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سياست
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مرجعیت

تحریمها
نباید مانع پیشرفت کشور شود

حضرت آیتاهلل جوادیآملی در جلسه درس
اخالق هفتگی خود که این هفته با حضور جمعی
از مدیران و کارکنان شرکت مخابرات استان تهران
برگزار شد ،با تاکید بر این نکته که نباید تحریمها
مانع توس��عه و پیشرفت کشور شود ،گفت :امروز
نباید منتظر پایان یافتن تحریمها از س��وی غرب
باش��یم ،زیرا ایران با داشتن تمدنی قوی میتواند
خود موجب توس��عه در تمام عرصهها ش��ود .به
گزارش رس��ا ،وی مسیر پیشرفت و توسعه کشور
را هموار دانس��ت و از مسؤوالن در تمام عرصهها
خواس��ت از تحریمه��ای غرب فاصل��ه گرفته و
برای پیش��رفت کشور بکوش��ند .مفسر برجسته
قرآن کریم با اش��اره به حادثه سقوط یک فروند
هواپیمای مسافری ایران ـ  140در شمال فرودگاه
مهرآباد ،بیان داشت :نباید با وجود رشد و توسعه
علمی ،ش��اهد از بین رفتن هموطنان خویش در
حادثه س��قوط هواپیما باش��یم ،زیرا ایران تمدن
ارزشمند خود را در طول سالهای متوالی نشان
داده اس��ت .وی اف��زود :ام��روز وظیف��ه همگان
است تا به سوی توس��عه حرکت و دیگران را نیز
به س��وی علم و آگاهی تش��ویق کنند .حضرت
آیتاهلل جوادیآملی اظهار داش��ت :تا چه زمانی
باید منتظر باش��یم تا قدرته��ای غربی با اعمال
نفوذ بر ما ،اهداف و توانایی ایران را کمرنگ جلوه
دهند و اگر به فکر این هستید که دیگران موجب
پیشرفت شما شوند ،اشتباه است .وی با بیان اینکه
امروز خطر جهل و دشمن در جهان مطرح است،
خاطرنش��ان کرد :برای رهایی از جهل باید علم را
سرلوحه کار قرار دهیم تا با شناخت دشمن بتوانیم
به سوی آبادانی حرکت کنیم .استاد درس اخالق
حوزه علمیه قم در فراز دیگری از س��خنان خود
یادآور شد :نظام مقدس جمهوری اسالمی همانند
خیمهای اس��ت که از ستونهای فراوانی تشکیل
شده تا این نظام پایدار و استوار باشد.
اخبار

تأکید بر لزوم ابراز ندامت از سخنان
موهن درباره عزاداری عاشورا

وحید احمدی ،نماینده کنگاور
در مجلس ش��ورای اس�لامی،
پی��ش از ظهر دی��روز در نطق
میاندس��تور خ��ود در صحن
علنی ب��ا اش��اره ب��ه اظهارات
یکی از مدعوی��ن در برنامه زنده تلویزیونی درباره
عزاداریهای ماه محرم اظهار داش��ت :وی باید با
عذرخواهی از ملت از س��خنان خ��ود ابراز ندامت
کند .به گزارش ف��ارس ،وی افزود :پیروزی مردم
کشور ما در انقالب اسالمی و ایستادگی در جنگ
تحمیلی جز با الهام از عاشورا و مکتب حیاتبخش
امام حس��ین (ع) امکانپذیر نبود .احمدی در این
باره گفت :آیا فرد آزادهای را س��راغ دارید که برای
رهایی م��ردم خود از زیر یوغ اس��تکبار از مکتب
امام حسین(ع) بهره نبرده باشد؟ آیا میدانید چرا
دیکتاتورها بویژه بنیعباس و بنیامیه از برگزاری
هرگونه مراس��م ع��زاداری برای سیدالش��هدا(ع)
ممانعت میکردند؟ وی با اشاره به فرازهای مربوط
به ضرورت زنده نگه داشتن عزای امام حسین(ع)در
زیارت عاشورا بیان کرد :هنوز هستند کسانی که در
مسیر انحراف حرکت میکنند .نماینده کنگاور در
مجلس با اشاره به اینکه حرکت جمهوری اسالمی
ایران در مسیر پیشرفت و علم و فناوری خوشایند
اس��تکبار نیس��ت ،گفت :آنها از هیچ اقدامی برای
توقف ایران خودداری نمیکنند .وی سخنان رهبر
معظم انقالب درباره دشمنیهای روزافزون آمریکا
با ملت ایران را یادآور شد و تصریح کرد :سخنگوی
وزارت ام��ور خارجه بالفاصله پس از فرمایش��ات
معظمله اعالم کرد هیچ تحریم جدیدی علیه ایران
اتخاذ نشده است ،پس تحریمهای مرحله هشتم
و نهم علیه بانکها و ش��رکتهای ایرانی چه بود؟
احمدی با تأکید بر اینکه ملت ایران هیچگاه از مکر
دشمنان غافل نمیشود ،گفت :بعضی اعضای 5+1
با زیادهخواهی و زورگویی به س��مت حل موضوع
هستهای ایران حرکت نمیکنند.

