
دانشگاه احمدى نژاد كمك دريافتى دولت را برگرداند
ــدور اطالعيه اى  ــگاه ايرانيان با ص روابط عمومى دانش
اعالم كرد: مبلغ دريافتى از دولت براى كمك به اين دانشگاه، 

به حساب رياست جمهورى بازگردانده شد.
به گزارش فارس، در اين اطالعيه تصريح شده كمك انجام 
ــوى دولت گذشته طبق موازين قانونى  ــده به دانشگاه از س ش
ــوم در دولت ها  ــأت وزيران و البته امرى مرس ــا مصوبه هي و ب
بوده و اموال دانشگاه ايرانيان نيز در صورت انحالل متعلق به 
دولت خواهد بود. اين روابط عمومي توسعه مراكز دانشگاهى 
و حمايت از فعاليت هاى علمى در كشور را از موارد مورد تأكيد 
دولت هاى نهم و دهم دانسته و در همين رابطه به كمك بيش 
ــت جمهورى در دولت دهم به  از 450 ميليارد ريالى نهاد رياس
ــگاه تهران اشاره كرده است. گفتني است؛  خوابگاه هاى دانش
پيش از اين اكبر تركان، مشاور رئيس جمهور انتقال 16 ميليارد 
ــاب نهاد رياست جمهورى به دانشگاه ايرانيان را  تومان از حس

مصداق عمل مجرمانه و خالف قانون توصيف كرده بود.
 حضور احمدي نژاد در جلسه مجمع

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق ديروز براي اولين بار 
ــخيص مصلحت نظام در  ــه عنوان «عضو حقيقي» مجمع تش ب

جلسه اين نهاد شركت كرد.
ــت جمهوري خود  ــد از پايان دوره رياس ــژاد كه بع احمدي ن
ــخيص مصلحت  ــا حكم رهبر معظم انقالب عضو مجمع تش ب
ــركت  ــات مجمع ش ــده بود در هفته هاي اخير در جلس نظام ش

نكرده بود.
ــرداد، يك روز پس از  ــيزدهم م حكم احمدي نژاد در تاريخ س
ــوي رهبر معظم انقالب  ــت جمهوري وي از س پايان دوره رياس
صادر شد. محمود احمدي نژاد در جلسه ديروز مجمع در كنار علي 
ــان جايي كه پيش  از اين  ــت؛ هم الريجاني رئيس مجلس نشس
ــانه هاي اصالح طلب پيش بيني  محسن رضايي مي نشست.رس
ــخيص  ــات مجمع تش كرده بودند احمدي نژاد هيچ گاه در جلس

مصلحت نظام شركت نخواهد كرد.
 بركناري تلفني در كمتر از 30 ثانيه!

اين روزها، جعفر توفيقي، سرپرست وزارت علوم و رئيس ستاد 
ــي عارف در انتخابات يازدهم، از همه اختيارات يك وزير  انتخابات

براي تغييرات در وزارت علوم استفاده مي كند.
ــابق دانشگاه صنعتي  ــماعيل همداني، رئيس س محمداس
ــاى توفيقى در تماس  ــان در گفت وگو با فارس گفت: آق اصفه
ــيد خبر بركنارى ام را داد .  ــتر طول نكش تلفنى كه 30 ثانيه بيش
وى افزود: در آستانه مهرماه و آغاز سال تحصيلي جديد معاونان 
و رؤساي دانشگاه ها بالتكليف هستند.وي گفت: كسي كه قرار 
ــگاهي اهميتي در حد 30  ــود نبايد به چنين دانش ــت وزير ش اس

ثانيه بدهد.
 هديه بسيار نفيس به رئيس پيشين بانك مركزي

ــت در  ــم اس ــوال رس معم
ــم توديع مديران، مدير  مراس
جديد به مدير  پيشين  هديه اي 
ــود مي دهد. اين  ــم يادب به رس
ــور  ــه در عرف اداري كش هدي
ما معموال تابلو فرشي كوچك 
ــريفه «و ان  ــه آيه ش ــن ب مزي

يكاد» است.
ــم، اما  ــزارش جام ج به گ

ــم توديع محمود بهمني، رئيس كل  پيشين  بانك  ديروز در مراس
ــده  ــزي نه يك قاب كوچك، كه يك قاليچه بزرگ قاب ش مرك
ــمي به وي هديه داده شد. ركوردي كه مثل دوران رياست  ابريش

بهمني بر بانك مركزي بي سابقه است!
 ديدگاه غرضي درباره تورم و كودتا

ــت  ــيدمحمد غرضي نامزد خاص انتخابات يازدهم رياس س
ــانه ها با وي، با  ــوري بعد از فروكش كردن تب مصاحبه رس جمه
ــت هاي تحليلي سعي مي كند همچنان در عرصه  ارسال يادداش

خبر و رسانه حاضر باشد.
وي با نگارش يادداشتي كه با عبارت استرجاع «اناهللا و انا اليه 
ــاره طرح اخير مجلس در مورد مطالبه  ــون» پايان يافته، درب راجع
غرامت كودتاي 28 مرداد 1332 نوشته است: ما در سال 1331 و 
ــال 1332 تورم نداشتيم. تورم 60 سال اخير ناشي از  تا حدودي س
كودتا و جنگ و تحريم هاست. آيا اين غرامت قابل محاسبه است؟ 

