دولت
احمدينژاد و اردوغان تأكيد كردند

ضرورت حل بحران لبنان
دور از مداخالت فرامنطقهای

وطن امروز :رئیسجمهوری
اسالمی ایران و نخستوزیر
ترکی��ه در مکالم��ه تلفنی
آخرین تحوالت لبنان را مورد
بح��ث و تبادل نظر قرار داده
و بر ضرورت تالش مشترک
 2کشور برای حل مشکل لبنان تاکید کردند .دکتر
محم��ود احمدین��ژاد و رجب طی��ب اردوغان در
گفتوگوی تلفنی با اظهار تاسف از وضعیت کنونی
لبن��ان ،اتخاذ تصمیم فوری برای حل مش��کل این
کشور به دور از مالحظات سیاسی و دخالت بیگانگان
را خواس��تار شدند .رئیسجمهوری اسالمی ایران با
اشاره به شرایط حساس لبنان خاطرنشان کرد :رژیم
صهیونیستی به دنبال سوءاستفاده از شرایط کنونی
لبنان و آس��یب زدن به این کش��ور و منطقه است
از ای��ن رو باید با همکاری و هماهنگی کش��ورهای
منطقه راهحلی برای رفع مس��ائل لبنان اتخاذ شود.
نخستوزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی با اشاره
به نقش مثبت و س��ازنده ای��ران در منطقه ،تالش
مش��ترک برای ایجاد ثبات در لبنان را مورد تاکید
قرار داد .وی با اشاره به اینکه ثبات منطقه وابسته به
ثبات لبنان است ،گفت :ایران و ترکیه به همراه سایر
کشورهای منطقه میتوانند در کنترل بحران لبنان
نقشآفرینباشند.

سفر استانی رئیسجمهور به یزد

مهر :دکتر احمدینژاد ،رئیسجمهور و هیات دولت
این هفته به استان یزد سفر میکنند .غالمحسین
دشتی ،معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد با اعالم
این خبر از حضور کابینه طی روزهای چهارشنبه و
پنجشنبه هفته جاری در یزد خبر داد .دشتی گفت:
این سفر از سری سوم سفرهای استانی هیات دولت
به اس��تان یزد است و دکتر محمود احمدینژاد به
همراه کابینه دولت به دارالعباده يزد س��فر خواهد
کرد .وی خاطرنش��ان کرد :رئیسجمه��ور در روز
چهارش��نبه و در بدو ورود خود در میدان تاریخی
امیرچخماق در جمع مردم استان یزد حضور خواهد
یافت و روز پنجشنبه نیز در جلسه بررسی مصوبات
سفر شرکت میکند .به گفته دشتی ،رئیسجمهور
روز چهارش��نبه در کارگروه فرهنگی نیز ش��رکت
خواهد کرد .دش��تی یادآور ش��د :دیدار با مدیران
استان و ایثارگران و نخبگان نیز از دیگر برنامههای
رئیسجمهور در روز پنجشنبه در استان یزد خواهد
بود 428 .مصوبه ،دستاورد سفرهای دور اول و دوم
رئیسجمهور به استان یزد است.

