روزخند
اتمام حجت کروبی با شورای نگهبان

علیاکبر بهشتی

دیروز نه امروز شیخ اصالحات در بیانیهای خطاب
به شورای نگهبان با اعضای این شورا که شامل  6نفر
حقوقدان و  6نفر مجتهد اس��ت ضمن اتمام بیعت،
تجدید حجت کرد .متن این بیانیه در زیر میآید.
اعوذ باهلل من ] [...الرجیم

اخبار
انگلیسیها
دنبال کنار زدن احمدینژاد بودند

ایرنا :نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس ش��وراي اس�لامي اظهار داش��ت:
انگليسيها تالش داشتند به هر صورت ممکن دکتر
احمدینژاد را کنار زده و شخص ديگري را روي کار
بياورن��د .آنها اين موضوع را از پيش از عيد نوروز و با
راهاندازي شبکه بيبيسي فارسي آغاز کردند.
محمد (اسماعيل) کوثري با اشاره به برنامهريزي
گسترده انگليسيها براي ايجاد اغتشاش در ايران بعد
از برگزاري انتخابات دهم رياس��ت جمهوري اظهار
داش��ت :بحث انگليس��يها محدود به حوادث اخير
نبوده است .آنها براي ايجاد اغتشاشات از مدتها قبل
با توجه به داشتن عناصر و گروهکهايي در داخل و
همچنين استفاده از ايرانيان مخالف نظام جمهوري
اسالمي که در اين کشور ساکن هستند ،برنامهريزي
کرده بودند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اظهارات مهدوی گمانههای منفی
درباره سازمان مجاهدین را تقویت کرد

ف�ارس :رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت
خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه س��ازمان مجاهدين
بايد پاس��خگوي اظهارات عضو ش��وراي مركزي خود
باشد ،گفت :اظهارات اين فرد موجب شد تا دغدغههاي
امنيتي و نيز بس��ياري از گمانههاي منفي درباره اين
سازمان تقويت ش��ود .عالءالدين بروجردي ،نماينده
ت
مردم بروجرد و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياس 
خارجي مجلس با اشاره به اظهارات سید اميرحسين
مهدوي ،عضو ش��وراي مركزي سازمان مجاهدين كه
از نقش اين س��ازمان در هدايت اغتشاشآفرينی های
اخير پرده برداش��ته بود ،گفت كه اين مطالب عنوان
شده از سوي عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين
بس��يار مهم و قابل تأمل و توجه بود .وي با تأكيد بر
اينكه سازمان مجاهدين بايد پاسخگوي اظهارات اين
عضو شوراي مركزي خود باشد ،افزود :اظهارات اين فرد
دغدغههاي امنيتي و نيز بسياري از گمانههايي را كه
درباره سازمان مجاهدين وجود دارد را تقويت میکند.
بروجردي بار ديگر تأكيد كرد كه اين سازمان بايد همه
مسؤوليتهاياظهاراتمهدويرابپذيردوپاسخگويآن
نيز باشد.
سوزان رایس:

باب گفتوگو با ايران باز است

ایسنا :یک روز پس از اینکه باراک اوباما ،رئیسجمهور
آمریکا از تاثیر قطعی حوادث اخیر در ایران بر مذاکرات
واشنگتن -تهران سخن گفت ،سوزان رايس ،نماینده
آمریکا در سازمان ملل متحد بر تداوم تالش واشنگتن
برای تعامل دیپلماتیک با ته��ران به رغم وقايع پس
از انتخاب��ات در ايران تاکید ک��رد .وی در گفتوگو با
شبکه تلویزیونی سیبیاس افزود :دولت آمريكا در را
براي ديپلماس��ي دوجانبه با ايران بهرغم رويدادهاي
اخير در اين كش��ور باز نگه داش��ته اس��ت چراکه در
هر ص��ورت از تالش براي اطمين��ان يافتن از اينكه
ايران به قابليت تس��ليحات هستهاي دست نمييابد،
نفع ميبريم.
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وزیر اطالعات تأیید کرد