آيا آنها توان پرداخت غرامت حقوق ملي ما را دارند؟
 روايتي از جلسه فاضل الريجاني با سعيد مرتضوي

ــور در  ــرمايه داران خاص و معروف كش ــك زنجاني از س باب
گفت وگو با ايسنا روايت خود را از جلسه مشترك با سعيد مرتضوي 
و فاضل الريجاني(كه پخش فيلم آن در صحن مجلس، جنجالي 

شد)  بيان كرد.
زنجاني گفته است: با آقاي مرتضوي دو سه بار جلسه داشتيم. 
ــد در ازاي واريز مبالغي 117 شركت تامين  ــه اول قرار ش در جلس
اجتماعي را بخريم. اين ماجرا برخورد كرد به ماجراي فيلمبرداري 
ديدار من با فاضل الريجاني. بنده با فاضل الريجاني هم 5 دقيقه 
ــتر صحبت نكردم. آقاي مرتضوي يك روز به من زنگ زد و  بيش
ــت و  گفت كه به تامين اجتماعي بيايم. او من را در اتاقي نگه داش
گفت آقاي الريجاني در اتاق بغلي است و با شما كار دارد. گفتم چه 
ــما آشنا شود، شايد بتواند در هيات  كار دارد؟ گفت مي خواهد با ش
ــركت ها به شما كمك كند. ما نمي دانستيم در آنجا  مديره اين ش

دوربين كار گذاشته اند.
ــدم مرتضوي رفت بيرون. من   من كه وارد اتاق الريجاني ش
كه نشستم آقاي الريجاني دو سه كارت به من داد و گفت اگر يك 
موقع در مشاوره شركت ها كمك خواستيد مجموعه من مي تواند 
ــتر از اين هم نشد، تشكر كردم و  ــما كمك كند. همين! بيش به ش
ــركت ها را گرفتيم به شما هم زنگ مي زنيم. بعد  گفتم اگر اين ش
ناگهان آقاي مرتضوي داخل اتاق شد و گفت چي شد؟ انجام شد. 
ــده است و ما هم از يكديگر  ــاءاهللا كه كارتان به هم وصل ش ان ش
ــم اين ماجرا در مجلس  ــم و فرداي آن روز فيل ــي كردي خداحافظ

پخش شد و مثل بمب تركيد.
 تكذيب اظهارات منتسب به هاشمي درباره سوريه

ــخيص  ــركل روابط عمومي مجمع تش ــليماني، مدي رضا س
ــراقي درباره  ــارات اخير نعيمه اش ــت ضمن تكذيب اظه مصلح
ــائل سوريه،  ــنجاني پيرامون مس ــخنان آيت اهللا هاشمي رفس س
 گفت: موضع آقاي هاشمي درباره سوريه،  فلسطين و  لبنان شفاف 
ــت و با يك شايعه مخدوش نمي شود.نعيمه اشراقي خواهرزن  اس
محمدرضا خاتمي اخيرا در صفحه فيس بوك خود نوشت: «آقاي 
هاشمي رفسنجاني در مالقات با جمعي از مردم استان اصفهان در 
ــينيه جماران كه ساعاتي پيش انجام شد در ارتباط با بمباران  حس
ــوريه سخناني به اين مضمون مطرح كرده است: «دولتي  اخير س
كه ملت خود را بمباران شيميايي كند عواقب سخت آن را خواهد 
ــد همان گونه كه صدام در بمباران حلبچه ننگ ابدي را بر خود  دي

خريد و دچار چنين سرنوشت هولناكي شد.»
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ــم  ــا انتقاد از دولت هايي كه حامي تروريس ــر اطالعات ب وزي
ــمن است  ــانه عجز دش ــتند، تاكيد كرد كه ترور نش در جهان هس
ــي از قربانيان  ــالمي ايران با توجه به اين كه يك ــوري اس و جمه
ــاب مي آيد، پرچمدار واقعي مبارزه با اين  اصلي تروريسم به حس

پديده است.
ــالم والمسلمين سيدمحمود  ــنا، حجت االس به گزارش ايس
ــهيد ترور كه  ــته در اولين كنگره ملي 17هزار ش علوي روز گذش
ــالن همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار شد، گفت:  در س
زماني دشمنان ما دست به ترور مي زنند كه از نظر منطق در برابر 
ــوند و هرچه اين عجز بيشتر  ــالمي دچار عجز مي ش انقالب اس

مي شود، خشونت دشمن هم بيشتر مي شود.
علوي گفت: امروز مي بينيم در دنيا حركت ترور نه تنها متوقف 
ــكال جديد خود را نشان مي دهد و  ــفانه در اش ــده بلكه متاس نش
ــاهد حركت هاي تروريستي هستيم. وي  ما در جاي جاي دنيا ش
اظهار كرد: در دنيا كشورهايي هستند كه شعار مبارزه با تروريسم 
ــان را به عنوان پرچمدار و پيشكسوت اين  ــر مي دهند و خودش س
ــاهديم كه  حركت مي دانند، اما وقتي كارنامه آنها را مي بينيم، ش
آنها خود آغازگر تروريسم دولتي هستند. علوي ادامه داد: با وجود 
ــتن در قدرت نبايد دست به ترور  اين كه دولت ها به دليل قرار داش
ــت ترين انواع ترور است، اما  ــت زدن آنها به ترور از زش بزنند و دس
ــعار مبارزه با تروريسم سر مي دهند،  ــتر از همه ش آنهايي كه بيش