برگزاری رزمایش مشترک دریایی
«ارتش و سپاه»

امیر دریادار حبیباهلل سیاری،
فرمانده نی��روی دریایی ارتش
از برگزاری رزمایش مش��ترک
دریایی ارتش و سپاه پاسداران
در نیمه دوم س��ال جاری خبر
داد و به تس��نیم گفت :هن��وز تاریخ دقیقی برای
این رزمایش پیشبینی نش��ده اس��ت .وی افزود:
به هرحال نیروهای مس��لح در مانورهای مختلف
ب��ا یکدیگر همکاری داش��تهاند و ما هم با نیروی
دریایی سپاه همکاریهای الزم را داریم و خواهیم
داشت .فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد:
در رزمایش آتی تالش بر این اس��ت جدیدترین
دستاوردها تست و به مرحله بهرهبرداری عملیاتی
برسد .سیاری همچنین به تالشهای این نیرو در
اع��زام ناوگروههای مختلف به آبهای بینالمللی
یویکم
اش��اره و تصریح کرد :هماکنون ناوگروه س 
در خلیج عدن است و در محدوده از پیش تعیین
شده به انجام ماموریت خواهد پرداخت.
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افشای نقش وزارت علوم در انتشار غیرقانونی لیست بورسیهها ،خشم جامعه دانشگاهی را به دنبال داشت

محاکمه پس از استیضاح

گ�روه سیاس�ی :بدون شک اس��تیضاح فرجیدانا یکی
از پر س��ر و صداترین استیضاحهای تاریخ کشور است.
امروز نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به یکسال
سیاسیکاری در وزارتخانهای که به اعتقاد نمایندگان،
دانش��گاه را به پادگان سیاس��ی تبدیل کرده و رش��د
علمی کش��ور را دچار یک رکود بیس��ابقه کرده است،
رس��یدگی میکنند .امروز چش��م جامعه دانش��گاهی
کشور به نمایندگان مجلس است تا با تصمیم تاریخی
خود ،تکلیف وزارتخانهای که تش��ت رس��وایی اقدامات
غیراخالق��ی اخیرش از آس��مان ب��ه زمین افت��اده را
مش��خص کنند .به گزارش «وطنامروز» ،برکناری رضا
فرجیدانا قطعا منافع حزبی و سیاس��ی جریان فتنه را
به خطر خواهد انداخت .از همین رو رس��انههای حامی
دولت با چراغ سبز وزارت علوم از مدتها قبل از اجماع
نمایندگان بر استیضاح ،با شبههپراکنی و القای اتهامات
بیاس��اس به نمایندگان مجلس و بخش قابلتوجهی
از نخبگان کش��ور ،تالش خود را برای به حاشیه بردن
این استیضاح تاریخی آغاز کردهاند .ماجرای القای دروغ
بزرگ  3000بورسیه غیرقانونی و فرار به جلوی مجتبی
صدیقی ،معاون وزیر علوم که با افش��اگری علی غزالی،
خبرنگار مس��الهداری که از پشتپرده چگونگی انتشار
این لیس��ت سخن گفت ،اکنون نقل محافل مختلف و
شبکههای مجازی ش��ده است .این یک رسوایی بزرگ
برای وزارت علوم اس��ت .وزارتخانهای که باید پاس��دار
حقوق نخبگان جامعه باش��د ،با اتهامهای بیاساس به
آنها و نشر اکاذیب عمال نخبگان کشور را منزوی کرده
است .به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل حقوقی،
جدای از اقدام نهاد نظارتی مجلس برای استیضاح این
وزیر ضعیف ،اقدامات غیرقانونی صورت گرفته در انتشار
لیست بورسیهها و تهمت غیرقانونی بودن آنها به تعداد
قابل توجهی از دانش��جویان ،به لحاظ حقوقی نیز قابل
پیگیری است .دانشجویان خواهان محاکمه وزیر علوم
و مجتبی صدیقی ،رئیس سازمان دانشجویان هستند.
آنه��ا این موض��وع را طی بیانیهه��ای مختلف اعالم
کرده و وکیل آنها نیز بر این موضوع تاکید کرده اس��ت.
ماجرای نحوه انتشار لیست بورسیههای دولت قبل که
با افش��اگری فرد منتشر کننده آنها ،اعتبار وزیر علوم را
بهطور کلی در میان جامعه دانشگاهی از بین برده است،
با اظهارات دیروز این فرد وارد فاز جدیدتری ش��د .این
موضوع تنها یک آبروریزی برای وزارت علوم نیس��ت و
در حقیقت لطمه بزرگی به اعتبار دولت زده است .علی
غزالی ،فرد منتشر کننده لیست اسامی بورسیهها که با
تسنیم گفتوگو کرده است ،تاکید میکند مدیران فعلی
فرجیدانا لیس��ت را در اختیار وی گذاش��ته و تاکید بر
انتشار آن داشتهاند .غزالی ،ادعاهای وزارتعلوم در این
باره را «خندهدار» عنوان میکند .افشاگری غزالی بعد از
آن صورت گرفت که صدیقی ،رئیس سازمان دانشجویان
این لیست را غیرمستند و غیرقابل استناد عنوان کرد و
فرد منتشرکننده لیست را مرتبط با دولت قبل دانست
که به خاطر جواب منفی بورس��یه تحصیلیاش در این
دولت اقدام به انتش��ار این لیس��ت کرده است .وزارت
علوم نی��ز پریروز در اطالعیهای اعالم کرد «فهرس��تی
که اخیرا ً در بعضی از رس��انهها تحت عنوان فهرس��ت
بورس��یههای غیرقانونی دولت گذش��ته منتش��ر شده
اس��ت ،از نظر این وزارت غیرقابل استناد بوده و مراحل
پیگرد قانونی انتشاردهندگان آن از جانب دفتر حقوقی
وزارت در حال پیگیری اس��ت ».غزالی در پاسخ به این
ادعا که گفته میشود لیست منتشر شده از دانشجویان
بورسیه توسط دولت قبل منتشر شده است ،گفت :این
را راحت میش��ود جواب داد .آخر مسؤوالن دولت قبل
مگر احمق هس��تند علیه خودشان لیست بدهند؟ آیا
مسؤوالن دولت قبل هستند که یک سال است تهدید
به افشای لیست بورسیهها میکنند؟ مسؤوالن فعلی اگر
نام فرزندان خودش��ان هم در لیستها نبود ،باز اینگونه
آشفته میشدند؟ وی ادامه داد :معاون دانشجویی وزیر
علوم مصاحبه میکند و میگوید این لیس��ت قدیمی

