پاستور
کنیا از مراکز اصلی جنبشهای
استقاللخواهیآفریقاست

وطن ام�روز :رئیسجمهوردر
دیدار رایال اودینگا نخستوزیر
کنیا با اشاره به شرایط اين كشور
تصریح کرد :کنیا از مراکز اصلی
جنبشهایاستقاللخواهیدر
آفریقا محسوب میشود و به این
خاطر در اندیشه و فرهنگ ملت ایران از جایگاه ویژهای
برخوردار است .محمود احمدینژاد در این دیدارزمینه
همکاریهای ایران و کنیا را گسترده و متنوع دانست و
گفت 2 :کشور بویژه در شرایط کنونی تحوالت جهانی
به دنبال گسترش روزافزون همکاریهای همهجانبه به
نفع دو ملت و کشورهای مستقل هستند .وی مناسبات
ایران و کنیا را برادرانه و دارای ماهیت فرهنگی دانست
و اظهار داش��ت :ایران و کنیا در جبهه مش��ترکی قرار
دارن��د و فرهنگ و دیدگاه مش��ترک ،دو ملت ایران و
کنیا را به هم پیوند زده اس��ت .رئیسجمهور با اش��اره
به اینکه ایران و کنیا ظرفیتها و استعدادهای فراوانی
برای ارتقای سطح مناسبات دوجانبه و منطقهای دارند،
اظهار داش��ت :ایران و کنیا با فعال کردن ظرفیتهای
هم��کاری خ��ود در زمینههای اقتصادی ،سیاس��ی و
فرهنگی میتوانند گامه��ای مؤثری در تحکیم هرچه
بیشتر مناسبات دوجانبه بردارند .احمدینژاد همچنین
با اش��اره به اهمیت زیرساختهای بانکی و گمرکی در
گسترش همکاریهای صنعتی و تجاری بین دو کشور،
بر ضرورت توجه به این زیرساختها تاکید کرد .وی در
ادامه خاطرنشان کرد :کنیا از مراکز اصلی جنبشهای
استقاللخواهی در آفریقا محس��وب میشود و به این
خاطر در اندیشه و فرهنگ ملت ایران از جایگاه ویژهای
برخوردار است .اودینگا نخستوزیر کنیا نیز در این دیدار
مذاکرات خود با معاون اول رئیسجمهور را س��ازنده و
مفید دانس��ت و گفت :کنیا به عنوان مرکز تجاری در
شرق آفریقا تقویت مناس��بات خود با ایران را در همه
زمینهه��ا مورد توجه جدی ق��رار داده و در این زمینه
توافقات خوبی در دستور کار دو کشور قرار گرفته است.
وی همچنین از اراده کشورش برای تقویت هرچه بیشتر
مناسبات سیاسی و بینالمللی با ایران خبر داد.

دفاعي

ساخت هواپیماهای رادارگریز
در آینده نزدیک

مهر :امیر سرتیپ خلبان حسن شاهصفی فرمانده نیروی
هوایی ارتش با اعالم اینکه برد بمبهای نقطهزن قاصد
به  100کیلومتر خواهد رس��ید ،اظهار داش��ت :نمونه
یکششم هواپیماهای رادارگریز سفرهماهی را که همه
تستهای خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است،
ساختهایم و در آیندهای نزدیک این هواپیما را در ابعاد
بزرگتر خواهیم ساخت .امیر شاهصفی با مثبت ارزیابی
کردن روند پیشرفت نیروی هوایی جمهوری اسالمی
ایران اظهار داش��ت :برای ما شرایط مهم نیست بلکه
آمادگی نظامی مهم اس��ت که ما نیز هر لحظه آماده
نبرد با دش��منان جمهوری اسالمی ایران هستیم .وی
ب��ا اعالم اینکه نیروی هوایی ارتش یکی از مقتدرترین
نیروهای هوایی ارتشهای منطقه اس��ت ،گفت :عالوه
بر داشتن تجهیزات مدرن نظامی روحیه سلحشوری
و ش��هادتطلبی در بین خلبانان و همه کارکنان این
نیرو موج میزند .امیر ش��اهصفی درباره توان موشکی
ای��ن نیرو گفت :ب��ه لطف خدا و هم��ت متخصصان
داخلی در بخ��ش جهاد خودکفایی نی��روی هوایی و
بخش صنایع وزارت دفاع توانس��تیم برد موشکهای
«هوا به هوا» و «ه��وا به زمین» خود را افزایش دهیم
اما مهمتر از آن ساخت بمبهای نقطهزن قاصد با برد
بیش از  50کیلومتر اس��ت که در حال ارتقای برد آن
به  100کیلومتر هستیم و این حکایت از قابلیتهای
باالی این نیرو دارد .فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود:
هماکنون بخش جهاد خودکفایی ما در حال تحقیق،
طراحی و س��اخت پرندههای رادارگریز «سفره ماهی»
اس��ت بهطوریکه در حال حاضر نمونه یکششم این
هواپیماها که همه تستهای خود را با موفقیت پشت
سر گذاشته است را ساختهایم.

