مطالبه
توسط  23دفتر جامعه اسالمي دانشجويان
و خطاب به آيتاهلل آملي الريجاني صورت گرفت

درخواست برای برخورد جهادگونه
قوه قضائیه با مفسدان اقتصادي

وطن امروز 23 :دفتر جامعه اسالمي دانشجويان در
نامهاي سرگشاده خطاب به آيتاهلل آمليالريجاني
خواس��تار برخورد قاطع و جهادگونه قوه قضائيه با
مفاسدان اقتصادي شدند.
متن نامه به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب آقاي صادق آمليالريجاني!
سالم عليكم
س��ال جهاد اقتص��ادي را خدم��ت جنابعالي و
هم��ه همكاران محترمت��ان در قوه قضائیه تبريك
ميگوييم.
امام خميني(ره):

دس��تگاه قضايي و قضات محترم توجه داشته
باش��ند كه در حس��استرين مكان نظ��ام خدمت
ميكنند .س��عي كنند با كمال دق��ت و مهرباني و
قاطعي��ت با تمام افراد مواجه گردند تا مردم از آنان
راضي گردند كه رضايت م��ردم ،رضايت خداوند را
به دنبال دارد.
امام خامنهاي مدّ ظله العالي:

با آغاز مبارزه جدى با فس��اد اقتصادى و مالى،
يقينا زمزمهها و به تدريج فريادها و نعرههاى مخالفت
با آن بلند خواهد شد .اين مخالفتها عمدتا از سوى
كس��انى خواهد بود كه از اي��ن اقدام بزرگ متضرر
ميشوند و طبيعى است بددالنى كه با سعادت ملت
و كشور مخالفند يا س��ادهدالنى كه از القائات آنان
تاثير پذيرفتهاند با آنان همصدا شوند .اين مخالفتها
نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند.
همانطور كه مس��تحضريد سال گذشته سال
هم��ت مضاع��ف و كار مضاعف بود و امس��ال نيز
امام جبهه خوبيها ،فرمان جه��اد اقتصادي داده
اس��ت و يك��ي از ابعاد جه��اد اقتص��ادي در دهه
عدالت و پيشرفت ،مبارزه با دانهدرشتها و مفاسد
اقتصادي است؛ همانها كه به واسطه روابط و رانت
توانستهاند اموال مس��تضعفان را بلعيده و پليدانه
خباثته��اي خ��ود را مقابل نظ��ام در عرصههاي
گوناگون به نمايش گذارند .حال پس از گذشت 33
س��ال از فجر انقالب اسالمي و گذشت حدود 10
سال از صدور فرمان  8مادهاي امام خامنهاي و در
سومين سال دهه پيشرفت و عدالت ،با وجود همه
تالشها و اصالحات صورت گرفته در قوه قضائيه،
متاسفانه هنوز نه از جهت نرمافزاري و نه از جهت
س��ختافزاري ،توانايي الزم جهت مقابله قاطع با
اين مفاسد احساس نميشود و از طرف ديگر همه
ما نيك ميدانيم كه ه��ر درخت تناوري در طول
رش��د خود ،دچار آفتهاي مختلفي ميشود و در
صورت عدم رسيدگي درست و بموقع ،همان اندك
برگهاي فاسد شده و آفتهاي موجود ،توانايي و
فرص��ت الزم را براي از بي��ن بردن بقيه برگهاي
درخت پيدا ميكنند ولي در صورت هرس كردن
و سمپاش��ي بموقع ،ش��اهد از بي��ن رفتن آفتها
خواهيم بود و ميبينيم كه جاي برگهاي فاس��د
شده را نيز برگهاي جديدي با طراوت و سرسبزي
ميگيرد و اينجاست كه مفهوم ريزشها و رويشها
نيز آشكارتر ميشود و چه اندك ريزشهاي انقالب
ك��ه در مقابل تعداد رويشه��اي آن اصال قابل به
قياس نيست ولي متاسفانه همين اندك ريزشها
در صورت فرصت يافتن به سرعت مانند يك ميوه
خراب داخل يك صندوق ميوه ،بقيه ميوهها را نيز
به فساد ميكش��ند .حال انتظار ما دانشجويان از
جنابعالي اين اس��ت كه در ام��ر اصالح و پااليش
س��اختار قوه قضائیه پيشقدم ش��ده و مجاهدوار
همت و كار مضاعفي را در اين عرصه پيش گيريد
و قوه قضائیه را آمادهتر از گذشته در جهت برخورد
قاطع و سريع با قانونگريزان نماييد و دل مومنان
و مستضعفان را شاد نماييد و گامي بلند و مهم در
رسيدن به عدالت اجتماعي برداريد.