گروه سیاسی :بهانهجوییهای آمریکا در ماجرای pmd
یا همان ابعاد احتمالی نظامی همچنان ادامه دارد و یوکیا
آمانو مدیرکل آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی که نهاد
تحت مدیریت او وظیفه راستیآزمایی تعهدات ایران در
توافق��ات ایران و  5+1را بر عهده دارد؛ تالش میکند به
بهانه ابعاد احتمالی نظامی ،اطالعات ویژهای از توانمندی
دفاعی ای��ران بوی��ژه در موضوع قدرت چاش��نیهای
انفجاری را کس��ب کند .به گزارش «وطن امروز» ،آمانو
که پس از سفری چند روزه ایران را ترک کرد بالفاصله
پس از اتمام س��فر ،بیانیهای صادر و ایران را تهدید کرد
باید به تمام سواالت درباره چاشنیهای انفجاری پاسخ
دهد .در این بیانیه همچنین تاکید ش��ده است :آژانس
همه موضوعات را در قالب یک پکیج سیستماتیک قرار
داده و سپس درباره این مجموعه سیستمی نظر خواهد
داد .آمانو که در این سفر با حسن روحانی ،محمدجواد
ظریف و علیاکبر صالحی دیدار کرد ،در این بیانیه تاکید
ک��رده تا ایران به همه موضوع��ات جواب ندهد آژانس
مسائل باقیمانده را جمعبندی نخواهد کرد .در این بیانیه
همچنین آمده اس��ت :آژانس نیاز دارد همه موضوعات
باقیمانده مربوط به گذش��ته از جمله چاش��نیهای با
س��رعت زیاد انفجار را بررس��ی ،آنها را در یک سیستم
ادغام و آن سیستم را به صورت کلی ارزیابی کند .در این
بیانیه که روی وبسایت آژانس منتشر شده ،به موضوع
چاشنیهای انفجاری اش��اره و مطالبات آژانس عنوان
شده است .در این بیانیه آمده است« :درباره اقدام عملی
در زمینه اطالعات و توضیحات ارائه شده از طرف ایران
به آژانس برای ارزیابی نیاز اعالم شده یا استفاده ایران از
چاشنیهای با سرعت زیاد انفجار ،در این مرحله نظرات
ما این اس��ت :ایران اوایل س��ال  2000درباره تصمیم
خود مبنی بر س��اخت چاشنیهای ایمنتر ،اطالعات و