تالش ستاد کروبی برای بمبگذاری در سخنرانی موسوی

گ�روه سیاس�ی :چهارمی��ن روز از خرداد ماه امس��ال
میرحسین موس��وی در ورزشگاه «باغش��مال» تبریز و
در جم��ع هواداران خود حاضر ش��ده بود تا در راس��تای
برنامههای تبلیغاتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری،
اقبال م��ردم تبریز را به خود جلب کند اما آنچه بیش از
صحبته��ای موس��وی در محافل خصوص��ی و خبری
منعکس ش��د ،دس��تگیری تعدادی از اف��راد حاضر در
ورزشگاه و بیرون از ورزشگاه توسط نیروهای امنیتی بود.
رسانههای حامی موسوی البته اقدام به استفاده مطلوب
خود از این خبر کرده و سعی کردند ایجاد «محدودیت»
برای برنامههای موسوی را القا کنند اما طولی نکشید که
در برخی محافل غیرعمومی و نیز در قالب خبرهای ویژه،
خبری با این محتوا منتش��ر شد« :طرح ترور و انفجار در
برنامه انتخاباتی موس��وی در تبریز و دس��تگیری عوامل
انفجار توسط وزارت اطالعات» و «عوامل بمبگذار در ستاد
کروبی فعالیت داشتند».
البته این خبر در حالی به صورت محدود منتش��ر ش��ده
ب��ود که پیش از آن برخی اخبار محرمانه از تالش کمیته
ایکس – گروه جنگ روانی و عملیاتی ستاد اصالحطلبان-
ب��رای ترور نافرجام موس��وی یا یکی از نزدی��کان وی در
جه��ت مظلومنمایی و ایجاد یک موج اجتماعی به س��ود
موسوی حکایت میکرد .به هر حال خبر دستگیریهای
برخ��ی اف��راد در برنامه س��خنرانی موس��وی در تبریز و
گمانهزنیهای سیاسی -امنیتی در اینباره گذشت تا اینکه
حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای ،وزیر
اطالعات یکشنبهش��ب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری
ش��بکه  2صحت آن را تایید ک��رد و گفت« :برخی عوامل
ضد انقالب با نفوذ در س��تاد مهدی کروبی و با هماهنگی
برخی اعضای این س��تاد درصدد بمبگذاری در سخنرانی
موسوی در تبریز بودند تا از این طریق در جهت ایجاد یک
فضای روانی به سود موسوی و نیز یک فضای بیاعتمادی
نس��بت به کاندیدای مقابل (احمدین��ژاد) اقدام کنند».
تاکید باالترین مقام امنیتی کشور بر صحت این سناریوی
انتخاباتی در حالی اس��ت که ای��ن روزها مهدی کروبی به
همراه میرحسین موس��وی در یک جبهه قرار گرفته و بر

گروه سیاس�ی :فرمانده نیروی مقاومت بسیج از دستگیری
اف��رادی خبر داد که در جریان اغتشاش��ات و آش��وبهای
پس از اعالم نتایج انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری
برای انجام خرابکاری ،لباس پلیس یا بس��یج را پوش��یده
بودند .حجتاالسالم حسین طائب در همایش «پیامدها و
آسیبهای حماسه  22خرداد» که در آکادمی ملی المپیک
برگزار ش��د ،در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات خرابکارانه
پلیس و شکستن شیشههای خودروها گفت :هنوز تصویری
در این باره مشاهده نکردهام اما در طول درگیریها ،نیروی
انتظامی افراد متعددی که لباس پلیس یا بسیج را پوشیده