خبر
جزئیات دیدار نوروزی سران قوا
با رهبر انقالب

فارس :حجتاالسالم «حسین سبحانینیا» نماینده
مردم نیش��ابور و عضو هیاترئیسه مجلس شورای
اس�لامی با اشاره به دیدار نوروزی سران قوا با رهبر
معظم انقالب گفت :نخس��تین جلسه هیاترئیسه
مجلس که قرار بود عصر دوش��نبه برگزار ش��ود به
دلیل دیدار نوروزی اعضای این هیات با رهبر انقالب
به سهشنبه موکول شد .وی با اشاره به حضور اعضای
هیاترئیسه مجلس ،معاون اول قوه قضائیه ،رؤسای
سازمانهای قوه قضائی ه و معاون اول رئیس جمهور
و تعدادی از وزرا و برخی س��ازمانهای دیگر در این
دیدار نوروزی گفت رئیسجمهور نیز در این دیدار
حضور داش��ت و س��خنرانی کرد .حجت االسالم
س��بحانینیا ادامه داد :تالش بیگانگان برای ایجاد
یأس و ناامیدی در کش��ور از جمله فرمایشات مقام
معظم رهبری در این دیدار بود و به اعتقاد ایش��ان،
ناامیدی نخستین قدم در جهت عقبنشینی است و
باید با امید و توکل کارها را دنبال کرد.
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وطن امروز شماره 631

توصيه آيتاهلل تسخيري به علمای اسالم

مه�ر :دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اس�لامي ،در
نام��های خطاب به رهبران مذهبی کش��ورهای مس��لمان،
خواس��تار حمای��ت همهجانبه علما از ملتهای مس��لمان
و س��تمدیده منطقه از جمل��ه مردم بحرین ش��د .آیتاهلل
تسخیری در این نامه با مشروع و مسالمتآمیز قلمداد کردن
تظاهرات مردمی و برجسته خواندن نقش علمای مسلمان
در به بارنشس��تن این تظاهرات ،بیتفاوتی برخی از رهبران
مس��لمان درقبال انقالب مردم بحرین و قرار گرفتن آنها در
کنار حاکمان را نقطه تاریکی در کارنامه آنها خواند و افزود:
در ازای رفتار مسالمتآمیز مردم بحرین ،این حرکت مردمی
به طرز بس��یار وحشیانهای سرکوب شده و مزدوران و اراذل
و اوباش با خشونت ،قتل و دستگیری به متفرق کردن مردم
پرداختهاند .دبیرکل مجمع تقریب مذاهب در نامهای خطاب
به یوسف قرضاوی ،رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان ،وی
را به حمایت از مردم مسلمان و ستمدیده بحرین دعوت کرده
و خواستار تغییر موضع وی شد .همچنین آیتاهلل تسخیری
در نامهای جداگانه به عبدالعزیز بنعثمان التویجری مدیرکل
آیسسکو خاطرنشان کرد که کوششها و تالشهای مربوط
به همبستگی مسلمانان و گسترش فرهنگ تقریب و تحکیم
پیوندهای وحدتانگیز اسالمی و ممانعت از فتنهانگیزیهای
فرقهای و مذهبی همچنان ادامه دارد.

چهارشنبه 17فروردين1390

دولت نمره قابل قبولی از رهبر انقالب گرفته است

برن�ا :محمدنب��ی حبیبی در پایان نشس��ت دبیران حزب مؤتلفه اس�لامی گفت :دولت با
هدفمندی یارانهها و مدیریت درس��ت در س��ال گذشته دراین موضوع نمرهقبولی از رهبر
حکیم انقالب اسالمی گرفت .حبیبی سال  90را سال تداوم کار مضاعف و همت مضاعف
با روحیه جهادی در عرصههای اقتصادی دانست و از توجه به الزامات جهاد اقتصادی گفت.
وی با تجلیل از رهبر فرزانه انقالب به دلیل ابتکار نامگذاری س��ال  90به عنوان س��ال جهاد اقتصادی تصریح کرد:
دولت با هدفمندی یارانهها و مدیریت درس��ت در س��ال گذشته دراین موضوع نمرهقبولی از رهبر حکیم انقالب
اسالمی دراین امر مهم گرفت .حبیبی تاکید کرد :دولت باید از مدیرانی که با روحیه جهادی کار میکنند دراین
امر مهم بهره ببرد ،یکی از کارهای مهم قرارگاه مرکزی جهاد اقتصادی رصد کردن توطئههای دش��من در عرصه
اقتصاد کشور و کشف مانع تراشیهای محسوس و غیرمحسوس در امر پیشرفت اقتصادی است.

