دفاعي
رونمایی از نامه آیتاهللالعظمی
خامنهای

وط�ن امروز  :در همایش تجلیل از حماسهس��ازان
آزادسازی سوس��نگرد از نامه مقام معظم رهبری
و ش��هید چم��ران به فرمانده وقت تیپ  2لش��کر
 92زره��ی اهواز ب��ا حضور فرماندهان لش��کری
پردهبرداری شد.
پیرویازوالیتمهرالهیبرهم هپیروزیهابود
سرلشکر فیروزآبادی رئیس
س��تاد کل نیروهای مسلح
در این مراس��م ب��ا تجلیل
از حماسهس��ازان عملی��ات
آزادسازی سوسنگرد گفت:
آیتاهللالعظمی خامنهای در
عملیات آزادسازی سوسنگرد به عنوان یک سرباز به
داد فرمان امامش میرس��د و خدای آن امام هم به
داد مدافعان سوسنگرد میرسد و بعد از این عملیات
اس��ت که پیروزیهای ما یکی پس از دیگری آغاز
میشود .سرلشکر فیروزآبادی در همایش تجلیل از
حماسهسازان عملیات آزادسازی سوسنگرد که در
س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد ،اظهار
کرد :در  17آبان  59صدام احس��اس کرد شکست
خ��ورده و در  18روز پس از آغاز جنگ با فراخوان
آیتاهللالعظمی خامنهای ،نیروهای مردمی و بومی
شهرهای مرزی هرکدام قویتر از یک سرباز در برابر
لشکرهای زرهی عراق مقاومت کردند و خود ایشان
نیز به عنوان نماینده امام (ره) و یک بس��یجی به
شناسایی و رزم ش��بانه رفتند .وی افزود :آیتاهلل
خامنهای جمعه به ته��ران آمدند و فراخوان دادند
که شما باید در برابر دشمن بایستید .بعد در محضر
امام (ره) کس��ب اجازه کردند و با امیر سلیمی به
اهواز رفتند و در آنجا با ش��هید چمران جنگهای
نامنظم را طرحریزی کردن��د .فیروزآبادی تصریح
کرد :آیتاهللالعظمی خامنهای به عنوان یک سرباز
ب��ه داد فرمان امام و ولی امرش میرس��د و خدای
آن امام هم به داد مدافعان سوس��نگرد میرسد و
اصال تدارک امام(ره) ،آقا و نرمی دل امیر قاس��می
که در برابر دستور بنیصدر ایستادگی میکند همه
خواست خدا بوده است.
فرمان امام(ره) کلید مشکلسوسنگرد بود
سرلش��کر صالحی فرمانده کل ارت��ش نیز در
س��یامین س��الگرد آزادسازی سوس��نگرد فرمان
راهبردی امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه سوسنگرد
باید تا فردا آزاد ش��ود ،را کلید حل مشکل دانست.
امیر سرلش��کر عط��اءاهلل صالحی اظهار داش��ت:
 26آب��ان روز آزادس��ازی سوس��نگرد ،ی��ادآور
ارزشهای مفقود ش��دهای اس��ت که بازگویی آن،
قدرشناسی حماس��هآفرینان آن روزگار است .وی
افزود :سوس��نگرد به دلیل اهمیتی که داشت :در
اوایل جنگ دس��ت به دست ش��د و برای آخرین
بار آزاد شد .صالحی در ادامه با بیان اینکه حضرت
امام (ره) با فرمانی که دادند ،تدبیر راهبردی خود را
برای آزادسازی سوسنگرد صادر کردند ،گفت :این
در حالی بود که مجری این کار (بنیصدر) ،اعتقادی
به این کار نداشت اما مقام معظم رهبری با سمت