امروز خودشان در اين مسير پيشگام هستند. 
علوي در حاشيه اين مراسم و در جمع خبرنگاران درباره طرح 
ــهداي ترور در محاكم بين المللي گفت: در  دعوي خانواده هاي ش
ــتندات كامل باشد،  ــكل حقوقي قضيه و تمام مس صورتي كه ش
ــد و حركات حقوقي آنها در  ــا نظام هم از آنها حمايت مي كن قطع

صورتي كه مورد نياز باشد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 امروز، روز محاكمه آمريكاست

رئيس سازمان بسيج مستضعفين نيز كه در اين كنگره حضور 
داشت، گفت: ايران يكي از بزرگ ترين قربانيان ترور در قرن اخير 
ــور، اين موضوع را  ــهيد ترور كش ــت و كنگره ملي 17 هزار ش اس

بخوبي به تصوير كشيد.
ــردار محمدرضا نقدي در جمع خبرنگاران  به گزارش ايرنا، س
ــد  ــهيدي كه از آنان نام برده ش ــام 17 هزار ش ــروز تم ــزود: ام اف
ــاالت متحده آمريكا  ــا در اروپا و خصوصا در اي ــالن قتل آنه عام
به سر مي برند. وي اظهار كرد: با اين جنايت هاي روشن و آشكار 
ــرور آمريكا فرا رسيده  صورت گرفته، امروز روز محاكمه رژيم ش
ــتضعفين با بيان اين كه امروز  ــازمان بسيج مس ــت. رئيس س اس
شاهد آن هستيم كه باز هم درصدد جنگ افروزي هستند، گفت: 

يك روز به بهانه از بين بردن يك گروهك تروريستي، افغانستان 
ــته و مجروح  ــغال كرده و صدها هزار نفر از مردم آنجا كش را اش
شدند و امروز مي بينيم نتيجه اين اشغال چيزي جز عقب تر رفتن 

افغانستان و ناامني هاي گسترده در اين كشور نيست.
ــان كرد: روزي به بهانه داشتن بمب و  سردار نقدي خاطرنش
سالح اتمي عراق مظلوم را اشغال كردند و حدود يك ميليون نفر 
ــتند و امروز نتيجه اين تجاوز و اشغال چيزي جز  مردم آنجا را كش
انفجارهاي هر روز و ترورهاي فجيع نيست. وي اظهار كرد: امروز 
ــالح شيميايي برنامه ضربه زدن به مقاومت در سوريه  به بهانه س
را دارند و اين همان خط و راه است و اين بهانه نيز بهانه اي واهي 
است؛ اصل ماجرا اين است كه قصد تسلط بر دنيا و منطقه را دارند. 
وي ادامه داد: اينها نشان مي دهد هدف آنها نه مقابله با تروريسم و 
نه مقابله با بمب شيميايي است، بلكه هدف آنها سلطه، زورگويي، 
ــتي است. رئيس سازمان بسيج  چپاول و دفاع از رژيم صهيونيس
ــرطاني از اين منطقه  ــتضعفين گفت: مادامي كه اين غده س مس
حذف نشود، ما دائم شاهد اشغال و تجاوز در منطقه خواهيم بود و 

راه حل همه اين مشكالت نابودي رژيم صهيونيستي است. 
 نهادهاي بين المللي استانداردهاي دوگانه 

نداشته باشند
دستيار ويژه وزير امور خارجه نيز در اين كنگره گفت: تروريسم 

ــده  امروز به يكي از معضالت بين المللي در عصر حاضر تبديل ش
است كه ابعاد پيچيده اي دارد و البته تحت حمايت برخي كشورها 

به دانش روز مجهز شده است.
ــاره  ــهيد ترور با اش كچوئيان در اولين كنگره ملي 17 هزار ش
ــط سازمان منافقين به ثبت  ــهيد توس به اين كه بالغ بر 17هزار ش
ــهدا از مردم عادي، زنان  ــت، گفت: 90 درصد اين ش ــيده اس رس
ــالمي ايران مهم ترين قرباني  ــتند و جمهوري اس و كودكان هس