عكس :مهدی دهقان ،جام جم

خدمت اعضای محترم شورای نگهبان
آقایان احم��د جنتی ،محمد موم��ن ،غالمرضا
رضوان��ی ،صادق الریجانی ،محمد یزدی ،محس��ن
اس��ماعیلی ،غالمحسین الهام ،حس��ینعلی امیری،
محمدرضا علیزاده ،ابراهی��م عزیزی ،عباس کعبی،
محمدرضا مدرس یزدی
با سالم و عرض ادب و سالم خدمت شما آقایان
محترم و ] [...همانطور که مس��تحضر هستید ]، [...
سردبیر روزنامه ] [...را ] [...بازداشت کرده و از آنجایی
که زحمت نوش��تن ] [...اینجانب را ایشان مرحمت
میفرمودند لذا اگر در نگارش نامه ایرادی مش��اهده
میشود به ] [...] [...] [...و ] [...] [...ببخشایید.
همانطور که مستحضر هستید ] [...رئیس ستاد
تبلیغاتی من آقای ] [...به جای اینکه به من رای بدهد
به ] [...رای داد و این عملی بسیار بسیار ] [...است و
نش��انه تقلب در ] [...بوده و ] [...باید برای ] [...کار به
روشهای ] [...و ] [...و ] [...دست یازید.
علی ] [...حالی من در شهر ] 70 [...هزار غذا دادم،
این در حالی است که در این ] [...کال  2هزار ] [...به
من ] [...دادند و بعد متوجه ش��دم که این شهر ک ً
ال
 7هزار ] [...جمعیت داش��ته .یعنی اعضای س��تادم
 63هزار غذا زیادی سفارش داده بودند.
من در این ش��هر  200نفر عضو س��تاد داشتم،
 63000تقسیم بر  200میشود  !!!315نفری 315
ظرف غذا برای خودشان ] [...کردهاند و این هم نشانه
] [...در ] [...است.
و من در دوره گذش��ته پنج میلیون رای داشتم،
سه میلیون هم رای نداش��تم ،با آن  300هزار رایی
که در این دوره آوردم میشود  8میلیون و  300هزار
رای! این را هر [ ]...آماری میتواند محاس��به کند و
یک محاسبه معمولی است ]...[ ]...[ ]...[ .اما []...[]...
من به جان ننهجان []...[]...و ش��هرام جزایری [ ]...و
[ ]...و [ ]...؟!
آیا جز این اس��ت که []...[]...[ ]...و آی��ا []...[ ]...
شهرام جزایری و غالمحسین کرباسچی؟! خب من
چه میدانم در زبان عربی ،العربی به دول برمیگردد
یا به خلیج؟! و این همه [ ]...حالی است که []...[ ]...
[ ]...[ ]...[ ]...[]...؟! و من اعالم میکنم[]...[ ]...[]...[]...
[ . ]...[ ]...در آخر خدا پدر مادر کسی که این آکالد و
سه نقطهچین را باب کرد بیامرزد.

سیاست

وطن امروز شماره 178

3

ادعای تقلب در انتخابات پافشاری میکنند .وزیر اطالعات با
اشاره به تمهیدات این وزارتخانه برای امنیت دهمین دوره
انتخابات ریاستجمهوری گفت« :دو ،سه برنامه ضدامنیتی
مشخص وجود داشت که از اردیبهشت ماه تا روز انتخابات
میخواستند انجام دهند که شامل انفجار ،ترور و تخریبهای
ن گروهی که شناسایی کردیم،
سازمان یافته بود .نخستی 
گروه انجمن پادشاهی بود که امکاناتشان را از صهیونیستها
میگیرند و مانند قضیه حسینیه سیدالشهدا(ع) شیراز ،قصد
انفجار در امامزاده علیاکبر(ع) چیذر را داش��تند که معموال
هیاتهاي مذهبی در آنجا برنامه مدیحهسرایی یا عزاداری
دارند» .اژهای افزود« :آنها برنامه یک سلسله انفجار را تا روز
انتخابات و بویژه در این روز داش��تند که همه شناسایی و
جمع شدند .کسانی هم که به کمک آمریکاییها قصد انجام
اقداماتی در ش��رق کشور را داشتند به کمک دیگر نهادها
شناسایی و دستگیر شدند و عملیات تروریستیشان خنثی
ش��د» .وی اضافه کرد« :وزارت اطالعات کسانی را هم که
بهصورت سازمانیافته و هدفمند به دنبال استفاده از فرصت
انتخابات بودند و طرفدار نامزدها هم نبودند ،شناسایی کرد
و برخ��ی از آنه��ا را هم که از طریق س��ایتها ،وبالگها و

دستگیری اغتشاشگرانی با لباس پليس
بودند ،دس��تگیر کرده است .فرمانده بسیج کش��ور افزود:
ورود به نیروی مقاومت بسیج بسیار راحت است .هر کسی
میتواند خیلی آسان وارد بسیج شود و با هدف خراب کردن
وجهه بسیج،اقدامات زشت و ناشایستی انجام دهد تا نگاه
مردم به فرزندان خود را تغییر بدهد .وی در همین راستا از
شهادت  8بسیجی در درگیریهای پس از انتخابات دهمین
دوره ریاست جمهوری خبر داد و گفت 300 ،بسیجی نیز به

سخنگوی وزارت خارجه:

مشروعیت بینالمللی ایران پس از انتخابات افزایش یافت
ابراز نگرانی و موضع گیریهای مقامات انگلیسی و اروپایی
در واکنش به بازداشتکارمندهای محلی سفارت انگلیس در
تهران دلیلی شد تا سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان
ضمن اعالم اینکه «هيچ ديپلماتي از س��فارت انگلس��تان
دستگير نشده» تصریح کند« :موضوع دستگيري اين  9نفر
( 8نفر روز ش��نبه و یک نفر هفته گذشته دستگیر شدند)
ربطي به كنوانس��يون حقوق ديپلماتيك ندارد و ناقض اين
حقوق نيست و از آنجاکه آنها ديپلمات نبودند بلکه كارمندان
محلي و اتباع ايراني بودند كه وادار به اقدامات خالف قانون و
مقررات شده بودند بر اساس مقررات با آنها عمل ميشود».
حسن قش��قاوي پیش از ظهر دیروز (دوشنبه) در نشست
هفتگي خود با خبرنگاران که بیش��تر پرسشهايشان حول
محور رابطه با انگليس بود ،درباره بازداشت کارکنان محلی
س��فارت انگلیس در ته��ران که به اتهام نق��ش آفرينی در
اغتشاشات و آشوبهای اخير بازداشت شدهاند ،گفت 5 :نفر
از اين  9نفر آزاد ش��دهاند و بقيه در مرحله پرسش و پاسخ
هستند .وی سپس به نامه  2روز قبل دیوید ميليبند ،وزير
خارجه انگلیس به منوچهر متكي در اين زمينه اشاره كرد و
گفت« :یکشنبه شب نيز وزير خارجه انگليس در تماس تلفنی
با وزیر خارجه کشورمان تاكيد كرد ،قصد انگليس دخالت در
امور داخلي ايران نيس��ت که به دنبال آن متكي نيز گفت،
اگر واقعا در عمل چنين ارادهاي محقق شود ،ميتواند تاثیر
مثبتي بر تنظيم مناسبات ايران با انگليس و بقيه كشورهاي
غربي داشته باشد ».نکته دیگری که روز گذشته در سخنان
قشقاوی مورد تاکید قرار گرفت ،لزوم احترام دولتهای غربی
به منافع و حاکمیت ملی ایران بود؛ از اینرو وی تصریح کرد:
«دولته��اي غربي بايد ايران مقت��در پس از انتخابات را كه
در عرصه بينالمللي از مش��روعيت باالتري نسبت به قبل
برخوردار اس��ت ،به رسميت شناخته و برخي از اشتباهات
گذشته را جبران كنند» .حسن قشقاوی در بخش دیگری
از این کنفرانس خبری به موضوع حمله به سفارت جمهوری
اسالمی ايران در استكهلم پرداخت و با اشاره به اینکه یکصد

نفر از تظاهرکنندگان هنگام حمله به سفارت از پالكاردهاي
تبليغاتي اس��تفاده کردند و س��پس در سايتها نيز عكس
خودش��ان و منظره حمله به س��فارت را قرار دادند ،عامالن
این اقدام را منافقین ،گروههاي تروريستي و ضدانقالبهاي
سلطنتطلب معرفی کرد که تحريمكنندگان انتخابات بودند
و عالوه بر این اقدام در روز رايگيري نيز با اعمال خشونت و
توهين به رايدهندگان ،درصدد ممانعت از رایگیری بودهاند.
وی با بیان اینکه خسارات فراواني به ساختمان سفارت وارد
شده و حداقل  3تن از ديپلماتهاي ايراني مجروح شدهاند،
ای��ن اقدام را برخالف كنوانس��يون حقوق ديپلماتيك وين
خواند و تصریح کرد« :دولت سوئد مسؤول جبران خسارات
ت روحي و رواني به ديپلماتهاي
مادي و همچنين خس��ارا 
ايراني اس��ت .عالوه بر این ،مهاجمان شناخته شده هستند
ي بااليي برخوردار است و
و پليس امنيت س��وئد از تكنولوژ 
همه افراد را ميشناسد و هيچ مشكلي در شناسايي اين افراد
ندارد» .سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه «استكهلم
به عنوان شهري ناامن براي ديپلماتها معروف است و حمله
به سفارتخانهها نیز مسبوق به سابقه است» ،خطاب به كساني
كه اقدام به خارج كردن نام گروهك نفاق از ليست گروههاي
تروريس��تي كردند ،گفت« :زماني كه اين گروهک را با اين
پيشينه و سابقه از ليست تروريستي خارج ميكنيد ،طبيعي
است كه چنين اقداماتي را صورتدهند» .قشقاوی در ادامه
با اشاره به سخنان محمود احمدینژاد مبنی بر اینکه «ملت
ایران اهل تعامل و گفتوگوس��ت» ،خاطر نش��ان کرد ،به
شرط عدم مداخله در امور داخليمان ،عالقهمنديم به شكل
سازنده در حل مشكالت جهاني از جمله خلع سالح ،بحران
مالي و اس��تقرار امنيت در جهان حضور داشته باشيم .وی
با بيان اينكه جمهوري اس�لامي بع��د از انتخابات اخير و با
تكيه بر آرای  85درصدي ملت ايران مقتدرتر ،تاثيرگذارتر و
متنفذتر از گذشته است ،اظهار داشت« :اوضاع كامال عوض
ت خارجي مقتدرتر و موثرتري را
ش��ده و از اين پس سياس 
خواهيم داشت».