نماینده امام(ره) در شورایعالی دفاع و ارتش علقهای
با فرماندهان و ارتش��یان داشتند ولی ارتشیان به
دلی��ل فرماندهی بنی ص��در ،در محذوریت بودند.
فرمان��ده کل ارت��ش در ادامه تصریح ک��رد :اما به
ه��ر حال با تدبیر مقام معظم رهبری ،تیپ  2وارد
عملیات ش��د و همه میدانی��م جنگ صرفنظر از
سازمان تجهیزات و تس��لیحات تابع طراحیهای
ویژهای اس��ت و فرمان راهبردی ام��ام (ره) درباره
سوسنگرد کلید حل مشکل شد .صالحی در بخش
دیگری از سخنانش به رابطه متقابل و صمیمانه مقام
معظم رهبری و ارتش اشاره کرد و گفت :از ابتدای
پیروزی انقالب که ارتش خ��ود را بازیابی میکرد
و رهب��ری به عنوان نماینده ام��ام (ره) در ارتش و
شورایعالی دفاع بودند ،علقهای بین ایشان و ارتشیان
ایجاد ش��ده بود به طوری که ارتشیان برای دیدن
ایشان اشتیاق داشتند .در حالی که درباره دیگران
این طور نبود و به عنوان مثال روزی بنی صدر که
فرمانده کل قوا بود به غرب آمده بود و به بازدید از
گروهانها میپرداخت که یک سرباز به من گفت
اگر فالنی از گروهان ما بازدید کند من میخواهم
او را بکش��م .فرمانده کل ارتش در پایان سخنانش
تصریح کرد :امروز افتخار داریم که ارتشی والیی و
تحت فرمان رهبری در ایران وجود دارد.
«شهادت» گمشده آقا در دفاع مقدس بود
در این مراسم همچنین امیر سرلشکر سلیمی
مش��اور مق��ام معظ��م رهب��ری و فرمانده س��تاد
جنگهای نامنظم ش��هید چمران تصریح کرد که
در دوران دفاع مقدس ،ش��هادت برای مقام معظم
رهبری گمش��دهای بود که ایش��ان ب��ه دنبال آن
میگشتند و ایشان بعد از اتمام جنگ در جایی به
من گفتند جنگ تمام شد ،ولی شهادت نصیب ما
نشد .امیر سرلشکر سلیمی ،در همایش تجلیل از
حماسهسازان آزادسازی سوسنگرد با بیان خاطراتی
از حض��ور مقام معظم رهبری در مناطق عملیاتی
در ابتدای جنگ تحمیلی گفت :مقام معظم رهبری
در نخستین ش��بی که به منطقه رسیدند با دکتر
چمران برای شکار تانکهای دشمن به خط رفتند
و به عنوان خطش��کن ،شکار تانک را به حد اعالی
خود رس��اندند .فرمانده س��تاد جنگهای نامنظم
درباره چگونگی تش��کیل ستاد جنگهای نامنظم
ادام��ه داد :زمانی که جنگ آغاز ش��د ،مقام معظم
رهبری لباس رزم پوش��یدند و ما با ایشان و چند
نفر دیگر به اهواز رفتیم .دکتر چمران آن زمان در
دانشگاه جندیشاپور مستقر بود .وقتی که من آنجا
را بازدید کردم متوجه ش��دم که محل استقرار این
دو بزرگوار مکان امن و مناس��بی نیست؛ به همین
منظور به مقام معظم رهبری گفتم برای اینکه دهن
بنیصدر را که میگف��ت «نباید نیروهای مردمی
و جوانان وارد ارتش ش��وند» ببندیم ،اجازه دهید
تا ما س��تاد جنگهای نامنظم را پیشبینی کنیم
و ایشان هم پذیرفت.
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تأکیددوباره دادستانتهران

