دفاعي
وزير دفاع :دست غرب در
حوادث تروریستی اخير مشخص است

ایس�نا :س��ردار احمد وحیدی ،وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح با اشاره به ترور استادان دانشگاه شهید
بهشتی،تصریحکرد:رژیمصهیونیستیوکشورهایغربی
که میخواهند جمهوری اسالمی ایران را از دستیابی به
توانمندیهای علمی باز دارند ،قصد دارند با انجام چنین
اقداماتی در دل دانشمندان ایرانی رعب ایجاد کنند که
حتما هم ناموفق خواهند بود .سردار وحیدی در دانشگاه
شهید بهشتی با بیان اینکه پشت پرده این ترور کامال
مش��خص است ،گفت :رژیم صهیونیستی و کشورهای
غرب با همه توان میخواهند جمهوری اس�لامی ایران
ی علمی و تکنولوژی باز دارند
را از دستیابی به توانمند 
و فکر میکنند به این ترتی��ب میتوانند رعبی در دل
دانش��مندان و علمای ما ایجاد کنند که حتما ناموفق
خواهن��د بود .وی درباره محکوم نش��دن این حادثه از
س��وی کش��ورهای غربی گفت :ماهیت اینها در دوران
اخیر کامال مشخص ش��ده است ،البته کسانی که این
حادثه را محکوم نکنند بیتردید خودشان شریک ماجرا
قلمداد میشوند .وحیدی ادامه داد :کسانی که از مبارزه
با تروریس��م دم میزنند و تروریسم به این آشکاری که
استاد دانش��گاهی به همراه همسرش مورد هدف قرار
میگیرد را محکوم نمیکنند ،این طبیعتا نشاندهنده
ضعف منطقهای خودساخته آنهاست و این وضع آنها را
برای جهانیان عریانتر میکند .وی افزود :اشتباه دشمن
همین است که فکر میکنند با از بین بردن یکی ،دو نفر
از دانشمندان ما خواهند توانست ما و مسیر رشد علمی
ما را متوقف کنند و البته مسؤوالن امنیتی هم برای این
امر تدابیری خواهند اندیشید.

تفکربسیجی
مشکالت مسکن کشور را حل میکند

س سازمان بسیج
فارس :س��ردار محمدرضا نقدی ،رئی 
مس��تضعفین تفکر بس��یجی را زمینهساز حل معضل
مسکن دانست و تصریح کرد که در بحث مسکن با این
تفکر و استفاده از اقشار مختلف بسیج میتوان بسیاری
از مش��کالت را حل کرد .س��ردار نقدی که در همایش
کارگروههای عمران بسیج مهندسین سخن میگفت،
اظهار کرد :بسیجیان افرادی هستند که نه دنبال قدرتند
و نه دنبال ثروت و ما از بسیج مهندسین خواستیم وارد
گروههای تخصصی ش��وند تا بتوانند گرهگشایی کنند.
نقدی با اشاره به توانایی مهندسین رشتههای مختلف
گفت :ما در صورت تکامل آمادگی داریم که گروههای
تخصصی بسیج مهندسین را به سازمان تبدیل کنیم
و بس��یج مهندس��ین به عنوان یک ابرس��ازمان آنها را
مدیریت کند .وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای بسیج
مهندسین عمران خاطرنش��ان کرد :بسیج مهندسین
عم��ران اقدامات خوبی را در دفاع مق��دس انجام داده
ام��ا تعریفی برای ادامه این راه بعد از جنگ نداش��ت و
مدیریت وقت اجرایی کش��ور هم اعتقادی به فرهنگ
بسیج در کارها نداشت ولی حاال بعد از گذشت سالها
از دف��اع مقدس ،میخواهیم این فرهنگ را احیا کنیم.
نقدی در پايان خاطرنشان کرد :در حال حاضر بسیاری
از گروههای فشار در حال تاثیرگذاری بر مدیران اجرایی
و اقتصادی هس��تند تا منافع خود را افزایش دهند در
حالیکه بسیج هیچگاه به دنبال این کار نبوده است.