بهارستان
نمایندگان مجلس در بیانیهای خطاب به دستگاه
دیپلماسی:

بیانات رهبر انقالب را چراغ راه
سیاستهای دیپلماتیک قرار دهید

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در پ��ی بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع
سفرای جمهوری اس�لامی ایران بیانیهای صادر
کردند .به گزارش تسنیم ،این بیانیه که به امضای
 205تن از نمایندگان مجلس رسیده است ،پیش
از پایان جلس��ه علنی صبح دیروز از سوی ضرغام
صادقی ،عضو هیأترئیسه مجلس قرائت شد که
متن کامل آن به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

اس��ت! خب لیست بورسیه س��ال  90باید در سال  93والی��ت که حامی��ان علی الریجان��ی ،رئیس مجلس
تهیه میشد و میبایست جدید میبود؟ غزالی در پاسخ ش��ورای اسالمی محسوب میشوند با برخی اظهارات
به این س��وال که آیا لیست را مس��ؤوالن وزارت علوم خ��ود عمال دیگر نمایندهها را تهدید میکنند .برخی
دول��ت فعلی در اختیارت قرار دادند؟ گفت :بله؛ نه االن اعضای فراکس��یون رهروان در اظه��ارات خود تاکید
بلکه زمان سرپرس��تی آقای توفیق��ی در وزارت علوم و کردن��د در صورتی که این فراکس��یون با اس��تیضاح
زمانی که هنوز آقای فرجیدانا برای وزارت معرفی نشده فرجیدانا مخالفت نکند ،فراکسیون اعتدال را تشکیل
بودند و آشفتگی وزارت علوم هم به همین دلیل است .خواهند داد .ابراهیم نک��و ،نماینده مردم رباطکریم و
غزالی ادامه داد :جلس��های بود با حضور آقای صدیقی و عضو فراکسیون رهروان با انتقاد از عملکرد فراکسیون
 2تن دیگر از مشاوران وقت آقای توفیقی درباره فعالیت رهروان والیت در بحث استیضاح وزیر علوم به تسنیم
رس��انهای که این لیست را دادند و آن موقع درخواست گفت :رفتار کسانی که فراکس��یون رهروان والیت را
داشتند که منتشر شود و درخواست دیگر اینها مشخص مدیریت میکنند ،برای برخی اعضای این فراکسیون
شدن ارتباط این افراد با مس��ؤوالن بود .وی در اینباره از جمله کسانی که به دنبال فراکسیون اعتدال هستند،
که دقیقا چه کس��ی این لیست را به وی داده است نیز آزاردهنده است .وی با بیان اینکه حمایت فراکسیون
گفت :وقتی شما در جلسهای هستید و آن لیست قبل از رهروان والیت از استیضاح را نخواهیم پذیرفت ،گفت:
ورود شما در جلسه مورد بحث بوده ،مشخصا نمیتوانید در صورتی که فراکس��یون رهروان والیت تصمیم به
بگویید این لیست را کدامیک از این افراد داده .از طرفی حمایت از استیضاح بگیرد ،از این فراکسیون خارج و
بعد از آن چندین بار با آقای صدیقی و معاونان و اطرافیان فورا ً فراکس��یون اعتدال را تشکیل خواهیم داد .نکو با
وی درباره این لیس��ت جلسه داشتیم و تاکید به انتشار بیان اینکه «شاهد دوگانگی گفتار و رفتار در فراکسیون
لیست داشتند و حتی بعد از انتشار لیست اولیه ،اطرافیان رهروان والیت هس��تیم» تاکید کرد :ما اس��تیضاح را
ایشان پیگیر لیست دوم بودند که با مصاحبه وی به نیت حق نمایندگان میدانیم اما از آن حمایت نمیکنیم.
جاخالی دادن و بعد جوابیه من ،همه برنامههای جریان ما انتظار نداریم سخنگوی فراکسیون رهروان والیت
اینها به هم خورد .بعد از مصاحبه وی ،اطرافیان و معاونان بگوید که این فراکس��یون برای انصراف نمایندگان از
ایش��ان به دنبال توجیه کار ایشان بودند و حتی گفتند استیضاح ،تالش نخواهد کرد .عضو فراکسیون رهروان
جلسهای داشته باشید که متوجه شوید این صحبتها با والیت با بیان اینکه نمیدانیم نظ��ر الریجانی درباره
نیت سیاسی بوده و به شما برنخورد اما من اصرار داشتم اس��تیضاح چیس��ت اما انتظار داریم مخالفت خود را
به ایشان جواب دهم که در نهایت کار به تهدید کشید ابراز کند ،گفت :ما مطلبی درباره اینکه آقای الریجانی
و برخی از شایعات سراسر کذب که در رسانههای درجه مخالف یا موافق استیضاح است ،نشنیدهایم اما به نظر
میرسد ایشان مخالف استیضاح
 2اصولگرا علیه بنده منتشر شده
اس��ت نیز منشأ اصلیاش همین منتش�ر کننده اس�امی افراد بورسیه نیست چون اگر بود ،ابراز میکرد.
افراد هستند که پیش از این هم در فضای مجازی گفت :جلسهای بود از طرف��ی هم برخی از س��ران
چنین تهدیدهای��ی کرده بودند .با حضور آق�ای صدیقی و  2تن دیگر فراکس��یون مصاحبه میکنند
وی همچنین گفت :همین االن از مشاوران وقت آقای توفیقی درباره و میگوین��د چون وزیر علوم به
س مجلس
تلفنهای وزارت علوم و سازمان فعالی�ت رس�انهای که این لیس�ت را وعدههایی که به رئی 
دانشجویان روی تلفن همراه من دادند و آن موقع درخواس�ت داشتند داده پایبند نبوده ما از استیضاح
است که قبل از انتشار لیست دهها منتشر شود و درخواست دیگر اینها حمای��ت میکنی��م که ب��ا این
بار تماس گرفتهاند .وی همچنین مش�خص ش�دن ارتباط این اف�راد با توصیف باید بگویم احساسمان
ای��ن اس��ت که برخ��ی اعضای
گفت :این لیست فراجناحی بوده
مسؤوالن بود
فراکس��یون به دنب��ال مدیریت
و نام برخی آقازادهها از جناحهای
مختلف در آن بوده است .این را هم تأکید کنم که این و تاثیرگ��ذاری بر نظر فراکس��یون درباره اس��تیضاح
رویه سند دادن را برای رسانههای دیگر هم اجرا کردهاند .هستند .اما سیدحسین نقوی ،عضو دیگر فراکسیون
■■اعتدالیون مجلس را تهدید کردند
ره��روان والیت این اظهارات نکو را تهدید نمایندگان
نمایندگان مجلس شورای اسالمی اثبات کردهاند مجلس میداند .نقوی در واکنش به اظهارات ابراهیم
هیچ نگاه سیاسی در روند استیضاح وزیر علوم حاکم نکو مبنی بر اینکه اگر استیضاح رای بیاورد فراکسیون
نیس��ت .این موضوع با فرصت ی��ک ماهه مجلس به اعتدال را تش��کیل میدهیم ،گف��ت :این اظهارات به
فرجیدانا بهرغم خلف وعدههای گسترده وی تثبیت نوعی تهدید مجلس و هیأت رئیسه محسوب میشود.
شد اما در این میان برخی اعضای فراکسیون رهروان وی افزود :فراکس��یونها و نمایندگان در اعالم مواضع