مهدیهاشمیدستگیرومحاکمهمیشود

گ�روه سیاس�ی :همزمان با انتش��ار خبر بازگش��ت مهدی
هاش��می به ایران و القای ش��ایعه رفع اته��ام از این فرزند
هاشمیرفسنجانی ،دادستان تهران از دستگیری و محاکمه
وی در صورت ورود به کش��ور خبر داد .مهدی هاشمی که
 440روز از خروج مبهم وی از کش��ور میگذرد ،بر اس��اس
اعترافات دستگیرش��دگان حوادث فتن��ه  88در انتخابات
با پولش��ویی و سندس��ازی از بیتالمال هزینه میکرد .این
شاهکلید حوادث بعد از انتخابات که همواره در سایه پدرش
حاشیه امنیت داشت بارها مورد حمایت هاشمیرفسنجانی
قرار گرفت تا آنجا که هاش��می س��ال گذش��ته در تصریح
این حاش��یه امنیت به س��واالت دانش��جویان گفت :خیال
مه��دی از پروندههای��ش راحت راحت اس��ت .ام��ا با ورود
قوهقضائی��ه در کن��ار وزارت اطالعات ،همچن��ان موضوع
«مج��رم ب��ودن و نه متهم ب��ودن مهدی هاش��می» مورد
تأکید قرار گرفت .مهدی هاش��می که با دریافت وعدههای
اطمینانبخش از اطرافیان خود انگیزه سفر به ایران را پیدا
کرده است ،بزودی با هدف خاتمه به فشارها علیه خود وارد
کشور میشود و به گفته مقامات قضایی کشور ،دستگیر و
محاکمه خواهد ش��د .البته در جری��ان این پرونده حامیان
هاشمیرفس��نجانی در تالش��ند این موضوع را به حاشیه
سیاسی بکش��انند و آن را با چالشآفرینی و التهابزایی از
پیشانی توجه محافل سیاسی کشور بزدایند؛ تا آنجا که پرونده
جرم مهدی هاشمی تا حد اتهام عدول کند و از این مسیر،
سناریوی حذف اتهام از وی کلید زده شود .عباس جعفری
دولتآب��ادی با در نظر گرفتن همین موضوع بود که درباره
اخبار منتشره مبنی بر دستگیری مهدی هاشمی در صورت
ورود به ایران ،در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت :پرونده مهدی
هاشمی در دادسرای شهید مقدس مفتوح است و در صورت
مراجعت به ایران قطعا دستگیر و محاکمه خواهد شد .اشاره
دولتآبادی البته به خبر باز بودن پرونده مهدی هاشمی از
س��ال  73در وزارت اطالعات بود که از همان زمان (س��ا ل
 )73پرونده وی مبنی بر ارتباط با بیگانگان تشکیل شد که
اسناد و مدارکی نیز در این زمینه وجود دارد .البته این پرونده
ویترین
اعتراف تایم به قدرت منطقهای ایران
روزنامه کیهان در ش��ماره روز
گذش��ته خود در گزارشی به
نقل از از هفتهنامه تایم نوشت
که ایران قادر است همه سناریوهای منطقه را وتو کند .به
گزارش این روزنامه ،هفتهنامه آمریکایی تایم با تصریح بر
نف��وذ ایران در معادالت منطقهای و بویژه صحنه عراق به
دولت آمریکا توصیه کرد در منطقه خاورمیانه عملگراتر
باشد .این هفتهنامه با اش��اره به بازگشت نوری مالکی به
قدرت در عراق در بیان درسهای این رویداد نوشت :درس
اول این است که آمریکا نفوذ کمی در عرصه سیاسی عراق
دارد و درس دوم این اس��ت که ای��ران در عراق نفوذ دارد.
تایم با اش��اره به روابط تاریخی تهران و بغداد تصریح کرد:
ایران قادر است به نحو موثری یک نتیجه غیردلخواه را وتو
کند .این نشریه در عین حال مدعی شد که ایران نمیتواند
بهترین س��ناریوی موردنظر خود را به عراق تحمیل کند.
تایم با اش��اره به صحنه ع��راق و در اختیار گرفتن قدرت
از سوی مالکی نوش��ت :درس دیگر این است ،روندی که
در عراق پیش گرفته شده اس��ت در خاورمیانه نیز پیاده
شود ،ایجاد دولتی در عراق که سهامدارانش شامل طیف
وسیعی از اسالمگراهای ضدآمریکایی تا میانهروهای تحت
حمایت آمریکا هستند؛ با توجه به سیاست واشنگتن در
دیگر کشورهای منطقه شاید موجب تعجب برخی شود.
این هفتهنامه با بی��ان اینکه آمریکا از تعامل با گروههایی
مانند حم��اس و حزباهلل خ��ودداری میکند ،نوش��ت:
حم��اس و حزباهلل مانند متحدان ایران در عراق از طریق
صندوقهای رای ،حمایت کس��ب کردهان��د اما آمریکا به
خاطر ثبات عراق قبول کرده اس��ت که همه س��هامداران
در قدرت س��هیم ش��وند ،از همین روی در سالهای آتی
واشنگتن خود را برای تعمیم این عملگرایی که در عراق
نشان داده اس��ت به دیگر حوزههای درگیری در منطقه،
تحت فشار خواهد دید.
آمریکا نمیتواند مانع روابط دهلی -تهران باشد
روزنام��ه خبر در ش��ماره روز
دوش��نبه خود در گفتوگو با
بهرام امیراحمدیان ،کارشناس
آسیای میانه اهداف و زمینههای سفر اوباما به هند و تاثیر
آن بر ایران را بررسی کرد .به گزارش این روزنامه در زمینه
دستاوردها و چشماندازهای سفر اوباما بیان این نکته ضروری
اس��ت که در صورتی که هند بتواند از رهگذر س��فر اوباما،
حضور و نقش خود را افزایش دهد ،این مساله برای ایران نیز
فرصت خوبی خواهد بود که با کشوری منطقهای ،قدرتمند
و تاثیرگ��ذار در محیط پیرامونی و جهانی رابطهای نزدیک
برقرار کند .ایران میتواند به جای برگ پاکستان ،روابط خود
را با هندوستان تحکیم بخشد .لذا این بخش از سفر اوباما
به هندوستان میتواند برای دیگر کشورها نیز مثبت ارزیابی
شود .چون پیامدهای خوبی برای منطقه نیز میتواند داشته
باش��د .امیراحمدیان درباره تاثیر سفر اوباما در روابط ایران
و هند اظهار کرد :به نظر نمیرسد که هندوستان بخواهد
روابط خود را با ایران خدشهدار کند .هندوستان میتواند به
آمریکا این واقعیت را بقبوالند که رابطه هندوستان با آمریکا
نباید بر رابطه این کشور با ایران تاثیر بگذارد .هر چند ممکن
است البیهایی این مساله را تحت تاثیر قرار دهند اما هند