پديده تروريسم است.
ــم  ــاره به اين كه تروريس ــتيار ويژه وزير امور خارجه با اش دس
ــر ابعاد پيچيده  ــت كه در عصر حاض ــالت بين المللي اس از معض
ــت، افزود: اتفاقات  ــي، اقتصادي و فرهنگي پيدا كرده اس سياس
ــوريه جنگ نيابتي از طرف قدرت هاي سلطه گر است  اخير در س
ــاهد عمليات تروريستي هستيم كه باعث كشته  و در عراق نيز ش
ــود. كچوئيان با اشاره به اين كه بارها از  ــدن مردم عادي مي ش ش
ــته ايم كه مواضع شفاف خود را در مورد  مجامع بين المللي خواس
ــتانداردهاي  ــتي مطرح كنند و از اس اقدامات گروه هاي تروريس
ــا توجه به ماهيت گروهك  ــان كرد: ب دوگانه بپرهيزند، خاطرنش
ــاهديم اين روزها اسم اين گروهك از  ــتي منافقين اما ش تروريس
فهرست گروه هاي تروريستي اتحاديه اروپا خارج شده است و در 
مقابل نام حزب اهللا در اين فهرست قرار گرفته است و اين نشانه اي 

از عملكرد دوگانه آنهاست.
 استكبار، مصداق اصلي تروريست دولتي

ــهيد و امورايثارگران نيز ديگر  ــي فقيه در بنياد ش ــده ول نماين
سخنران كنگره 17هزار شهيد ترور بود كه گفت: جهان استكبار 
ــاب  ــت دولتي به حس و در راس آن آمريكا مصداق اصلي تروريس
مي آيد كه موسس و حامي اصلي تمامي جريان  هاي تروريستي در 
دنياست. به گزارش ايرنا، حجت  االسالم محمدحسن رحيميان با 
ــاره به اتفاقات اخير سوريه، گفت: آمريكا از اين جهت شيطان  اش
بزرگ ناميده مي  شود كه مثل شيطان اصلي تالش مي  كند آدم را 
از بهشت بيرون كند، در حالي كه مدعي است كاري انجام مي دهد 
كه آدم جاودانه در بهشت بماند پس موضع نصيحت گرانه به خود 
ــتر شعار  ــم مي خورد، اما هر چه بيش مي گيرد و حتي روي آن قس
آزادي ، حقوق بشر و ضدتروريسم دهد بيشتر در جهت نابود كردن 

آزادي و پوشش اهداف تروريستي خود است.
 رشد تروريسم سايبري، فرهنگي و رسانه اي در جهان

دبير همايش اولين كنگره ملي 17 هزار شهيد ترور نيز گفت: 
امروز شاهد تروريسم سايبري، فرهنگي و رسانه اي هستيم و اين 

فضا ابزاري براي كشورهاي غربي به شمار مي رود.
ــمي نژاد اظهار كرد: براي اين مراسم  ــيدمحمدجواد هاش س
ــوت كرديم،  ــي دع ــورهاي اروپاي ــفراي كش ــياري از س از بس
ــم و حاميان  ــي از اتهاماتي كه در مورد ترور، تروريس چراكه بخش
تروريست ها وجود دارد متوجه آنهاست، اما هيچ كدام از اين سفرا 
ــدند و دليل آن هم كامال روشن و آشكار  ــم حاضر نش براي مراس

است.
ــهيد ترور افزود:  ــر همايش اولين كنگره ملي 17 هزار ش دبي
ــم، منافقان  ــهادت 17 هزار و 160 قرباني تروريس ــان ش در جري
بيشترين آسيب را به ما وارد كردند و اين در حالي است كه جوامع 
بين الملل رسما به جنايات آنها اشاره مي كنند. امكانات و فضاي باز 
براي فعاليت هاي اينچنيني آنها بي نظير است و همه نوع امكانات 
ــتيكي و رسانه اي در اختيار آنهاست و دنيا نيز در  اطالعاتي، لجس
ــور ما به دنيا اميد مي داشت،  ــت و اگر قرار بود كش حال نظاره اس
امروز ما با وضع اسفناكي مواجه مي بوديم. ما ياد گرفتيم كه چطور 

با همت و كمك مردم روي پاي خود بايستيم.
 رونمايي از نخستين سرود كنگره 17 هزار شهيد ترور

ــيه اين كنگره تمبر يادبود و  نخستين  ــت؛ در حاش گفتني اس
سرود كنگره 17هزار شهيد ترور با اجراي حامد زماني رونمايي شد 
و از خانواده جمعي از شهداي ترور قدرداني به عمل آمد. برگزاري 
ــتي علمي با حضور انديشمندان حاضر در اين نشست نيز از  نشس

ديگر برنامه هاي كنگره بود.

در اولين كنگره ملي شهداي ترور  مطرح شد

ايران، پرچمدار واقعي مبارزه با تروريسم
وزير اطالعات: برخي مدعيان مبارزه با تروريسم، خود آغازگر تروريسم دولتي هستند

ــعارهاي  ــي كه با وجود مخالفت هاي جهاني با ش در حال
ــانه هاي غربي  ــنگتن، هنوز هم برخي رس جنگ طلبانه واش
ــق مي دهند،  ــه قريب الوقوع نظامي عليه دمش ــر از حمل خب
ــراي جلوگيري از جنگ در  ــي فعال خود ب ايران به ديپلماس
ــتا  خاورميانه و بي ثباتي منطقه ادامه مي دهد و در همين راس
ــخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس  س
ــيون به منظور ابالغ  ــه نفر از اعضاي اين كميس گفت كه س
پيام ملت و پارلمان ايران به مسئوالن ارشد كشورهاي لبنان 
ــفر كردند تا به آنها  ــوريه صبح ديروز به اين دو كشور س و س
ــوريه ساكت  اعالم كنند كه ايران در برابر حمله نظامي به س