شوراي همكاري خليجفارس حلقه به گوش و پادوي آمريكاست

فارس :عضو كميسيون سياست خارجي مجلس ،شوراي همكاري خليجفارس را حلقه به گوش و
پادوي آمريكا خواند و بيانيه اخير اين شورا را سخنانی تكراري دانست كه همواره مطرح ميشود.
حسن كامران ،نماينده مردم اصفهان با اشاره به بيانيه اخير شوراي همكاري خليجفارس درباره
ن اظهار داش��ت :بيانيه اخير شوراي همكاري خليجفارس سخنانی تكراري است كه همواره
ايرا 
مطرح ميش��ود و براي دلخوش كردن خودش��ان و يارانشان اين مسائل را بيان ميكنند و اينها حلق ه به گوش و پادوي
آمريكاييها هس��تند .اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه متذكر شد :موضع جمهوري
اسالمي ايران همواره دفاع از مظلومان جهان بوده و هميشه از مستضعفان حمايت كرده كه اين موضوع موجب افشا شدن
چهره صهيونيس��تها و آمريكاييها و سلطهگران شده است .وي افزود :ايران هيچگاه در امور كشورهاي منطقه دخالت
نداشته و نخواهد داشت و كساني كه ادعاي دخالت ايران در امور كشورهاي منطقه را دارند ،اسناد خودشان را ارائه دهند.

افزايش تجارت زيمنس با ايران

وطن امروز :با گذش��ت نزدیک به يک سال از هنگامی
که شرکت «زيمنس» اعالم کرده بود همکاری هايش
با ايران را متوقف میکند ،سهم تجارت ،فروش و سود
اين شرکت در ايران روند صعودی چشمگیری داشته
است« .وال استريت ژورنال» با انتشار این خبر نوشت:
«زيمن��س» پيشتر تعهد کرده بود که پروژه تازهای با
ايران انجام نخواهد داد و در راستای فشارهای جهانی
برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسالمی و تحريم های
بينالمللی و اتحاديه اروپا ،همکاری تازهای با ايران در
پيش نمیگيرد .ول��ی در صورتی که زيمنس بخواهد
قرارداده��ای کنونی خود با ايران را لغو کند ،مجبور به
پرداخت خسارت تا حدود  4ميليارد يورو میشود .در
همین حال ،گفته می ش��ود «زيمنس» تعهد خود را
انج��ام داده و پروژه تازهای در ايران آغاز نکرده اس��ت،
ولی پروژههای پیش��ین هنوز ادامه دارد و س��وددهی
بااليی ه��م دارد .با خواندن آمار تجارت «زيمنس» در
ايران ،مشخص می شود که جمهوری اسالمی به خوبی
توانسته است با ش��رکتهای بینالمللی تعامل برقرار
ک��رده و قوانين تجاری نظام هم ب��ه گونهای طراحی
شده که حتی اگر زيمنس بخواهد ،نمیتواند به سرعت
همکاریهای خود در ايران را پايان دهد.

«جمهوری اسالمی قدرتمند است ،بر مخالفان داخلی تمرکز شود»

توصی ه رامسفلد به اوباما

گروه سیاسی :تحوالت خاوریانه و شمال آفریقا و
نحوه عملکردایاالت متحده در قبالاین تحوالت
باعث توجه تحلیلگران و کارشناسان شده است.
افش��ای جزئیات جلسه مش��اوران امنیت ملی با
ب��اراک اوباما و اعت��راف آنها ب��ه تاثیرپذیر بودن
تصمیم��ات آمریکا ازایران باعث ش��د تا دریچه
جدی��دی در ارزیابی رفتار ب��اراک اوباما در قبال
تحوالت منطقهایجاد شود و آن «جدال» آمریکا
باایران در تحوالت منطقه اس��ت.این موضوع در
اظهارات اخیر دونالد رامس��فلد ،وزیر دفاعایاالت
متح��ده در دوران جورج بوش نیز به وضوح آمده
است .رامسفلد در گفتوگو با هفتهنامه اشپیگل
توصیههای قابل تاملی به باراک اوباما کرده است.
او به اوباما س��فارش کرد برایران تمرکز بیشتری
کن��د .رامس��فلد در توضیح تمرکز بیش��تر کاخ
س��فید برایران به اشپیگل گفت:ایران و سوریه
برای آمریکا از اولویت بیشتری نسبت به دیگران
برخوردارند .وزیر سابق دفاع آمریکا البته از اوباما
خواس��ت تا در تمرکز برایران و سوریه ،به تالش
ی ایجاد تغییرات در دروناین  2کش��ور توجه کند.
ب��را 
رامس��فلد در اینباره تصریح کرد« :اوباما باید راه را برای
ایجاد جامعهاي مطابق دموکراسی غربی در ایران و سوریه
بویژهایران باز کند» .وی که هنگام تهاجمایاالت متحده
به عراق و افغانس��تان وزیر دف��اع آمريكا بود ،در توضیح
این اقدام افزود« :مخالفان جمهوری اسالمی آزادیخواه
هس��تند .باید به آنها توجه شود» .رامسفلد در ادامهاین
گفتوگو به روند تحوالت منطقه به سودایران اشاره کرد و
گفت« :ایران قدرتمند است.ایران سد راه ما است و آمریکا
باید روی اين كشور بيشتر تمرکز کند» .رامسفلد بار دیگر
تحوالت کشورهای اسالمی را خاطرنشان و تصریح کرد:
«ایران بزرگترین دغدغه واشنگتن در منطقه است».این
جمله رامس��فلد که «ایران بزرگترین دغدغه آمریکا در
ت این مقام
خاورمیانه اس��ت» ،پیش ازاین نیز در اظهارا 
س��ابق نظامی آمریکا آمده بود .وی که معتقد است برای