باهنر:رویشاننمیشودبگویندبازنده،رئیسجمهورشود

ایرنا :نایبرئیس دوم مجلس ش��ورای اس�لامی با انتقاد از
رفت��ار برخی نامزدهای انتخابات ریاس��تجمهوری گفت:
هیات ویژهای که از سوی شورای نگهبان مسؤول پیگیری
اعتراضها ش��ده با تکتک نامزدها جلساتی داشته که این
نامزده��ا در این جلس��ات این روند را تایی��د میکردند اما
وقتی پس از جلسه با دیگران مشورت میکردند ،جوابشان
متفاوت میش��د و شرطهایی میگذاشتند که در واقع این
ش��رطها برای ابطال انتخابات اس��ت .محمدرضا باهنر در
جمع خانوادههای ش��هدای هفتم تیر افزود :آنها رویش��ان
نمیش��ود بگویند ،قانونی بگذاریم که هرکس رای کمتری
آورد ،رئیسجمهوری شود .نماینده مردم تهران با بیان اینکه
نظام جمهوری اسالمی در شرایط حساسی قرار دارد ،اظهار
داشت :البته این مشکالت بزودی حل و تمام میشود اما در
جریان این اتفاقات هزینههای امنیتی به کش��ور تحمیل و
عدهای از مسلمانان خونشان به زمین ریخته شد .وی با بیان
اینکه نباید به گونهای رفتار کرد که برخی شرکتکنندگان

اس.ام .اسها میخواستند اقداماتی کنند احضار و به آنها
تذکر داده ش��د .بعضیهای دیگر را هم به سیستم قضایی
فراخواندیم و افرادی را که از کار خود دس��ت برنداشتند،
بازداش��ت کردیم» .اژهای گف��ت« :یک عده هم که خیلی
ارتباطی با خارج نداش��تند و بهزعم خود قصد داشتند هم
وضعیت را ناامن کنند و هم آن را به گردن نظام بیندازند،
دستگیر شدند .در حالی که این جریان هیچکدام از نامزدها
را قبول نداشت که آنها هم شناسایی شدند» .وزیر اطالعات
با بیان اینکه وقوع انقالب مخملی در ایران ناممکن است،
گفت« :با این وجود دشمن درصدد این مساله بوده و بویژه
پس از تشکیل دولت نهم و تجدید گفتمان انقالب اسالمی
و سیاست خارجی غیرمنفعالنه ،آنها درصدد براندازی نرم
برآمدهاند» .محس��نی اژهای همچنین با تشریح مالقات و
گفتوگوی خود با میرحس��ین موسوی و با انتقاد از نحوه
پیگیری اعتراض میرحس��ین نسبت به نتیجه انتخابات و
پافشاری وی بر ابطال انتخابات اظهار داشت« :من به ایشان
گفتم این مس��یری که شما میروید به جایی نمیرسد و
اصرار ش��ما بر ابطال انتخابات ،جز زحمت برای شما و ما
و مردم نتیجه دیگری ندارد» .وی افزود« :متاسفانه کسانی