ياد
رونمایی از لوح فشرده نبرد سوسنگرد

فارس :لوح فش��رده نرمافزار «نبرد سوس��نگرد» که
حاوی اسناد و مدارک نشاندهنده نقش محوری مقام
معظم رهبری در این عملیات بزرگ و سرنوشتساز
است ،به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس تولید ش��د .لوح فش��رده «نبرد سوسنگرد»
حاوی مجموعه فعالیتهای رس��انهای انجام گرفته
درباره بزرگداشت حماس��ه فتح سوسنگرد در سال
 1389به همراه بخشی از اسناد و مدارک نشاندهنده
نقش محوری مقام معظم رهب��ری در این عملیات
بزرگ و سرنوشت ساز تولید شده است .حجتاالسالم
آلهاشم ،رئیس سازمان عقیدتی -سیاسی ارتش ،در
مراس��م رونمایی از این نرمافزار ،عملیات آزادس��ازی
سوس��نگرد را حرکتی ارزشمند در صیانت از انقالب
اس�لامی و دس��تاوردهای آن دانس��ت و اف��زود :در
همایشها و مراسم بزرگداشت این عملیات که امسال
با تدبیر ستاد کل نیروهای مسلح و با همت فرماندهان
عالیرتبه ارتش و س��پاه در اقصی نقاط کشور برگزار
ش��د ،مردم ایران اسالمی نس��بت به ابعاد گسترده
ای��ن عملیات و نقش ویژه حضرت ام��ام (ره) و مقام
معظم رهبری در این حماسه بزرگ آشنایی بیشتری
پیدا کردند .حجتاالس�لام آلهاشم در ادامه به 26
دیماه ،س��الروز فرار ش��اه خائن از ایران اشاره کرد و
افزود :شکلگیری و گسترش نهضت اسالمی و برپایی
قیامهای مردمی به رهبری امام خمینی(ره) موجب
شد در زمان کوتاهی پایههای اقتدار حکومت طاغوت
سس��ت ش��ود که در نهایت در چنین روزی موجب
فرار ش��اه از کشورمان شد و کمی پس از آن انقالب
شکوهمند اسالمی به پیروزی رسید.
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انتقاد نمایندگان از قرائت نشدن گزارش یکشنبه سیاه مجلس

جزئیاتتخلفهیأترئیسهدردستالریجانی

ثمانه اکوان :گرچه ماجرای دانش��گاه آزاد اس�لامی و طرح
برخی نمایندگان برای قانونی کردن وقف اموال این دانشگاه،
با دستور مقام معظم رهبری و تدبیر قوه قضائیه پایان یافت،
اما حوادث «یکش��نبه سیاه مجلس» در نهایت به شکایت
تع��دادی از نمایندگان از اعضای هیاترئیس��ه مجلس به
کمیسیون اصل  90رس��ید .نمایندگان که اعتقاد داشتند
برخی اعضای هیاترئیسه از حیطه اختیارات خود پا را فراتر
نهاده و کمک بسیار بزرگی به مطرح شدن غیرقانونی طرح
رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات مجلس در صحن
علنی کردهاند ،شکایت خود را به کمیسیون اصل  90مجلس
ارائه کردند .چندین ماه طول کش��ید تا اعضای کمیسیون
اص��ل  90با انجام تحقیقات خود اعالم کنند برخی اعضای
هیاترئیسه در این مساله تقصیر کار بوده و غیرقانونی عمل
کردهان��د اما گزارش همین مس��اله مدتهاس��ت که برای
مطرح ش��دن در صحن علن��ی و قرائت برای افکار عمومی
در صف انتظار مانده است .ماجرای دانشگاه آزاد با رای قاطع
کارشناسان قوه قضائیه درباره غیر قانونی و غیرشرعی بودن
وقف اموال این دانش��گاه از دایره نگرانیهای دانشجویان و
عدالتخواهان خارج ش��ده اما اف��کار عمومی همچنان به
دنبال یافتن مقصر اصلی و نمایندگان مدافع ریاست فعلی
این دانشگاه در مجلس شورای اسالمی هستند که با اعمال
غیر قانونی خود یکش��نبه سیاه مجلس را رقم زدند .با این
حال به نظر میرسد نمایندگان عضو هیاترئیسه مجلس
نمیخواهند این ماجرا پیچ و تاب بیشتری در مجلس پیدا
کند و به همین دلیل جدای از اینکه در جلس��ات تحقیق
کمیس��یون اصل  90حضور نیافتند ،از وصول گزارش این
کمیسیون نیز خودداری میکنند .نمایندگان اما پیگیری این
مس��اله را فراموش نکردهاند و روز گذشته ستار هدایتخواه،
از نماین��دگان اصولگرای مجلس در تذکری آییننامهای به
رئیس مجلس از او خواست دالیل قرائت نشدن این گزارش
در صحن علن��ی را توضیح داده و همانط��ور که آییننامه
داخلی مجلس مقرر کرده اس��ت،این گزارش را برای قرائت
بدون نوبت در صحن علنی آماده سازد .الریجانی اما معتقد