ساخت ناوشکنهای جدید
در دستور كار نیروی دریایی ارتش

ایرنا :فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی
ایران از س��اخت ناوش��کنهای جدید توسط این نیرو
خبر داد .امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری با اش��اره به
روند ساخت ناوش��کن جماران گفت :ساخت این نوع
ناوشکنها در خط تولید قرار گرفت .امیر سیاری در این
باره تاکید کرد :نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران در راس��تای ارتقای ت��وان دفاعی خود همواره در
زمینه ارتقای توان ناوش��کنها فعالی��ت میکند و در
تالش اس��ت تا مدلهای جدیدی که ساخته میشود
نسبت به مدلهای قبلی با یک پیشرفت اساسی همراه
باشد .وی گفت :نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران همواره متناس��ب با تهدیدات خود را آماده کرده
و میکند و هیچگاه غافلگیر نش��ده است .امیر سیاری
تاکید کرد :امروز هم نی��روی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران و هم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در سواحل جنوب از آمادگی الزم برای دفاع از
مرزهای آبی کش��ور برخوردار هستند و این آمادگی را
نیز بخوبی در رزمایشهای خود به نمایش گذاشتهاند.
وی تصری��ح کرد که نیروی دریای��ی ارتش جمهوری
اس�لامی ایران همچنین از آمادگ��ی الزم برای دفاع از
منافع نظام اس�لامی در تمام س��طوح برخوردار است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی با تاکید
بر این که نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی در
جهت ارتقای ت��وان دفاعی خود تالش میکند ،گفت:
نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ای��ران باید
متناس��ب با تهدید ،توانمندیهایش را ارتقا دهد و بر
این اساس نیز ساخت زیر دریاییها تا آنجا که در توان
کشور باشد دنبال میشود .ناوشکن جماران که توسط
نیروی دریایی ارتش ساخته شد دارای  94متر طول و
10متر عرض و  3/1متر ارتفاع است .ناوشکن جماران
از جمله رزمناوهای با ماموریت سه منظوره است که در
عرصههای ضدهوایی ،ضدسطحی و ضدزیرسطحی از
تجهیزات کامال پیشرفته برخوردار است.
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وطن امروز شماره 621