اخبار

همکاری با دستگاههای امنیتی
برای حفاظت از نخبگان

فارس :کامران دانش��جو ،وزیر علوم در حاشیه برگزاری
مراسم سومین روز شهادت استاد شهریاری تصریح کرد:
اگر دستگاههای امنیتی خواستار همکاری وزارت علوم
برای حفظ امنیت نخبگان باش��ند ،همکاری خواهیم
داش��ت تا بتوانند بهتر از گذشته وظیفه خود را انجام
دهند .دانش��جو در جمع خبرنگاران گفت :ما به خشم
مقدس خود در جهاد علمی تبلور و عینيت میبخشیم و
دانشگاهیان کشورمان این راه را با انگیزه بیشتری دنبال
خواهند ک��رد .وی افزود :س��لطهگران با دیدگاهفکری
ل مینگرند اما در
و ماتریالیس��تی خودشان به مس��ائ 
دانشگاههای کشورمان علم توامان با ایمان و علم توامان
با دین مطرح است .دانشجو با بیان اینکه دانشگاههای
کش��ورمان دارای عالمان ملکوتی هستند ،خاطرنشان
کرد :دانش��گاههای ایران اس�لامی منتظر و سرباز امام
زمان(ع��ج) تحوی��ل جامعه میدهند و امثال ش��هید
شهریاری و شهید زنده فریدون عباسی در دانشگاههای
ما حض��ور دارند که مقام معظم رهبری این اس��تادان
را فرمانده��ان نام مینهند .وزیر عل��وم درباره وضعیت
محافظت نخبگان کشور گفت :من به عنوان خدمتگزار
در عرص��ه علم وظیفه جهاد علمی دارم و وظیفه ما در
دانشگاهها جهاد علمی است.

اعمالفیلترهایمحکمتربرای
جلوگیریازجاسوسیبازرسانهستهای

ایسنا :رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر تداوم بازرسیها از
تاسیسات هستهای کشورمان توسط آژانس ،خاطرنشان
کرد :برای جلوگیری از برخی مس��ائل نظیر بحثهای
جاسوس��ی ،فیلترهای محکمی برای بازرس��ان اعمال
میشود .عالءالدین بروجردی با اشاره به برخی مباحث
مطرح ش��ده درباره جاس��وس بودن بعضی از بازرسان
آژانس و در پاسخ به این پرسش که آیا این مساله تاثیری
بر روند بازرس��یها از تاسیسات هستهای ایران خواهد
داشت یا خیر؟ اظهار کرد :بحث جاسوس بودن برخی
از بازرس��ان موضوع جدیدی نیست و ما چندی پیش
نیز  2تن از این بازرسان را به لحاظ مطالعه سوابقشان
قبول نکردی��م .وی اضافه کرد :چندین نوبت تخلف از
س��وی بازرس��ان صورت گرفته و از نظر ایران نیز این
مساله ،مساله مهمی است و با توجه به حوادثی که اخیرا
اتفاق افتاده و رویکرد وحشیانه و ضدحقوق بشری که
توسط سرویسهای اطالعاتی آمریکا ،انگلستان و رژیم
صهیونیستی اتخاذ شده است از این پس دقت بیشتری
درباره انتخاب بازرس��ان اعمال میشود .بروجردی این
مساله را مورد تاکید قرار داد که جمهوری اسالمی ایران
به عنوان عضو پادمان ،بازرسیها را تداوم میبخشد اما
فیلترهای محکمتری برای بازرسان اعمال میکند.
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مجلسباکاهشتعداد وزارتخانهها دربرنامهپنجم موافقتکرد

مهلت 2ساله برای ادغام 4وزارتخانه

وطن امروز شماره 559

سرلشکرعطاءاهللصالحی:

ارتش با هرفتنه ای برخورد قاطع خواهد کرد

سایه روشن
شهادت يکي از سربازان گمنام
(عج)
امام زمان

«يعقوب حاتمي» از سربازان گمنام امام زمان(عج)
ک��ه در يک��ي از عملياتهاي گروهک تروريس��تي
منافقين در سال  1386مجروح شده بود ،صبح ديروز
در بيمارستان آتيه تهران به شهادت رسيد .به گزارش
تابناک،يعقوبحاتميدردرگيريبانيروهايگروهک
منافقين در اتوبان يادگار امام تهران ،از ناحيه سر مورد
اصابت گلوله ق��رار گرفته بود .بنابر اين گزارش ،وي
ب��ه دليل وجود لکههاي خوني در ناحيه س��ر3 ،ماه
اخي��ر را در بيمارس��تان آتيه بس��تري و زير درمان
قرار داشت.

