخنگوي فارسي زبان  اس
ــورش  ــت كش ــز اعالم كرده اس ــكا ني ــه آمري وزارت خارج

«بسته اي پيشنهادي براي ايران» در قراقستان دارد.
 تنها راه نجات قدرت ها از مشكالت خودساخته

ــه جامعه جهاني  ــوراي  عالي امنيت ملي گفت ك دبير ش
ــه  ــر 1+5 ب ــي و معتب ــازنده، منطق ــخ هاي س ــر پاس منتظ

پيشنهادهاي جامع ايران در نشست مسكو است.
ــلطان  ــي در ديدار نورس ــعيد جليل ــه گزارش فارس، س ب
ــترك ايران و  ــتان نگاه مش ــف، رئيس جمهور قزاقس نظرباي
ــتان در خلع سالح جهاني و مقابله با اشاعه سالح هاي  قزاقس
ــته اي را ظرفيت بزرگي براي اجراي معاهده ان.پي.تي در  هس
عرصه جهان دانست و تاكيد كرد: برخي قدرت ها بايد بدانند كه 
با اتكا به سالح هسته اي و تحميل فشارهاي مختلف بر مردم 
ــران را از تامين حقوق  ــالمي اي ايران نمي توانند جمهوري اس
ــان اين كه خألهاي  ــرف كنند. وي با بي ــته اي خود منص هس
امنيتي در ميان كشورهاي منطقه منشا سوء استفاده بيگانگان 
براي ايجاد كانون هاي ناامني و بحران در منطقه است، تصريح 
كرد: امنيت پايدار منطقه در گرو همكاري منسجم كشورهاي 
منطقه براي شكل دهي به ترتيبات نوين منطقه اي براي مقابله 

با تهديدهاي مشترك است. 
وى گفت: تنها راه نجات قدرت ها از مشكالت خودساخته، 
ــتراتژي تعامل با ملت ايران و پذيرش بدون شرط  پيگيري اس

حقوق هسته اي جمهوري اسالمي ايران است.

فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه:
زدن و نشاندن پهپادها، خواسته جدي رهبر انقالب بود

ــاندن  ــپاه گفت: زدن و نش ــده نيروي هوا فضاي س فرمان
پهپادها جزو مطالبات جدي رهبر معظم انقالب بود و ما نيز در 

چند مرحله در اين راستا موفق شديم.
ــاره  ــردار اميرعلي حاجي زاده با اش ــه گزارش فارس، س ب
ــرد: در گزارش هايي كه  ــه اهميت موضوع پهپادها اظهار ك ب
ــان  ــام معظم رهبري مي برديم مطالبه جدي ايش خدمت مق
ــتند پهپادها ديده  ــد داش ــان تاكي ــوع پهپادها بود. ايش موض
ــود، ولي اطالعات را جمع آوري مي كنند كه در همين  نمي ش
ــاندن آنها جزو مطالبات جدي ايشان از  ــتا زدن آنها و نش راس

فرماندهان بود.

ــديم اين  حاجي زاده ادامه داد: در چند مرحله هم موفق ش
ــادو مقابله  ــكن ايگل و ش كار را انجام دهيم و با پهپادهاي اس

كرديم. 
ــال هاي  ــپاه تاكيد كرد: در س فرمانده نيروي هوا فضاي س
ــكا پهپادهاي جديدي را  ــديم آمري ــه ش 2009 و 2010 متوج
ــتيم ما  ــا اطالعات زيادي از آنها نداش ــه كرده و م وارد منطق
ــو. 170 تنها  ــا راجع  به آر.كي ــناختيم، ام ــا را مي ش پريديتوره

دوصفحه اطالعات در اينترنت موجود بود.
ــان كرد: در هر صورت ما توانستيم پي ببريم  وي خاطرنش
ــوند و حتي  ــه اين پهپادها در پايگاه قندهار نگهداري مي ش ك

محل آشيانه آنها را شناسايي كرديم.
ــه آر.كيو. 170 وارد  ــان كرد:  زماني ك حاجي زاده خاطرنش
ــورمان شد آن را در بردسكن در كنترل خودمان درآورديم  كش

و در شمال طبس به زمين نشانديم.
ــش ديگري از  ــپاه در بخ ــروي هوا فضاي س ــده ني فرمان
سخنانش در مستند شكار طبس با اشاره به پهپاد ايوب گفت: 
ــان نمي شد كه ايران توانايي توليد فناوري  اسرائيلي ها باورش
ــا آلماني ها به اين  ــد و مي گفتند تنه ــته باش ــن پهپاد را داش اي
ــي دارند. وي افزود: آنها اعالم كردند كه اين  فناوري دسترس
پهپاد 60 الي 70 كيلومتر وارد فضاي رژيم صهيونيستي شده، 

ــتي پرواز  اما اين پهپاد 400 كيلومتر در فضاي رژيم صهيونيس
ــي زاده تاكيد كرد:  فناوري اين پهپاد به گونه اي بود  كرد. حاج
كه مي توانست بدون اين كه صهيونيست ها متوجه شوند برود 
ــه آنها را به  ــام دهد و برگردد كه تجرب ــود را انج ــات خ و عملي

كرات ديده بوديم.
ــه داد:  به نظر من  ــپاه ادام ــده نيروي هوا فضاي س فرمان
ــاد را به گونه اي طراحي كرد كه از  ــير پهپ حزب اهللا از عمد مس
ــتي كه هم حزب اهللا  مقابل دوربين بالن هاي رژيم صهيونيس
ــم ما اطالعات آنها را داريم، عبور كند تا به نتيجه مطلوب  و ه

خود برسد كه به نظر من رسيد.