تحت تاثیر برخی کشورها و اعمال نفوذهایی که در آن زمان
از سوی عوامل قدرت صورت گرفت نتیجهای نداشت اما با
گذشت سالهای متمادی از مفتوح بودن این پرونده و محرز
شدن برخی دخالتهای وی در مسائل انتخابات اخیر ،جای
هیچگونه مماشات در جریان این پرونده نمیماند و سخنان
دادستان تهران نیز موید این نکته است که به هیچ بهانهای
نباید در محاکمه مهدی هاش��می کوتاهی شود .جعفری
دولتآبادی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره موضوع
ممنوعیت مرخصی به زندانیان فتنهگر گفت :یکی از وظایف
دستگاه قضایی اصالح مجرمان است .این یک اصل مترقی
است که صرف محکومیت ،راهگشا نیست .افراد هنگامی که
جرم مرتکب میشوند ممکن است دچار اشتباه شده باشند
و اظهار ندامت و پشیمانی کنند ،بنابراین ما نباید راه اصالح
را مسدود کنیم .جعفری دولتآبادی تصریح کرد :سیاست
دادس��تانی تهران درباره اعطای مرخصی بر اساس قوانین و
دستورالعملهای قوهقضائیه و بر این مبناست که زندانیانی
كه درخواست مرخصیکنند ،رفتارشان بررسی میشود .ما
برای اینکه اقدامات اصالحی را به نتیجه برسانیم باید رفتار
متهمان را بررس��ی کنیم .به طور مث��ال آیا به تعهدی که
دادهاند عمل کردهاند؟ زمانی که احراز شود فردی یا افرادی
به چرخه اصالح بازگشتهاند و بیانکنند که این مسیر اشتباه
بوده اس��ت ،دادس��تان میتواند به آنها کمک کند و در این
مسیر بیشتر گام بردارند .بنابراین مرخصی به زندانیان بویژه
محکومان امنیتی بویژه افرادی که در مسیر ندامت و اصالح
قرار گرفتهاند ،نه تنها مغایر با قوانین نیست ،بلکه سیاستی
است که میتواند متهمان را از جریان فتنه و ضدانقالب جدا
کند .دادستان تهران خاطرنشان کرد :در حال حاضر از برخی
زندانیان به عنوان ابزاری برای مقابله با جمهوری اس�لامی
اس��تفاده میش��ود و ما میتوانیم با جدا کردن این بدنه از
جریان فتنه ،طرح آنها را خنثی کنیم .اگرچه ممکن اس��ت
در تشخیص مصداقها اشتباهاتی رخ دهد اما به کسانی که
مرخصی دادهایم به محض اینکه برخالف تعهداتشان عمل
کنند مرخصی آنها لغو خواهد شد.
سیاست خارجی مستقلی دارد .هندوستان همیشه خریدار
گاز ایران بوده و همین مساله میتواند زمینههای همکاری
میان دو طرف را گسترش دهد .توسعه نفوذ و قدرت ما در
منطقه ارتباط مستقیمی با قدرتی به نام هند دارد و ایران
باید به گس��ترش ابعاد روابط خود با این کشور بیندیشد.
همین مس��اله میتواند فرصتهای زیادی از جمله ارتقای
جایگاه ایران در منطقه آسیا را به همراه داشته باشد .بویژه
آنکه اقیانوس هند از یکسو به شرق آفریقا متصل است و
از طرف دیگر کریدور حمل و نقل شمال و جنوب است که
یک سر آن روسیه و هندوستان است .در صورتی که ایران
بتواند این راهها را توسعه دهد ،گام مهمی در عرصه سیاست
خارجی برداشته است.
سناریویچهارضلعیفتنهگران
روزنامه جوان در گزارشی که در شماره
گذشته خود منتش��ر کرد ،به ترفندها
و موضعگیریه��ای مختلف حامیان و
عوامل فتنه پرداخت .به گزارش جوان
این جریان در یک سناریوی چهارضلعی
انواع روشها را برای بازگشت به قدرت
امتحان میکند .اما حال که پس از یکسال و اندی حباب
فتنه در فضای جامعه ترکیده و دیگر حتی اثری از آن هم
یافت نمیش��ود این جریان سعی میکند با انواع ترفندها
خود را از اتهام تبرئه و بار دیگر مش��روعیت ساقط شده از
خود را به دلیل رفتار ساختارشکنانه بازیابی کند .بر اساس
این گزارش سناریوی اول «ابهامزایی در اسناد و اتهامات»
اس��ت .آنان تالش میکنند با ابهامزایی و غبارآلود کردن
فضا و همچنین جابهجا کردن جای ش��اکی و متشاکی از
فراگیر شدن مطالبه مردمی علیه خود بکاهند و با موضع
حق به جانب رقی��ب را در جایگاه متهم قرار دهند .یکی
از مصداقهای این جنجالس��ازی بر سر افشاگری یکی از
مس��ؤوالن اطالعاتی کشور بود که به جای پاسخ دادن به
ش��بهات وارده سعی کردند با هوچیگری اتهام را از خود
دور س��اخته و با شکایت از وی چهره مظلومی از خود به
نمایش بگذارند .در سناریوی دو م یعنی «فروریختن فاصله
با بخشی از اصولگرایان» ،سیاست «همگرایی بین عقالی
اصولگ��را و اصالحطلب» که طی چند روز قبل مطرح و بر
آن دامنزده شد در این فاز قابل ارزیابی است .در سناریوی
سوم با عنوان «نزدیکی به گروههای مرجع در جامعه» که
توسط اتاق فکر این جریان طراحی و به مرحله اجرا درآمد
نزدیکی به برخی گروههای مرجع در جامعه اس��ت که از
نمونههای آن میتوان به مراجع معظم تقلید و روحانیون
بلندمرتبه اش��اره کرد .این عده س��عی دارند با استفاده از
چهرههای نفوذی ویژه به بیوت برخی مراجع نزدیک شده
و با دادن اطالعات یکس��ویه به آنان بهرهبرداری الزم را از
این موضوع ببرند و در سناریوی چهار م با موضوع «تمسک
به نقاب امام و منش��ور برادری» در سالروز صدور منشور
برادری امام(ره) بهانه خوبی بهدس��ت این افراد افتاده تا با
مطرح کردن این منش��ور و تک��رار این جمله که امام(ره)
با حذف یک جناح و اس��تقرار تکصدایی در نظام مخالف
بودند جای پایی برای آینده سیاسی خود رقم بزنند .اینان
میخواهند راه امام(ره) را جواز مشروعیت خود قرار دهند
اما این توضیح را نمیدهند که امام(ره) جناحهای داخلی
نظام و وفاداران به اصول آن را دعوت به وحدت میکرد و
از اختالف بر حذر میداشتند.
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توضیحاترئیسجمهوربهنمایندگاندربارهچگونگیاجرایقانونهدفمندی