نخواهد نشست. 
 ايران پشتيبان جبهه مقاومت مي ماند

ــا مهر، درباره  ــيني در گفت وگو ب ــين نقوي حس سيدحس
ــفر اظهار كرد: اين سفر به رياست عالءالدين  جزئيات اين س
ــيون امنيت ملي و همراهي فتح اهللا  بروجردي رئيس كميس
ــيني و جواد كريمي قدوسي اعضاي اين كميسيون آغاز  حس
ــود و  ــفر هيات پارلماني ابتدا به لبنان انجام مي ش ــده و س ش
ــور و  ــد اين كش ــاي هيات ديدارهايي را با مقامات ارش اعض
ــت. سپس به سوريه سفر كرده و  حزب اهللا لبنان خواهند داش
ــدار و گفت وگو مي كنند. وي  ــوريه دي با مقامات عالي رتبه س
ــت كه ما همچنان از جبهه  ادامه داد: پيام ملت ايران اين اس
مقاومت با همه توان دفاع مي كنيم و از حقوق ملت فلسطين 
ــغالگر قدس حمايت خواهيم كرد و عزم ما  در مقابل رژيم اش

در اين حمايت محكم تر شده است.
ــتفاده  ــاره به بهانه آمريكا و غرب مبني بر اس نقوي با اش
ــوريه از سالح شيميايي براي حمله به اين كشور، گفت: ما  س
ــه به عراق نيز  ــي مي دانيم. آمريكا در حمل ــن بهانه را واه اي
ــتار جمعي را بهانه قرار داد اما سرانجام بعد  ــالح كش وجود س
ــتار تعداد زيادي از مردم اين كشور هيچ نشاني  از حمله و كش
ــد. هم اكنون هم همين  ــتار جمعي پيدا نكردن ــالح كش از س
ــوريه قرار داده اند در  ــت آويزي براي حمله به س بهانه را دس

ــيميايي خود آنها هستند كه  ــالح ش حالي كه توليدكننده س
ــتان خود كه معارضان سوري  ــالح ها را در دست دوس اين س

هستند قرار مي دهند.
ــران پس از  ــات پارلماني اي ــن گفت: هي ــده ورامي نماين
ــنبه به ايران بازمي گردند  ــفر پنج روزه خود، عصر چهارش س
ــفر را به رئيس مجلس، كميسيون امنيت  و گزارش خود از س
ــت خارجي و در صورت صالحديد هيات رئيسه  ملي و سياس

در اختيار نمايندگان قرار خواهند داد.
 ادامه ديپلماسي تلفني ظريف 

براي جلوگيري از جنگ
ــران به لبنان و  ــفر هيات پارلماني اي ــان با آغاز س همزم
ــوريه، وزارت امور خارجه نيز تالش هاي خود براي همراه  س
ــگ در منطقه را  ــورها با جبهه مخالف جن ــردن ديگر كش ك
ــتا محمدجواد ظريف در ادامه  ــديد كرده و در همين راس تش
ــه اي و بين المللي خود پيرامون تحوالت  رايزني هاي منطق

ــه در تماس هاي تلفني  ــه به طور جداگان ــوريه عصر جمع س
ــورهاي پرتغال و اتريش گفت وگو  با وزراي امور خارجه كش

كرد.
به گزارش ايرنا، وزير امورخارجه در اين تماس هاي تلفني 
ضمن تاكيد بر محكوميت قاطع استفاده از سالح شيميايي، از 
ــالش برخي طرف ها جهت جنگ افروزي جديد در منطقه  ت
ــب و پيامدهاي هرگونه اقدام نظامي  ــبت به عواق انتقاد و نس
ابراز نگراني كرد. رئيس دستگاه ديپلماسي بر ضرورت توجه 
به حقوق بين الملل و تالش هاي سازمان ملل متحد و جامعه 
ــي تاكيد  جهاني براي برون رفت از اين وضع از طريق سياس
كرد. ظريف و طرف هاي گفت وگو در اين تماس هاي تلفني، 

بر اهميت راهكار سياسي تاكيد كردند.
ظريف همچنين عصر چهارشنبه با ده همتاي خود شامل 
وزيران خارجه اردن، كويت، ايتاليا، سوئيس، بلژيك، اسپانيا، 
يونان، فرانسه، جمهوري آذربايجان و الجزاير درباره آخرين 

تحوالت سوريه به صورت تلفني گفت وگو كرده بود.
 موشك ها هيچ گاه پيام آور صلح نبوده اند

ــازمان ملل نيز با بيان  ــفير ايران در س ــتا س در همين راس
اين كه ما با هرگونه مداخله نظامي خارجي در سوريه مخالفيم 
گفت: ما اعتقاد داريم كه موشك ها هيچ گاه پيام آوران صلح 

