دولت
رئیسجمهور :دیکتاتورها با سالحهای
آمریکایی مردم خود را میکشند

وطنامروز :رئیسجمهور در تحلیلی از ش��رایط روز با
اش��اره به تحوالت اخیر منطقه تصری��ح کرد که امروز
آنهایی که خودشان پایهگذار دیکتاتوری در دنیا بودند،
به جای اینکه جوابگو باشند طلبکارانه ادعای طرفداری
از مردم و دموکراسی را دارند .احمدینژاد با بیان اینکه
مستکبران از بمب ایران نمیترسند ،خاطرنشان کرد:
آمریکا و متحدی��ن آن از روحیه خالقیت ،انس��انیت،
محب��ت و خدم��ت ایران��ی میترس��ند از همی��ن رو
میخواهند جلوی سرعت روزافزون ملت ایران را بگیرند.
احمدینژاد یادآور ش��د :دیکتاتورهای��ی که االن مردم
کشور خود را میکشند با همین اسلحهای که از آمریکا
و متحدینش خریدند مردم خود را میکش��ند که باید
نظام سلطه ،دولت آمریکا و متحدین آن کشور پاسخگو
باش��ند که چرا  30-40سال به این ملتها دیکتاتوری
تحمیل کردهاند .رئیسجمهور با بیان اینکه مستکبران
ته ذهنشان به دنبال متوقف کردن حرکت ملت ایران
هستند ،خطاب بهآنها گفت :شما کور خواندهاید .ملت
ایران میایس��تد ،ایران را میسازد و انشاءاهلل به عنوان
الگوی متعالی به همه بشریت عرضه خواهد کرد.

حكمت

همه انقالبهای منطقه
الگوی اسالمی -ایرانی دارند

ف�ارس :آیتاهلل س��یدمحمد
خامنهای ،رئیس بنیاد حکمت
اس�لامی صدرا با بیان اینکه
انق�لاب مردم مص��ر ،تونس
و همه انقالبهای اس�لامی
که در منطقه در حال ش��کل
گرفتن اس��ت ،الگوی ایرانی و اهداف اس�لامی دارند،
گفت :مردم این کشورها بهدنبال برپایی یک حکومت
اسالمی ،مستقل و مردمی هستند .آیتاهلل سیدمحمد
خامنهای با اشاره به تحوالت اخیر کشورهای اسالمی
منطقه و ایجاد موج بیداری اس�لامی ،اظهار داشت:
بروز تحوالت اخیر ،بیداری اس�لامی و وقوع تغییرات
اجتماعی در برخی کش��ورهای عرب��ی و خاورمیانه
از جمله مص��ر و تونس طبیعی و بر اس��اس قوانین
جامعهش��ناختی و سنن الهی اس��ت .وی با تاکید بر
اینکه عامل مؤثرتر در تحوالت اخیر خاورمیانه ،انقالب
اس�لامی ایران است ،افزود :ملت ایران توانست کشور
را از ستم استبداد ش��اهی و بندگی بیصدای آمریکا
و صهیونیس��تها رهایی بخشیده و طی  3دهه ایران
را در س��طح جهانی به عزت و س��رافرازی برس��اند و
اعتماد ب��هنفس را در زمینههای دفاع از اس��تقالل،
آزادی و جوانب علم��ی و فناوری به آنها بازگرداند تا
بر این اساس پیشرفتهای علمی و نظامی آنها شهرت
جهانی یابد .این فیلس��وف و مجتهد اسالمی با بیان
اینکه صهیونیسم ،آمریکا و اروپا پس از انقالب اسالمی
ن را «زلزله ویرانگر» نامیدند ،خاطرنشان کرد:
ایران آ 
این کش��ورها تمام اقدامات ایجابی و س��لبی را برای
جلوگیری از این انقالب و اندیشه انقالبی اسالمخواهی
طی  30سال انجام دادند اما ایران قطب حقیقی رهایی
بشر از بردگی در جهان است.