اهداف غرب در ترور دکتر شهریاری

ثمانه اکوان :نمایندگان در بررسی برنامه پنجم توسعه با موادی
روبهرو ش��دند که به دلیل اختالف نظر زیاد درباره چگونگی
تصویب آنها یا مغایرتش��ان با برخی اصول قانون اساس��ی،
آنها را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه اما با برگزاری جلسات
متعدد در نهایت با اصالح تعدادی از این مواد نظر نهایی خود
را به صحن علنی مجلس فرستاد و نمایندگان نیز بار دیگر با
بحثهای کارشناس��ی زیاد این مواد را از تصویب گذراندند.
یکی از مهمترین مواد برنامه پنجم توس��عه که برای بررسی
بیشتر به کمیسیون تلفیق سپرده شد،کاهش حجم دولت با
ادغام برخی وزارتخانهها بود که بر اساس تصمیم کمیسیون
تلفیق در برنامه پنجم توسعه باید تعداد 21وزارتخانه دولتی
ب��ه  17کاهش یابد .ب��ا این حال چگونگی انتخ��اب وزیر و
همچنین تصمیمگیری مجلس درباره وزارتخانههایی که باید
ادغام ش��وند،سواالت و ابهاماتی را برای نمایندگان به وجود
آورده بود که برای برطرف کردن این ابهامات ماده  55الیحه
برنامه به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد .نمایندگان گرچه
در همان مصوبه نیز مشخص نکرده بودند دولت چگونه باید
نظر مجلس راجع به ادغامها را نیز جویا ش��ود اما در بررسی
دوب��اره نیز با تاکید بر حذف  4وزارتخان��ه و یا ادغام آنها در
وزارتخانههای دیگر،باز هم مشخص نکردند نقش مجلس در
تصمیمگیری راجع به تغییر وزارتخانهها چیست و تنها مسائل
مربوط به حق رای اعتماد نمایندگان به وزرای جدید محفوظ
مانده است .نمایندگان همچنین در این مصوبه که با موافقت
 147نماینده از مجموع  210نماینده حاضر در جلسه علنی
روز گذشته مجلس به تصویب رسید،اولتیماتومی  2ساله به
دولت دادند تا به کاهش تعداد وزارتخانهها بپردازد و بر اساس
مصوبه مجلس ،دولت مكلف شد كه يك يا چند وزارتخانه را
به نحوي در وزارتخانههاي ديگر اقدام كند كه تا پايان س��ال
دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از  21وزارتخانه به  17وزارتخانه
كاه��ش يابد .نمایندگان اما با تصویب همین ماده نیز باز به
انتق��اد از مفاد آن پرداختند و با اعتقاد به اینکه دولت نباید
به تنهایی تصمیمگیر درباره وزارتخانههای حذف شده باشد،
واگذاری انتخاب وزارتخانههایی که قرار اس��ت ادغام ش��وند
به دولت را مغایر قانون اساس��ی دانستند .اما رئیس مجلس
در این ماده تناقضی با قانون اساس��ی ندید و این مصوبه به
جمع مواد تصویب شده الیحه برنامه پنجم توسعه پیوست .با
تصویب این ماده از الیحه برنامه پنجم،گمانهزنی نمایندگان
راجع به وزارتخانههایی که قرار است تا  2سال آینده در هم
ادغام شوند نیز آغاز شد .برخی از نمایندگان ،وزارت آموزش
و پ��رورش و وزارت عل��وم را  2وزارتخانهای عنوان کردند که
احتمال ادغامشان با یکدیگر بیش از دیگر وزارتخانههاست و
برخی دیگر از نمایندگان وزارت بازرگانی و صنایع و معادن را
نیز از جمله وزارتخانههایی دانستند که ممکن است در دولت
مقدمات ادغامشان فراهم شده باشد .با تصویب ماده  55قانون
برنامه پنجم توسعه اما باید منتظر نظر نهایی و کارشناسی
دولت برای حذف  4وزارتخانه و ادغامشان در وزارتخانههای
دیگر باشیم و نمیتوان مشخص کرد این گمانهزنیها تا چه
حد به واقعیت تبدیل خواهد شد.