بودجه  89تمدید شد

ایران روح خاورمیانه جدید

بررسی بودجه  90در سال 90

که برخى انقالبها به نتیجه رس��یدهاند .در این یادداشت
گروه سیاسی :کشورهای غربى در حالى که از انقالبهاى
تاکید ش��ده اس��ت ،ما باید براى تاثیرگذارى انقالبهاى
جارى در منطقه شوکه شدهاند همچنان نگران از دست دادن
منطقه بر دیگر کشورهاى خاورمیانه تقسیمبندىاى داشته
متحدان خود در خاورمیانه هستند .البته این نگرانی زمانی
باشیم .مثال برخى کشورهاى منطقه مجبور خواهند شد
افزایش پیدا کرده و تبدیل به هراس میشود که روی کار
که تغییراتى را متناسب با اوضاع داخلى خود انجام دهند.
آمدن اسالمگرایان ضد استکبار محتملترین گزینه درباره
در اردن ملک عبداهلل ،مجبور است که دست به یک سرى
نتیجه انقالبهای عربی عنوان میش��ود .اهداف مشترک
تغییرات ش��گرف بزند تا مطالبات مردم تامین شود .همه
میان انقالبیون کشورهای عرب و جمهوری اسالمی موجب
مىدانیم قشر بزرگى از معترضان حکومتى را اسالمگرایان
ش��ده تا هم اکنون نیز برخی کارشناسان مسائل سیاسی
تش��کیل مىدهند .ایران مىتواند با حمایت از این جریان
نقش��ه خاورمیانه اسالمی را ترسیم کنند که در آن ایران،
جایگاه خود را در اردن تقویت کند .آن گاه معادالت سیاسى
ترکیه و مصر به عنوان کشورهای پیشرو مردم منطقه را به
در این کشور نیز تغییر خواهد کرد .بویژه اینکه احتمال به
سمت ضدیت با رژیم صهیونیستی رهنمون کنند .روزنامه
وجود آمدن کنفدرالى اردنى  -فلسطینى وجود دارد و این
النش��ره لبنان روز گذش��ته در تحلیلی به بررسی جایگاه
باعث مىش��ود تا برخى مناط��ق اردن بویژه مناطقى که
جمهوری اس�لامی در تحوالت اخیر خاورمیانه پرداخت.
فلسطینىها بیشتر در آن حضور دارند ،تقویت شود .این
نویس��نده این یادداشت در ابتدا آورد :به روشنى مىبینند
بدان معنا است که مىتواند تقویت ایران در آن مناطق نیز
که ایران با کس��ب پیروزى در لبنان در حال اس��تفاده از
افزایش یابد .ابعاد تغییرات در کل منطقه گس��ترده است.
وضعیت پیش آمده از انقالبهاى عربى در دیگر کشورهاى
عربستان سعودى به زودى تغییرات گستردهاى را در بعد
منطقه اس��ت .به اعتقاد آنها ایاالت متحده و غرب در برابر
حکومتى و تغییر وزیران و مقامات ش��اهد خواهد بود .از
محور ایرانى که در حال گسترش در منطقه است شکست
سویى اینکه سوریه در چنین وضعیتى اعالم آمادگى براى
س��ختى خوردهاند بویژه این که یک به یک متحدان خود
از سرگیرى مذاکرات کرد ،چیزي جز این نیست که ایران
را نیز در این منطقه از دست دادهاند .دیپلماتها همچنین
و سوریه که دو متحد مهم و استراتژیک هم هستند خوب
مىگویند در این میان اس��رائیلىها و رهبران عرب بیش
مى دانند که از وضعیت فعلى بهترین استفاده را مىتوانند
از همه ش��وکه ش��دهاند .آنها به خوبى مىبینند که ایران
ببرند .نویس��نده درباره سوریه مىنویس��د :اگر چه رابطه
تالش دارد از انقالبهاى جارى براى رس��یدن به مصالح
ایران و حزب اهلل لبنان و رابطه مس��تقیم این دو با سوریه
خود نهایت اس��تفاده را ببرد به خصوص این که مىبینند
باعث نگرانى اسرائیل شده ،ولى روشن است که با مشاهده
محمود احمدى نژاد ،رئیسجمه��ورى ایران به راحتى و
تحوالت اخیر تغییرات گستردهاى در بعد مذاکرات صلح در
بدون هیچ فرصتسوزىاى اعمال خشونتهاى حکومتها
پیش است .بویژه اینکه بشار اسد ،رئیسجمهورى سوریه
علیه انقالبه��ا را محکوم مىکند و بدین ترتیب بیش از
از تحوالت جارى در منطقه کامال آگاه است و مىداند که
غ��رب در میان جامعه معترض عربى ب��راى خود جایگاه
ممکن است دامنه تغییرات منطقهاى به کشورش نیز برسد
ایجاد کرده است .به گزارش ایران دیپلماسی ،در ادامه این
ولى رفتار او کامال نشان داده که از این تغییرات باکى ندارد
یادداشت آمده است :شواهد مختلفى وجود دارد که نشان
و مىتواند کشور را به سالمت
مىدهد ایران در حال افزایش اعتراف
از این مرحل��ه عبور دهد .در
نف��وذ خود در منطق��ه و پر
ک��ردن خأل ضعف آمریکا در ایران؛ الگوي كشورهاي منطقه
انتهاى این یادداشت به نگرانى
خاورمیانه عربى است .آمریکا یک مرکز مطالعاتي صهیونیس�تی ،انقالب اسلامی ایران اسرائیل اشاره ش��ده و آمده
با ح��وادث تون��س در وهله را الگویی برای ملتهای س�ایر کش�ورهای منطقه دانسته اس��ت :در این میان اسرائیل
نخست دستپاچه عمل کرد .و اذع�ان کرد که ب�روز خیزشهای مردمی در کش�ورهای بشدت نگران است .تا کنون
کامال روش��ن بود که آمریکا خاورمیانه و آفریقا در نتیجه گسترش مفاهیم انقالب ایران اسرائیل با تکیه به کشورهاى
از انقالب تونس شوکه شده در منطقه بوده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از دیکتاتورى منطقه خود را این
است .حاال براى آمریکا روشن مرکز مطالعات عمومی اسرائیل ،در این گزارش آمده است :گونه در برابر غرب نشان داده
ش��ده که براى این تحوالت این یک عصر جدید است که اکنون آغاز نشده بلکه با انقالب که تنها رژیمى اس��ت که از
پایانى نمىت��وان متصور بود ایران در س�ال  1979آغاز شده است .وی با اشاره به سقوط نظامدموکراتیکدرخاورمیانه
و هنوز نمىت��وان گفت که کشورهای تحت حمایت غرب تصریح کرد :آغاز انقالبهای عرب��ى برخ��وردار اس��ت ،به
چه نتیجهاى از آنها مىتوان عربی درست مصادف با جشن سیودومین سالگرد پیروزی واسطه همین دیدگاه توانسته
گرف��ت .در عی��ن حال هیچ انقالب ایران بود و در واقع نباید از همزمانی این وقایع غافل بود امتیازهاى بیش��مارى از
دلیل قانعکنندهاى که ثابت شد .در این مقاله به افزایش قدرت ایران در منطقه نیز اشاره غرب بگیرد از جمله تحمیل
کند آمریکا پشت انقالبهاى شده و آمده است :با تحوالت اخیر خاورمیانه ،برتری ایران ظالمانه خواستههاى خود بر
منطق��ه اس��ت و مىخواهد در منطقه به وضوح به چش�م میخورد .این مرکز مطالعاتی پروس��ه صلح خاورمیانه ،اما
پروژه خاورمیانه جدید را به اعالم کرد :خاورمیانه دچار بیماری بی حرکتی و ایستایی بود حال نه تنها مىبیند متحدان
نتیجه برس��اند ،وجود ندارد .و ایران روح را در بدن آن دمید.
منطقهاى عرب��ىاش یک به
یک در حال فروپاشىاند بلکه حکومتهاى دموکراتیکى
البته نمىتوان این حقیقت را نادیده گرفت که میان آمریکا
بر س��ر کار مىآیند که نه تنه��ا در حال تضعیف جایگاه
با کسانى که دولتهاى موقت پس از انقالبها را تشکیل
منطقهاى اس��رائیلند بلکه مجدانه صلح واقع��ى به دور از
دادند ،ارتباطاتى وجود دارد .این موضوع را هم در تونس و
زیادهخواهىه��اى اس��رائیل را دنبال مىکنن��د .از این رو
هم در مصر شاهد بودیم و اکنون نیز مىبینیم که در حال
پیشبینى مىشود همان طور که كنترل پرونده لبنان از
تشکیل یک همپیمانى بینالمللى بر سر لیبى است .از این
دست آمریکایىها خارج شده کنترل پرونده فلسطین نیز از
رو نمىتوانیم قاطعانه بگوییم که تغییر در نگرش سیاسى
دست آنها خارج شود.
منطقه از بعد بینالمللى به وجود آمده است ،حتى اکنون