دفاع
در پی اقدام بهاحداث جزایر مصنوعی
در خلیجفارس صورت گرفت

هشدار سرلشکر صفوی به امارات

فارس :س��ردار سرلشکر سیدیحیی صفوی ،دستیار و
مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به اقدام
امارات برای اح��داث جزایر مصنوعی در خلیجفارس،
هشدار داد که احداث این جزایر باعث پیچیدهتر شدن
اختالفات موجود اماراتیها با ایران و نیز باعث واگرایی و
تیره شدن بیشتر روابط کشورها خواهد شد .هشدار این
مقام برجسته نظامی جمهوری اسالمی در حالی است
که حوزه ژئوپلتیکی خلیجفارس همچنان تا دهههای
آین��ده کانون توجه ،تن��ش و رقابتهای بینالمللی و
منطقهای خواهد بود و منشا این تنشها اکثرا اهداف
و مناف��ع قدرتهای فرامنطقهای اس��ت ،اما برخی از
رقابتهای محلی بین کش��ورهای جنوب خلیجفارس
و ایران هم میتواند کانون این تنشها باشد .سرلشکر
صفوی در چهارمین کنگره ملی جغرافیای سیاسی و
ژئوپلتیک دانش��گاه تربیت مدرس ،درباره پیامدهای
اقدامات برخی از کشورهای حاشیه خلیجفارس ،گفت:
با توجه به حضور قدرتهای فرامنطقهای در کشورهای
جنوب خلیجفارس طرح مس��اله به این صورت است
که هر گونه تصمیمگیری کشورهای ساحلی در ایجاد
تغییرات عمده در س��واحل جنوبی برای دسترسی به
اهداف سیاسی ،امنیتی و اقتصادی پیامدهای ناگواری
بر کل اکوسیستم ،مسائل سیاسی ،امنیتی و اقتصادی
خواهد داشت .صفوی با اشاره به تصمیم اماراتیها برای
ایجاد جزایر مصنوعی با س��رمایهگذاری دهها میلیارد
دالری و پیامده��ای حاصله از این تصمیم ،گفت :باید
بررسی کرد که پیامدهای این کار اماراتیها چه مشکلی
را برای ایران و سایر کشورهای همجوار خلیجفارس به
وجود خواهد آورد .مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا
همچنین یادآور شد که بخشی از تقسیم مرزهای بستر
خلیجفارس که روبهروی جزایر ابوموسی ،تنب بزرگ و
کوچک قرار دارد ،هنوز مشخص نشده است .به گفته
سرلش��کر صفوی اماراتیها با اقدامات خودس��رانه ،در
س��اخت جزایر مصنوعی به دنبال طرح ادعاهای واهی
درباره گس��ترش قلمرو دریای سرزمینی و یا مالکیت
بر برخی از جزایر خلیجفارس هس��تند .اعالم هشدار
کش��ورمان در ش��رایطی اس��ت که احداث این جزایر
فاصله س��واحل خش��کی امارات به جزیره ابوموسی را
ح��دود  10کیلومتر کمتر میکند و در صورت عملی
شدن این پروژه از سوی امارات ،احتمال تغییر مرزهای
آبی این کش��ور با حمایت حقوقی کشورهای بزرگ و
قدرتهای فرامنطقهای و سازمانهای بینالمللی وجود
دارد .با احداث این جزایر و تبدیل تمامی نوار کم عمق
س��احلی امارات به محیط خش��ک و افزایش وسعت
سرزمینی ،اش��راف و نزدیکی بیشتر مرزهای خشکی
امارات به جزایر س��هگانه ،در مسائل امنیتی و دفاعی
آینده تاثیرگذار خواهد بود.
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تحلیل مؤسسه «ریس فور ایران» از چرایی برنامهریزی آمریکا برای اغتشاش  25بهمن تهران