برخالف انتظار مقامات ایرانی ،مدیرکل آژانس موضوع چاشنیهای انفجاری را مختومه نکرد!

تهدید آمانو

توضیحاتی ب��ه آژانس ارائه کرد.
ایران همچنی��ن درباره فعالیت
پس از س��ال  2007خود درباره
استفاده از چاشنیهای با سرعت
زیاد انفجار در صنعت نفت و گاز
اطالعات و توضیحاتی به آژانس
ارائه داد که این کاربرد با اس��تفاده تخصصی در صنعت
مغایرتی ندارد .آژانس نیاز دارد همه موضوعات باقیمانده
مربوط به گذش��ته از جمله چاشنیهای با سرعت زیاد
انفج��ار را بررس��ی ،آنها را در یک سیس��تم ادغام و آن
سیستم را به صورت کلی ارزیابی کند .به عنوان سخن
پایانی ،آژانس همچنان ب��ه کار با ایران برای حل همه
موضوعات گذشته و حال از طریق همکاری و گفتوگو
پایبند است .برای حل همه موضوعات باقیمانده حال و
گذشته ،تداوم اجرای «چارچوب همکاری» بسیار مهم
است» .بیانیه آمانو در حالی است که پیشتر علیاکبر
صالحی تاکید ک��رده بود با توجه به اینکه ایران در این
زمین��ه به تعهدات خود عمل کرده و راس��تی اظهارات
ای��ران ثابت ش��ده ،مدیرکل آژانس بای��د هرچه زودتر
ای��ن پرونده یعن��ی موض��وع  pmdرا مختومه اعالم
کن��د .صالحی اواخر خردادماه در مصاحبه با اینترپرس
سرویس گفت :براساس توافق ایران و آژانس بینالمللی
هستهای در فوریه  ،2014این سازمان باید به تحقیق در
زمینه موضوع چاش��نیهای انفجاری پایان میداد .وی
افزود« :براس��اس اطالعات من آنها بدین نتیجه رسیده
بودند که گفتههای ایران منطبق با یافتههای آنها بوده