هدفمندیحذفیارانههانیست

ثمان�ه اکوان :با واریز ش��دن یارانههای نقدی به حس��اب
خانوارهای  30اس��تان کش��ور و پایان یافتن مرحله اول
پرداخت یارانه نقدی،نمایندگان مجلس به دنبال جزئیات
بیشتری از نحوه اجرای هدفمندی یارانهها هستند .جلسه
یکشنبهشب  150نفر از نمایندگان مجلس با رئیسجمهور
و وزرای دولت که همزمان با بررس��ی برنامه پنجم توسعه
در صحن علنی مجلس برگزار ش��د نیز با توجه به فضای
ش��کل گرفته درباره چگونگی اجرای هدفمندی یارانهها،
بیش��تر به بررس��ی راهکارهای دولت برای اجرای درست
و بهن��گام این قانون مهم اقتصادی گذش��ت .اگر تاکنون
در جلس��ات مشترک دولت و مجلس نمایندگان مختلف
و روسای کمیسیونها به بحث درباره مطالب موردنظر خود
و موضوعات جلس��ه میپرداختند به دلیل اهمیت بحث
یارانهها و س��واالتی که نمایندگان از رئیسجمهور درباره
چگونگی اجرای قانون هدفمندی داشتند ،این جلس ه تنها
با س��خنرانی رئیس مجلس و گزارش او از نحوه رسیدگی
به برنامه پنجم توس��عه و توضیحات رئیسجمهور درباره
توگوهای خود
هدفمندی همراه شد .نمایندگان که در گف 
با رس��انهها نیز از وجود برخی نگرانیها و دغدغههایشان
درب��اره چگونگی اجرای قانون هدفمن��دی یارانهها گفته
بودند ،با صحبتهای یکشنبهشب رئیسجمهور آرامشی
یافتهاند و همانطور که محسن کوهکن ،عضو هیاترئیسه
مجلس بیان کرده است با وجود اینکه رئیسجمهور درباره
نحوه قیمتگذاری کاالها و خدمات بعد از اجرای هدفمند
کردن یارانهها صحبتی به میان نیاورده و تنها به محرمانه
بودن این آمارها اش��اره کرده اس��ت،نمایندگان با استماع
صحبته��ای وی درباره سیاس��تهای جبرانی در بحث
اج��رای قانون یارانهها ،بر ض��رورت همکاری و همدلی 2
قوه برای اجرای ای��ن طرح مهم اقتصادی تاکید کردهاند.
دکتر احمدینژاد همچنین در این نشست به بحث تفاوت
هدفمندی یارانهها و حذف آنها پرداخته اس��ت .بحثی که
گرچه قبل از این بارها و بارها توسط رئیسجمهور مطرح
ش��ده و درباره آن توضیح داده شده است اما اصرار برخی