قانونهدفمندکردنیارانههاتغییرنمییابد
یکی از مواد جنجالی که از پیشنهادات نمایندگان برای
الحاق به برنامه پنجم توس��عه بود،هزینه کردن درصدی از
درآمدهای حاص��ل از هدفمندی یارانهها برای مبارزه با فقر
بود.در همان ابتدای مطرح شدن این بحث نیز نمایندگان،
مخال��ف ایجاد تغییر در قانون هدفمن��دی و محدود کردن
دولت در اجرای برنامههای��ش در هدفمندی یارانهها بودند
اما در همان جلس��ات ابتدایی بررسی برنامه ،مجلس بدون
توجه به برنامههای دولت در اجرای این قانون مهم اقتصادی
آن را مل��زم به هزینه کردن بخش��ی از درآمدهای حاصل از
هدفمندی یارانهها در بخش س�لامت و بهداشت کردند .با
این حال بررسی ماده  43الیحه برنامه پنجم که مقرر کرده
بود بخشی از درآمدهای ناشی از هدفمندکردن یارانهها برای
کاهش فقر هزینه ش��ود با مخالفت مجلس از دس��تور کار
نمایندگان خارج شد.
شرایط تعیین بار مالی برای دولت در برنامه
یک��ی دیگ��ر از مصوب��ات روز گذش��ته مجلس ش��رط
نمایندگان برای اجرا نکردن بخش��نامهها و مصوبات توسط
دولت بود که بر این اس��اس مقرر ش��د اجرايبخشنامهها و
مصوبات منوط به محاسبه بار مالي آن در بودجه كل كشور يا
بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق ذيربط باشد و در صورتی
که در بودجههای س��االنه بار مالی ناش��ی از اجرای قوانین
دیده نش��ود،دولت میتواند آنها را اجرا نکند .بر اين اساس
همه تصويبنامهها ،بخشنامهها ،دستورالعملها و همچنين
تصميمات و مصوبات جلسه هياتهاي امنا و دیگر مقامات و
مراجع اجرايي به استثنای احكام محاكم قضايي كه متضمن
ب��ار مالي براي صندوقهاي بازنشس��تگي يا دس��تگاههاي
اجرايي و دولت باش��د در صورتي قابل اجراست كه بار مالي
ناش��ي از آن قبال محاس��به و در قوانين بودجه كل كشور يا
ق ذيربط تامين اعتبار شده
بودجه ساالنه دستگاه يا صندو 
باشد .در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد
زائد بر اعتبار اس��ت و مش��مول پرداخت از سوي دستگاه يا
صندوقهاي مربوط نخواهد بود .دس��تگاهها و صندوقهاي
مرب��وط نيز مجاز به اجراي احكامي ك��ه بار مالي آن تامين
نشده است ،نيستند .اجراي احكام ياد شده نيز تنها در حدود
منابع مذكور ممكن است و در هر حال تحميل كسري بودجه
به دولت و دستگاههاي اجرايي و صندوقها غيرقابل پذيرش
است و مسؤوليت اجراي اين بند به عهده روساي دستگاهها،
صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.
تأیید برنامه تا  2هفته آینده
نمایندگان که برای بررس��ی بندهای باقیمانده از الیحه
برنامه پنجم امروز نیز به مجلس میروند،طوری برنامهریزی
کردند که تا روز دوشنبه کار رسیدگی به مواد باقیمانده را به
اتمام برسانند و مقرر کردند در جلسات سهشنبه و چهارشنبه
نیز کار رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان را به اتمام برسانند
و هفته آینده نیز به حوزههای انتخابیه خود بروند اما سخنگوی
توگو با فارس اعالم کرد که
شورای نگهبان روز گذشته در گف 
کار رسیدگی به ایرادات الیحه برنامه پنجم توسعه در شورای
نگهبان تا  2هفته آینده طول خواهد کشید.

نتیجه نشست «چالشهای ایران» در مؤسسه آمریکایی USIP

حمایت مردمی عامل موفقیت جمهوری اسالمی است

گ�روه سیاس�ی :تع��دادی از
کارشناس��ان مطرح آمریکایی با
حضور در موسس��ه موس��وم به
صلح«»USIPوبرگزارینشستی
تحت عنوان «چالشهای ایران»
بدین نتیجه رسیدند که با وجود
پش��توانههای عظیم مردمی در
ایران ،شکست جمهوری اسالمی
و موفقی��ت رویک��رد تحمیل��ی
تحریمها غیرممکن است .کنت
پوالرک ،از کارشناسان نخبه امور
ایران که به نمایندگی از موسسه
بروکین��ز در این جلس��ه حضور
یافت��ه ب��ود ،گفت :ما  30س��ال
تالش کردیم برای ایران محدودیت ایجاد کنیم .ما همان
راهی را در پیش گرفتیم که توانستیم بلوک شرق را از
درون ویران کنیم ولی هنوز در رابطه با ایران به نتیجهای
نرسیدهایم .زکهایم ،از کارشناسان ارشد دفاعی آمریکا
نیز در این نشست به طرح حمله نظامی احتمالی علیه
تاسیسات هستهای ایران پرداخت و در جمعبندیهایش
عنوان داشت« :تاثیر چنین اقدامی چندان مفید نیست.
در این بین کشورهای منطقه نیز یاریرسان ما نیستند.
از داخل ایران نیز نمیتوان توقعی داشت چرا که بسیاری
از ایرانیان حامی برنامههای هستهای دولت خود هستند.
در ضمن نباید اتحاد کشورهای مسلمان و انجام تظاهرات
عظیم ضدآمریکایی را فراموش کرد» .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،پتریک کالوسن ،دیگر کارشناس آمریکایی
که به نمایندگی از موسسه تحقیقات واشنگتن در امور
خاورنزدیک در این جلس��ه حضور داشت ،گفت« :بعید
است ایران از مواضع هستهای خود عقبنشینی کند یا
از گروههایی چون حزباهلل و حماس حمایت نکند» .از
سوی دیگر والدیمیر سوکور ،از کارشناسان بنیاد جیمز
ت��اون طی گفتوگوی��ی با یک خبرگ��زاری منطقهای

