S 300
روسیه در قبال خسارتهای
عدم تحویل « »S300مسؤولیت دارد

ف�ارس :وزی��ر دف��اع درب��اره تاثیر قطعنام��ه 1929
ب��ر تحویل س��امانه  S300اظه��ار داش��ت :روسها
پ��س از ای��ن قطعنام��ه ،هن��وز درب��اره تحوی��ل
 S300موضع رس��می خود را اع�لام نکردهاند و قرار
اس��ت بزودی این مس��اله را اعالم کنن��د .زمانی که
روسه��ا موضع خ��ود را اعالم کنند ،م��ا نیز متعاقبا
نقطه نظرات خود را بیان خواهیم کرد .س��ردار احمد
وحیدی یادآور شد :از نظر ما روسیه موظف به اجرای
تعه��دات خود بوده و اجرای مفاد ای��ن قرارداد که در
خود قرارداد نیز تصریح ش��ده است ،هیچ مغایرتی با
قوانین داخلی روس��یه و مقررات بینالمللی  2کشور
ندارد و ما در چارچوب قرارداد فیمابین ،پیگیر موضوع
هستیم .وحیدی با بیان اینکه انتظار ایران این است
که هرچه سریعتر این موضوع اجرایی شود ،افزود :عرف
بینالملل ایجاب میکند وقتی کشوری پای قراردادی
را امضا میکند به اجرای آن نیز در موعد مقرر پایبند
باشد و بدیهی اس��ت در مقابل خسارتهای ناشی از
ع��دم اجرای آن نی��ز مس��ؤولیت دارد .البته ضمانت
اجرای عدم تعهد نیز جهت پیگیری پیشبینی شده
است .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید
بر اینکه قاعدتا نباید قطعنامه اخیر هیچگونه تاثیری در
تحویل سامانه موشکی  S300داشته باشد ،گفت :البته
ما پیشبینیهای الزم را انجام دادهایم.
رئیس گروه دوستی ایران و روسیه:

مسکوخواستار
موافقتنامه جدید  S300شد

مهر :رئیس گروه دوستی ایران و روسیه درباره تحویل
سامانه دفاعی موشکی  S300به ایران و اینکهآیا با توجه
به تحریمهای جدید ،تحویل این سامانه جزو تحریمهای
شورای امنیت است یا خیر،اظهار داشت :تحویل سامانه
دفاع موشکی به ایران جزو تعهدات قطعی روسیه است
و هیچ بهانهای برای عدمتحویل آن قابل قبول نیست.
به عالوه این سامانه جزو تحریمهای شورای امنیت علیه
ایران نیست .مهدی سنایی گفت :قرارداد تحویل سامانه
دفاعی موش��کی  S300میان ایران و روس��یه در سال
 2005امضا شدکه پول این قرارداد از سوی جمهوری
اسالمی ایران پرداخت شده و بخشی از کارهای مربوط
به اجرایی شدنقرارداد هم انجام شده است .وی یادآور
شد :بهطور طبیعی انتظار میرود که این سامانهموشکی
به ایران تحویل شود البته هر از چند گاهی نکتههایی
گفته ش��ده و مسائلی با عنوان پیش فرض تحویل این
س��امانه دفاعی عنوان شده اس��ت و اخیرا هم روسها
اعالم کردهاند که باید موافقتنامهای در این زمینه میان
 2کشورقبل از تحویل این سامانه موشکی تنظیم شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با اشاره به انعقاد قرارداد و دفاعی بودن سامانه موشکی
 S300گفت :روس��یه در صورت عدم تحویل س��امانه
موشکی S300عالوه بر اینکه به همکاریهای  2کشور
آسیب جدی وارد میکند ،وجهه خود را برای پیدا کردن
شرکای جدیددر منطقه مخدوش خواهد کرد.

ديپلماسي

بانکهای خارجی بازنده اصلی
اعمال فشارهای آمریکا علیه ایران

باشگاهخبرنگاران:خبرگزاریرویترزباانتشارگزارشی،
بانکهای خارجی سرمایهگذار در ایران را بازنده اصلی
این اعمال فش��ارها دانس��ت و ایران را از ضرردر این
رابط��ه مصون اعالم کرد .بر اس��اس این گزارش ،به
موج��ب این قطعنامه ضد ایرانی کنگره آمریکا تمام
بانکهای خارجی که در ایران سرمایهگذاری کردهاند
از دس��تیابی به نظام مالی آمری��کا محروم خواهند
ش��د که این امر باعث ضرر هنگفت این بانکها در
انجام مناس��بات اقتصادی و مالی در آینده ميشود.
گفتنی است ،دور تازه اعمال فشارها علیه جمهوری
اسالمی ایران با انتقادات شدید بینالمللی همراه بوده
است چرا که اقتصاددانان معتقدند این فشارها تنها
به ش��رکتها و نهادهای سرمایهگذار در ایران ضربه
میزند و اقتصاد ایران ضرری نمیبیند.
مشاور اسبق نخست وزیر
رژیم صهیونیستی اعتراف کرد