مخالفان هدفمندکردن یارانهها ب��ه خواندن این طرح به
نام «طرح حذف یارانهها» رئیسجمهور را بر آن داش��ت
تا بار دیگر از چگونگ��ی «هدفمند کردن» یارانهها بگوید
و ب��ا رد ادعای برخی که خود ب��ه دنبال طرحهایی چون
تعدیل اقتصادی و حذف یارانهها بودند ،تاکید کند طرحی
که توسط دولت دهم در حال اجراست ،هدفمندی یارانهها
ب��ه معنای پرداخت یارانه نقدی به اقش��ار هدف و اجرای
سیاس��تهای کمکی مالی برای اصناف و تولیدکنندگان
اس��ت .حس��ین س��بحانینیا،نماینده مردم نیشابور در
توگو با ایس��نا به این بخش از سخنان
خانه ملت ،در گف 
رئیسجمهور اش��اره کرد و گفت :آقای احمدینژاد گفت
که زمانی در گذشته بحث حذف یارانهها مطرح بوده اما ما
به جای حذف یارانهها به دنبال هدفمند کردن آن و توزیع
هدفمند آن هستیم و طبیعتا این کار مهم و سنگینی است،
لذا دقتهایی برای عملیاتی ش��دن این قانون نیاز است و
همه اینها ش��رایط مهمی را نش��ان میده��د که دولت و
مجلس باید در این باره با هم همفکری و همکاری کنند.
وي اضافه کرد :به گفته رئیسجمهور ،دولت و مجلس باید
مشترکا کار کنند تا این قانون به نحو خوبی عملیاتی شود،
چرا که اگر مرحله اول اجرای قانون به خوبی انجام ش��ود
مراحل بعدی راحتتر خواهد بود .همچنین ایشان اشاره
کرد که برای برخی موارد که احیانا ممکن است پیش بیاید
ی کاالها یا حاملهای انرژی ،برخی ریزهکاریها
مثل گران 
و پیشبینیهایی انجام شده تا با چالش خاصی در اینباره
مواجه نشویم .برنامه پنجم توس��عه و روند بررسی آن در
مجلس نیز موردی بود که علی الریجانی به آن اشاره کرد.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با تقدیر از تعامل خوب
دولت و مجلس در بررسی برنامه پنجم توسعه بیان کرد:
تا اینجای کار که حدود  100ماده مورد بررسی قرار گرفته
هماهنگی خوبی بین دولت و مجلس انجام شده است ،البته
منهای  3 ،2مورد اختالفی که ایشان ابراز امیدواری کرد با
هماهنگی  2قوه رفع و رجوع شود ،باقی موارد با هماهنگی
مشترک مجلس و دولت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

تأکید روسیه ،چین و آمریکا بر حل موضوع هستهای ایران از راه دیپلماتیک

تاکتیک کهنه 5+1در آستانه مذاکره

گ�روه سیاس�ی :وزرای خارجه روس��یه ،هند و چین
در نشس��تی س��هجانبه اعالم کردند حق ایران را برای
بهرهبرداری از انرژی هس��تهای برای مقاصد صلحآمیز
به رس��میت میشناس��ند .به گزارش ریانووستی ،در
این نشس��ت که در شهر «ووهان» چین برگزار شد 3
کش��ور اعالم کردند که حق ایران را برای بهرهبرداری
صلحآمیز از انرژی اتمی میپذیرند اما تهران باید جامعه
بینالمل��ل را درباره ماهیت کامال صلحآمیز برنامههای
خ��ود در این زمینه قان��ع کند« .س��رگئی الوروف»،
«س��امان اهلی ماالیاخی کریش��نا» و«یان جیه چی»
وزیران خارجه روسیه ،هند و چین در بیانیه مشترک
خود تاکید کردند که راهی غیر از حل مس��المتآمیز
مس��اله هس��تهای ایران وجود ندارد و این مساله باید
از راه گفتوگو حل ش��ود .البته روس��یه و چین تنها
کش��ورهای عضو  5+1نبودند که روز گذش��ته بر حق
ایران بر استفاده صلحآمیز هستهای تاکید کردند ،چه
آنکه «رابرت گیتس» وزیر دفاع آمریکا نیز روز گذشته
اظهار کرد ،کش��ورش قصد دارد در مناس��بات خود با
ایران از خطمش��ی دیپلماتیک پیروی کند .به گزارش
رویت��رز ،گیتس با بیان این مطل��ب افزود« :من با این
نکته که تهدید واقعی به دخالت نظامی میتواند ایران را
به قطع فعالیت هستهای خود وادار کند ،موافق نیستم».
این اظهارات گیتس در پاسخ به سخنان چندی پیش
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی است
که اعالم کرده بود« :آمریکا باید بپذیرد که سیاس��ت
تحریمهای اقتصادی علیه ایران بیثمر اس��ت و فقط
تهدی��د واقعی اس��تفاده از نیروی نظام��ی ،جمهوری