جلوگی��ری از قدرتایران باید مخالفان داخلی را تقویت
کرد ،در آس��تانه قیامهای ملتهای مس��لمان منطقه از
تاثيرپذيري ملتهاي خاورميانه از انقالب اس�لامي ابراز
نگراني کرد .وزير پيش��ين دفاع آمريکا ،درباره پيامدهاي
تحوالت خاورميانه براي رژيم صهيونيستي گفت :شکي
نيس��ت که از نظر مقامات تلآويو ،اين تحوالت موقعيت
اسرائيل را به خطر مياندازد .وي در توضيح علت نگراني
صهيونيس��تها از قيام مردم خاورميانه گفت :بايد توجه
کرد که آنچه در ايران روي داد (انقالب اس�لامی) درباره
ح��زباهلل لبنان هم اتفاق افتاده اس��ت؛ بنابر اين ممکن
است همين اتفاق در ليبي يا مصر هم رخ دهد که در اين
صورت اين تحوالت تهديدي براي آمريکا خواهد بود.
پاسخایندیپندنتبهرامسفلد
توصیههای رامسفلد به رئیسجمهور آمریکا در حالی
است که نویس��نده روزنامه انگلیسیایندیپندنت پاسخ

بازرس سابق آژانس توضیح داد

خطای بزرگ البرادعی درباره ایران

گروه سیاسی :اگرچه مدیریت محمد البرادعی ،مدیرکل
س��ابق آژانس بینالمللی انرژی اتم��ی در ماههای پایانی
در قبال موضوع هس��تهای ایران بسیار مطلوبتر از رویه
یوکیا آمانو ،جایگزین او بوده است اما با این حال به اعتقاد
کارشناس��ان آژانس ،مدیرکل س��ابق به دلیل اعتماد به
ادعاهای آمریکا خطاهای فاحشی در این موضوع داشته
اس��ت .در همین راس��تا یکی از بازرسان س��ابق آژانس
بینالمللی انرژی اتمی اعتماد به اطالعات ساختگی ارائه
ش��ده از جانب آمریکا به آژانس را ک��ه امروز «مطالعات
ادعایی» نامیده میش��ود خطای بزرگ محمد البرادعی
در دوران مدیریتش دانست.
دکتر يسري ابوشادي ،بازرس
ارشد آژانس بينالمللي انرژي
اتم��ي ک��ه روز  14فروردین
 3( 1390آوری��ل  )2011با
روزنامه الشرق قطر گفتوگو
ک��رده ،درباره نقطه ش��روع
آنچه مطالعات ادعایی خوانده
میشود ،گفت« :بين س��الهاي  2007و  2008آژانس
بينالمللي ان��رژي اتمي اعالم کرد اي��ران برنامه نظامي
هستهاي ندارد و مشکالت آن با آژانس حل شد اما در اين
زمان دستگاه اطالعاتي آمريکا در گزارشي تاکيد کرد ايران
برنامه نظامي هس��تهاي دارد» .وی ادامه داد« :متاسفانه
محمد البرادعي ،مديرکل وقت آژانس بينالمللي انرژي
اتمي به گزارش آمريکايي اعتماد کرد و به گزارش��ي که
بازرس��ان آژانس آماده کرده بودند توجهي نکرد .واقعيت
اين اس��ت که با وجود گزارشهاي فني دقيق ،البرادعي
به گزارشهاي دستگاه اطالعاتي آمريکا اعتماد میکرد در
حالي که میدانست گزارشهاي آمريکا سياسي است و
فني نيست» .البته البرادعی پس از پایان دوره مدیریتش
بر آژانس به این فریب��کاری آمریکا اذعان کرد .مديركل
پيشين آژانس بينالمللي انرژي رفتار غرب درباره برنامه
هستهاي ايران را «هوچیگری» دانست .محمد البرادعي
دیماه سال گذشته به خبرگزاری اتریش گفت که «غرب
تهديد ناشي از برنامه هستهاي ايران را بزرگنمايي میكند».
وي با تاكيد بر اينكه ايران به دنبال سالح هستهاي نيست،
گفت آژانسهاي اطالعاتي آمريكا بر اساس گزارشي كه در