ایران قدرت مطلق در خاورمیانه است

وطن امروز« :یهودا آونر» مش��اور اسبق نخست وزیر
رژیم صهیونیس��تی در مصاحبه با خبرگزاری «راشا
ت��ودی» از ایران به عن��وان برترین کش��ور و دارنده
قدرت مطلق در منطقه خاورمیانه نام برد .به گزارش
خبرگزاری راش��ا تودی« ،آون��ر» در مصاحبه با این
خبرگزاری اعالم کرد :نباید این مساله را انکار کرد که
ای��ران حرف اول و آخ��ر را در منطقه میزند و محور
اصلی اقتدار آن رهبر این کش��ور اس��ت .این گزارش
حاکی است ،این مقام صهیونیست تاکید کرد :ایران
همواره دش��من اس��رائیل بوده و به نظر میرسد این
موضع خود را هیچگاه تغییر ندهد.
القدسالعربی:

کشورهایمنطقه
از تحریم ایران ضرر خواهند کرد

ایرن�ا :پایگاه اطالع رسانی روزنامه «القدس العربی»
روز سهش��نبه در مطلبی نوش��ت :کشورهای حوزه
خلیج ف��ارس ،بویژه ام��ارات ،از تحریمه��ای ایران
ضررهای مالی و اقتصادی زیادی خواهند دید .این
روزنامه اف��زود :در مقطع کنونی بین ایران و امارات
رابطه اقتصادی قوی وجود دارد و امارات بزرگترین
شریک تجاری ایران در حوزه خلیج فارس به شمار
میرود .القدس العربی با اش��اره به اینکه ش��ورای
امنیت سازمان ملل در هفتم ژوئن قطعنامه 1929
را درباره اعم��ال تحریمهای جدیدی علیه ایران به
تصویب رساند ،نوش��ت :برخی از تحلیلگران نگران
این هس��تند که هر گونه تحریک مانند بازرس��ی
کشتیهای ایران در دریا موجب واکنش ایران شود
و نتایج بدی برای همس��ایگان ایران در حوزه خلیج
فارس به وجود آورد.