حجتاالس�لام غالمرضا مصباحی مقدم تأکيد کرد:
ثمان�ه اکوان :از روزی که الیحه بودجه س��ال  90به
البت��ه به لحاظ قانوني دولت اين فرص��ت را دارد که
مجلس شورای اس�لامی تقدیم ش��د ،سناریوهای
بودجه عمراني کشور را در  4ماه نخست سال آينده بر
متفاوتی برای بررس��ی آن در مجلس شکل گرفت.
اساس برنامه بودجه سال  89تنظيم و پرداخت کند.
گرچ��ه از همان ابتدا نیز عدهای از نمایندگان مطرح
وی افزود :تصويب دودوازدهمي بودجه به معناي اين
میکردند که باید رس��یدگی به بودج��ه به صورت
است که مجلس به دولت اجازه ميدهد بودجه جاري
دودوازدهمی باشد اما عزم مجلس برای بررسی الیحه
کشور را در  2ماه نخست سال  90با توجه به بودجه
تا پایان سال نمایندگان را واداشت سناریوهای مبتنی
امسال خرج کند .عضو کميسيون اقتصادي مجلس،
بر بررسی بودجه در سال آینده را کنار بگذارند.
همچنین به مس��اله پرداخت یارانههای نقدی اشاره
مجلس با تمام قوا وارد بررسی جزئیات الیحه بودجه
کرد و با بيان اينکه يارانه نقدي فروردينماه پرداخت
س��ال  90ش��د .کمیسیونها به س��رعت رسیدگی
شدهاس��ت ،افزود :با تصويب دودوازدهمي بودجه 90
به الیحه را آغاز کردند و با جمعآوری پیش��نهادات
دولت موظف ميش��ود ،يارانه  2ماه پاياني بهار سال
نمایندگان تا پایان هفته جاری نتایج بررسیهای خود
آينده را بر اساس برنامه بودجه سال  89پرداخت کند.
را به هیاترئیسه تقدیم میکنند .کمیسیون تلفیق
وي اظهار اميدواري ک��رد که با توجه به عدم امکان
نیز با سرعتی بیشتر از سالهای قبل تشکیل شد و با
تصويب بودجه  90تا پيش از پايان س��ال ،مش��کلي
انتخاب اعضای هیاترئیسه زمینه تشکیل جلسات را
در روند اجراي هدفمن��دي يارانهها پيش نيايد ،زيرا
فراهم کرد .هنوز حدود 12روز تا پایان سال زمان در
هرگونه اختاللي در اجراي قانون هدفمندي يارانهها،
اختیار نمایندگان است اما از همین حاال زمزمههایی
نارضايتي مردم را به همراه خواهد داشت.
مبنی بر بینتیجه بودن تالش نمایندگان در مجلس
ارائ��ه اذن قانونی به دولت برای اجرای بودجه  89در
وجود دارد و برخی از نمایندگان معتقدند بررس��ی
 2ماه ابتدایی سال جدید البته با تصویب بودجه دو
الیحه بودجه سال  90در نهایت به بعد از تعطیالت
دوازدهمی تفاوت دارد،مسالهای که مورد تاکید یکی
عید نوروز موکول خواهد شد .اگر دولت میخواست
دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفت .هادی
نمایندگان بودجه را بعد از تعطیالت بررس��ی کنند
قوامی با اش��اره به جلس��ه صبح روز گذشته اعضاي
موظف بود الیح��ه بودجه دو دوازدهم��ی را برای 2
كميس��يون متبوعش ،با اش��اره به برخي خبرهاي
ماه اول س��ال آینده به مجلس تحویل دهد اما اصرار
منتشر ش��ده مبني بر تصميم قطعي مجلس براي
رئیسجمهور به بررسی ش��دن بودجه و ابالغ آن به
تصويب بودجه دو دوازدهمي براي سال  ،90اين خبر
دولت تا پایان سالجاری ،نمایندگان را به تالش برای
را تكذيب كرد و اظهار داش��ت :در اين جلس��ه مقرر
بررسی راههای دیگر واداشته است .یکی از این راهها که
شد كميسيون تلفيق پيشنهاد دهد كه با اذن قانوني
در واقع به نوعی همان ابالغ بودجه دودوازدهمی برای
مجلس،دولتبتواند«احكامبودجهجاريقانونبودجه
 2ماه ابتدایی سال به دولت است،اذن قانونی به دولت
 » 89را براي سال  90نيز اجرا كند تا قوه مقننه بتواند
برای اجرای احکام بودجه س��ال  89در  2ماه ابتدایی
در اي��ن فاصله زماني در
سال  90اس��ت .مسالهای نما
فروردينماه سال آينده،
که با توجه به اجرایی شدن
بحث هدفمندی یارانهها و بررسی بودجه در چه مرحلهای قرار دارد ؟
بررسي اليحه بودجه 90
پرداخت یارانههای نقدی به نظرات کمیس�یونهای تخصصی هنوز به کمیس�یون را به اتمام برس��اند .وي
م��ردم و همچنین افزایش تلفیق نرس�یده اس�ت و هفته آینده این پیش�نهادات افزود :ب��راي اين منظور
یافتن می��زان بودجههای به کمیس�یون تلفیق ارس�ال میش�ود بع�د از آن هم باي��د طرحي دو فوريتي
عمران��ی تا ح��دودی کار کمیسیون تلفیق  15روز فرصت دارد تا الیحه را بررسی از ط��رف نماين��دگان
دولت را برای اجرای قانون کن�د که اگر  3ش�یفت هم کار کند نم�ی تواند تا پایان ارائ��ه و در صحن علني
بودج��ه و برنامهریزیهای سال کار بررسی را خاتمه دهد بنابراین احتمال تصویب پارلم��ان ب��ه تصوي��ب
اقتص��ادیاش ب��ا مان��ع دو دوازدهم بس�یار باالس�ت اما تا کن�ون هیچ تصمیم نمايندگان برس��د .اين
روبهرو میکند .با این حال قطعی در این باره گرفته نش�ده اس�ت .در جلسه صبح عضو كميسيون تلفيق
نمایندگان عضو کمیسیون روز گذشته کمیس�یون تلفیق ،ممبینی معاون بودجه اليح��ه بودج��ه 1390
تلفیق بودجه در جلساتی معاونت برنامهریزی و نظ�ارت راهبردی رئیسجمهور ،كلكش��ور ب��ر همي��ن
که تاکنون برای بررس��ی کارشناس�ان مرکز پژوهشهای مجل�س ،رئیس مرکز اساس يادآور شد :بر اين
بودجه برگ��زار کردهاند به آمار ایران و معاون وزیر اقتصاد حضور داشتند و درباره اساس ،احتماال جلسات
طور غیررس��می به مساله کلیات مباحث مطرح شده در بودجه و اثرات اقتصادی كميسيون تلفيق اليحه
تصویببودجهدودوازدهمی آن صحبت شد اما کار بررسی کلیات الیحه بودجه  90در بودج��ه  90از  7ت��ا 21
رسیده و تصمیم به بررسی کمیسیون تلفیق تا دریافت پیشنهادات کمیسیونهای فروردينم��اه برگ��زار
بودجه برای  2ماه ابتدایی تخصصی به طور رسمی آغاز نخواهد شد.
ميشود و بررسي اليحه
بودج��ه  90در صحن علني مجلس نيز از  21تا 28
سال 90گرفتهاند .نايبرئيس کميسيون تلفيق بودجه
فروردينماه به طول ميانجامد.
با اعالم اينکه تصويب دودوازدهمي بودجه سال  90در
هنوز دولت درباره این تصمیم کمیسیون تلفیق اظهار
نشستهايکميسيونتلفيقبودجهقطعيشدهاست،
عقیدهای نکرده است اما با توجه به اصرار رئیسجمهور
افزود :مجلس با وجود تالش بس��يار نمايندگان براي
به بررسی و ابالغ بودجه تا پایان سالجاری نمی توان
تصويب بودجه در س��ال  89ناگزير اس��ت بودجه را
انتظار داش��ت دولت نیز با این تصمیم کمیس��یون
دودوازدهمي تصويب کند ،زي��را فرصت کافي براي
تلفیق موافق باشد.
مطالعه دقيق و کارشناسانه برنامه بودجه وجود ندارد.