بود که هیاترئیسه مجلس هنوز نامه کمیسیون اصل 90
مجلس را دریافت نکرده است .وي خطاب به نکونام رئیس
کمیسیون اصل  90اظهار داشت :آیا شما گزارش رسمی در
این خصوص به ما دادهاید؟ الریجانی سپس ادامه داد :ایشان
نامهای را به ما دادند که بر اساس آن درباره نظرات استعالم
میکنند و نامهای رس��می مبنی بر ارائه گزارش به ما داده
نش��ده اس��ت .هدایتخواه اما در ادامه به نامهای که خود در
دست داشت اشاره کرد و به الریجانی گفت :هماکنون این
نامه در دست من است .الریجانی نیز پاسخ داد :اگر این نامه
در دست شماست ،بیاورید تا ببینیم .من تاکید میکنم که
نامه رسمی به ما داده نشده است .وی خاطرنشان کرد :هیچ
گزارشی از کمیس��یون اصل  90که در دستور کار مجلس
قرار بگیرد وجود ندارد .ش��ما تصور میکنید هیاترئیس��ه
نمیخواهد بعضی کارها انجام شود.
بعد از پاس��خ الریجانی ،گرچه مجلس وارد دستور شد اما
دقایقی بعد رونوش��ت نامهای بین خبرنگاران توزیع ش��د
که بر ارائه گزارش ش��کایت جمع��ی از نمایندگان مجلس
از طرز کار هیاترئیس��ه درب��اره طرح یکفوریتی حمایت
از تاس��یس موسس��ات و مراکز آموزش عال��ی غیردولتی
داللت دارد .در این نامه که خطاب به هیاترئیسه مجلس
نوش��ته شده ،تصریح شده اس��ت ،این گزارش برای قرائت
در تریب��ون مجلس ارائه ش��ده اس��ت .این نامه با ش��ماره
/38984/6397م  90م��ورخ  89/10/1ب��ه امض��ای
حجتاالسالم محمدابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل
 90خطاب به هیاترئیسه مجلس ثبت شده و از محمدجواد
ابطحی ،علیاصغر زارعی ،اس��ماعیل کوثری ،الیاس نادران
و س��تار هدایتخواه به عنوان ش��اکیان نام برده شده است.
الریجانی گرچه اشاره کرده که نامهای به دست هیاترئیسه
نرس��یده اما انتش��ار نامه ارجاع این گزارش به هیاترئیسه
مجلس ،نشان از عزم نمایندگان شکایتکننده از هیاترئیسه
برای روشنشدن ابعاد اصلی ماجرای تخلفات هیاترئیسه در
جریان طرح دانشگاه آزاد دارد .قرائت این گزارش در صحن
مجلس جزئیات این اقدامات را روشن خواهد کرد.

«نیویورکتایمز» نوشت

استاکسنت؛ پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران

گروه سیاسی :یک روزنامه آمریکایی نوشت :کرم رایانهای
«اس��تاکسنت» پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل برای از
کار انداختن برنامه غنیس��ازی اورانیوم ایران بوده است.
روزنامه نیویورکتایمز روز گذشته با اشاره به برنامهریزی
آمریکا و اس��رائیل برای اخالل در برنامه هس��تهای ایران
نوش��ت :اسرائیل ،استاکسنت را در مرکز اتمی دیمونا در
سرزمینهای اشغالی و روی سانتریفیوژهای مشابهی که
ایران از آنها در تاسیسات نطنز استفاده میکند ،با موفقیت
آزمایش کرده بود .به گزارش العالم ،این روزنامه به نقل از
یک کارشناس اطالعاتی آمریکایی مینویسد« :این کرم
به علت آنکه اس��رائیليها آن را امتحان کرده بودند ،موثر
بوده اس��ت» .ادعای این روزنامه درباره کارایی این بدافزار
رایان��های در حالی صورت میگیرد که س��انتریفیوژهای
ایران در نطنز در حال ادامه غنیس��ازی اورانیوم هستند
و س��ازمان بینالمللی انرژی اتمی نیز این مساله را تایید
کرده اس��ت تا جایی که ایران از همان زمان مورد ادعای
ای��ن رس��انه آمریکایی و مقامات این کش��ور بیش از 40
کیلوگرم اورانیوم با غنای  20درصد تولید کرده است .ادعا
درباره استاکسنت در حالی بار دیگر در رسانههای غربی
داغ ش��ده که پیش از این ،گفته میشد این بدافزار برای
خرابکاری در نیروگاه هس��تهای آب سبک بوشهر ساخته
شده است .این روزنامه آمریکایی که در آستانه مذاکرات
سرنوشتساز استانبول میان ایران و گروه  5+1اقدام به دور
تازه خبرسازی علیه جمهوری اسالمی کرده است در ادامه