در خاورميانه و جهان نبوده اند.
ــي در گفت وگو با روزنامه  ــزارش مهر، محمد خزاع به گ
ــز درباره حمله احتمالي و قريب الوقوع آمريكا  نيويورك تايم
به سوريه اظهار كرد: ايران با هرگونه مداخله نظامي خارجي 
در سوريه مخالف است و آن را براي روند دسترسي به راه حل 
ــور مخرب تلقي مي كند. سفير ايران از  ــي در اين كش سياس
ــورها خواست تا به بازرسان سازمان ملل در سوريه  ديگر كش
ــد و به صورت  ــات خود را تكميل كنن ــازه دهند تا تحقيق اج
ــه به خاطر اعزام كشتي هاي  ــتقيم از آمريكا و فرانس غيرمس
ــك هاي تهاجمي به نزديكي سواحل  ــلح به موش جنگي مس

سوريه انتقاد كرد.
 ارتش سوريه به تنهايي امنيت اسرائيل را به 

خطر مي اندازد
ــپاه قدس نيز با اشاره به تهديدات  نماينده ولي فقيه در س
آمريكا در مورد حمله به سوريه گفت: بعيد مي دانم آمريكايي ها 

وارد جنگ بلندمدت در سوريه شوند.
ــالم والمسلمين علي شيرازي در گفت وگو با  حجت االس
ايسنا، با بيان اين كه آنچه آمريكا درباره حمله به سوريه مطرح 
ــزود: در صورت حمله  ــت، اف ــرده، جنگ رواني بيش نيس ك
ــلمان و امت ها ساكت نخواهند  ــوريه مردم مس آمريكا به س
ــاره به اين كه با درسي كه آمريكايي ها از  ــت. وي با اش نشس
عراق و افغانستان گرفتند اگر بخواهند وارد جنگ سوم شوند، 
ــار كرد: در صورت انجام  ــه اي انجام داده اند، اظه كار احمقان
اين كار نه تنها مسلمانان و امت ها وارد خواهند شد بلكه خود 
ــت امنيت رژيم اسرائيل را  ــوريه به تنهايي قادر اس ارتش س

دچار مخاطره جدي كند.

ديدار هيات پارلماني ايران با مقامات ارشد سوريه و لبنان

ــاد از اظهار  ــخيص مصلحت نظام با انتق ــس مجمع تش رئي
مواضع سياسي توسط افراد و كانال هاي غيررسمي كه مي تواند 
ــت خارجي كشور تبعات منفي به همراه داشته باشد،  براي سياس
ــمي و افراطي توسط افراد  تأكيد كرد: بايد از بيان مواضع غيررس
غيرمرتبط پرهيز شود و مواضع اصولي و هوشيارانه نظام از سوي 

كانال هاي رسمي و مسئول بيان شود.
ــنجاني در جلسه  ــمي رفس ــنا، آيت اهللا هاش به گزارش ايس
ــن  ــت نظام كه با حضور حس ــخيص مصلح ــروز مجمع تش دي
روحاني و محمود احمدي نژاد برگزار شد، با ابراز نگراني شديد از 
بحران آفريني هايي كه در جهان اسالم در حال اوجگيري است، 
گفت: به نظر مي رسد هدف اصلي آمريكا از ماجراجويي در منطقه، 

محدود به سوريه نيست و كل خاورميانه را دربرمي گيرد.
وي به نقش آفريني اسرائيل در جنگ افروزي هاي آمريكا و 
متحدانش در منطقه اشاره كرد و افزود: ممكن است شروع جنگ 
با اراده آنان باشد، ولي ختم آن، در اختيار آنان نخواهد بود. رئيس 
ــد بر اهميت راهبردي  ــخيص مصلحت نظام با تأكي مجمع تش
سوريه در منطقه، به عنوان دژ مستحكم مقابله با اسرائيل گفت: 
ــالمي ايران در مقابل ماجراجويي هاي آمريكا كه  جمهوري اس
ــيارانه و  ــياهي كل منطقه را فرا مي گيرد، بايد هوش مانند ابر س
ــد. وي تأكيد كرد: بايد ضمن حفظ وحدت و  ــه برخورد كن آگاهان

ــالمي خود صيانت  ــجام در داخل از انقالب اس هماهنگي و انس
ــه، ابتدا آخرين شرايط و اوضاع  ــت؛ در اين جلس كنيم.گفتني اس
ــوريه مورد بحث و بررسي قرار  ــي منطقه بويژه بحران س سياس
ــوريه و  ــت و رئيس جمهور، تحليل خود از اوضاع بحراني س گرف
ــور و مواضع  تحركات داخلي و تهديدهاي خارجي عليه اين كش
اصولي جمهوري اسالمي ايران در قبال اين تحوالت و تحركات 

را به اطالع اعضا رساند.