گروه سیاسی :در آستانه انتشار بخشهایی از برآورد
اطالعاتی ایاالت متحده در سال  ،2010کارشناسان بر
اعم��ال تغییراتی در گزارش جدید نس��بت به گزارش
 2007تاکید میکنند .به گزارش «وطنامروز» ،ایاالت
متحده به دنبال آن است تا اجماع همپیمانان اروپایی
خود علیه ایران را حفظ کند و بدین منظور در گزارش
 2010جامع��ه اطالعات ملی آمریکا در تالش اس��ت
جمهوری اس�لامی ایران را با اتهامات��ی جدید روبهرو
کند .بر اساس شنیدهها این اتهامات بر اساس گزارشاتی
اس��ت که یوکیو آمانو طی یک سال اخیر منتشر کرده
اس��ت« .وطنامروز» ب��ه زودی جزئیاتی از این گزارش
را منتش��ر میکند .در این ش��رایط اما به اعتقاد برخی
دیگر از کارشناس��ان ،آنچه کالین پاول چندی پیش از
آن به نقطه «آس��تانه» در برنامه هستهای ایران اشاره
کرد نیز میتواند بس��یار محتمل باشد .به عبارت دیگر
ایاالت متحده در حال بررسی دقیق گزینهای است که
بر اساس آن با پذیرش غنیسازی ،به نوعی به معاملهای
هستهای با ایران دست یابد.
ب��ا در نظر گرفتن این واقعی��ات و همچنین اختالفات
دیدگاهها در آمریکا ،نتایج ارزیابیهای موسسات آمریکایی
در این زمینه میتواند مورد توجه قرار گیرد .در همین راستا،
موسس��ه تحقیقاتی «گروه مش��اوران امنیت درگیریها»
( )CSAG:Conflict Securities Advisory Groupکه
جزو نهادهای مش��ورتی کنگره آمریکاست در گزارشی
تاکید کرده است که «تهدیدهای آمریکا برای جلوگیری
از تجارت کش��ورها با ایران موف��ق نبوده و همچنان تا
زمانی که به اندازه کافی قوی ش��ود ،دارای سیر نزولی
خواه��د ب��ود» .این تحقیق ظاهرا در تابس��تان س��ال