ت در جمهوری
در انتخابات ذهنشان نسبت به سالمت انتخابا 
اسالمی مشوه شود ،گفت :پیگیری مسائل معترضان از مسیر
قانونی ،شیوهای برای اعتمادسازی در میان مردم است زیرا
این که برخی تصور کنند جمهوری اسالمی امانتدار مردم
نیست ،هزینه باالییبر کشور تحمیل میکند .نایبرئیس
دوم مجلس با تاکید بر اینکه خسارت فتنهانگیزی در جامعه
کمتر از کشتن انسانها نیست ،گفت :این جریانات گردنهای
اس��ت که والیتمداری ،تعهد و ایمان افراد را روشن میکند
و ممکن است عبادت  70س��اله و معنویت افراد در خالل
همین حوادث با یک اشتباه از بین برود .باهنر ،وحدت همه
مردم را خواس��ت رهبر حکیم انق�لاب در جریان انتخابات
ریاستجمهوری برشمرد و گفت :این موضوع با کجفهمی،
کجس��لیقگی و عصبانیت برخی روبهرو شد و عدهای سعی
کردند ش��یرینی را در کام مردم تل��خ کنند .باهنر مجددا ً
تاکید کرد :این مس��اله یکی از گردنههای انقالب است که
والیتمداری و تعهد و ایمان افراد را روشن خواهد کرد.

دلیل جراحات ناشی از اصابت سنگ ،چوب ،چماق و چاقوی
اغتشاشگران به بیمارستان منتقل شدهاند .به گزارش ایرنا،
طائب درباره استفاده از سالح گرم در درگیریها نیز گفت:
اخبار متعددی از واردات انواع اس��لحه و چاش��نی به داخل
کشور از سوی گروههای مخالف و کشورهای خارجی گزارش
شده بود اما هیچگاه گمان نمیکردیم که آنان میخواهند از
این سالحها در انتخابات ایران استفاده کنند .طائب تصریح

خواس��تند این حماسه پرشور مش��ارکت  40میلیونی در
انتخابات را به کام مردم ما تلخ کنند و دس��ت به اقداماتی
ن و مردم شد
زدند که موجب زحمت خودش��ان ،مسؤوال 
اما آنها باید درس گرفته باشند» .وزیر اطالعات اضافه کرد:
«ما راضی نیستیم هیچکس حتی یک شب هم به زندان
برود یا خونی از دماغ کسی بیاید اما هر دستگاهی مکلف
اس��ت به وظیفه خود عمل کند» .حجتاالسالم اژهای با
اش��اره به نقش انگلیس در ناآرامیه��ای پس از انتخابات
گفت« :سفارت انگلیس از مدتها پیش برخالف ضوابط،
اقدام به استخدام بیش از اندازه کارمند محلی کرد و آنها را
در جهت اهداف غیردیپلماتیک به کار گرفت» .وی افزود:
طور مستقیم
«سفارت انگلیس ،این کارمندان محلی را به 
به میان اغتشاش��گران وارد کرد تا آنها را به س��وی حادتر
کردن اغتشاش��ات هدایت کنند و گزارشات خود را همراه
با مونتاژ کردن صحنههای مختلف به سراسر دنیا مخابره
کنند» .وزی��ر اطالعات تصریح کرد« :ما همه گزارشهای
خود را در این باره به وزارت امور خارجه ارسال کردیم تا آنها
اقدامات الزم را به عمل آورند و با آنهایی هم که مش��خصا
در اغتشاشات حضور داشتند و از آنها فیلم گرفته شده بود،
برخورد ش��د و حاال باید ببینیم ادامه کار با هماهنگی قوه
قضائیه به کجا میانجامد».
محسنی اژهای البته در این برنامه تلویزیونی از دیدارش
با موسوی پس از آشوبهای اخیر خبر داد .اژهای گفت در
این دیدار – که پس از سنگاندازیهای اطرافیان موسوی
و با مناعت طبع وزیر اطالعات برگزار ش��د -به موسوی
گفته است ،درخواس��ت او همه را به زحمت میاندازد و
عمال هیچ نتیجهای دربر نخواهد داش��ت .وزیر اطالعات
از پاس��خ موسوی به اظهارات خود سخن به میان نیاورد
اما شنیدههای خبرنگار «وطن امروز» حاکی از آن است
که میرحسین موسوی در جواب محسنیاژهای بار دیگر
بر ادعاهای خود تاکید کرده و خواس��تار ابطال انتخابات
شده اس��ت ضمن اینکه وی که در اینباره بشدت تحت
تاثیر اطرافیان خود اس��ت ،اع�لام کرده حتی در صورت
برگزاری مجدد انتخابات و باخت مجدد ،باز هم انتخابات
باید ابطال شود(!)