سیاست

چهارشنبه  2تير 1389

برازیلیا از میانجیگری در موضوع هستهای ایران کنار رفت

برزيل چوب صداقتش را خورد

گروهسیاسی:برزیلکهپیشترتصویبقطعنامهجدیدشورای
امنیت علیه ایران را عامل خدشه وارد شدن به وجهه جهانی
سازمان ملل قلمداد کرده بود ،در اعتراض به بیتوجهی غرب
به تالشهای صورت گرفته برای حل موضوع هستهای ایران
از میانجیگری در این زمین��ه کنارهگیری کرد .وزیر خارجه
برزیل دوشنبه در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز با اعالم
این خبر ،تصمیم کشورش برای کناره گرفتن از میانجیگری
در موضوع هس��تهای ای��ران را در واقع واکن��ش برازیلیا به
قطعنامه  1929ش��ورای امنیت علیه ای��ران عنوان کرد و با
گالیه از رویه کشورهای غربی در قبال ایران گفت« :ما چوب
کاری را خوردیم که به اعتقاد هر کسی اقدامی مفید بود» .به
گزارش مهر ،سلسو آموریم گفت« :در همان روزی که ما به
توافقی در این باره رسیدیم و حتی پیش از اینکه این توافق
مورد بررس��ی قرار گیرد ،سریعترین پاسخ ،ارائه پیشنویس
قطعنام��ه جدیدی علیه ایران به س��ازمان ملل متحد بود».
پیش از این نیز لوئیس لوال داس��یلوا ،رئیسجمهور برزیل با
«اشتباه فاحش» خواندن تصمیم شورای امنیت برای تصویب
قطعنامه علیه ایران آن را عامل از دست رفتن فرصت تاریخی
برای حل موضوع هستهای ایران ارزیابی کرده بود .از برآیند
رخدادهای  2ماه گذشته و نیز موضعگیریهایی که در این
بازه زمانی درباره بیانیه تهران صورت گرفت ،به نظر میرسد
این تصمیم برزیل در واقع اعتراض معنادار به کارشکنیها و
خلف وعده آمریکاست؛ کشوری که رئیسجمهور آن ابتدا با
امی��د به بینتیجه ماندن مذاکرات برزیل و ترکیه با ایران ،با
نگارش نامه به داسیلوا ،وی را به رایزنی و گفتوگو با تهران
ترغیب کرد و کمتر از یک روز پس از صدور بیانیه تهران ،با
نادیده گرفتن زحمات چند ماهه آنها ،تالشهای سران برزیل
و ترکی��ه را زیر پا گذاش��ت و قطعنامه تحریم را به تصویب
رس��اند و به این طریق بیاعتبار بودن تعهدات واشنگتن در
قبال کش��ورها را یک بار دیگر در س��طح جهانی به نمایش
گذاشت .از مصادیق این بیاعتنایی میتوان به سخنان وزیر
ویترین
نقش فتنهگران در تحریمها
روزنام��ه کیهان در س��تون
اخبار ویژه خود با درج خبری
به نقش خیانتآلود فتنهگران
در تحریمها به روایت وزیر دفاع آمریکا پرداخت .کیهان
نوش��ت :وزیر دفاع آمریکا برای دومینب��ار اذعان کرد
عالقهمندی کاخ سفید به پیگیری و تشدید تحریمهای
اقتصادی علیه ایران ،به خاطر مشاهده آشوبهای پس
از انتخابات است .به نوشته کیهان ،رابرت گیتس گفت:
فشارها و تحریمهای اقتصادی ،ظرفیت و شانسی خوب
برای توقف برنامه هستهای ایران است تا رژیم جمهوری
اسالمی را بر سر عقل آورد و بفهمد با ادامه این وضعیت،
امنیت خود را بیش��تر در معرض خطر قرار میدهد .به
گزارش کیهان ،گیتس در گفت وگو با فاکس نیوز اظهار
داشت که انتخابات سال گذشته در ایران حکومت را به
چند دسته تقسیم کرده و افزایش فشارهای اقتصادی
میتواند به تسلیم شدن ایران بینجامد.
گیتس که پی��ش از این وزیر دف��اع دولت بوش بود و
ریاس��ت س��ازمان س��یا را نیز در کارنامه خ��ود دارد،
همچنین در پاسخ به این س��ؤال درباره گزینه نظامی
گفت :تمام گزینهها روی میز اس��ت و هنوز زمان برای
حل مشکل برنامه هستهای ایران وجود دارد.
کیهان همچنین تصریح کرد 9 :ماه پیش نیز هنگامی
که گروه��ی از فتنهگران به دعوت کروبی و موس��وی
کوش��یدند راهپیمایی روز جهانی قدس را به هم بزنند
و به نفع آمریکا و رژیم صهیونیس��تی و علیه جمهوری