فتنه علیه انقالبهای منطقه

گروه سیاسی :همزمان با گسترش موج بیداری اسالمی
در کشورهای عربی منطقه ،تالش ایاالت متحده برای
تحت فشار گذاشتن جمهوری اسالمی نیز بیشتر شده
است.
پایگاه آمریکایی «ریس فور ایران» با انتشار مقالهای
علت تالشهای جدید ایاالت متحده را نگرانی سران کاخ
سفید از تاثیرگذاری ایران بر تحوالت اخیر عنوان کرده
است« .ریس فور ایران» بر این موضوع تاکید کرده است
که دولت اوباما تصمی��م گرفته به هر نحوی که ممکن
است به جمهوری اسالمی «فش��ار بیاورد» و قصد دارد
ب��رای این کار از معترضان در ایران حداکثر اس��تفاده را
کند .در این مطلب نویس��نده با اش��اره به نزول جایگاه
آمری��کا در منطقه به تبیین این موضوع پرداخته که آیا
میتوان از موج ایجاد شده درکشورهای عربی برای ایجاد
آشوب درایران استفاده کرد؟ نویسنده این مطلب با اشاره
به مقاله منتشر ش��ده در نیویورکتایمز میآورد :دیوید
سنگر (چهره برجسته نومحافظهکار آمریکایی) از روزنامه
نیویورکتایمز معتقد است که رئیسجمهور اوباما بر این
باور اس��ت که ناآرامیها در تونس ،مصر و دیگر مناطق،
«میتواند روایتی جایگزین برای القاعده و ایران باشد که
آمری��کا میباید از آن اس��تفاده کند» .با توجه به همین
مضامین است که باید دریابیم چرا دولت اوباما  7ساعت
پس از اینکه عمر سلیمان کنارهگیری حسنی مبارک را از
ریاستجمهوری مصر اعالم کرد ،از ستاد مطبوعاتی کاخ
سفید بخواهد دست به کار شوند و «یکصدا از معترضان»
در ایران بخواهند «به خیابانها ریخته و خواس��تههای
خود را فریاد زنند» .پیش از این «وطنامروز» در گزارشی
در بیان چرایی تالش آمریکا برای ایجاد اغتشاش در روز
ن شأن حکومتی ایران و
 25بهمن آورده بود« :پایین آورد 
القای این موضوع که سیستم حکومتی جمهوریاسالمی
نیز ش��یوه ناعادالنه و ظالمانهای برای اداره کشور است،
میتواند مبنای مبارزات مردم منطقه علیه حکومتهای
خودکامه و وابس��ته به آمریکا و اسرائیل را سست کند؛
مردمی که خواهان اجرای احکام اسالمی در کشور خود
هستند و ایران را به عنوان الگوی مبارزاتی خود مدنظر
دارند» .تحلیلگر «ریس فور ایران» در ادامه آورده است:
دولت اوباما تصمیم گرفته است به هر نحوی که ممکن
است به جمهوری اسالمی «فشار بیاورد» و این در حالی
است که جایگاه استراتژیک آمریکا در خاورمیانه جلوی
چش��مان ما روزبهروز ضعیفتر ش��ده و تحلیل میرود.
برخی از این ش��یوهها ،تالشهای بیهودهای است که در
جهت ایجاد تغییر در اوضاع سیاسی داخلی ایران صورت

نما
عرصه سوم؛ مؤسسهای برای پرداختن به فتنه سبز
موسسه عرصه سوم که نام آن به نقش جامعه مدنی اشاره دارد ،سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است که سال  ۱۳۸۹در
آمستردام هلند تاسیس شده و به ثبت رسیده است .توری اگرمان ،سهراب رزاقی و کامران اشتری با انتشار کتابی تحت
عنوان «حمله به جامعه مدنی در ایران» ضمن ادعاهایی درباره نقض حقوق شهروندان در جمهوری اسالمی درباره اهداف
این موسس�ه توضیحاتی ارائه دادهاند .پایهگذاران موسس�ه عرصه س�وم ،این موسسه را یک سازمان بیطرف ،مستقل و
غیردولتی عنوان کردهاند که در سال  2010در آمستردام هلند به ثبت رسیده و ماموریت آن گسترش صلح،دموکراسی و
حقوق بشر است .هدف سازمان کمک به ظرفیتسازی سازمانها و تشویق به توسعه بعد سوم فعالیتهای مدنی است.
در این کتاب آمده اس�ت :عرصه س�وم در نظر دارد تا با همکاری رهبران جنبش حقوق بشر در ایران برای ظرفیتسازی
و توجه ویژه به نیازها و تحوالت آتی ،اقدامات بیش�تری را در دس�تور کار خود قرار دهد .این گروه همچنین قصد دارد
تا ابزارهای موردنیاز برای حمایت از حقوق بش�ر،صلح و دموکراس�ی را در میان روشنفکران ،فعاالن و عامه مردم توسعه
دهد « .کابینه احمدینژاد ،انقالب مخملی ،جنبش سبز ،نقض جامعه مدنی» از جمله موضوعات اصلی است که در سازمان
عرصه سوم مورد بررسی قرار میگیرد.