اسالمی را وادار خواهد کرد تا از ساختن سالح هستهای
دس��ت بردارد» .البته تاکید همزمان آمریکا ،روسیه و
چین بر حل موضوع هسستهای ایران از راه دیپلماتیک
در حالی صورت میپذیرد که مذاکرات آتی جمهوری
اسالمی و  14 ،5+1آذرماه برگزار خواهد شد؛ مذاکراتی
که کشورهای  5+1میکوشند محوریت آن را با موضوع
هستهای ایران پیوند بزنند .در همین راستا رسانههای
خبری از جمله روزنامه فایننشال تایمز چندی پیش به
نقل از دیپلماته��ای اروپایی از تدوین طرح جدیدی
توس��ط  5+1خبر دادند که بر اس��اس این طرح ،اروپا
برای تولید س��وخت راکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه
بوشهر اعالم آمادگی میکند.
هر چند این رس��انهها درباره «زمان» ارائه این طرح
سخنی به میان نیاوردند ولی احتماال  5+1در نظر دارد
ایده جدید خود را در مذاکرات آتی با ایران که قرار است
 14آذرماه برگزار ش��ود ،مطرح کرده و اینگونه موضوع
مذاکرات را به بحث هستهای ایران مرتبط کند؛ موضوعی
که همواره در آستانه مذاکرات هستهای انجام میشود و
البته در شرایط حاضر مورد پذیرش جمهوری اسالمی
نیس��ت .مس��ؤوالن ایرانی معتقدند هرگون��ه مذاکرات
هستهای باید بر مبنای بیانیه تهران و در قالب گروه وین
صورت پذیرد .بر همین اس��اس اس��ت که پس از اعالم
آمادگ��ی  5+1برای از س��رگیری گفتوگوها ،تهران در
چند نوبت محوریت گفتوگوهای آت��ی با  5+1را نامه
 15تیر سعید جلیلی عنوان کرد .بر اساس این نامه حل
و فصل چالشهای جهانی محور مذاکرات ایران با 5+1
خواهد بود.

عکسنوشت

آيا تغيير رنگ پرچم ايران در نشست خبري محسن رضايي هم با هدف خاصي صورت گرفته است؟

سایه روشن
واکنش خواهر ندا آقاسلطان
به دروغگویی علینژاد

دروغهای جریان ضدانقالب درباره مرگ مشکوک
«ندا آقاس��لطان» در جریان آشوبهای خیابانی سال
گذشته ،صدای خانواده آن مرحوم را هم درآورده است.
پس از انتش��ار خبر ساخته شدن یک فیلم سینمایی
درباره مرگ خانم آقاسلطان ،مسیح علینژاد در مطلبی
که در وبالگ شخصی خود منتشر کرد ،مدعی مصاحبه
با مادر ندا ش��د و به نق��ل از وی اعالم کرد که در این
زمینه فقط سکوت میکند .به دنبال انتشار این مطلب
در وبالگ ای��ن خبرنگار فراری« ،هدی آقاس��لطان»
خواهر مرحوم ندا آقاس��لطان واکنش تندی نسبت به
آن نش��ان داد و به افشای دروغ او پرداخت .خواهر ندا
خطاب به این خبرنگار سابق نشریات اصالحطلب که
اکنون س��اکن انگلستان اس��ت ،گفته :خانم علینژاد!
مامان من به هیچ عنوان روی این مس��اله (فیلمی که
گفته شد یک هنرپیشه نقش ندا را بازی خواهد کرد)
واکنشی نداشته و هر چه ش��ما اصرار کردید او گفت
شما حتی اجازه ندارید بنویسید که مامان من سکوت
کرده! چون سکوت هم نوعی واکنش است و مامان هم
نمیخواستند واکنش معلومی داشته باشند .شما هم
قول دادید که اسمی از مادر من نیاورید و حتی چیزی
ی متاسفانه شما داستانسرایی
از سکوت ننویس��ید ،ول 
کردی��د .به گزارش ش��بکه ای��ران ،هدی آقاس��لطان
همچنین با افشای دروغپردازی مسیح علینژاد درباره
ارتباط با خانواده ندا ،وی را به تالش برای کسب شهرت
متهم کرده و نوشته است :همه جا میگویید که هدی
ب��ه من ایمیل زده اما در تلفن روز جمعه از مامان من،
ایمیل مرا میخواهید .لطفا ما را راحت بگذارید ،این راه
ی برای مشهور شدن نیست!
درست 