اس�لامی ش��عار بدهند ،رابرت گیتس گفت ما تاکنون
تصور میکردیم تحریمها هیچ تاثیری ندارند اما اکنون
به نظر میرسد جامعه ایران چند دسته شدهاند.
در این میان اظهارات اخیر گیتس بیشتر به یک بلوف
شبیه اس��ت چه اینکه دستگاههای اطالعاتی آمریکا و
عوامل آنها  9دی و  22بهمن سال گذشته و همچنین
در سالگرد انتخابات ریاس��تجمهوری ،نبض حقیقی
جامعه ایرانی را به دست آوردند و بهتر از هر کس دیگر
میدانن��د که ملت ایران در برابر تهدیدهای دش��منان
تاریخی خود منسجم و یکپارچه میشود .رابرت گیتس،
گوینده همان عبارت کینهتوزانه معروف اس��ت که در
زمان ریاست بر سازمان سیا بارها ادا شده بود؛ «ایرانی
میانهرو وجود ندارد ،ایرانی معتدل کس��ی اس��ت که با
گلوله کشته شده باشد»!
این نکته مد نظر کیهان قرار گرفت که اصلیترین کار
وی��ژه قطعنامه اخیر از نگاه طراح��ان آن ،دادن تنفس
مصنوعی ب��ه گردانندگان اصلی فتنه در ایران بود و به
همین دلیل هم  2روز قبل از س��الگرد انتخابات صادر
شد تا مگر کاری بکند .از سوی دیگر دولت آمریکا پس
از گرفتاری در باتالق افغانستان و عراق به وضوح در دنیا
متهم به درماندگی و ناتوانی میشود به نحوی که برخی
متحدان منطقهای او نیز زبان به اعتراض گش��ودهاند.
قطعنامه تالش داشت در دهن کدخداهای سابق جهان
را ببندد ،هرچند از قضا سرکنگبین صفرا فزود .گفتني
است ،پيش از اين «وطنامروز» در چندين نوبت ارتباط
تصوي��ب قطعنامه چهارم با رفت��ار فتنهگران داخلي را
مورد اشاره قرار داده بود.

3

خارجه آمریکا اش��اره کرد .هیالری کلینتون یک روز پس از
نامه لوال داسیلوا به سران گروه وین (آمریکا ،فرانسه و روسیه)
و درخواست از آنها برای پاسخ مثبت به بیانیه تهران به منظور
هموار ش��دن مس��یر گفتوگو با ایران ،در کنفرانس خبری
حاضر شد و با بیان اینکه واشنگتن بر سر دیپلماسی برازیلیا
درباره ایران اختالف بسیار جدی دارد ،مدعی شد« :ایران از
برزیل سوءاستفاده میکند» .همین موضعگیری کافی بود تا
وزارت خارجه برزیل در واکنش به سخنان کلینتون به انتشار
نام��ه  20آوریل ( 31فروردین) رئیس جمهور آمریکا به لوال
داسیلوا درباره مبادله سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران اقدام
کند .براساس نامهای که وزارت خارجه برزیل بخشهایی از
آن را منتشر کرد ،اوباما پیش از نشست تهران و اجالس گروه
 15در ماه مه ،در دیدار با روس��ای جمهوری برزیل و ترکیه
موافقت خود را با انتقال سوخت ایران به یک کشور ثالث اعالم
و از مواضع قبلی خود عقبنشینی کرده بود .هر چند برزیل
تصمیم گرفته در اعتراض به عملکرد آمریکا در زیر س��وال
بردن حیثیت  2کشوری که خود آنها را برای میانجیگری در
موضوع هستهای ایران وارد کرده بود ،از دخالت در حل مساله
هستهای ایران کنارهگیری کند اما موضوع میانجیگری برزیل
در موضوع هستهای ایران در بازه زمانی مورد نظر ،تاثیرگذاری
خود را داش��ت و منجر به رای منفی این کشور به قطعنامه
ش��ورای امنیت و در نتیجه عدم اجماع بینالمللی در صدور
قطعنامه ضدایرانی ش��د .عالوه بر این ،میانجیگری  2کشور
برزیل و ترکیه در فضای بعد از نشست گروه وین و به بنبست
رسیدن مذاکرات قابل تعریف بود اما پس از توافق ایران با به
امانت گذاشتن سوخت  3/5درصد خود در خاک ترکیه و به
دنبال آن صدور قطعنامه شورای امنیت ،موضوع میانجیگری
معنای گذشته خود را از دست داده است .با این حال سلسو
آموریم ،وزیر خارجه برزیل در بخشی از سخنان خود متذکر
شد که اگر الزم باشد ،کشورش برای مذاکره آنهم بر مبنای
بیانیه تهران کماکان آماده است.
شبکه سبز افغانی