س��ال  2007منتشر كردند بر اين باور بودند كه ايران در
حال توسعه تسليحات هستهاي است ،با اين وجود ايران
در واقع اين تالش خود را در س��ال  2003متوقف كرده
بود .امروز نيز اين ارزيابي هنوز صحيح است .بر اساس اين
گزارش ،البرادعي با اشاره به گزارشهاي منفي رسانههاي
آمريكايي درباره برنامه هستهاي ايران گفت :ايران در دهه
 80ميالدي در جنگي وحشتناك با عراق بسر میبرد كه
در اين جنگ عراق از سالح شيميايي استفاده كرد و هر
كشوري در چنين شرايطي به اين فكر میكند كه چگونه
از خود دفاع كند اما در ش��رايط كنوني برنامه هس��تهاي
ايران موجب شده اين كشور
نق��ش مهم��ي در خاورميانه
داشته باش��د .مديركل سابق
آژانس اتمي همچنين گفت:
در ن��گاه ايران ،غنيس��ازي
اورانيوم راهي براي رس��يدن
به هدف اس��ت .كشوري كه
در تكنيكهاي غنيس��ازي
اورانيوم مهارت يابد ،میتواند تس��ليحات هستهاي را در
مدت زمان نسبتا كوتاهي ايجاد كند .ايران معتقد است
غنيس��ازي اورانيوم پيغامي قدرتمند ب��ه بقيه جهان و
همسايگان خود میفرستد .البرادعي همچنين گفت كه
غرب با «درخواستهاي غيرواقعي» بر سر توافق با ايران
در س��الهاي گذشته مانع ايجاد كرده است .وي تصريح
كرد :برخي از مواردي كه غرب خواس��تار آن است براي
هر كشوري غيرقابل تحمل است .مديركل پيشين آژانس
بينالملل��ي انرژي اتمي گفت :ميان تهران و واش��نگتن
س��وءتفاهمهاي فراوان��ي وجود دارد كه نقش س��ازمان
جاسوسي آمريكا (سيا) در سرنگوني دكتر محمد مصدق
نخس��توزير وقت ايران در سال  ،1953بحرانهاي سال
 1979و خطاب شدن ايران به عنوان محور شرارت توسط
جورج بوش رئيسجمهور پيش��ين آمريكا از اين جمله
هس��تند .مديركل آژانس اتمي همچنين ابراز اميدواري
كرد كه ب��اراك اوباما ،رئيسجمه��وري آمريكا بتواند به
يك راهحل آرام درباره ايران در دوره رياستجمهورياش
كمك كند و تصريح كرد كه يكي از نكات مهم در اين باره
كاهش بدگماني دوسويه بين آمريكا و ايران است.

جالبی به وي داده است .گزارشگر روزنامه «اينديپندنت»
در گزارش��ی نوش��ت :هرچند آمريكا ميكوشد با تأكيد
بر جنبشهاي س��كوالر در جهان عرب نش��ان دهد كه
مدل انقالب اسالمي ايران منسوخ شده اما ايران يكي از
برندگان اصلي تغييرات فاحشي است كه در خاورميانه در
حال روي دادن است.
به گ��زارش فارس ،گزارش��گر اينديپندنت ميافزايد:
تالشهاي اخير گروههاي مخال��ف حكومت ايران براي
برگزاري تظاهرات همزمان با حوادث سياس��ي اخير در
خاورميانه نهتنها باعث س��رنگوني حكومت نشده ،بلكه
حتي نتوانسته است آن را در موضع ضعف قرار دهد .طي
چند هفته اخير مركز شهر تهران آرام بوده و نمود و اثري
از حركات مخالفان ديده نميشود .حكومت ايران به شكل
محتاطانه و زيركانهاي دس��ت به اقدامات گوناگوني براي
مهار جنبش اعتراضي زده است .نمونه آن وضعيت  2تن