برای سرپوش گذاشتن بر موفقیت سیستم امنیتی ایران
در مقابله با چنین برنامههای خرابکارانهای نوشت :حمله
استاکسنت به سیستم کامپیوتری تاسیسات نطنز به طور
کامل موفقیتآمیز نبوده اما س��ال گذشته بخشهایی از
آن را از کار انداخت .ادعای از کار افتادن س��انتریفیوژهای
تاسیسات نطنز در حالی بار دیگر مطرح میشود که مقامات
ایرانی تاکید کردهاند هیچ خللی در کار این تاسیسات به
وجود نیامده و گزارش سازمان بینالمللی انرژی هستهای
نیز نشاندهنده اختالل در سیستمهای غنیسازی ایران
نیس��ت .نیویورکتایمز در ادامه مینویسد :سازمانهای
اطالعاتی آمریکا در پروژه هدف قرار دادن برنامه غنیسازی
ایران ،احتماال با بررس��ی یک سیس��تم کنترل صنعتی
ساخت شرکت آلمانی زیمنس به ضعفهای آن سیستم
پی بردهاند .کارشناس��ان زیمنس پیش از این تایید کرده
بودند که استاکسنت یکی از سیستمهای کنترل صنعتی
این ش��رکت به نام اسکادا را هدف قرار داده است .اسکادا
در کارخانههای تولیدی ،نیروگاههای برق ،تصفیهخانههای
آب ،صنایع نفت و گاز و برخی از آزمایشگاههای پیشرفته
نیز استفاده میشود .به گزارش نیویورکتایمز ،کارشناسان
اتمی آمریکایی و متخصصان زیمنس در سال  ۲۰۰۸طی
طرحی تحقیقاتی با هدف جلوگیری از حمالت احتمالی
سایبری به «آزمایش ملی آیداهو» که از مراکز اتمی بزرگ
ایاالت متحده است ،به دقت نقاط ضعف سیستم کنترل
صنعتی ساخت زیمنس را بررسی کرده بودند.
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همزمان با بازتاب گسترده جهانی اعالم شد