ــم معارفه حجت االسالم والمسلمين پورمحمدي،  مراس
ــابق  ــيدمرتضي بختياري، وزير س ــد و توديع س ــر جدي وزي
ــلمين رئيسي،  ــتري با حضور حجت االسالم والمس دادگس

معاون اول قوه قضاييه ديروز برگزار شد.
ــاون اول قوه قضاييه  ــزارش واحد مركزي خبر، مع به گ
ــاره به نقش عدالت در همه اركان نظام  ــم با اش در اين مراس
گفت: سخن در وزارت دادگستري سخن از عدالت است و در 
ــود بلكه امور بايد  امور مربوط به قضا نبايد با تعجيل عمل ش

ــتفاده از مشورت هاي مختلف تصميمات  كارشناسي و با اس
ــود. حجت االسالم والمسلمين رئيسي افزود:  دقيق گرفته ش
ــتري تنها وزيري است كه با سه فرآيند انتخاب  وزير دادگس
ــنهاد رئيس قوه قضاييه، سپس با  ــود يعني ابتدا با پيش مي ش
ــس ازآن با راي مثبت نمايندگان  پذيرفتن رئيس جمهور و پ
ــود، پس عمال وزير دادگستري رابطي  مجلس انتخاب مي ش
ــت و نقش تعاملي بين همه دستگاه ها را  ــه قوا اس بين هر س
ــه گفت: ظرفيت وزارت  ــا مي كند. معاون اول قوه قضايي ايف
دادگستري بايد ارتقا يابد و بايد در زمينه تدوين و تهيه قوانين 

كاربردي و نيز مساعدت به قوه قضاييه عمل شود.
وي افزود: جلوگيري از وقوع جرم، جلوگيري از انحرافات 
ــل بين  ــادرات، واردات و تعام ــي، ص ــي و بانك ــور پول در ام
دستگاه هاي دولتي از جمله ماموريت هاي وزارت دادگستري 
ــتري مي تواند از  ــت و ظرفيت هاي فراوان وزارت دادگس اس

وقوع جرم جلوگيري كند.
ــور  ــمنان كش ــه هجمه هاي فراوان دش ــاره ب وي با اش
ــالمي گفت: وزارت  ــراي قوانين الهي و اس ــالب به اج و انق
دادگستري مي تواند از متن قانون اساسي، از احكام دادگاه ها 
ــيع اطالعات خود در  ــراي آنها با توجه به دامنه وس ــز اج و ني

مجامع بين المللي دفاع كند. 

انتقاد هاشمي از اظهارنظرهاي غيررسمي در سياست خارجي رئيسي: در امور قضا نبايد تعجيل كرد

احتمال برگزاري نشست مشترك 
دولت و مجلس  در آذر

ــب رئيس مجلس روز  ــود اين  كه محمدرضا باهنر، ناي با وج
ــترك دولت و مجلس مهرماه  ــت مش جمعه احتمال داد كه نشس
ــه مجلس ديروز گفت كه   ــود، اما يك عضو هيات رئيس برگزار ش
ــه مشترك مجلس و دولت در آستانه تحويل  به احتمال زياد جلس

بودجه مجلس يعني در آذرماه برگزار مي شود.
حجت االسالم حسين سبحاني نيا در گفت وگو با ايسنا با بيان 
ــترك دولت و مجلس بعد از تعطيالت  ــت مش اين كه اولين نشس
ــود، گفت: زمان اين جلسه معلوم  تابستاني مجلس برگزار مي ش
ــه مجلس برگزار  ــل از تحويل بودجه ب ــت؛ ولي احتماال قب نيس
ــت  ــرد: تاكنون بحثي درخصوص نشس ــود.وي اظهار ك مي ش
ــترك دولت و مجلس مطرح نشده است ولي طبيعتا مجلس  مش
طبق روال گذشته جلسات مشتركي را براي همكاري هاي بيشتر 
برگزار مي كند، جلساتي كه در گذشته وجود داشت ولي اواخر دولت 
ــي به دليل برخي رفتارها ادامه پيدا نكرد.وي با ابراز اميدواري  قبل
از آغاز نشست هاي مشترك مجلس با دولت جديد گفت: با توجه 
ــه به موقع بودجه به مجلس  ــه اين  كه دولت اهتمامي براي ارائ ب
ــا مجلس را مي طلبد تا  ــتر ب دارد اين موضوع همكاري هاي بيش

ديدگاه ها نزديك شود.

رزمايش «مدافعان آسمان واليت5» 
مهربرگزار مي شود

ــي خاتم االنبيا(ص) از برگزاري  ــده قرارگاه پدافند هواي فرمان
ــال جاري  ــت 5 در نيمه دوم س ــمان والي ــش مدافعان آس رزماي

خبر داد.
ــت خبري كه  ــماعيلي در نشس به گزارش مهر، امير فرزاد اس
ديروز به مناسبت فرارسيدن روز قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا 
برگزار شد، اظهار كرد: براي حفاظت از مناطق هسته اي و حساس 
ــور سامانه هاي جديد با شكل و شمايل متفاوت، قدرت رزمي  كش