خط بطالن��ی بر بلندپروازیهای
رژی��م صهیونیس��تی کش��ید و
گف��ت :چنی��ن اقدام��ی عواقب
فاجعهباری را برای همه کشورها
در پی خواهد داش��ت .سوکور در
گفتوگو با ترند نیوز گفت :عواقب
حمله احتمالی به ایران میتواند
برای تمام منطقه فاجعهبار باشد.
درب��اره پیامده��ای آن میتوان
به افزایش به��ای نفت ،محاصره
خلیجفارس و خصومت بلندمدت
ایران با کسانی که آنها را مسؤول
حمله بداند ،اشاره داشت .سوکور
در ادام��ه تهدی��دات ه��ر از گاه
رژیم صهیونیس��تی را تنها جن��گ روانی نامید و گفت:
فکر نمیکنم اسرائیل در تهدیدات خود نسبت به ایران
توانایی جدی داشته باشد .هدف اسرائیل از تهدیدهای
مشابه عمدتا هراساندن آمریکا و اروپا و واداشتن آنها به
اعمال تحریمهای اقتصادی هر چه بیش��تر علیه ایران
برای اجتناب از حمله است .وی تصریح کرد :این شیوه
دیپلماتیک اس��رائیل است که واش��نگتن را مجاب به
استفاده از آن میکند و واشنگتن نیز به نوبه خود آن را
در اروپا بهکار میبرد .زنجیره منطقی چرخه چنین است:
اسرائیل با حمله نظامی تهدید میکند و واشنگتن اعالم
میکند که باید برای گریز از تهاجم به ایران تحریمهایی
را اعمال کنیم و س��پس واش��نگتن از اروپا در تصویب
تحریمهای شورای امنیت درخواست حمایت میکند.
سوکور درباره روابط آمریکا و ایران افزود :آمریکا در رابطه
با ایران ابتکارات دیپلماتیک ناکافی مطرح میکند البته
آنها بسیار مشتاق به برقراری رابطه با ایران هستند که
یکی از دالیل عالقهمندی آمریکا و اروپا به ایران نفت و
بویژه گاز این کشور اس��ت که دارای دومین ذخایر گاز
طبیعی جهان است.

گروه سیاس�ی :فرمانده کل ارتش کشورمان هرگونه
مالیمت و مماشات با جریان فتنه سال گذشته را در
این نیروی نظامی کش��ور منتفی دانست و اعالم کرد
که ارتش اجازه نمیدهد طمع دشمن درباره این نیرو
محقق ش��ود .پس از حضور موفق نیروهای بس��یج و
سپاه در فتنه  88اگرچه برخی اتاقهای فکر فتنه سبز
تالش کردند با الگوبرداری از دستورالعمل انقالبهای
مخملی ،پروژه یارگی��ری از نیروهای نظامی ارتش را
پیاده کنند اما در این زمینه به هیچ موفقیتی دس��ت
پیدا نکردند و در این گام از انقالب مخملی خود نیز با
شکست مواجه شدند .سرلشکر صالحی در این زمینه
تصریح کرد که دش��من همیشه به ارتش طمع دارد
و فک��ر میکند که میتواند روی آن حس��اب کند اما
بنده در جلسات حس��اس که در شرایط خطیر سال
گذش��ته برگزار ش��د ،طوری صحبت کردم که هیچ
کس هیچ نگاه مالیمتآمیزی را در مقابل فتنهگران
از ارتش طمع نکند .فرمانده کل ارتش در همایش امر
به معروف و نهی از منکر گفت :در کنار امر به معروف
و نه��ی از منکر ،باید ب��ه موضوع آموزش حق در بین
اف��راد جامعه نیز دقت کنیم.همان بصیرتی که رهبر
معظم انقالب بر آن تاکید دارند ،در سفر ایشان به قم
شاهد بودیم که از حد دشمنشناسی صرف باالتر رفت
و باید سخنان ایش��ان برای مردم تحلیل شود .وی با
تاکید بر اینکه باید از ایجاد شک و تردید در دل مردم
بویژه جوانان جلوگیری ش��ود ،به برخی اتفاقات سال
گذشته اشاره کرد و افزود :در آن نماز جمعه حساس
که منافقین سعی کردند فضا را در دست بگیرند بنده
مثل همیشه با لباس شخصی در نماز جمعه شرکت
کردم .در حالی که برخی از دوستان که ما را میدیدند
میگفتند صالح نیس��ت جلوتر بروید .اما این وظیفه
ما اس��ت تا حق و باطل را برای مردم تش��ریح کنیم.
فرمان��ده کل ارتش با تاکید بر اینکه در این صحنه و
آزمون ،کسانی که در خط والیت بودند پیروز شدند،
تصریح کرد :باید دقت کنیم که دشمن از پای نخواهد
نشس��ت و مسؤوالن امر به معروف و نهی از منکر نیز
نباید منتظر مراجعه مردم باشند بلکه باید خود به میان
مردم رفته و راه را به آنها نشان دهند .صالحی ادامه داد:
شخصیتها حق را تعیین نمیکنند بلکه باید حق را
شناخت و ش��خصیتها را نیز در درون آن شناسایی
کرد و باید توجه داش��ته باش��یم که اگر فرماندهان و
روحانیون ارتش در جمع کارکنان فعالیت نکنند ،در
ش��رایط بحران غریب خواهند افتاد .وی با اش��اره به
حضور دش��من در اطراف کشورمان با تاکید بر اینکه
آنها هیچگاه جرات حمله به ایران را نخواهند داشت،
گفت :اما آنچه که دشمن به آن دل بسته تا از طریق
آن بتواند در جامعه ما نفوذ کند ،تکیه بر ایجاد شک و
تردید است .فرمانده کل ارتش با بیان اینکه فتنهگران
آینده با مهارت بیشتری وارد میشوند بنابراین ما باید
آمادگ��ی خود را باال ببریم ،افزود :دینس��ازی یکی از