اس��ت» .بهرغ��م ای��ن انتظارات
مقامات ایرانی اما مدیرکل آژانس
نهتنها پرونده  pmdرا مختومه
نکرد بلکه مطالبات بیش��تری را
نیز مطرح و ایران را تهدید کرده
در ص��ورت عدم ارائ��ه اطالعات
درخواستی ،درباره این پرونده جمعبندی نخواهد کرد.
البته این رفتار آژانس از قبل قابل پیشبینی بود .پس از
آنکه آژانس در سال  2001موضوع ادعایی ابعاد احتمالی
نظامی را براساس اطالعات سازمانهای اطالعاتی آمریکا
ارائه ک��رد؛ مذاکرات فراوان��ی در اینباره میان طرفین
برگزار ش��د .در نهای��ت در دولت روحان��ی ،صالحی و
آمانو در نوامبر « 2013بیانیه مشترک درباره چارچوب
همکاری» را امضا کردند .همکاریهای فراقانونی ایران
ب��ا آژانس در ای��ن توافق ،انتقادات فراوان��ی را به دنبال
داش��ت چراکه به اعتقاد منتقدان ،در این توافق ،ایران
باید اطالعات محرمانهای را ارائه میداد که اوال فراقانونی
بود و ثانیا هیچ تضمینی برای حراست آژانس از این
اطالعات وجود نخواهد داشت و تجربه نشت اطالعات
مربوط به دانشمندان هس��تهای ایران نشان میداد
این بار نیز شناسایی دانشمندان دفاعی ایران و ارائه
اطالعات محرمانه از توانمندی دفاعی ایران میتواند
هزینههایی را برای کشور به همراه داشته باشد .با این
حال ایران فراتر از قانون اطالعاتی درباره چاشنیهای
انفجاری خود ب��ه آژانس ارائه کرد و انتظار داش��ت
آژانس پس از بررسی این اطالعات ،پرونده را مختومه