قول احمدي نژاد به نمايندگان
ــالمي كه عمدتا از حاميان دولت بودند، چندي  ــوراي اس 15 نفر از نمايندگان مجلس ش

قبل با رئيس جمهور ديدار كردند. 
مهدي موسوي نژاد در گفت وگو با سايت مشرق، در خصوص اين ديدار كه بعد از سخنان 
ــده بود، گفت: در  گاليه آميز رهبر معظم انقالب از عملكرد رئيس جمهور و مجلس برگزار ش
ــه نمايندگان نقدهاي خود را با آقاي احمدي نژاد مطرح كردند و رئيس جمهور نيز  اين جلس

پاسخ هاي خود را به اين انتقادات مطرح كردند. 
ــالمي در ادامه عنوان كرد: احمدي نژاد  ــوراي اس ــتان در مجلس ش نماينده مردم دشتس
ــه قول داد كه  در امر واليتمداري، حركتي بر خالف نظر رهبري و مصالح نظام  در اين جلس
ــت، افزود:  ــه اخير تاثيرگذاري بااليي داش ــوي نژاد با تاكيد بر اين كه جلس انجام ندهد.  موس
ــود و همچنين  ــدا كند و در اينجا متوقف نش ــات ادامه پي ــت كرديم تا اين جلس ــا درخواس م
نمايندگان بتوانند درخصوص انتقاداتي كه در فضاي رسانه اي دامنگير دولت است به بحث 

و تبادل نظر بپردازند. 
ــه نيز گفت: اين جلسه  ــركت كننده در اين جلس دخيل عباس مهريزي از ديگر اعضاي ش
براي مطرح كردن انتقادهاي نمايندگان درخصوص برخي اقدامات رئيس جمهور نظير علت 
ــتن نامه به رهبر انقالب و همچنين عدم عذرخواهي در نامه به رهبري بود كه  تاخير در نوش

نمايندگان نقد هاي خود را در اين باره مطرح كردند. 

 برنامه هاي سيزدهمين 
اجالس خبرگان

ــس خبرگان رهبري  ــه مجل يكي از اعضاي هيات رئيس
ــنجاني  با اظهار بي اطالعي از نامزدي آيت اهللا هاشمي رفس
ــرگان گفت: آيت اهللا  ــن دوره از مجلس خب ــت اي براي رياس
مهدوي كني حتما نامزد اين دوره نيز خواهند بود. ايشان هم 

محبوب مردم و هم محبوب خبرگان است.
ــا مهر با اعالم  ــيداحمد خاتمي در گفت وگو ب ــت اهللا س آي
ــيزدهمين اجالس رسمي خبرگان رهبري در دوره  اين كه س
ــين  ــنبه هفته آينده در محل پيش ــنبه و چهارش چهارم سه ش
ــت: برنامه  ــود، گف ــالمي برگزار مي ش ــوراي اس مجلس ش
ــه افتتاحيه اين  ــده جلس ــالس طبق برنامه پيش بيني ش اج
ــخنراني آيت اهللا مهدوي كني  ــنبه آينده با س اجالس، سه ش
ــود و در ادامه نطق قبل از دستور اعضا و سپس  ــروع مي ش ش
انتخاب اعضاي هيات رئيسه مجلس خبرگان كه هر دو سال 

يك بار صورت مي گيرد، در برنامه قرار دارد.
آيت اهللا خاتمي در رابطه با سخنران مدعو اجالس خبرگان 
ــازمان صدا و  ــري نيز گفت: عزت اهللا ضرغامي، رئيس س رهب
سيما به عنوان سخنران مدعو يك ساعت در اجالس خبرگان 
ــت و طبق آيين نامه پنج نفر از اعضاي  ــخنراني خواهد داش س
مجلس خبرگان نيز در رابطه با مباحث روز اظهار نظر مي كنند.

 ديدار با رهبر معظم انقالب و تجديد ميثاق با آرمان هاي 
ــيزدهم خبرگان رهبري  ــام راحل پايان بخش اجالس س ام
خواهد بود. وي در رابطه با نامزدي آيت اهللا هاشمي رفسنجاني 
ــي مي تواند  نيز گفت: در اين رابطه اطالعي ندارم، اما هر كس

نامزد شود.
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