میگیرد ،از جمله تالشها و تشویقهای دولت اوباما برای
ایجاد ناآرامی در داخل ایران.
تضعیفسیاستهایناکامآمریکامقابلایران
نویس��نده این پایگاه مطالعاتی در ادامه مقاله خود
حمایت آمریکا از گروهک تروریستی منافقین را از دیگر
شیوههای ناکام ایاالت متحده برای تحت فشار گذاشتن
جمهوری اس�لامی عنوان کرده اس��ت« :دولت اوباما
در ادامه تالشهای خود ب��رای ایجاد ناآرامی در ایران
بهتازگی عنوان تروریست را از سازمان مجاهدین خلق

چه کسانی درخواست یار منافقین را پذیرفتند

بنیصدر قیم فتنه

گ�روه سیاس�ی :یک روز پس از آنکه ابوالحسن بنیصدر
رئیسجمهور مخلوع و فراری ایران از حامیان فتنهگران
خواس��ت هرطور ش��ده به حمایت خود از سران فتنه و
افرادی چون موس��وی و کروبی ادامه دهند و تاکید کرد
همه باید با تمام توان از میرحس��ین موس��وی و مهدی
کروبی دفاع کنیم ،برخی گروههای اپوزیس��یون و افرادی
که در داخل کش��ور به حمایت از این افراد میپردازند به
این صحبتها لبیک گفته و درباره وضعیت س��ران فتنه
اظهار نگرانی کردند.
گروههای اپوزیسیون خارجی نیز بیکار ننشسته و ضمن
برنامهریزی برای یک آشوب دیگر در واکنشی عجوالنه و
دستپاچه به مساله حصر سران فتنه واکنش نشان دادند.
البته مساله قطع ارتباط سران فتنه با حامیانشان مساله
جدی��دی نب��وده و از روز  25بهمنماه که جریان نفاق با
همراهی فتنهگران اقدام به آشوب و اغتشاش در خیابانها
کرد،سران فتنه نیز بنا به خواست عمومی مردم و همچنین
نمایندگانشان در خانه ملت،در خانه خود حصر شدند .با
این حال صحبتهای بنیصدر موجب شده بعد از گذشت
حدود دو هفته از این مساله حامیان فتنه به خود آمده و از
سرنوشت سران این جریان ضدانقالب بپرسند.
جدای از گروههای اپوزیسیونی چون کمپین بینالمللی
حقوق بش��ر در ایران و سایتهای وابسته به حلقه لندن،
حامیان غربی و بویژه آمریکایی فتنه نیز که علنا از موسوی
و کروب��ی حمایت میکردند ،این بار نیز به میدان آمده و
نگرانی خود از حصر این افراد را بیان کردند .س��خنگوی
ش��ورای امنیت ملی آمریکا کسی بود که این بار در برابر
خبر حصر خانگی سران فتنه باید از طرف دولت این کشور
واکنش نشان میداد .تامی ویتور روز یکشنبه در بیانیهای
نسبت به وضعیت سران فتنه در ایران پرسيده و طبق روال
کاری دولتمردان این کش��ور بار دیگر نسبت به وضعیتی
که برای فرقه موسوی در داخل کشور به وجود آمده ابراز
نگرانی کرد .تامی ویتور همچنین در اقدامی دیگر که برای
ایرانیان تازگی ندارد،ایران را به دلیل حصر کردن س��ران
عكسنوشت

فتنه و فیلتر کردن برخی سایتهای اینترنتی معاند نظام
به نقض حقوق بشر متهم کرد!
 BBCفارسی نیز که نقش ویژهای در سامان دادن به
حرکتهای اغتشاشگرانه  25بهمن و همچنین دعوت به
آشوب روز اول اسفندماه داشت و سعی فراوانی برای القای
نا امنی در ایران در روز اول اسفند داشت ،از ابراز نگرانی 3
روحانی حامی موسوی از وضعیت او خبر داد.
یوسف صانعی ،از به اصطالح روحانیون حامی موسوی
و کروب��ی ،یکی از این افراد بود که اقدام مس��ووالن علیه
سران فتنه را «غیر اسالمی» و «غیرانسانی» دانست.
صانعی ام��ا در ادامه حمایتهای خود از جریان فتنه
و س��ران داخلی آن در حالی آش��وبطلبان را «معترض
سیاس��ی» نامید که بعد از حوادث  25بهمن ماه و نقش
ویژهای که اغتشاشگران در حمایت از سیاستهای آمریکا
در منطقه خاورمیانه ایفا کردند،مردم به آنها لقب منافق
داده و بیش از پیش خواهان رس��یدگی به پرونده سران
فتنه شدند.
او در این اطالعیه با هجمه به ارکان نظام ،حصر خانگی
سران داخلی فتنه که جنایات متعددی از جمله همراهی
با دش��منان تابلودار ایران ،زمینهس��ازی برای ابراز وجود
گروهکهای تروریستی و کشته و زخمی شدن دهها نفر از
هموطنان ،تحمیل خسارتهای متعدد به اموال خصوصی
و عموم��ی و اقدامات ضد امنیت کش��ور و ...را در کارنامه
دارند« ،غیراسالمی» و «غیرانسانی» دانسته است.
صانعی با به کار بردن صفات متعددی از سران داخلی
فتنه تجلیل کرده و آنان را «شخصیتهای خدوم» و «یار
دیرین و معتمد امام» نامیده است.محمد خاتمی نیز که
طی  2هفته گذش��ته درباره حوادث  25بهمن واکنشی
نش��ان نداده و نسبت به وضعیت موس��وی و کروبی نیز
اظهارنظ��ری نکرده بود،روز گذش��ته بعد از درخواس��ت
بنیصدر ب��رای اعالم حمایت از این اف��راد ،در اظهاراتی
درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی
ابراز نگرانی کرد.