خود آزاد به تصمیمگیری هستند و بنابراین ،این نوع
ادبیات ،ادبیات خوبی برای فراکسیون اعتدال نیست
و با مش��ی اعتدال مغایرت دارد .این عضو فراکسیون
رهروان والیت همچنین در واکنش به اظهارنظر وزیر
علوم مبنی بر خروج از کشور در صورتی که نتواند رای
اعتماد نمایندگان را به دست آورد ،گفت :این موضوع
از اختیارات ایش��ان است و میتوانند اگر رای نیاورند
هرجایی که دوست داشتند بروند و زندگی و کار کنند.
■■فشار بیسابقه به استیضاح کنندگان
فشار به نمایندگان مجلس برای انصراف از استیضاح
فرجیدانا بیس��ابقه اس��ت .علیرضا زاکانی در اینباره
میگوید :در هیچ اس��تیضاحی نماین��دگان تا این حد
تهدید نشده بودند .زاکانی همچنین فشارها به نمایندگان
را در  ۱۱سال اخیر بیسابقه خواند .نماینده مردم تهران
در مجل��س درب��اره برخی خبرها مبنی ب��ر البیهای
سنگین و فشارهای زیاد به نمایندگان جهت تاثیرگذاری
بر اس��تیضاح وزیر علوم به تسنیم گفت :بنده  11سال
اس��ت که در مجلس حضور دارم ،در این  11سال هیچ
استیضاحی نبوده که به این اندازه برای تاثیرگذاری روی
نظر ،نمایندگان را تحت فشار قرار دهند .وی ادامه داد:
این فش��ار بیسابقه برای خود ما نیز اسباب توجه است
و م��ا از این میزان البی و فش��ار ب��ر نمایندگان متحیر
ش��دهایم .نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه
البیکنندگان از هر راهی استفاده میکنند ،تصریح کرد:
ش��بکه و سیستمی را به کار گرفتهاند تا از هر مسیری
میتوانن��د ،رای و نظر نماین��دگان را برگردانند .زاکانی
با اش��اره به روشهایی برای فشار بر نمایندگان ،گفت:
از تهدید ،تطمیع و هر روش��ی استفاده میکنند تا نظر
نمایندگان را از اس��تیضاح وزیر علوم برگردانند که این
مس��اله محل اشکال و خدشه جدی است .در این میان
نه تنها این فش��ارها هیچ تاثی��ری در اراده نمایندگان
نداش��ته بلکه باعث افزایش امضاهای نمایندگان شده
اس��ت .وی همچنین با اش��اره به روش وزی��ر علوم در
انتخاب رؤس��ای دانش��گاهها ،گف��ت :فرجیدانا در این
زمینه خالف رویهها و ضوابط عمل کرده و رئیسجمهور
شخصا در جلس��ات شورایعالی انقالب فرهنگی در این
زمینه به وزیر علوم تذکر داده اس��ت .علی اصغر زارعی
نی��ز از افزای��ش  11امضای دیگر پای اس��تیضاح وزیر
علوم خبر داد .علیاصغر زارعی ،نایبرئیس کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اسالمی دیروز در
جمع خبرنگاران با اش��اره به بداخالقیهای برخی افراد
نزدیک به فرجیدانا و رسانههای زنجیرهای ،اظهار داشت:
به دنبال بداخالقیهای صورت گرفته ،روز گذشته تعداد
امضاهای استیضاح وزیر علوم افزایش یافت و  11نماینده
دیگر آن را امضا کردند و احتماال همین امروز نیز تعداد
دیگری استیضاح فرجیدانا را امضا کنند.
اع�لام کند .اما اکنون آمانو اع�لام نظر آژانس درباره
این پرونده را به مجموعهای از س��واالت و موضوعات
پیوند داده تا به صورت سیستماتیک درباره آنها اعالم
نظر شود .آمانو با طرح موضوع بررسی سیستماتیک
در واقع عمال نش��ان داده آژانس نظری قاطع درباره
سالمت برنامه هستهای ایران و مختومه شدن pmd
نخواهد داد بلکه خواستار ارائه اطالعات جدید مربوط
ب��ه گزارش نوامبر  2011اس��ت .اطالعاتی که حتی
حسن روحانی رئیسجمهور هم در دیدار آمانو به آن
واکنش نش��ان داد و گفت توان موشکی ایران قابل
مذاکره نیس��ت .البته آقای رئیسجمهور باید به این
جمعبندی رسیده باشد که تاکید آژانس بر «ارزیابی
سیستمی»در واقع پایانی است بر خوشخیالیهایی
ک��ه میگوید با ارائه اطالع��ات فراقانونی ،میتوان به
بهانهجوییهای آژانس علیه ایران پایان داد .به اعتقاد
کارشناسان ،تاکید آمانو بر ارزیابی سیستمی ،نشانگر
برنامهریزی آژانس برای تدوین یک جدول گس��ترده
زمانب��ر برای دریافت و تخلی��ه اطالعات محرمانه از
توان دفاعی ایران اس��ت .آمانو اکنون نهتنها پرونده را
مختومه نکرده ،بلکه خواستار تثبیت ارزیابی سیستمی
و دریافت اطالعات جدیدتری از توان دفاعی ایران شده
اس��ت .این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که
اکن��ون آژانس به عنوان نهاد نظردهنده درباره اجرای
تعه��دات ایران در قالب توافقات با  5+1نقش بس��یار
مهمی در روند توافقات هس��تهای خواهد داش��ت .به
عبارتی اکنون مطالبات طرف آمریکایی در چارچوب
قانونی آژانس پیگیری میش��ود .در این ش��رایط آیا
آقای علیاکبر صالحی اکن��ون میتواند توضیح دهد
هزینهه��ای ایده همکاری فراقانونی ب��ا آژانس را چه
کسی باید پرداخت کند؟

س��خنان حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی
در جمع س��فرای جمهوری اسالمی بار دیگر درایت
و هوشمندی و قاطعیت و شجاعت آن عزیز را ثابت
کرد .اش��اره رهبری به تجربه مذاکرات که ثابت کرد
مذاک��رات با آمریکا ن��ه تنها هیچ مش��کلی را حل
نمیکند بلکه لحن آمریکاییها تندتر و اهانتآمیزتر
ش��ده و تصریح مقام معظم رهبری بر داش��تن ضرر
مذاکرات که موجب طرح توقعات جدید از سوی آنها
میش��ود و اینکه این مذاکرات ما را در افکار عمومی
ملتها و دولتها به تذبذب متهم میکند ،نش��انگر
دقتنظر معظمله است .ما نمایندگان مجلس شورای
اس�لامی ضمن اعالم پش��تیبانی کامل از س��خنان
و رهنموده��ای مقام معظم رهبری این س��خنان را
مصداق اصل  110قانون اساس��ی و تعیین سیاست
کلی خارجی جمهوری اس�لامی میدانیم و از دولت
و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی میخواهیم
این س��خنان را چراغ راه خود در مذاکرات هستهای
و سیاستهای دیپلماتیک قرار دهد.