حربههایی اس��ت که فتنهگران از آن استفاده کردند،
بنابر این ما نباید تنها به اطالق کلمه فتنهگر به سران
آنه��ا اکتفا کنیم بلکه باید این موضوع ریش��هیابی و
تحقیق ش��ود .وی خاستگاه دکترین فتنه را از دوران
رنسانس به بعد در انگلیس و در پیوند با صهیونیسم
دانس��ت و افزود :هرگاه اینها عصبانی میشوند معلوم
است که اختیار کار از دستشان خارج شده بنابر این
مانند روزهای اخیر وارد کار عملیاتی میشوند و این
نشاندهنده شکست آنهاست .وی دینسازی را دکترین
فتنه دانست و افزود :آنها سعی کردند تا صهیونیسم را
در دین یهود ،مارونیها را در مسیحیت ،وهابیت را در
اهل سنت و بهائیت را در شیعه به وجود بیاورند اما در
مقابل شیعیان درمانده شدند چرا که شیعه اعتقاداتی
دارد که به راحتی با هر کس آشتی نمیکند .صالحی
با تاکید بر تبعیت محض از ولی فقیه زمان گفت :بنده
چه در این مسؤولیت باشم و چه نباشم مصداق والیت
فقیه را رهبر عزیز انقالب میدانم و ما باید این موضوع
را برای دیگران نیز تشریح کنیم.
پی��ش از صحبته��ای فرمان��ده کل ارت��ش،
حجتاالس�لام آل هاشم رئیس س��ازمان عقیدتیـ
سیاسی ارتش با تاکید بر اینکه تشکیل نظام اسالمی
بر اس��اس ام��ر به معروف و نه��ی از منکر بود ،گفت:
توجه به این مهم عامل وحدت میان آحاد ملت ایران
خواهد بود و با امر به معروف و نهی از منکر است که
فتنهها از کش��ور دور میماند .آل هاشم با بیان اینکه
امر به معروف و نهی از منکر نمیگذارد توطئهگران و
فتنهگران به اهداف خود برسند ،گفت :رمز پایداری و
برپایی دس��تورات الهی همین امر به معروف و نهی از
منکر اس��ت و با انجام این فریضه است که همه آحاد
ملت در برابر یکدیگر مسؤول شناخته میشوند.
با اطاعت از رهبری در برابر توطئهها میایستیم
اما امیر شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش نیز در
سخنانی بر پیروی از والیتفقیه در برابر هرگونه توطئه
تاکی��د کرد .وی گفت :خلبان��ان باید تعهد ،تخصص،
اعتقاد و ایمان را سرلوحه کار خویش قرار دهند .امیر
سرتیپ خلبان شاهصفی فرمانده نیروی هوایی ارتش
در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان خلبانی در جمع
مقامات لشکری و کشوری منطقه هوایی شهید بابایی
اصفهان طی سخنانی اظهار داشت :همانگونه که در
س��الهای دفاع مقدس میتوانستیم با یکپارچگی و
وحدت کلمه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران را شکست بدهیم ،امروز نیز در این مقطع حساس
باید با حفظ وحدت ،هوش��یاری ،انسجام ،خودباوری،
اعتماد به نفس مل��ی و اطاعت محض از مقام معظم
رهبری در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کنیم.
فرمان��ده نیروی هوایی ارت��ش تصریح کرد :وظیفه ما
در قبال ش��هدا حفظ وحدت است؛ وحدتی که حول
محور رهبری باشد و ما باید هوشیار و آماده اطاعت از
فرمایشاتمعظملهباشیم.