برداش��ته و بیش از این آن را یک س��ازمان تروریستی
نمیداند .در همین راس��تا ژنرال هاف شلتون ،رئیس
ستاد ارتش بیل کلینتون ،جیمز جونز ژنرال بازنشسته
ارتش و مشاور پیشین امنیت ملی اوباما و آنتونی زینی
خواس��تار توانبخش��ی و حمایت از سازمان مجاهدین
خلق شدند .شلتون صریحا اعالم کرد که ایران میتواند
از موج دموکراس��یخواهی که هماکنون در خاورمیانه
جری��ان دارد اس��تفاده کند و ل��ذا از این گفته چنین
ی میشود که الزم است حکومت
س��ناریویی پیشبین 

کنون��ی ایران تغییر کند .در گفتوگو با آن دس��ته از
اعضای دولت اوباما و اعضای کنگره که موضوع مذکور
را با ایشان مطرح ساختیم ،تاکید کردیم که برداشتن
عنوان تروریس��ت از ی��ک گروه تروریس��تی خارجی
همچون س��ازمان مجاهدین خل��ق و حمایت از آن به
عنوان یک گروه مخالف پیشتاز تبعیدی ،بیش از پیش
سیاست ناکام و بیتاثیر آمریکا را در قبال ایران ،تضعیف
میکند» .در پایان این مطلب به این نکته اشاره شده که
دولت اوباما دیگر امیدی ندارد به عنوان قدرتی نگریسته
ش��ود که در خاورمیان��ه تاثیرات معن��اداری بر جای
میگذارد ،آمریکا به دنبال راههای دیگری میگردد که
بتواند جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار دهد.
حامی دموکراسی آمریکایی هستیم
البته ه��راس از افزایش قدرت جمهوری اس�لامی
در منطقه تنه��ا به ایاالت متحده محدود نمیش��ود،
صهیونیستها نیز «بیداری اسالمی» را موجب تغییرات
بالقوه خطرناکی برای خود میدانند .در همین راس��تا
«مالک��وم هونالین» مدی��ر اجرایی کنفرانس س��ران
تشکلهای بزرگ آمریکایی – یهودی در پاسخ به این
سوال که چرا اسرائیل از جنبش سبز در ایران حمایت
میکند ولی از مبارزان مصری حمایتی ندارد ،گفت« :ما
همیشه از جریانات طالب دموکراسی آمریکایی حمایت
کردهایم .در عین حال نمیخواهیم شاهد انقالبهایی
باشیم که ممکن است توسط جریانات و عناصر افراطی
منطقه مانند مسؤوالن فعلی ایران ،مورد استفاده قرار
گیرند .ما درباره عناصری که در مصر به قدرت خواهند
رس��ید و ممکن اس��ت به درگیری با مصر درباره روند
صلح و تفاهمات قید شده در توافق صلح منجر شوند،
بسیار نگران هستیم»« .هونالین» ادامه میدهد« :کنار
رفتن مبارک به چنین اختاللها و تغییرات خطرناک
بالقوهای منجر ميشود .ما به جای انقالب ،روند منظم
ایجاد اصالحات را ترجیح میدهیم».
«آلن الس��نر» ،مدی��ر اصلی رواب��ط عمومی گروه
«اس��رائیل پروژک��ت» نیز در این ب��اره گفت« :تفاوت
عظیمی بین دولت ایران و دولت مبارک در مصر وجود
دارد .دولت مصر معاهده صلح با اس��رائیل دارد و به آن
وفادار مانده اس��ت .ولی ایران دیدگاه خصومتآمیزی
به اس��رائیل دارد ».او میگوید تا آنجایی که وی مطلع
اس��ت گروه «پروژه اسرائیل» بهرغم حمایتهای خود
از جنبش اعتراض��ی در ایران هیچ برنامهای در جهت
حمایت از اعتراضات در مصر ندارد و این جریان را مانند
مسالهای داخلی تنها برای مردم مصر قلمداد میکند.