کرد :بس��یج در مقابله با خطرات دو رویکرد دارد به گونهای
که اگر قرار باشد به منطقه نظامی و تحت تسلط بسیج حمله
شود ،به دلیل وجود تعداد زیادی سالح بسیج به هر نحوی
که شده است از مقر خود دفاع میکند اما در این مورد اخیر،
بسیج هیچگاه مسلح نبوده است .فرمانده بسیج کشور گفت:
در درگیریهای اخیر برخی هستند که به صورت باندی و
گروهی متشکل شده و اهداف مشخصی را دنبال میکنند
که باید با آنها بش��دت برخورد شود .وی افزود :با این حال،
بسیج با مردمی که ناراضی هستند و گمان میکنند باید از
رای خود دفاع کنند ،برخورد نمیکند.

سایه روشن
اعالم آمادگی پدرخوانده مخملیها
برای کمک به اغتشاشگران

جین ش��ارپ ،پدرخوانده روش��نفكران مخملی در
گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس با خطاب قرار دادن
اغتشاشگران اعالم كرد ،آماده است به آنها كمك كند تا
بتوانند بیشترروی اعتراضات متمركز شوند .وی که در
انقالبهای مخملی «گل رز» در گرجستان و «نارنجی»
در اوکراین نیز کمک فراوانی به فعاالن جنگهای روانی
کرده است ،با حمایت از اغتشاشگران اعالم كرد ،آنها باید
از روشهای متنوعی اس��تفاده كنن��د و از دیگر روشها
نیز بهره بگیرند و تنها به تظاهرات خیابانی قانع نشوند.
پیتر آكرمان ،شاگرد شارپ و یكی از بنیانگذاران مركز
بینالمللی مناقشات غیر قهرآمیز در واشنگتن كه در سال
 2005در دوبی برای گروههای اپوزیس��یون فعال ایران
جلسات توجیهی برگزار كرده است نیز بر این باور است
که اگر این حركت آنگونه تعریف شده است كه بیشتر به
صورت اغتشاشات خیابانی علیه پلیس باشد ،ممكن است
به زد و خوردهای خشونت آمیز ختم شود یا ختم نشود
كه این با شكست اپوزیسیون پایان خواهد پذیرفت.

شیرینکاریهای «شیرین» در اروپا

در حال��ی که مقامات ایران در چند روز گذش��ته
مخالفت شدید خود با هرگونه مداخله کشورهای غربی
در امور مربوط به انتخابات ریاس��ت جمهوری را اعالم
کردهاند ،رئیس پارلمان اروپا در اظهاراتی مداخلهجویانه
گفت« :قصد داریم برای میانجیگری بین طرفین دعوا
ن هیاتی را به این کشور اعزام کنیم؛ در این راستا
در ایرا 
نیز تماسهایی با رهبران سیاسی در پارلمان اروپا در
جریان است تا برنامه این سفر تدوین شود» .بر اساس
این گزارش ،تصمیم پارلم��ان اروپا برای اعزام هیاتی
به ایران جهت بررس��ی اوضاع این کش��ور ،پس از آن
اتخاذ شد که شیرین عبادی اعزام هیاتی ویژه به ایران
برای توقف آنچه رفتار خش��ونت بار با معترضان نامید
را خواستار شد.

تأسیس سیستم امنیتی منطقهای
با مشاركت ایران

نخستوزیر سابق انگلیس كه به عنوان مشاور با دولت
كویت همكاری میكند ،از این كشور خواست برای تشكیل
یك منظومه امنیتی بین كش��ورهای شورای همكاری
خلیج فارس و با مشاركت ایران و عراق تالش كند .تونی
بلر ،در گزارشی با عنوان «چشمانداز سال  2030كویت»،
به بررس��ی موقعیت كویت در بین كش��ورهای منطقه
پرداخته و اعالم كرده كه راه پیشرفت و توسعه كشورهای
منطقه ،همكاریهای اقتصادی و امنیتی با مشاركت ایران
و عراق است .در این گزارش آمده است :كشور كویت باید
برای ایجاد ثبات و امنیت منطقهای ،تالش خود را برای
تاسیس یك منظومه امنیتی با مشاركت ایران و عراق به
كار گی��رد زیرا ایجاد یك نهاد همكاری امنیتی میتواند
نق��ش بارزی در ثبات و امنیت و همكاریهای اقتصادی
كشورهای منطقه داشته باشد.