گیتس :شاید در متوقف کردن برنامه هستهای ایران به نتیجه نرسیم

تغییراتجدید در راهبردآمریکاعلیهایران

( 1389اوت  )2010انجام ش��ده ک��ه زمان اوج اجرای
قطعنام��ه  1929و تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا
علیه ایران بوده اس��ت« .ایران هستهای» به تازگی یک
نس��خه خالصه از این تحقیق را دریافت کرده است .در
بخشی از این تحقیق آمده است« :اوباما درباره ایران 2
هدف داشته اس��ت .اول اینکه درهای دیپلماسی را در
مقابل ایران باز بگذارد و آن را به پذیرش پیشنهاد مبادله
ترغیب کند و دوم ،درون شورای امنیت به اجماع علیه
ایران دس��ت یابد» .موسسه تحقیقاتی «گروه مشاوران

امنی��ت درگیریها» در ادامه تحقیق خ��ود به ارزیابی
اس��تراتژی تحریم پرداخته و نوشته است« :استراتژی
وزارت خزانهداری آمریکا در تحریم یکجانبه ایران این
بود که شرکتهایی را مشخص و معامله با آنها را ممنوع
کند .این موثر نخواهد بود چرا که حرف شنوی جامعه
بینالمللی از این استراتژی عمیقا اختیاری است».این
موسسه با اش��اره به اینکه ضعف این استراتژی در این
است که همواره تعداد شرکتهایی که در لیست آمریکا
گنجانده میش��ود خیلی کمتر از تعداد ش��رکتهایی