ی نمایندگان مجلس
لغو مأموریت و مرخص 

بودجه؛ هفته پایانی اسفند در صحن علنی

ثمانه اکوان :گرچه بودجه با تاخیری یک ماه و نیمه به
دلی��ل مطابقت دادنش با برنامه پنجم وارد صحن علنی
مجلس شد اما تاکید نمایندگان بر بررسی این الیحه تا
پایان سال،باعث ش��کلگیری عزمی جدی در مجلس
ب��رای پایان دادن به رس��یدگی به این الیح��ه تا پایان
س��الجاری شده است .نمایندگان که عنوان میکردند
بر اس��اس آییننامه داخلی مجلس حداقل به زمانی 45
روزه برای بررسی الیحه بودجه نیاز دارند ،هم اینک تمام
تالش خود برای برگزاری همزمان جلسات کمیسیونهای
تخصصی مجلس،کمیسیون تلفیق و جلسات علنی را به
کار بستهاند .البته برخی عقیده دارند برای رسیدگی هر
چه سریعتر به الیحه بودجه باید جلسات علنی مجلس
تعطیل شود تا کمیس��یونهای تخصصی و کمیسیون
تلفیق بتوانند با آرامش بهتری به بررسی بودجه بپردازند
اما هیاترئیس��ه تصمیم دیگری ب��رای مجلس گرفته
است .سخنگوی هیاترئیس��ه مجلس روز گذشته در
نشس��ت خود با خبرنگاران،خبر از لغو تمام ماموریتها
و مرخصیهای نمایندگان برای بررس��ی سریعتر الیحه
بودجه و همچنین تضمین حضور نمایندگان در صحن
علنی مجلس داد .محسن کوهکن با ارائه آماری از تعداد
نمایندگانی ک��ه در مجلس حضور پیدا میکنند ،گفت
 :ب��ا توجه به اینکه از مجم��وع  290نماینده مجلس 2
ت��ن از آنان در قید حیات نیس��تند و  2نفر از همکاران
نیز به دولت پیوس��تهاند عمال مجلس با آمار  286نفری
مواجه اس��ت و با توجه به تشکیل کمیسیون تلفیق که
از مجموع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر از
کمیسیونهای تخصصی تشکیل میشود ،ما بیش از 50
نفر از نمایندگان را به دلیل حضور در کمیسیون تلفیق
در جلسه علنی نداریم بنابراین باید همه همکاران از رفتن
به ماموریت و مرخصی منع ش��وند .کوهکن با تاکید بر
اینکه مجلس از تمامی ظرفیت قوانین و احکام آییننامه
برای پیشبرد کار بودجه استفاده میکند تا بتواند الیحه
بودجه را ظرف مدت باقیمانده رسیدگی و تصویب کند،