باال و كارايي متفاوت و تعداد بيشتر ساماندهي شده است.
ــد هوايي خاتم االنبيا در بخش  ــه اقدامات قرارگاه پدافن وي ب
ــاس رزمايش بزرگ،  ــرد و ادامه داد: بر اين اس ــاره ك عملياتي اش
سراسري و مشتركي را در نيمه دوم سال جاري در منطقه جديد با 
اهداف و تاكتيك هاي جديد برگزار خواهيم كرد. اين رزمايش در 
اواخر مهرماه امسال و نيمه اول آبان ماه اجرا خواهد شد. گستردگي 
ــتر از رزمايش  ــمان واليت5 بمراتب بيش ــش مدافعان آس رزماي
مدافعان آسمان واليت4 خواهد بود، ضمن اين كه امسال در نظر 
داريم در دره ها، دهليزها و در شرايطي با برودت هوا، اين رزمايش 
ــا با معرفي پهپاد حازم يك  ــزار كنيم.وي در بخش پهپاده را برگ
ــته به بهره برداري رسيده و پهپاد هدف بوده است،  كه سال گذش
گفت: در اين زمينه پهپادهاي حازم 2 و 3 با سرعت و ارتفاع باالتر 
ــده است. فرمانده قرارگاه پدافند هوايي  نيز هم اكنون عملياتي ش
ــين دشمن حتي  خاتم االنبيا تاكيد كرد: هواپيماهاي بدون سرنش
ــوي قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا  رصد  در خارج از مرزها از س

مي شوند و در موقع مشخص به آنها اخطار الزم داده مي شود.

 تاكيد اكراين و گرجستان
 بر گسترش روابط با ايران

ــتان و اكراين در پيام هاي تبريك  وزيران امور خارجه گرجس
جداگانه اي، ضمن آرزوي موفقيت براي محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه جمهوري اسالمي ايران، خواستار گسترش و تعميق 

روابط با كشورمان شدند.
ــتان ديروز در پيام  ــا پانجيكيدزه، وزير امور خارجه گرجس ماي
ــور خارجه ايران  ــمت وزير ام ــود، انتصاب دكتر ظريف را به س خ
ــتان در فضايي  ــد: روابط ايرانـ  گرجس تبريك گفت و يادآور ش

دوستانه و با حفظ احترام متقابل توسعه يافته است.
ــه گزارش ايرنا  وي خطاب به ظريف تاكيد كرد كه اطمينان  ب
داريم حضور شما در يك ظرفيت جديد، زمينه تعميق روابط ميان دو 
كشور را فراهم مي كند. رئيس دستگاه ديپلماسي كشور گرجستان 

همچنين ثبات و پيشرفت را براي مردم ايران آرزو كرد.
لئونيد كوژارا، وزير امور خارجه اكراين نيز در پيام تبريك خود 
ــريك  ــتم با تش به وزير امور خارجه ايران اظهار كرد: مطمئن هس
مساعي وزارتخانه هاي امور خارجه دو كشور، روابط ايرانـ  اكراين 
ــن تفاهم در جهت  ــازنده و با حس ــده نزديك به صورت س در آين

اعتالي دو ملت توسعه مي يابد.

با نظرمعاونت نظارت مجلس
ابقاي شهردار در ادوار متعدد 

امكان پذير است
ــوراها و امور داخلى مجلس گفت  ــيون ش نايب رئيس كميس
ــهردار در ادوار  ــاس نظر معاونت نظارت مجلس ابقاى ش كه براس

متعدد امكان پذير است.
ــنا اظهار كرد: معاون  ــواد كوليوند در گفت وگو با ايس محمدج
ــوراى اسالمى بعد از بررسى مذاكرات سال 75  نظارت مجلس ش
مجلس وقت، به اين نتيجه رسيده كه آنچه در سال 61 گفته شده 
ــهردار باشد، نقض  ــهردار يك دوره متوالى مى تواند ش بود كه ش

شده است.
ــروح مذاكرات  وى افزود: از نظر معاونت نظارت مجلس، مش
ــتناد اين امر  ــده و به اس ــال 75 در مجلس لغو ش ــال 61 در س س
ــدد در صورت انتخاب در  ــهردار فعلى مى تواند براى ادوار متع ش
شوراى شهر و رعايت سلسله مراتب صدور حكم در وزارت كشور، 

شهردار بماند.

 سردار جعفري: آمريكا 
در ائتالف سازي ناكام ماند

ــكا از توانايى  ــه تصور آمري ــا بيان اينك ــكر جعفرى ب سرلش
ــت،  ــوريه توهمى بيش نيس ــازى مداخله نظامى در س محدودس
ــوريه خواهد بود، گفت: جنگ در  ــش ها فراتر از مرزهاى س واكن
كنار رژيم صهيونيستى پتانسيل انتقال بحران به درون اين رژيم 

را تشديد مى كند.
ــداران انقالب  ــپاه پاس ــزارش مهر، فرمانده كل س به گ
ــالمى، در حاشيه جلسه شوراى عالى امنيت ملى، با اشاره  اس
ــوريه  ــه تهديدهاى اخير آمريكا مبنى بر حمله نظامى به س ب
ــكار شدن عاليم ناكامى سردمداران كاخ سفيد در  گفت: آش
ائتالف سازى مورد نظر براى جنگ افروزى جديد در منطقه، 
آمريكايى ها را به اتخاذ موضع مداخله و حمله نظامى محدود 
ــوريه وا داشته است. وى افزود: در عين حال كسانى كه  به س
ــاركت نمايند دچار بحران هاى  در اين مداخله با آمريكا مش

زودرس در امنيت ملى خود خواهند شد.
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 ظريف طى 4 روز گذشته با مقامات 12 كشور درباره سوريه رايزنى كرده است