روزنامه رس�الت در س��تون
ش��نیدهها و نکتهها خبر داد
ک��ه صدای جنب��ش فتنه از
افغانستان در خواهد آمد! بر اساس خبر رسالت ،شنیدهها
حاکی اس��ت که س��ردمداران جنبش فتنه طرحی تهیه
کردهاند که از طریق یکی از کشورهای همسایه شبکهای
تلویزیونی راهاندازی کنند و برنامههای آماده ش��ده برای
ادامه آشوبها و تحرکات را از طریق این شبکه به داخل
کشور برس��انند .براساس اطالعات رسیده ،نمایندگانی از
س��وی سران فتنه در افغانستان با مس��ؤوالن شبکه آریا
مذاکراتی انجام داده و در ازای پرداخت هزینه ،قول پخش
برنامه را به دست آوردهاند .این شبکه قرار است روزانه چند
ساعت برنامههای تهیه شده از سوی جریان فتنه را روی
آنتن بفرس��تد .گفتنی است ،جریان فتنه که قرار بود در
ایام  22خرداد و روزهای بعد تحرکاتی را برای شروع دور
جدید آشوبطلبی آغاز کند ،آگاهی مردم و عدم همراهی
با برنامههای طراحی ش��ده موجب لغو اردوکش��یهای
خیابانی آنها شد و راهاندازی شبکههای تلویزیونی هم بعید
است بتواند کاری بیشتر از شبکههای بیبیسی و صداي
آمریکا و رسانههایی از این قماش برای پیشبرد برنامههای
فتنه انجام دهد.
آیا دانشگاه آزاد در رأس امور است!؟
روزنامه جوان در شماره روز گذشته خود
با اش��اره به روندی که مجل��س در رابطه
با دانش��گاه آزاد در پیش گرفته ،نوش��ت:
وقتی ملت ایران امس��ال با کندن چش��م
فتنه  88میکوشد با کار و همت مضاعف،
عدالت و پیش��رفت را برای ایران اسالمی رقم بزند برخی
نمایندگان مجلس میکوش��ند تا مدیریت��ی مادامالعمر
را ب��رای دانش��گاه آزاد رقم بزنند .به نوش��ته جوان ،امام
خمینی(ره) میفرمودند«:مجلس در رأس امور اس��ت» و
نماین��دگان ما به این جمله مباهات میکردند .اما اکنون
این شتابزدگی در فریادرس��ی به دانشگاه آزاد نشان داد،
نمایندگان دیگر دانشگاه آزاد را در رأس امور میبینند که
حاضر ش��دهاند منزلت خانه ملت را به هیچ بگیرند .چه
ت
شده اس��ت که تعداد بیانیهها ،امضاها ،اظهارنظرها ،رف 
و آمدهایی ک��ه برخی از نمایندگان خرج دانش��گاه آزاد
میکنند ،بیش از بیانیهها و امضاهایی است که برای مهار
فتنه ،مهارگرانی ،مهار آالم ملت و ...باید صادر کنند؟ امروز
نمایندگان در این گذرگاه دشوار تاریخ ،ارائه طرحی برای
«دکتر عبداهلل جعفرعلی جاسبی» را اولویت شمردند؟ امام
ما میفرمود«:مجلس عصاره فضائل ملت اس��ت» و ملت
تعین این
ما بویژه در انتخابات مجلس هفتم و هشتم به ّ
جمله مباهات میکردند و خشنود بودند که افرادی را به
خانه ملت فرستادهاند که نهتنها خانهخرابشان نمیکنند
و تیش��ه به ریشه انقالبش��ان نمیزنند ،بلکه برای اصول
انق�لاب ،برای عدالت ،برای رس��یدگی به حال این ملت،
سر از پا نمیشناسند .امام ما میفرمود«:میزان حال فعلی
افراد است» .بدیهی است مردم حق دارند در انتخابات نهم
حال این نمایندگان را توزین کنند و میزان اصولگرایی آنان
را دوباره بس��نجند و آنها را که دیگر عصاره فضائل ملت
نیستند ،کنار بگذارند.
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وزير امورخارجه خواستار پايان رفتار آماتوري آژانس شد