از شخصيتهاي شناخته شده يعني ميرحسين
موس��وي و مهدي كروبي و همسران آنهاست .با
وجود آنكه اعضاي خان��واده اين افراد و مخالفان
معتقدند كه اين  4نفر در يكي از بازداشتگاههاي
ويژه زنداني شدهاند ،حكومت مدعي است آنها در
خانههاي خود بس��ر ميبرن��د و فقط ارتباط آنها
قطع شده است .وی در ادامهاین گزارش نوشت:
گس��ترش اعتراضات مردمي در كشورهاي عربي
و س��قوط رژيمهايي مثل حسني مبارك به يك
اعتبار باعث تقويت اعتماد به نفس حكومت ايران
ش��ده است .حكومتهاي عربي مثل عربستان يا
مصر در س��الهاي اخير موضع خصمانهاي عليه
حكومت ايران داشتند .پيامهاي ديپلماتيك دولت
آمريكا كه توسط وبسايت ويكيليكس برمال شد،
نشان داد شدت اين خصومت تا حدي بود كه آنها
سعي داشتند آمريكا را براي حمله نظامي به ايران
قانع كنند .گزارش��گر روزنامه «اينديپندنت» كه
اخيرا در ايران ب��وده ،به تفاوت جنبش مخالفان
اي��ران از نظر فراگيري همه اليههاي اجتماعي با
نمونههايي مثل مصر اشاره کرده است .خود فعاالن مخالف
جمهوری اسالمی هم به اين نكته اذعان دارند كه تاكنون
نتوانستهاند اليههاي فقير شهري و روستايي يا تشكلهاي
كارگري را به س��وي خود جلب كنند .شايد حكومت در
ميان اقشار مياني و متجدد شهرهاي بزرگ حاميان اندكي
داشته باشد ،ولي ظاهرا شبكه حاميان آن و از جمله بسيج
ميان اقشار ديگر هواداران قابل مالحظهاي دارند .گزارشگر
روزنام��ه «اينديپندن��ت» در پايان مينويس��د هرچند
مقامات آمريكا ميكوشند با تاكيد بر نتيجه موفقيتآميز
جنبشهاي اصالحطلبانه و سكوالر در جهان عرب نشان
دهند كه مدل انقالب و حكومت اس�لامي ايران منسوخ
شده اس��ت ،ولي نبايد فراموش كرد كه در شرايط فعلي
حكومت ايران يكي از برندگان اصلي تغييرات فاحش��ي
اس��ت كه در صحنه سياس��ت و در نتيج��ه تعادل قواي
خاورميانه در حال روي دادن است.

جهت اطالع نماینده تهران

علت اصلی بدهکاری دولت به صنعت برق چه بود؟
ثمانه اکوان :با اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانهها
و وارد شدن کشور به فاز تعدیل قیمتها ،ابراز نگرانیها
و پیشبینیهای مختلف از تورم بعد از اجرای قانون و
مشکالتی که ممکن است قشرهای مختلف مردم اعم
از تولیدکنندگان و صنعتگران و کشاورزان با آن روبهرو
شوند ،مطرح شد .در همان زمان نیز دولت بارها اعالم
ک��رد که با برنامههایی که در اج��رای این قانون دارد و
همچنین سیاس��تهای جبرانی و پشتیبانی از صنایع
مختل��ف هیچ کدام از این پیشبینیها را قبول ندارد و
این آمار نمیتواند صحت داش��ته باشد .اجرای موفق
قانون هدفمندی ،بازپرداخت یارانهها و برداشته شدن
نخستین گام جهت تعدیل قیمتها ،حتي تحسین و
ابراز تعجب منتقدان دیروز را نیز به دنبال داشت اما به
نظر میرس��د قرار نیست مساله پیشبینیها و نظرات
به ظاهر کارشناسی درباره این طرح بزرگ کلی که در
واقع بهانهای برای انتقاد از مهمترین دستاورد اقتصادی
دولت دهم است،پایان یابد .در نخستین جلسه مجلس
ش��ورای اسالمی بعد از تعطیالت عید نوروز این رئیس
کمیسیون انرژی مجلس بود که در ادامه همان سناریوی
پیشبینیهای ش��گفتانگیز از تبعات اج��رای قانون
هدفمندی و هشدار دادن درباره آینده به انتقاد شدید از
نحوه اجرای این قانون توسط دولت پرداخت .حمیدرضا
کاتوزیان که پیش از این نیز بارها درباره عواقب اجرای
قانون هدفمندی یارانهها به شیوه دولت دهم هشدار داده
بود این بار اما در انتقاد خود از شیوه اجرای قانون توسط
دولت مس��الهای را مطرح ک��رد که با توجه به عملکرد
مجلس در این باره جای تعجب بسیار داشت .نماینده
م��ردم تهران در مجلس بدون اش��اره به عواقب منفی
اجرای هدفمندی یارانهها به شیوه دولت دهم ،بیان کرد:
معتقدم كه اجراي صحيح اين قانون ميتوانس��ت مانع
از به وجود آمدن بخش��ي از مشكالت شود .كاتوزيان
اظهار داشت :انتظار ميرود دولت نسبت به اصالح روش
اجرايي خود اقدام كند تا شرايط و انتظارات مردم نيز به
نحو بهتري تنظيم شود .وي گفت :تا پولي هزينه نشود،
چيزي عايد نخواهد شد و تا سرمايهگذاري نكنيم ،بهره
و سودي به دست نخواهد آمد ،بنده و ديگر نمايندگان
عضو كميسيون انرژي نگران آن چيزي هستيم كه در