اف��زود :از موکالن نمایندگان مجلس نیز تقاضا داریم با
توجه به اینکه الیحه بودجه سال  90در دستور کار است
و نمایندگان مجبورند به سرعت به این موضوع رسیدگی
کنند از نمایندگان انتظار نداشته باشند که در این چند
هفت��ه باقیمانده تا پایان س��ال به حوزهه��ای انتخابیه
سرکشی کنند .سخنگوی هیاترئیسه مجلس شورای
اسالمی همچنین از بررس��ی الیحه بودجه سال  90در
صحن علنی مجلس در هفته پایانی اسفند ماه خبر داد
و گفت :الیحه بودجه س��ال  90هفته آخر اسفندماه در
صحن علنی مجلس به صورت بال انقطاع بررسی میشود.
وی با تاکید بر اینکه از آنجا که کار رس��یدگی به بودجه
نیازمند زمان ش��ناور است و پیش��نهادات ،مخالفتها،
موافقتها و نظرات نماینده دولت را به دنبال دارد افزود:
با همه تدابیری که هیاترئیسهاندیشیده است از جهت
اینکه دولت سال آینده برای درآمدها و وصولیهای خود
با مشکل مواجه نشود مجلس تمام تالش خود را میکند
که الیحه بودجه را تا پایان س��ال به تصویب برساند اما
چنانچه در میانه کار باشیم بر اساس قانون بودجه ،بودجه
چن��د دوازدهم را مصوب میکنی��م به این معنا که اذن
قانونی به دولت داده میش��ود که برای یک ماه یا دو ماه
درآمدها و هزینههای خود را داش��ته باشد .کوهکن در
توضیح این اذن قانونی گفت :اگر در شرایطی بودیم که
زمان کافی وجود داشت از دولت میخواستیم الیحه چند
دوازدهم به مجلس ارائه دهد .اما با توجه به اینکه زمان
کافی وجود ندارد میتوان به دولت اذن داد که با استفاده
از قوانین موجود و احکام قوانین س��ال گذشته هزینهها
و درآمده��ای خود برای یک تا دو ماه ابتداي س��ال آتي
را داشته باشد .سخنگوی هیاترئیسه مجلس ادامه داد:
پیش��نهاداتی نیز مطرح است مبنی بر اینکه در صورت
تمام نکردن کار تصویب بودجه  90از سوی دولت ،دولت
میتواند مبنای کار در یک یا دو ماه سال آینده را قانون
بودجه سال  89قرار دهد و مواردی را که با برنامه پنجم
توسعه کشور تطبیق ندارد حذف کند.

سایه روشن
نظر داماد امام درباره موسوی

س��ایت منتس��ب به یکی از نمایندگان مجلس
درباره دیدگاه مرحوم دكتر محمود بروجردی ،داماد
امام(ره) خبری منتش��ر کرده اس��ت .جهان از قول
یکی از آش��نایان مرحوم بروجردی نوش��ت :مرحوم
بروجردی از عاشقان راس��تین والیت و پیرو واقعی
راه امام و رهب��ري بود و تالش میکرد هر قدمی بر
میدارد در راه انقالب باشد .مرحوم بروجردی درباره
انتخابات گذشته نیز مواضع روشن داشت و بسیاری
ل پیش آمده را قبل از انتخابات به ما گفته
از مس��ائ 
بود .وی ادامه داد :مرحوم بروجردی پیش از انتخابات
و پس از کاندیدا ش��دن موسوی هشدار داده بود که
موسوی ضدانقالب اس��ت و خطر او برای انقالب از
بنیصدر هم بیش��تر است .به گفته وی ،این مرحوم
خودش به موسوی رای نداد و به دیگران هم توصیه
میکرد به او رای ندهید ک��ه او در راه انقالب نبوده
و نمیماند .گفتنی اس��ت ،در ایام انتخابات ،همسر
مرحوم بروجردی پس از دیداری که همراه با جمعی
از زنان فعال سیاسی با موسوی داشتند از وی انتقاد
میکند که چرا به جریانات مسالهدار و غیرقانونی مثل
نهضت آزادی نزدیک شده که این خبر در همان ایام
بازتاب قابل توجهی در رس��انهها داشت .همچنین
دختر ام��ام(ره) درباره مرحوم بروجردی گفت :آقای
بروجردی هرجا ک��ه بود ،هدفش خدمت به انقالب
و خیلی معتقد به والیت بود .زهرا مصطفوی ،همسر
مرحوم محمود بروجردی در حاشیه مراسم تشییع
وی گفت :ایش��ان همیش��ه در خدمت انقالب بود.
مصطفوی گفت :بروجردی م��ردی متدین و الهی،
مهربان و در راه انقالب پرتالش بود.

روایت متکی از دالیل قطع رابطه سنگال

منوچهر متکی ،وزیر سابق خارجه کشورمان روز
گذش��ته در نشست خبری درباره دالیل قطع رابطه
س��نگال با ایران گفت :نیجریه ،گامبیا و همینطور
عربستان فشارهایی را بر دولت سنگال اعمال کرده
بودند تا این دولت در روابط خود با جمهوری اسالمی
ای��ران تجدیدنظر کن��د .وی با بیان اینکه س��نگال
همچنین تحت تاثیر غرب رابطه خود را با ایران قطع
کرده ،افزود :زمانی که من در کش��ور سنگال حضور
داش��تم همزمان با حضور بنده نیز هیاتی  3نفره از
اروپا در این کشور حضور داشت و هدفشان تحریک
دولت سنگال علیه جمهوری اسالمی ایران بود .بر این
اساس سنگال تحت فشارهای مختلف قرار داشت و
تصمیم پختهای در رابطه با ایران نگرفت .متکی ادامه
داد :هنگامی که من در سنگال بودم ،رئیسجمهور
این کش��ور برخی از ش��بهاتی که غربیها برای وی
درباره جمهوری اسالمی ایران ایجاد کرده بودند را با
من در میان گذاشت که به آنها گفتم این موضوعات
نه به نفع ملت سنگال است و نه ملت ایران.