خواهد بود که نام آنها در این لیست وجود ندارد ،ادامه
میدهد« :درباره تحریمهای یکجانبه بعید است هیچ
کشوری علیه شرکتی که نام آن در لیست آمریکا نیست
تحریمی وضع کند و این درباره تعداد بس��یار زیادی از
شرکتها مصداق دارد».
 CSAGادام��ه میدهد« :ضمنا خ��ود آمریکا هم
نمیخواه��د در خارج از خاک خود دس��ت به اقدامات
یکجانبه واقعی بزند چرا که تبعات مهمی در روابط آن
با متحدانش خواهد داشت .به عنوان نمونه اقدام اروپا در
عمل یکجانبه علیه ایران باعث اعتراض شدید روسیه
شد و این شتاب اقدامهای پس از  1929را گرفت».این
تحقیقظاهراقبلازتصویبتحریمهاییکجانبهآمریکا
علیه ایران در کنگره نوشته شده است .این موسسه در
ادامه گزارش خود به تحلیل این موضوع پرداخته است
که ادبیات پذیرش ایران هس��تهای در میان مقامهای
آمریکایی در حال فراگیر شدن است .در بخشی از این
گزارش آمده است« :رابرت گیتس وزیر دفاع اخیرا در
سنا حاضر ش��ده و در جواب یکی از س��ناتورها به نام
 Chamblissگفته اس��ت استقرار سپر دفاع موشکی
در اروپا الزم اس��ت بویژه اگر ما در متوقف کردن ایران
در ساخت سالح هستهای ناتوان باشیم» CSAG .در
تحلیل این اظهارنظر گیتس مینویسد« :به نظر میرسد
تغییر واضحی در سخنان اعضای جامعه نظامی و امنیتی
آمری��کا بویژه وزیر دفاع رخ داده اس��ت و آنها به ظهور
ایران هس��تهای به عنوان یک اتف��اق قابل تحمل نگاه
میکنند» .این تحقیق در پایان نتیجه گرفته است :ظهور
«ایران هستهای» یکی از چند سناریوی محتملی است
که آمریکا باید برای مواجهه با آن آماده شود.

سایه روشن
سیا دستور ترور سران فتنه را صادر کرد

ل سازمان جاسوس��ی آمریکا در
یک مقام مس��ؤو 
منطق��ه با نام کد «ویلیام» ،طی پیامی به گروهک
تروریستی منافقین ،از آنهاخواست برنامه «ترور»
موسوی ،کروبی یا خاتمی را در دستورکار خود قرار
دهند .این مقام س��یا طی این پیام با ابالغ «س�لام
گرم» هیالری کلینتون به گروههای معارض ایرانی،
تاکید کرده اس��ت :در صورت ترور یکی از رهبران
ت آن برعهده
جنبش اعتراضی در ایران ،مس��ؤولی 
نظام اس�لامی افتاده و آتش اختالف در بین مردم
ایران شعلهورتر خواهد شد .وی همچنین با تاکید
بر این موضوع که وزارت خارجه آمریکا یک صفحه
ویژه توئیتر به منظور ارتباط ایرانیان با کاخ س��فید
ایجاد کرده خواستار فعالتر شدن ارتباط این افراد
از طریق این صفحه ش��ده است .پیش از این نیز با
تئوری یکی از اعضای ضدانقالب که معتقد بود فرقه
سبز برای غلبه بر نظام و برای مظلومنمایی به خون
نیاز دارد ،پروژه کشتهسازی به اجرا گذاشته شد که
طی اقدامات مسلحانهای که از سوی اعضای گروهک
منافقین صورت گرفت ،تع��دادی از هموطنانمان
کشته ش��دند ،البته این موضوع با هوشیاری مردم
و افشای پشت پرده این پروژه ناکام ماند.