س��الهاي گذش��ته بايد اتفاق ميافتاد و نيفتاد .اشاره
کاتوزیان به س��رمایهگذاری در بخش برق و نیروگاهی
کشور بوده است که بهزعم او در سالهای گذشته توجه
چندانی به این مس��اله نشده اس��ت اما جدای از آمار و
اطالعات��ی که دولت باید درباره میزان س��رمایهگذاری
در این بخش انتش��ار دهد،در زمينه موضوع صحبت
نماین��ده تهران درباره علل ضعف صنعت برق کش��ور
در پاس��خگویی به بخش خانگ��ی و تجاری و صنعتی،
بايد متذكر ش��د برای این موضوع دلیل بسیار روشن و
قاطعی وجود دارد که همه نمایندگان مجلس هفتم که
در این مجلس نیز حضور دارند به خوبی به آن واقفند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نطق میاندستور روز
دوش��نبه خود در حالی از دولت خواس��ت برای اجرای
بهتر هدفمندی یارانهها مطالبات صنعت برق از دولت
را به س��رعت پرداخت کند که هیچ اشارهای به دالیل
بدهکاری دولت و معوقات آن ،در پرداخت مطالبات این
بخش نکرده اس��ت .نمایندگانی که در مجلس هفتم
برای کنترل تورم متوس��ل به فرمول م��ندرآوردي و
خودساخته اقتصادی «تثبیت قیمتها» شدند ،خوب
به یاد دارند که چند سال بعد از اجرای این قانون،وزیر
نیرو از بدهکاری ش��دید دولت به صنعت برق خبر داد
و گفت طرح تثبیت قیمتها باعث افزایش بدهیهای
دولت به این بخش ش��ده اس��ت .این نمایندگان که
اتفاقا رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم نیز یکی
از آنان بود ،معتقد بودند دولت میتواند با افزایش ندادن
قیمت خدمات و کاالهای خود نرخ تورم را پایین بیاورد
اما شکست طرح تثبیت قیمتها نشان داد این فرمول
نهتنها نتوانس��ت در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار باشد،
بلک��ه با باال بردن میزان یارانههایی که دولت باید برای
بخ��ش ب��رق و گاز و آب و نیرو در نظ��ر میگرفت،در
واقع به بدهکاریه��ای دولت به صنایع برق نیز افزوده
شده است .دولت با این حال  30درصد از منابع حاصل
از هدفمندی یارانهها را در قانون تحول اقتصادی برای
بخش صنعت در نظر گرفت که این مساله بعد از واقعی
شدن قیمتها در این بخش میتواند گام بزرگی برای
س��رمایهگذاری در بخش برق و کمک به صنعتگران و
تولیدگران داخلی باشد.

سعود الفیصل :ايران در امور بحرین دخالت نکند

خشم مقامات سعودی
از اظهارات احمدینژاد

وطن امروز :در حالي كه عربس��تان س��عودي با اعزام
نيرو به بحرين در حال كشتار مردم اين كشور است،
وزي��ر خارجه س��عودي طي س��خناني فرافكنانه و با
هدف انحراف افكار عمومي ،انتقاد ايران از س��ركوب
مردم بحرين به دست نيروهاي سعودي را رويكردي
در مس��ير اش��تباه قلمداد كرد .محمود احمدي نژاد
رئيس جمهوري ايران در کنفرانس خبری روز دوشنبه
در موضعي اصولي از اقدام عربستان سعودي در اعزام
نيروي نظامي به بحرين براي سركوب و كشتار مردم
اين كشور ،انتقاد كرد و از مقامات سعودي خواست كه
نيروهاي خود را از اين كشور خارج كنند .اين موضع
رئيسجمهوري ايران واكنش مقامات سعودي را در پي
داشت و سعود الفيصل در سخناني كه كامال برخالف
عملكرد اين كش��ور در بحرين است ،مواضع ايران را
در مسير اشتباه خواند .سعود الفيصل كه در اختتاميه
سي و يكمين نشست وزراي خارجه شوراي همكاري
خليج فارس س��خن ميگفت ،توضيح ن��داد كه چرا
انتقاد ايران از سركوب مردم بحرين به دست نيروهاي
سعودي« ،رويكردي در مسير اشتباه است» ولي اعزام
نيروهاي سعودي به بحرين و دخالت مستقيم نظامي
در كشور همسايه اشتباه نيست .به گزارش فارس ،وزير
خارجه سعودي در ادامه ،توصيه و درخواست دوستانه
احمدينژاد براي خروج نيروهاي عربستان سعودي از
بحرين را دخالت در امور بحرين ناميد و دخالت نظامي
مس��تقيم رياض در بحرين را ناديده گرفت .واكنش
سعوديها بدينجا ختم نشد و حمد آلزلفه عضو سابق
مجلس شوراي عربستان نيز با انتقاد از ايران مدعي شد
كه موضع ايران در مقابل بحرين خطرناك است .این
در حالی است که شيخ خالد بن احمد آلخليفه ،وزير
خارجه بحرين در گفتوگو با روزنامه سعودي الوطن از
موضع كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس در
طرح ادعاي دخالت ايران در امور اين كشورها استقبال
كرد .شوراي همكاري خليجفارس كه از افزايش نفوذ
ايران در منطقه به دنبال قيامهاي خودجوش مردمي
عليه حكومتهاي ديكتاتوري به خشم آمده است ،در
نشستي فوقالعاده در رياض بار ديگر بر موضع ضدايراني
خود تاكيد كرد .بيانيه شوراي همكاري بدون استناد به
آنچه نشانه دخالت ايران در كشورهاي منطقه باشد و
بدون اشاره به مداخله نظامي عربستان و امارات براي
س��ركوب قيام مردمي بحرين ،ايران عامل دخالت در
امور داخلي اين كش��ورها عنوان و ناقض حاكميت و
استقالل اين كشورها قلمداد شده! وزير خارجه بحرين
مدعي شد :حمايت كشورهاي عضو شوراي همكاري
از يكديگر نش��ان داد كه اين شورا واقعيتي موجود و
پابرجا و در جمع سازمانهاي اصلي جهان است .حمد
العامر ،مشاور وزارت خارجه بحرين در امور منطقهاي
و شوراي همكاري نيز ،بهكارگيري نيروهاي خارجي
براي س��ركوب تظاهرات را حق مشروع دولت بحرين
براي مقابله با هر خطر يا تهديد خارجي قلمداد كرد.
ادعای دخالت ای��ران در امور بحرین در حالی مطرح
می شود که نیروهای عربستانی و اماراتی پس از سفر
وزیر دفاع آمریکا به منامه وارد این کش��ور شدند و به
سرکوب مردم پرداختند .برخی کارشناسان معتقدند
که سرکوب معترضان بحرینی اراده آنها برای رسیدن
به اهداف خود را بیشتر میکند.