انهدام هواپیماهایآمریک ا خارج از مرز ایران

س�یدمحمد فخار :انهدام  2هواپیمای جاسوس��ی آمریکا
در خلی��ج فارس ،جلوههایی از عمق اس��تراتژیک دفاعی
جمهوری اس�لامی را نش��ان داد .این اقدام سپاه که خود
تحت ش��دیدترین تحریمها از س��وی ایاالت متحده قرار
دارد ،تاکیدی دیگر بر قطعیت برخورد جمهوری اسالمی
با کوچکترین تهدید در خارج از مرزهای کش��ور بود .در
این زمینه پس از هوش��مندی سپاه پاس��داران در اعالم
خبر سرنگونی این دو هواپیمای بدون سرنشین ،جزئیات
بیشتری از این اقدام جسورانه نیروهای نظامی کشورمان
منتشر شد .بر این اساس سردار سرلشکر غالمعلی رشید،
س ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که
جانش��ین رئی 
هواپیماهای ساقط شده بیگانه ،بیرون از فضای جمهوری
اسالمی ایران یعنی بیرون از  FIRما در خلیج فارس توسط
نیروهای اقدام پدافندی نیروی هوایی سپاه ساقط شدهاند.
سرلشکر رشید با اشاره به خبر سرنگونی  2فروند هواپیمای
بیگانه در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران به فارس گفت:
به طور قطع این هواپیماها که س��ردار حاجیزاده فرمانده
نیروی هوا ـ فضای سپاه گفتهاند ،سقوط کرده و هماینک
در اختیار ما قرار دارند .به گفته این مقام عالیرتبه نظامی
کش��ور ،این هواپیماها بیرون از فضای جمهوری اسالمی
ایران یعنی بیرون از  FIRما در خلیج فارس توسط اقدام
پدافندی نیروی هوایی سپاه ساقط شدند .رشید همچنین
در پاس��خ به این س��ؤال که شنیده ش��ده است روسها
درخواست خرید بقایای هواپیماهای ساقط شده آمریکایی
را از ایران داش��تهاند ،اظهار داشت :البته روسها در زمینه
هواپیماهای بدون سرنشین از آمریکا و حتی رژیم غاصب
صهیونیستی عقبتر هستند و بعید نیست بخواهند تالش
کنند تا آخرین تکنولوژی هواپیماهای بدونسرنشین را که
از فناوری باالیی برخوردار هستند به دست بیاورند اما بنده
در این باره مطلبی نشنیدهام.
اما بازتاب گسترده خبر انهدام این دو هواپیمای بیسرنشین
که معموال برای ماموریتهای جاسوسی استفاده میشوند،
در س��طح رس��انههای جهان حاوي این نکته اس��ت که
جمهوری اس�لامی در دفاع از خ��ود اقتداری خیرهکننده

دارد .نگاه رس��انههای غربی بر این مساله متمرکز بود که
جمهوری اس�لامی خ��ارج از مرزهای خود نی��ز با اقتدار
هرگونه تهدید را مرتفع میکند .رسانههای خارجی با انتشار
گسترده اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه مبنی بر اینکه
هواپیماهای آمریکایی در خلیج فارس قطعا توس��ط سپاه
س��رنگون شدهاند و در زمان مناسب نمایش داده خواهند
ش��د ،تصریح کردند که قاطعیت ایران در دفاع از مرزهای
خود بیمانند است .خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس
ن آژانس خبری بود که به بازتاب سخنان فرمانده
نخستی 
نیروی هوایی سپاه پاس��داران ایران پرداخت و اعالم کرد
که ایران تاکید کرده اس��ت هواپیماهای س��رنگون شده
توسط ایران ،آمریکایی هستند و به صورت علنی نمایش
داده خواهند شد .پیش از آن این شبکه سخنان سخنگوی
پنتاگون را محور برنامههای خ��ود قرار داده بود که اعالم
کرده بود هواپیماهای آمریکایی به علت نقص فنی سقوط
کرده بودند .خبرگزاری فرانس��ه نی��ز در خبری به نقل از
فرمانده نیروی هوایی سپاه اعالم کرد 2 ،هواپیمای بدون
سرنش��ین آمریکایی که توسط ایران سرنگون شدهاند،به
نمایش گذاشته میشوند .روزنامه آمریکایی واشنگتنپست
نیز در گزارش��ی به نقل از آسوش��یتدپرس به بازتاب خبر
هدف قراردادن هواپیماهای بدون سرنش��ین توسط ایران
پرداخت و نوشت که این هواپیماها آمریکایی بودند .شبکه
خبری فرانس  24نیز اعالم کرد که فرمانده ایرانی میگوید
دو هواپیمای سرنگون ش��ده آمریکایی را نمایش خواهد
داد .همچنین روزنامه صهیونیس��تی یدیعوت آحارونوت
اعالم کرد که  2هواپیمای س��رنگون ش��ده توسط ایران،
آمریکایی هستند و در این زمینه با اتخاذ سیاست آشنای
«ایرانهراسی» ،کشورهای منطقه را از خطر جنگطلبی
ایران بیم داد .اما از سوی دیگر ،خلبان محمد کریم عابدی
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ضمن تقدیر از هوش��یاری سپاه پاس��داران در مواجهه با
هواپیماهای بدون سرنش��ین آمریکایی در منطقه ،گفت:
چ پرنده ناشناس
مرزبانان جمهوری اس�لامی ایران به هی 
متجاوز رحم نخواهند کرد.