ماجرايبازرسان پيام بهآمانو بود

بازرس��ان آژانس باید به وظایف دقیق خود از طرف آژانس
سید محمد فخار :تاکید بر وجوه حقوقی ممانعت ایران از
عم��ل کنند و مل��زم به رعایت همه اصول باش��ند.اینکه
ورود بازرسان متخلف آژانس اتمی درحالی دیروز از سوی
بازرس��ان نتایج گزارشهای خود را به طور غیرواقعی و به
دس��تگاه دیپلماس��ی ایران دنبال شد که عمل جمهوری
اف��راد غیرمربوط منتقل کنند ،آن را تخلف از وظایف آنها
اس�لامی در چارچ��وب توافقنامهه��ای پادمان��ی «تذکر
میدانیم .جزو حقوق همه کشورهاست که چنانچه نسبت
آییننام��های به آمانو» بود .پس از آنکه از ورود بازرس��ان
به عملکرد بازرس��ان اعتراضی داشته باشند اجازه ورود به
آژانس انرژی هس��تهای به کشور جلوگیری به عمل آمد،
آنها ندهند و درخواس��ت جایگزین برای آن بازرس��ان را
گرگ وب سخنگوی آژانس عملکرد بازرسان را «حرفهای
مطرح کنند .این جزو حقوق ما است ،ما نسبت به عملکرد
و بیطرفانه» خواند .در اقدامی هماهنگ ،کاخسفید که در
آنها اعتراض داریم و درخواس��ت معرفی بازرسان جدید را
محکوم کردن اقدامات و تصمیمات منطقی ایران معموال
مطرح کردهایم .مهمانپرس��ت یادآور شد :این به معنی آن
پیشتاز اس��ت نیز اعالم کرد ،تصمیم ایران در جلوگیری
نیست که ما با بازرسي مخالفیم ،ما همچنان در چارچوب
از ورود بازرسان هستهای بینالمللی به ایران نگرانکننده
آژانس متعهد به همکاری با بخشهای مختلف این سازمان
اس��ت .فیلیپ کراولی ،سخنگوی رس��می وزارت خارجه
هس��تیم و درخواست تغییر بازرسان جزو حقوق ما است.
آمریکا با تاکید بر «آزادی بازرس��ان در هنگام انجام دادن
علیاصغر سلطانیه ،نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی
کارش��ان» ،گفت :این اقدام ایران نگرانکننده است ،چرا
انرژی اتمی نیز با انتقاد از افش��ای اخباری درباره ایران در
که نشاندهنده عملکرد طوالنی مدت این کشور برای در
رس��انهها به وسیله این بازرسان گفت :باید درباره عملکرد
تنگنا قراردادن بازرسان است .فرانسه هم این اقدام ایران را
بازرسان برای حفظ اخبار محرمانه هوشیاری بیشتری به
مغایر با درخواستهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و
خرج دهیم .در عین حال رویترز از قول تئودور کارازیک،
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی توصیف کرد و
مدی��ر تحقیقات در موسس��ه
سخنگویرسمیوزارتخارجه
نما
تحلیل نظامی خ��اور نزدیک
ای��ن کش��ور در اظهارنظری
و خلیج فارس مدعی ش��د که
شتابزده تاکید کرد که نمیداند واکنشها به جلوگیری از ورود بازرسان
این بازرسان آمریکایی هستند خبرگزاری فرانس�ه با اذعان به اینکه کش�ورهای تصمیم ایران برای ممانعت از
یا نه؛ اما آنچه مهم اس��ت این عضو آژانس میتوانند بازرس�ان را رد و از آژانس حضور بازرسان در تالفی اعمال
اس��ت که ایران بای��د به طور بخواهند بازرس�ان دیگری را به آنها معرفی کند ،تحریمه��ای اخیر علیه تهران
کامل ب��ا آژان��س بینالمللی در اظه�ار نظ�ری مغرضانه خبر جلوگی�ری ایران بوده است .کارازیک با اشاره به
انرژی اتمی همکاری کند .اما از س�فر  2بازرس آژانس بینالملل�ی انرژی اتمی دور چهارم تحریمها علیه ایران،
به گفته متکی 2 ،محور مد نظر را اعلام ک�رد .آسوش�یتدپرس هم در گزارش�ی در دوبی گفت که این بخشی
ایران «نشت اطالعات مربوط با القای فضایی متش�نج درباره برنامه هس�تهای از تشدید اقدامات تالفیجویانه
به برنام ه هستهای ایران پیش ایران و اش�اره به هشدارهای آمریکا و کشورهای است که در حال ظهور است.
از موع��د مق��رر» و «گزارش همپیمان�ش به ایران ،خبر بازرس�ان را اعالم کرد .رویترز همچنین گمانهزنی کرد
غلط بازرسان آژانس به موضوع سی ان ان هم که اظهارات ایران را درباره بازرسان که ممکن اس��ت منظور ایران
جاب��ه جای��ی دس��تگاهی در اتهام�ی بی�ش نمیدانس�ت ،اعالم ک�رد :ایران  2اختالفنظر درباره تجهیزاتی
آزمایشگاه جابربنحیان» بود .بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به افشای باشد که بازرسان اعالم کردند
براس��اس اطالعات بهدس��ت اطالع�ات محرمانه و دروغ پراکن�ی متهم کرده و در یکی از س��ایتهای تهران
آمده ،این اف��راد ظاهرا از ابتدا قص�د دارد از ورود آنها به ای�ران جلوگیری کند .مفقود شده است زیرا ایران ماه
برای کس��انی ی��ا طرفهای خبرنگار این شبکه مدعی شد :ایران همواره رابطه گذشته اعالم کرد که بازرسان
خاصی ب��رای بازرس��ی آمده متزلزلی با ناظر هس�تهای بینالمللی داشته است اشتباه کردهاند و مفقود شدن
بودند و ب��ا ممانع��ت از ورود و با این اقدام ،احتماال این رابطه س�ختتر خواهد تجهی��زات مذک��ور را تکذیب
 2بازرس آژان��س این پیام به شد .همچنین ش�بکه تلویزیونی العربیه با جنگ کرد .این گ��زارش در ادامه با
آمانو داده ش��د ک��ه آژانس را روانی و القای اینکه تنش جدیدی در روابط ایران اش��اره به تجهیزات��ی که ادعا
مدیریت و مراقب��ت کند و از و غرب درباره برنامه هس�تهای این کش�ور ایجاد میش��ود مفقود شده است به
فضای ماههای اولیه حکمرانی ش�ده گزارش داد :ای�ران مان�ع از ورود  2بازرس نقل از سلطانیه آورد :ما اسناد،
خ��ود بی��رون بیاید ،چ��را که آژانس بینالمللی انرژی اتمی به این کش�ور شد .عکس و هر چیزی را که اثبات
حکمرانی ابزار ،لوازم ،تعهدات زین الفایز ،گزارشگر این شبکه در گزارشی در این میکند این اشتباه است ،ارائه
کردیم .نماین��ده دائم ایران در
و الزامات خاص خ��ود را دارد.
زمین�ه افزود :آژانس به س�رعت به اتهامات ایران
آژانس تاکید کرد که  2بازرس
متکی به رئیس آژانس هشدار
پاسخ داد و تاکید کرد که به درستی گزارش خود
ب��ه دلی��ل گزارش��ی «کامال
داد ک��ه باید از فضای آماتوری
در قبال ایران اطمینان دارد.
کذب» از ورود ب��ه ایران منع
بی��رون بیای��د و آژان��س را به
شدهاند .جمهوری اسالمی درخواست کرده که آنها هرگز
ص��ورت حرفهای مدیریت کند ،چ��ون نمیتواند به ایران
این  2بازرس را به ایران اعزام نکنند و به جای آنان  2تن
بازرس بفرس��تد و برخالف مقررات آژان��س ،اطالعاتی را
دیگر را منصوب کنند .جمهوری اسالمی با اعالم اسامی 2
درباره س��ایتها و فعالیتهای ما منتشر کند یا به دست
بازرس اعالم کرد که این  2تن به دلیل ارائه اطالعات غلط
«کس��ان خاصی» برساند .رامین مهمانپرست ،سخنگوی
و غیرحقیقی و همچنین برمالکردن پیشازموعد رسمی
وزارت ام��ور خارجه در این باره ب��ا بیان اینکه جمهوری
اطالعات ،دیگر حق ورود به ایران را ندارند .ایران در جریان
اسالمی جزو کشورهایی است که بیشترین همکاری را با
ای��ن تذکر حقوقی به طور مطلق بر انجام بازرس��یها در
آژانس داشته و بیشترین بازرسیها نسبت به فعالیتهای
چارچوب پادمان هستهای تاکید کرد.
هس��تهای صلحآمیز کشورمان انجام ش��ده ،تصریح کرد:

روزگذشته با رأي نمايندگان

كليات طرح تمدید دوره فعلی شوراها تصويب شد

گروهسیاسی :نمایندگان مجلس شورای اسالمی به کلیات
طرح تمدید دوره فعلی شوراهای اسالمی شهر و روستا و
تجمیع انتخابات آن با انتخابات بعدی ریاست جمهوری به
مدت  2سال رای مثبت دادند .در جلسه علنی روز گذشته
کلیات ط��رح برگزاری انتخابات دوره چهارم ش��وراهای
اسالمی شهر و روس��تا با دوره یازدهم ریاست جمهوری
در دس��تور کار مجلس قرار گرفت ک��ه در نهایت بعد از
سخنان نمایندگان موافق و مخالف ،نمایندگان مجلس با
 117رای کلیات این طرح را به تصویب رساندند ،اگر چه
رای منفی  100نماین��ده و رای ممتنع  8نماینده دیگر
نیز چش��مگیر بود .در صورت تصویب نهایی این طرح و
تایید شورای نگهبان ،دوره بعدی شوراهای اسالمی شهر و
روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برگزار
میشود و دوره فعلی شوراها تا آن زمان تمدید خواهد شد.
این الیحه از سوی شورایعالی استانها ارائه و به تصویب
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز رسیده بود.
با ای��ن حال پیش از تصویب الیحه تمدید دوره فعلی
ش��وراهای اسالمی ش��هر و روس��تا ،نمایندگان موافق و
مخالف به بی��ان دیدگاههای خود پرداختن��د .در هنگام
ارائه این الیحه برخی نمایندگان از جمله مهرداد الهوتی
نماینده لنگرود ،بهروز جعفری نماینده سمیرم و عزت اهلل
یوسفیانمال نماینده آمل نسبت به مغایر بودن این الیحه
با اصول  101و  102قانون اساس��ی اخطار قانون اساسی
دادند که الریجانی ،رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی این
اخطارها را وارد ندانست .این نمایندگان معتقد بودند که
ارائه الیحه برگزاری انتخابات در حدود وظایف شورایعالی

اس��تانها نبوده و عالوه بر این افزایش طول عمر فعالیت
شوراها مغایر قانون اساسی است که الریجانی در این موارد
توضیح داد ،در قانون اساس��ی چیزی درباره زمان شوراها
نیامده و عالوه بر این ش��ورایعالی استانها میتواند برای
انجام وظایف خود ابزارهای مورد نیازش را به عنوان الیحه
ارائه دهد .س��پس ارائه دیدگاهه��ای نمایندگان موافق و
مخالف در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از اظهارات
نمایندگان،صولت مرتضوی ،معاون سیاسی و امنیتی وزارت
کشور به نمایندگی از دولت در جایگاه حضور یافت و گفت:
به تعویق انداختن انتخابات با هدف صرفه جویی در امکانات
درست نیست چون ما بر این باوریم که چنین صرفه جویی
محقق نمیشود .وی یادآور شد نمیتوان قانونی وضع کرد
که عطف به ما سبق شود ،مردم  4سال پیش رای دادند و
امروز ما بیاییم بگوییم شما برای  6سال رای دادهاید نه 4
سال .مرتضوی تاکید کرد :ما با افزایش طول دوره شوراها
مخالف نیستیم ،مجلس میتواند قانونی وضع کند و بگوید
بعد از این عمر ش��وراها  6،8یا  10س��ال است .وی گفت:
ما مخالف طرح تمدید فعلی ش��وراها هس��تیم و آمادگی
کامل برگزاری انتخابات شوراها را داریم ،در عین حال هر
مصوبهای که مجلس داش��ته باشد به آن گردن مینهیم.
از س��وی دیگرمهدی چمران ،رئیس شورایعالی استانها
به عنوان طراح این طرح اظهار داش��ت :هدف از ارائه طرح
تمدید دوره فعلی شوراها این بوده که مصالح نظام در نظر
گرفته شود و ما بحث صنفی نداریم بلکه بحث ما اجتماعی
است .وی گفت 2 :ساله کردن شورای بعدی تحقیر شورا و
کاستن از ارزش آن و دموکراسی است.

سایه روشن
تحریمهوشمند
برای تجدید حیات فتنه!

شنیده شده که تئوریسینهای جریان فتنه در
اتاقهای فکر این جریان لیستی از آنچه به ظن خود
نبض حیاتی نظام خوانده ش��ده است را در تکمیل
پازل تحریم در اختیار آمریکاییها قرار دادهاند و تاکید
ش��ده است که این میتواند نظام را به زانو درآورده و
تضمینی باشد برای پیروزی جنبش سبز! به گزارش
جوان آنالین ،در طرحی که توسط اتاق فکر داخلی
دراختیار اتاق فکر لندننش��ین قرار داده ش��ده تا از
طریق برخی چهرههای خاص در اختیار آمریکا قرار
بگیرد از آمریکاییها خواسته شده است :تحریمها باید
به صورت کامال هوشمند و یک محاصره نامحسوس و
همهجانبهوباجهتدهیتبلیغاتی،انعطافیوانعکاسی
به سوی توان رهایی بخش جنبش سبز باشد .گفتنی
است ،مطلب فوق تاییدکننده خبری است که چندی
پیش از اتاقهای فکر جریان فتنه منتشر شد ،مبنی
بر اینکه هماهنگیهایی انجام شده است تا فشارهای
همهجانبهای از داخل و خارج بر نظام وارد آید و اعالم
ش��د که بزودی فاز اول آن اجرا خواهد ش��د .بنا به
گفته کارشناس��ان ،اقدامات آمریکاییها در س��طح
بینالملل معطوف به فشار سیاسی ،تحریم اقتصادی
و تهدیدهای توخالی اس��ت ،ولی همه این تحرکات
خارجی به واسطه ایفای نقش و توان حرکتی و ادامه
ی شده و تا زمانی که
فتنهگریهای داخل برنامهریز 
فتنه اعالم وجود میکند ،آمریکا و اسرائیل حمایت و
پشتیبانی خود را ادامه خواهند داد.