ـ ه» سنگین
متن کیفرخواست « م 
است؛ دادگاه علنی برگزار شود

حس��ینعلی حاجیدلیگان��ی،
نماین��ده م��ردم شاهینش��هر
در مجل��س ش��ورای اس�لامی
در جلس��ه علنی صب��ح دیروز
پارلمان در تذکری آییننامهای
اظهار داش��ت:از قوهقضائیه به دلیل تشکیل دادگاه
رس��یدگی به جرائم 12گانه آقای «م  -ه» و به قول
خارجیه��ا جونیور که امر و اتفاق مبارکی اس��ت،
تشکر میکنم که در دهه چهارم انقالب یعنی دهه
عدالت و پیشرفت به وقوع پیوسته است .به گزارش
فارس ،وی افزود :این نکته حائز اهمیت اس��ت که
متن کیفرخواس��ت نامبرده آنقدر س��نگین است
که بدون اطالع کامل م��ردم از آن نمیتوان انتظار
داشت عدالت درباره او محقق شود .حاجیدلیگانی
همچنین تصریح کرد :مردم مصرانه از ما نمایندگان
مجلس میخواهند که از قوهقضائیه خواسته شود تا
دادگاه او به صورت علنی برگزار شود تا همه بفهمند
چه بر سر انقالب توسط نامبرده آمده است.

دیپلماسی

اعتراض افخم
به نقض حقوق بشر در آمریکا

مرضیه افخم ،س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه
جمهوری اس�لامی ای��ران در واکنش ب��ه برخورد
خش��ونتبار پلیس آمری��کا با مایکل ب��راون جوان
سیاهپوست آمریکایی – آفریقایی و قتل وی قبل از
طی شدن مراحل قضایی ،از دولت آمریکا خواست به
عنوان یک عضو کنوانسیون و کمیته منع کلیه اشکال
تبعیض نژادی به مفاد این کنوانسیون پایبند باشد .به
گزارش تسنیم ،سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران
اظهار داشت :تبعیض هدفمند علیه سیاهپوستان در
آمریکا بهوسیله پلیس و دستگاه قضایی این کشور
و س��رکوب اعتراض��ات مردم در پی ح��وادث اخیر،
نش��ان بارزی از نقض حقوق بش��ر و رنگینپوستان
در آمریکاست که س��االنه اقدام به انتشار گزارشات
متعددی از نقض حقوق بشر در کشورها و دولتهای
مس��تقل میکند .افخم ضم��ن ابراز هم��دردی با
خانواده قربانی این حادثه خشونتبار و بیان ضرورت
رس��یدگی عادالنه ب��ه پرون��ده وی ،گفت :تبعیض
نژادی موضوعی است که امروز نگرانیهای بسیاری
را در جامع��ه آمریکا ایجاد کرده و باید درخواس��ت
سیاهپوستان که خواستار عدالت و رفع تبعیض نژادی
هستند ،شنیده شده و براساس موازین حقوق بشری
به آن پاسخ داده شود .براساس این گزارش ،یکشنبه
گذشته در درگیری بین نیروهای پلیس و معترضان
در ش��هر فرگوس��ن  31نفر بازداشت شدند .پلیس
در برخورد با معترضان و س��رکوب اعتراضات از گاز
اشکآور و شلیک گلوله استفاده کرد .با گذشت 10
روز از کشته شدن مایکل براون ،نوجوان سیاهپوست
آمریکایی به دست یک پلیس سفیدپوست اعتراضات
در ش��هر فرگوس��ن همچنان ادامه دارد و اقدامات
پلیس و حضور گس��ترده نیروهای امنیتی نتوانسته
این اعتراضات را سرکوب کند.

جریمه  ۲۵میلیون دالری
برای دور زدن تحریم ایران

مقام��ات ایالت نیوی��ورک آمریکا روز دوش��نبه
موسسه حسابرسی مالی «پرایس واتر هوس کوپرز»
را ب��ه دلیل همکاری با یک بانک ژاپنی در روند دور
زدن تحریمهای ایران ،به پرداخت جریمه  25میلیون
دالری و تعلیق  2س��اله فعالی��ت محکوم کردند .به
گزارش فارس ،موسسه حسابرسی مالی «پرایس واتر
هوس کوپرز» به دلیل همکاری با یک بانک ژاپنی در
دور زدن تحریمهای ایران و دیگر کش��ورهای تحت
تحری�� م آمریکا ،به پرداخت  25میلیون دالر جریمه
محکوم ش��ده اس��ت .اداره خدمات مالی نیویورک
ک را به مدت
همچنین فعالیت این موسسه در نیویور 
 2سال تعلیق کرده است.