سایه روشن
اتاقفکر لندن :منطق هاشمی
همان منطق منتظری است

در حال��ی که چن��د روز پیش دختر حس��ينعلي
منتظری مدعی ش��باهت سرنوش��ت پدرش با آقای
هاش��می شده بود ،روز گذشته هم اتاق فکر لندن که
متش��کل از فعاالن فتنه  88است ،با انتشار نشریهای
به تقدیر ویژه از آقای هاش��می پرداخت .این نش��ریه
به مواضع رئیس مجلس خبرگان در س��ال گذش��ته
پرداخته و نوشته است :در میان همه تحلیلها درباره
علت همدلی آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی با جنبش و
عدم همراهی او با مس��ؤوالن نظام ،شاید هیچیک به
استواری منطق رس��تگاری که مورد استفاده آیتاهلل
منتظری هم بود ،مواضع کنون��ی او را توضیح ندهد.
به نوش��ته این ارگان جریان فتنه« :هاشمی در حالی
طی ماههای اخی��ر چرخش جدی در مواضع خود به
سوی جنبش داش��ت که از قدرت و موقعیت ویژهای
در نظام سیاسی ایران برخوردار بود .سخنان هاشمی
در آخرین خطبه نمازجمعهاش بدون ش��ک در تاریخ
معاص��ر ایران ثبت خواهد ش��د .پ��س از آن پایداری
هاشمی بر مواضعش و استمرار نقدهای او به اتفاقات
پس از انتخابات حکایت از تصمیم قاطع هاشمی برای
قرار گرفتن در جایگاهی مس��تقل و تقابلی نسبت به
نظام سیاسی اس��ت» .ارگان جریان فتنه در پایان به
تعریف از آقای هاش��می پرداخته و نوشته است« :در
این میان کمترین تردید در شجاعت ،از خودگذشتگی
و خداترس��ی آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی برای اتخاذ
مواضعشان ،ميتوان کارنامه سیاسی او را کامال مثبت
ارزیابی کرد و بر منطق رستگاری او درود فرستاد».

ی ورهنورد
اعتراضبهحضورمحتشم 

حضورعلیاکبرمحتشمیپور،رئیسکمیتهصیانتاز
آرای ستاد میرحسین موسوی ،در قم با اعتراضات فراوانی
روبهرو شد .وی که پس از انجام دیدارهای غیررسمی با
برخی از اشخاص قصد بازگشت از قم را داشت ،در نزدیکی
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با واکنش شدید
جمعی از مردم روبهرو شد .حاضران در صحنه که قصد
س��وال از وي درباره دلیل عدم اعالم برائت وی از سران
فتنه را داشتند ،با واکنش شدید اطرافیان و عدم پاسخ
وی روبهرو ش��دند که این رفتار موجب اعتراض بيشتر
حاضران شد .اطرافیان محتشمیپور با مشاهده افزایش
جمعیت و اعتراضات مردمی ،وی را سریعا از محل خارج
کردند و به تهران بازگشتند .همچنين مسؤوالن دانشگاه
تهران با حضور زهرا رهنورد ،همسر موسوي در مراسم
دفاعيه پاياننامه زهرا موسوي دختر ميرحسين موسوي
در رشته هنر موافقت نكردند .زهرا رهنورد ،خود همزمان
به صورت غيرقانوني در ۲رشته مرتبط با هنر در مقطع
كارشناسيارش��د در ح��ال تحصيل بوده اس��ت .اخيرا
هم رئيس دانش��گاه تهران در ابالغيهاي ،خواستار عدم
ادامه فعاليت زه��را رهنورد در گروه فرهنگ و هنر اين
دانشگاه ش��ده بود كه بنا بر اين ابالغيه ،وي از تدريس
معاف ش��ده ولي حقوق و مزاي��اي وي به صورت كامل
پرداخت ميشود.