محمدجواد الریجانی از برنامه مهم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خبر داد

تدوین مجموعه  3هزار صفحهای قوانین اسالمی

گ�روه سیاس�ی :محمدج��واد
الریجان��ی ،دبی��ر س��تاد حقوق
بش��ر قوه قضائیه شنبهش��ب در
برنامه «نگاه ی��ک» تلویزیون به
موضوعات مختلفی درباره حقوق
بش��ر و قوانین اسالمی پرداخت.
محمدجواد الریجانی در این برنامه
بر محتوای مترقی احکام اسالمی
تاکید کرد .وی همچنین تصریح
کرد :باید در شناس��ایی مفاهیم
اس�لامی دقت کرد و س��پس به
معرفی فلس��فه قوانین اسالمی
پرداخت .الریجانی در همین رابطه
گفت :باید به دنیا بفهمانیم میان
اعدام و قصاص تفاوت بسیار است .محمدجواد الریجانی
در زمین��ه وجود قانون اعدام در ای��ران و آمریکا اظهار
داش��ت :در آمریکا قانون اعدام امری عمومی و در ایران
حقی خصوصی (قصاص) اس��ت که  50درصد اعدامها
در کش��ور از این نوعند و اجرای آن در دست اولیای دم
اس��ت اما در آمریکا حق عمومی اس��ت و توسط دولت
اجرا میش��ود .وی با اشاره به حرکت عمومی مخالفت
با اعدام از سوی کش��ورهای اروپایی ،در زمینه معرفی
قوانین اسالمی به جهان خاطرنشان کرد :ما هنوز بخش
اندکی از گوهر تابناک اسالم و اهل بیت را شناختهایم
و بخش کمی از آن را به دنیا شناس��اندهایم با این حال
 3هزار صفحه از قوانین اس�لامی در حال آمادهس��ازی
است که آن را به مجامع بینالمللی ارائ ه خواهیم کرد.
وی عمل «زنای محصنه» را تخلفی ندانست که بتوان
آن را ب��ا قرار و مدار حل ک��رد و مجازات آن را تغییر و
تقلیل داد .الریجانی مشکل غرب با ایران را فراتر از این
موضوع حقوق بشر دانست و تاکید کرد :حقوق بشر یک
مساله فرهنگی است و مشکل اصلی غرب ،اسالمستیزی
است که در قالب هر موضوعی به آن پرداخته میشود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
با اشاره به ادعای آمریکاییها در
زمینه دموکراسی و دیگ جوشان
فرهنگ آنها گفت :س��ند سقوط
فرهنگی غربیها ،دموکراس��ی و
لیبرالیسم ،ناتوانی آنان در برخورد
با فرهنگ مسلمانان است ،آنان با
تفکرات خودمحورانه ،تمام حقوق
انسانی فرد را زیر پا میگذارند و با
استفاده از روشهای غیرمتعارف
بازجویی و به اسم حفظ امنیت،
حقوق افراد را پایمال کرده و دنیا
را به آش��وب میکشانند .وی در
زمینه اس��ناد ویکیلیکس ،طرح
ایران هراسی غرب و کشورهای عربی همسایه بیان کرد:
کشورهای عربی از تنها کشوری که نباید بترسند ایران
است ،کشور ما لنگر منطقه بوده و آنها باید به ما تکیه
کنند ،زیرا ایران کش��وری وس��یع ،دارای نظام مدنی و
دموکراسی کمنظیری است و گردانندگان ویکیلیکس،
موس��اد و آمریکاییها هستند که بزودی آشکار خواهد
ش��د .وی در زمینه ترور دانش��مندان هستهای ایران و
اقدامات الزم در مجام��ع بینالمللی و طرح دعوا علیه
عام�لان این ح��وادث گفت :این موضوع در  2مس��یر
تخلفات حقوق بشری و دیپلماتیک قابل پیگیری است
که دولت در ش��اخه دیپلماتیک باید اقدام کند و ما نیز
فعالیتهای خود را در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه آغاز
خواهیم کرد .دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین
درب��اره ویکیلیکس و پیگیری قضایی ایران در مجامع
جهانی ،گفت :اس��ناد پایگاه اطالعرسانی ویکی لیکس
قابل استناد نبوده و بیش از  90درصد آنها صحت ندارد
و نیاز به پیگیری از سوی ایران نیست ،زیرا مطالب مطرح
شده مربوط به کشورهای عربی منطقه است و آنها باید
پیگیر موضوع باشند.