ادامه تحرکات ضدایرانی
خبرنگار کشف حجاب کرده

فریبا داوودیمهاجر در تازهترین تحرکات ضدایرانی
خود اقدام به برپایی کارگاههای آموزشی با هدف براندازی
نرم برای اقشار گوناگون در ایران کرده است .به گزارش
تابن��اک ،فریبا داوودیمهاجر که ب��ه تازگی در آمریکا
به صورت زنده کش��ف حجاب ک��رده ،در کارنامه خود
همکاری با مرکز تحقیقاتی و آموزشی جامع مدنی ایران،
صندوق اعانه ملی برای دموکراسی( ،)NEDعضویت در
خانه آزادی وابسته به سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
(سیا) ،همکاری با رسانههای فارسیزبان خارج از کشور
و وابسته به بنیاد ایفوس ،رسانههای وابسته به سازمان
اطالعات هلند و ...را دارد .وي چندی پیش متواری شده
است .پناهندگی محمد مصطفایی ،وکیل خودخوانده
سکینه محمدیآشتیانی (محکوم به مرگ به جرم قتل
و زنا) و ادعاهای کذب هوتنکیا ،وکیل دیگر س��کینه
آش��تیانی که چندی اس��ت خوراک رسانههای بیگانه
را فراهم آورده ،ناش��ی از ارتباط با وی اس��ت که بنا بر
شنیدهها در چند ماه اخیر ،ارتباطگیریهای گسترده
فریبا داوودیمهاجر با همجنسان خود از میان وکالی
جوان دادگستری نیز رو به افزایش است.

کشف  500جليقه ضدگلوله در ايران

کش��ف  500جليقه ضدگلوله در سنندج موجب
حيرت مقامات امنيتي ش��ده است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،ماموران پليس آگاهي کردستان در بازرسي
از يکدستگاه نيسان موفق به کشف و ضبط  500عدد
جليقه ضدگلوله از يک باند قاچاق در اطراف سنندج
شدند .جليقههاي مکشوفه از جنس کالس  3و داراي
رنگ لجني اس��ت که داراي برگه تاييد ناتو هس��تند.
جليقههاي يادشده عالوه بر پوشش سر و سينه ،کتف
و گردن و قسمت هايي از پايين بدن را نيز ميپوشاند.

جدیدترینبرنامهفتنهگران
برای دانشگاهها

برخی از تشکلهای غیرقانونی دانشجویی وابسته به
جریانفتنهطیدستورالعملیتالشدارندبهگردهمایی
قومیتی بپردازند .در راس��تای برنامهریزیهای فعاالن
احزاب و گروههای سیاس��ی و تشکلهای دانشجویی
اصالحطلب در حمایت از گروههای قومگرا و استفاده از
پتانسیل طرفداران این گروهها در نیل به اهداف خود،
به تازگی انجمن اسالمی غیرقانونی یکی از دانشگاههای
تهران قصد دارد گردهمایی جداگانه برای دانشجویان
آذری و عربزبان این دانشگاه برگزار کند .برنامهریزان
این گردهمایی در اقدامی هدفمند قصد دارند با تقویت
روح قومیتگرایی در دانشجویان به زعم خود اقدام به
افزایش ظرفیت سیاسی خود در دانشگاه کنند.

تالش موسوی برای ارتباطگیری
بیشتر با خارج از کشور

اخب��ار دریافتی از رادیکالتر ش��دن میرحس��ین
موسوی حکایت دارد .به گزارش«جوان آنالین» ،شنیده
ش��ده که پس از تالش جریان اصالحات به محوریت
خاتمی برای جدایی فعالیت خود از میرحسین موسوی
و مهدی کروبی ،موسوی با توجه به قطع ارتباط خود
با بدنه اصالحطلبان و س��ران آن رادیکالتر از گذشته
شده و نسبت به سرمایهگذاریهای داخلی ناامید شده
اس��ت .در همین باره شنیده شده که موسوی درصدد
ارتباطگیریهای بیشتر با خارج از کشور بوده و در زمینه
فعال کردن برخی لینکها در برخی کشورهای عربی
و غربی اقدام کرده اس��ت .پیش از این نیز میرحسین
موس��وی بر اس��اس دیدگاه متوهمانه خ��ود تصریح
کرده بود که تحریمها بزودی بر کش��ور اثر گذاشته و
در آیندهای نزدیک کشور به سمت درگیری نظامی با
غرب کشیده خواهد شد! گفته میشود در این جلسات
موسوی خود را منجی کش��ور در آینده اعالم کرده و
بر آلترناتیو بودن خود تاکید کرده است .گفتنی است
زاویه گرفتن موس��وی از مبانی اصیل انقالب با اتخاذ
مواضعی همچون محکومیت اعدام عناصر ضدانقالب از
س��وی وی ،خداجو خواندن مسببان هتک حرمت به
روز عاش��ورا ،درهم نور دیدن مرز خودی و غیرخودی
و ...آغاز شده و هماینک با تصریح بر اینکه فرقه سبز در
بستر تهدیدات موجود آلترناتیو مناسبی برای همکاری
با غرب است ،ادامه دارد.