عباس عبدي:
برخورد غرب با لیبی مزورانه است

یکی از مش��اوران س��ران فتن��ه برخ��ورد غرب با
انقالبه��ای منطق��ه و لیبی را مزوران��ه خواند .به
گزارش عماریون ،عباس عبدی در روزنامه زنجیرهای
روزگار به بررسی انقالب مردم در کشورهای منطقه
و موضع کش��ورهای غربی پرداخ��ت و اذعان كرد:
رفت��ار غرب در برابر اوضاع لیبی بس��یار با اهمیت
اس��ت .همچنین باید گوشه چشمی به رفتار قبلی
غرب نسبت به کشورهای منطقه و به طور مشخص
3کش��ور مصر ،تون��س و لیبی داش��ت .این عضو
مستعفی حزب منحله مش��ارکت نوشت :اینگونه
برخورد کش��ورهای غربی برای مردم منطقه مفید
است زیرا رژیمهای مورد حمایت غرب بیش از پیش
متوجه میشوند که روی حمایت غربیها حساب باز
نکنند .در هر حال این اتفاق نشان از بیشخصیتی
سیاسی کشورهای غربی است .برخورد آنها با لیبی
حتی مزورانه بود .گفتنی اس��ت عبدی در سال 77
در پاریس دیداری با باری روزن از جاسوسان سفارت
آمریکا در تهران داشت.

ی کشف حجاب
برنامهریز 
برای امروز

فتنهگران ک��ه در تقویمهای شمس��ی ،قمری و
میالدی منتظر مناسبتی برای حضور انگشتشمار
خود در خیابانها هس��تند ،در برنامه ریزی برای
اغتشاش امروز ـ سه شنبه ـ به عنوان روز جهانی
زن اعالم کردند زنان اقدام به کشف حجاب کنند.
چهرههای فراری فرقه س��بز با فراخوانی خواستار
حضور اندک هواداران خود در خیابانها ش��دند.
همچنین برخی احزاب و گروههای وابسته به فرقه
سبز از جمله شیرین عبادی از هواداران زن فرقه
خواس��تهاند که در این روز اقدام به کشف حجاب
کنند .این پیشنهاد ش��رم آور شبکه فمینیستی
زن��ان درحالی اس��ت که این گروه هم��واره مورد
توجه ویژه و همیشگی دشمنان بودهاند .همچنین
خبر میرس��د که برخی گروههای واسط برای به
صحنه آوردن افراد بیشتر اعالم کردند که برداشتن
حجاب البته مشكلي را حل نمیکند و میتوان با
حجاب نیز در خیابان ظاهر شد!

هدیهآمریکایی
برای هیالری ،لورا و رهنورد

سایت موسسه آمریکایی نجات زنان ،زهرا رهنورد
را هنرمند و فعال اجتماعی ایرانی معرفی کرد و او
را در کنار هیالری کلینتون و لورا بوش شایس��ته
ستایش دانست .بر اساس گزارش موسسه نجات
زنان ،هیالری کلینت��ون وزیر خارجه آمریکا ،لورا
بوش همس��ر جورج ب��وش ،کریس��تین امانپور
خبرنگار آمریکايي صهیونیست ،نبیل اسپانیولی
رئیس بخش مرکزی زنان اس��رائیل و چهرههایی
دیگر از کش��ورهای اروپایی بویژه انگلیس در این
فهرست  100نفره معرفی شدهاند .همچنین این
موسسه ،شیرین عبادی ضد انقالب و فمینیست
معروف را چه��رهای جهانی ،وکیل و فعال حقوق
بشر معرفی کرده که چندین دهه را به مبارزه برای
احقاق حقوق زنان ،کودکان و زندانیان سیاسی در
ایران صرف کرده است.

پیشنهادرشوهکاردارلیبی
به شهید چمران درباره امام موسی صدر

مه��دی چمران اعالم کرد که  32س��ال پیش به
همراه ش��هید چمران در من��زل آیتاهلل طالقانی
بودی��م و کاردار لیبی در ته��ران نیز به ایران آمده
بود ،دست شهید چمران را گرفت و به او گفت هر
چقدر بخواهید پول میدهیم تا دست از پیگیری
سرنوشت امام موسی صدر بردارید .این سیاستی
بود که قذافی همواره دنبال میکرد و سعی میکرد
با خرج کردن پول مخالفین خود را از سر راه بردارد.
در جریان ربودن امام موسی صدر نیز پسر قذافی
به برخی چهرهها پیشنهاد رشوه داده بود و ثروت
مردم لیبی را به حراج گذاشته بود .چمران با اشاره
به جنایات قذافی در لیبی گفت :اگر  ۳۲سال پیش
جنایات قذافی برای همگان آش��کار میشد امروز
دیگر شاهد نسل کش��ی در لیبی نبودیم .رئیس
شورای ش��هر تهران با اشاره به ارتباط عمیق امام
موس��ی صدر با امام خمینی(ره) تصریح کرد :امام
صدر میتوانست دس��ت امام در کشورهای عربی
باش��د چرا که با سنتها و روشهای امام آشنایی
داشت و میتوانست انقالب را توسعه دهد اما شاهد
بودیم که امام موسی صدر در لبنان و آيتاهلل شهید
س��يدمحمدباقر صدر در عراق که هر دو پیشگام
ترویج انقالب اسالمی بودند دچار حادثه شدند.