افزایشفعالیت
حزب منحله دموکرات

اخیرا عناص��ر حزب منحله دموکرات با مراجعه به
اردوگاهه��ای اک��راد ایرانی در ش��هرهای اربیل ،کالر،
شهرک شیروان و اردوگاه نزدیک خانقین ضمن تطمیع
جوانان حاضر در اردوگاه ،آنها را جذب میکنند .افرادی
که جذب گروهک مذکور شدهاند به یکی از کشورهای
اروپایی (سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند و یونان) اعزام و
پس از فراگیری آموزشهای سیاس��ی -نظامی خاص
برای انج��ام اقدامات ایذایی و خرابکارانه در راس��تای
اهداف گروهک مورد نظر وارد ایران میشوند.

توقف ممنوع مترو در بهارستان؟

آنگونه که رس��انههای متعدد خبری روز گذشته
خب��ر دادند ،همزم��ان با آغاز تجم��ع اعتراضآمیز
دانشجویان در مقابل مجلس شورای اسالمی ،متروی
تهران در ایستگاه بهارستان توقف نکرد .عبور قطارها
از این ایس��تگاه در حالی بود که با شروع تجمع هر
لحظه بر تع��داد حاضران در آن افزوده میش��د .به
گفته دانش��جویان معترض ،این اقدام مدیران مترو
برای ممانعت از گستردهتر شدن تجمع اعتراضآمیز
صورت گرفت .دانش��جویان در واکنش به این اقدام
شعارهایی علیه محسن هاشمی سر دادند.

فتنهگرانزیرزمینیمیشوند؟!

جریان فتنه پس از شکستهای متوالی در ماههای
اخیر عالوه بر انجام کار تئوریک به سمت اطالعرسانی
البته به س��بک غیر قانونی و زیر زمین��ی رفتهاند .بر
اس��اس این گزارش اخیرا اعضای باندی که به صورت
سازمان یافته اقدام به توزیع شبنامههایی در سطح یکی
ازشهرهای بزرگ کشور میکرد شناسایی و دستگیر
شدند .بر اساس بازرسیهای صورت گرفته تعداد بیش
از 10هزار نسخه شبنامه که توسط جریان فتنه برای
توزیع در این شهر تهیه شده بود توسط عوامل امنیتی
کشف و ضبط شد .متن این شبنامهها مربوط به وقایع
خرداد ماه و تحریک بوده است .گفتنی است این باند با
تکثیر 30هزار نسخه از این شبنامهها آنها را به رابطین
خ��ود جهت توزیع تحویل داده بود که قبل از هرگونه
اقدامی همه اعضای این باند دستگیر شدند.

رامين و كاسپين به جان هم افتادند

یکی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات
که هم اکنون در خارج از کش��ور به سر میبرد ،در
سخنانی کارهای کاسپین ماکان را «عجیب و غریب»
و «فرصتطلبانه» نامید .روزنام��ه کانادایی ونکوور
سان نوشت :رامین جهانبگلو ،از مخالفان جمهوری
اسالمی نسبت به شخصیت و اعمال کاسپین ماکان،
نامزد ندا آقا س��لطان ،جبهه گرف��ت و اعمال وی را
عجیب و غریب نامید .آنگونه که باشگاه خبرنگاران
اع�لام کرده ،جهانبگلو در این ب��اره گفت :کارهای
ماکان برای ما هم جالب اس��ت .او در هیچ فعالیت
سیاس��ی دخل و تصرفی نداشته اس��ت و دانشجو
یا خبرنگار هم نبوده اس��ت ،حال ت�لاش او در این
گی ر و دار بسیار عجیب به نظر میرسد .من شنیدهام
که او حتی برای مصاحبه پول دریافت میکند و به
نوعی آبروی ما را هم میبرد .من و بسیاری دیگر او
را تنها فرصت طلب خطاب میکنیم.

نتانیاهو :ایران با حزباهلل و حماس
میخواهد ما را محاصره کند!

بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت:
ایران به وس��یله حزباهلل و حماس در تالش است تا
اسرائیل را محاصره کند .به گزارش عصر ایران و به نقل
از روزنامه جروزالم پست ،نتانیاهو روز دوشنبه در جلسه
کمیته روابط خارجی پارلمان اسرائیل با اشاره به این
موضوع ادعا کرد :حکومت ایران و گروه حزباهلل لبنان
در پشت سر ماموریت کشتیهای امدادرسانی ایرانی و
لبنانی به غزه قرار دارند .کشتی مریم از لبنان و کشتی
ایرانی «به سوی غزه» که حاوی مواد امدادی و کمکی
به مردم بیدفاع و تحت محاصره غزه هستند ،در ایران
از سوی جمعیت هالل احمر و در لبنان از سوی جمعی
از مدافعان و فعاالن حقوق بشر و صلح در حال اعزام به
غزه هستند .اسرائیل پیش از این نیز اعالم کرده بود،
در صورت ورود کشتیهای امدادی ایرانی و لبنانی به
س��واحل غزه ،این رژیم این کشتیها را در حکم ورود
کشتیهای دشمن به حس��اب خواهد آورد و رفتاری
متناسب با آن خواهد داشت.