پس از آنکه نش��ریه تایم در گزارش��ی رسمی
دست موساد را در ترور  2دانشمند هستهای ایران
فاش کرد ،این بار نش��ریه آمریکایی استراتفور در
مطلبی با عنوان «حمالت به دانشمندان هستهای
تهران» به قلم بنوست ،حمالت اخیر به 2دانشمند
هستهای کشورمان را ارزیابی کرد .به گزارش واحد
مرکزی خبر این نشریه نوشت :در چند روز گذشته
 2دانشمند ایرانی که در برنامه هستهای این کشور
فعالند ،هدف حمله قرار گرفتند که یکی کشته و
دیگری زخمی شد .یکی از آنها که کشته شد دکتر
مجید شهریاری ،از دانشمندان برجسته هستهای
ایران بود .این نشریه در ادامه با اشاره به اینکه نام
دکتر عباسی «دیگر دانشمند هستهای ایران که در
حمله اخیر جان به دربرد» در قطعنامه سال 2007
سازمان ملل ذکر شده است ،نوشت :حمالت اخیر
همزمان با تش��دید تحریمها علیه ایران و درست
یک هفته پیش از آن صورت میگیرد که س��عید
جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران برای مذاکره
هستهای راهی وین خواهد شد.
این نشریه نوشت :تمایل شورای امنیت ،همراه
با اس��رائیل و آلمان ،برای متوق��ف کردن برنامه
هستهای ایران و دخالت مشهود آنها در هدف قرار
دادن دانشمندان هستهای این کشور ،بسیاری از
مقام��ات ایرانی را به مقصر خواندن فوری آمریکا،
انگلیس و اس��رائیل در این حمالت واداشت زیرا
این کش��ورها بلندترین صدا را در محکوم کردن
برنامه هستهای ایران داشتهاند .استراتفور در ادامه
تحت عنوان «شگردها» نوشت :شواهد موجود از
ساختمان این وسیله انفجاری نشان میدهد که
این وس��یله را بمبگ��ذاری کاردان و باتجربه روی
هم س��وار کرده است .به نوشته اس��تراتفور ،این
شواهد نشان میدهد قدرتهای خارجی فعاالنه
در تالشند مسیر هستهای ایران را کشف و در آن
خرابکاری کنند .پيش از اين نيز نش��ريه تايم در
گزارش��ي با ارئه برخي شواهد اعالم كرده بود كه
ترور اساتيد ايراني توسط گروههاي آموزش ديده
اس��رائيلي و احتماال توسط س��رويس جاسوسي
موساد انجام شده است.

تكاپوي عرفانهاي هندي در كرج

اخيرا در برخي از مناطق شهرس��تان كرج بويژه
شهركهاي اقماري آن از جمله مهرشهر گروههاي
عرفاني به نام «اش��رام» و «اوشو» فعاليت خود را در
جهت جذب اعضا بويژه قشر جوان آغاز كردهاند .به
گزارش جوان آنالين ،مبلغان و سركردگان اين گروهها
به صورت پنهاني با برگزاري كالسهاي آموزشي در
باغها و ويالهاي اطراف شهرستان براي افراد موردنظر
 ،آنه��ا را به مدت  40روز مورد تعليم و آموزش قرار
مي دهند .گفتني است آنان تاكنون حدود  70نفر از
جوانان را جذب کردهاند.

انجمنپادشاهي
همچنان حامي ميرحسين

انجمن پادشاهي در جلس��ه اخير خود عليرغم
انتقاد از وضع بغرنج فرقه س��بز همچنان بر حمايت
خود از موسوي تاکيد کرد.
به گ��زارش کلمهنيوز ،در آخرين نشس��ت اين
گروهک در هياهوي انتقادها از عملکرد س��ال  89و
فرصتهايي که از دس��ت رفته است ،با وجودي که
طيفهاي تندروي جريان س��لطنتطلب ،اصحاب
فتن��ه را مقصر اي��ن انفعال و عقبنش��يني قلمداد
کردهان��د و س��روصداهاي زيادي به پا ش��د ،اما در
بحث تقدير از موس��وي اتفاق نظر وجود داش��ت و
حس��اب وي را از ديگر اصحاب فتنه جدا دانستهاند!
بنابر اين گزارش ،حاضران در اين جلس��ه معتقدند:
«تغييرات فکري موس��وي و ارتق��اي بينش وي از
مجيزگويي متعصبانه حکومت به مدافع آزادي کشور
يک پيروزي ش��گرف و قابل تقدير است و ميتواند
الگوي يک انسان فرهيخته و حقيقتجو باشد ،اين
تغييرات ناشي از نس��ل نوگراي ايران بوده است که
موجب اين تحول عظيم و اميدوارکننده شده است
و بيشک ما به عنوان مدافعان ليبرال -دموکرات با
اين نسل موافقيم و اين تحول را يک دگرگوني قابل
تقدير مي دانيم».

عليزادهطباطبايي:مهديهاشمي
احضار نشده است!

طي هفتههاي گذشته سناريويي براي بازگشت
مهدي هاشمي در فضاي رسانهاي کشور کليد خورد
و حاميان فتنه براي تخفيف اتهامات وي بسيار تالش
کردند اما اقدام س��ريع دادستان کل کشور در اعالم
صريح دس��تگيري و محاکمه مهدي هاش��مي آب
سردي بود بر کارگزاران و طراحان اين پروژه .در اين
شرايط يکي از موضوعاتي که به طرز مضحکي مورد
ادعاي حاميان فتنه قرار گرفت ،عدم احضار مهدي
هاشمي بود که البته محسنياژهاي اين برگه احضاريه
را در مقابل ديدگان خبرنگاران نشان داد .با اين حال
وکيل مدافع مهدي هاشمي روز گذشته باز هم مدعي
شد دليل اصلي عدم بازگشت مهدي هاشمي به ايران،
عدم صدور برگه احضاريه وي است!