امتناع کواکبیان از مناظره با صفار

مصطفی کواکبی��ان به بهانه اس��تفاده از کلمه
«فتنه» در موضوع مناظره با صفارهرندی ،از حضور
ی که روز گذش��ته
در این برنامه انصراف داد .در حال 
ق��رار بود محمدحس��ین صفارهرن��دی و مصطفی
کواکبیان در دانش��گاه علم و صنعت مناظره کنند،
کواکبیان قبل از آغاز مراس��م ،از این مناظره امتناع
کرد .علت این انصراف اس��تفاده از کلمه «فتنه» در
موضوع و عنوان مناظره مطرح شده که این نماینده
مجل��س با انصراف خود نس��بت به آن عکسالعمل
نش��ان داده اس��ت .گفتنی اس��ت ،موضوع مناظره
کواکبیان و صفارهرندی «نقش رسانهها در فتنه »88
بود .وي پيشاز اين مدعي ش��ده بود آماده است در
همه مناظرهها حاضر شود.

هشدار
روسیه :دیگر با تحریم ایران
همراهینمیکنیم

وطنامروز :طی هفتههای اخیر ش��واهد متعددی از
شکاف میان روس��یه و چین با دیگر اعضای  5+1بر
سر تحریمها علیه ایران مشاهده شد .شواهدی که با
اظهارات روز گذشته س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه
روس��یه تا حدود زیادی عینیت یاف��ت .وزیر خارجه
روس��یه در تازهترین اظهارنظر خود ،با اشاره به اینکه
اعمال تحریمها علیه ایران بیثمر بوده اس��ت ،گفت:
این کشور نمیتواند در قبال تحریمها علیه جمهوری
اسالمی ایران ،همکاری طوالنی مدت داشته باشد .به
گزارش ریانووس��تی ،س��رگئی الوروف طی سخنانی
در لن��دن گفت :قطعنامه  ۱۹۲۹در س��ال گذش��ته
علیه جمهوری اس�لامی ایران تصویب ش��د اما باید
گفت که امکان اعمال تحریمه��ای مربوط به برنامه
هس��تهای ایران حتی به طور غیرمستقیم نیز بیثمر
بوده است .ریانووستی در اینباره نوشته است :روسیه
مدتها مخالف تحریم علیه ایران بود اما پس از آنکه
رون��د همکاریهای تهران از چارچ��وب مورد عالقه
روسیه خارج شد ،اقدام به پشتیبانی از تحریمها کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،پس از مذاکرات اس��تانبول
ش��یب مخالفتهای روسیه با اعمال فشار علیه ایران
بیشتر شد .مقامات کرملین طی این مدت بارها اعالم
کردن��د اعتقادی به تحریمها ندارند .البته منظور آنها
از تحریمها ،مفاد قطعنامههای ش��ورای امنیت است
چراکه روس��یه پیش از این بارها گفته و نش��ان داده
بود تحریمهای یکجانبه اتحادیه اروپايي یا آمریکا علیه
ایران را نمیپذیرد« .وطن امروز» پیش از این گزارش
داده بود یکی از دالیل شکاف در  ،5+1اتفاقات مذاکرات
استانبول است .بر این اساس ،روسیه با پشتیبانی چین
مدالیتهای را برای مبادله سوخت ارائه کرده بود که بر
اس��اس آن درخواست تعلیق غنیسازی ایران مطرح
نش��ده بود؛ موضوع مهمی که موجب خش��م بلوک
غربی  5+1ش��د .تالش طرف غربی برای به شکست
کشاندن مذاکرات استانبول خشم مقامات کرملین را
در پی داشت .به همین خاطر روسیه اخیرا در پی آن
است یک قرارداد بزرگ هستهای با ایران منعقد کند.
بر اساس این قرارداد ایران رادیوایزوتوپهای مورد نیاز
خود را از روسیه میخرد .در این شرایط دست ایران در
مذاکرات هستهای بسیار بازتر از گذشته خواهد بود.