هشدا رآیتاهللصافیگلپایگانی
به ملک عبداهلل

وطنامروز :حضرت آیتاهلل لطفاهلل صافیگلپایگانی،
از مراج��ع تقلی��د در پیامی به ملک عب��داهلل ،از وی
خواست تا دستور خروج نیروهای نظامی از بحرین را
هرچه سریعتر صادر کند .به گزارش رسا ،در بخشی
از این نامه آمده اس��ت :جای تاس��ف است که مردم
ببینند مس��لمانانی که در برابر س��لطه آمریکا و دفع
وابستگان به آنها قیام میکنند ،مغضوب حکام حرمین
میش��وند و افرادی مثل علی عب��داهلل صالح بیش از
 30س��ال بدون هیچ مش��روعیتی بر یمن حکومت
داش��ته باشند و بااینکه وابستگی او به آمریکا معلوم
اس��ت ،مورد پشتیبانی شما باش��د تااین همه مردم
را در آنجا به خاک و خون بکش��د و نهضت همگانی
آنها را که بازگشت به اسالم و استقالل اسالمی است
در هم بکوبد .برای همه مسلمانان سوالبرانگیز است
ک��ه حکام حرمین که باید به هم��ه به یک نظر نگاه
کنند ولی در بحرین از استعباد و دیکتاتوری و فسق و
فجور و خدمتگزاری آلخلیفه به اجانب حمایت کنند
و به آنجا نیروی نظامی بفرس��تند تا مسلمانان را که
تظاهرات س��الم دارند و اس��تقاللخواه و اسالمطلب
هس��تند ،از صغیر و کبی��ر و زن و مرد ،قتلعام کند؛
هیچ مسلمانی از حاکمان حرمیناین انتظار را ندارد.
مثلاینکه آقای عبداهلل فراموش کرده که از کجا نیرو
میفرستد و ظالم را در برابر مظلوم یاری میدهد! ما
از شما میخواهیم مقام و منزلت حرمین شریفین را
حفظ کنید واین مقام را بهایاین برنامههای زش��ت
و در گ��رو آن نگذارید و موضع خود را حفظ کنید .ما
از شما میخواهیم به مسلمانان جهان توضیح دهید
که آلخلیفه بر چه اساس��ی مشروعیت دارند و شما
بر چه اس��اس و مشروعیتی نیرو میفرستید تا امر به
معروف و نهی از منکر مس��لمانان را سرکوب کنند؟!
ما از شما میخواهیم که برای اعاده اعتبار خود و برای
دفاع از انس��انیت ،هرچه زودتر خاک بحرین را ترک
کرده و از ملت مسلمان بحرین و همه مسلمانان جهان
معذرتخواهی کنید و سرنوش��ت آنان را به دس��ت
خودشان بسپارید واال بدانید که «ان ربّک لبالمرصاد»
دی��ر یا زود قهر خداوندی ظالمان را نابود خواهد کرد
که خداوند قادر متعال میفرماید« :و من قتل مظلوما
لولیه سلطانا».
فقد جعلنا ّ

