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تهران و رياض به زودي به گفتوگوها
ادامه خواهند داد

ايسنا :روزنام ه «الوطن» به نقل از منابع عربستاني با
تاكيد بر استقبال پادش��اهي اين كشور از گفتوگوهاي
جدي و سازنده با ايران ،بيان كرد كه اين مساله ميتواند
به حمايت از امنيت و ثبات در منطقه و خاورميانه كمك
كرده و موجب همكاري مثمرثمري شود كه پيامدهاي
مثبتي بر زندگي و آس��ايش ملتها و مردم منطقه دارد.
اي��ن روزنامه كويتي به نقل از منابع يادش��ده از احتمال
ديدار قريبالوقوع وزيران خارجه دو كشور در رياض خبر
داد و اف��زود :دو روز پيش س��عود الفيصل ،وزير خارجه
عربس��تان در سخناني به تمايل تهران در بازگشت روند
گفتوگوها با رياض اش��اره و تاكيد كرد كه عربستان به
ادامه اين روند پايبند است ،چراكه امنيت و ثبات منطقه
را در شرايط فعلي به همراه خواهد داشت .اين منابع ابراز
داش��تند :زماني گفتوگوها به نتيجه خواهد رسيد كه
هريك از طرفين به منافع ديگر كشورها احترام بگذارند
و امنيت و سالمت منطقه و ملتهاي آن تضمين شود.
قشقاوي:

تعداد ديپلماتهاي پناهنده
آمار باال و قابل اعتنايي نيست

مهر :معاون وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران
درباره پناهنده شدن برخي ديپلماتها گفت :فكر نميكنم
كه در مقابل  40هزار ماموريت در  30سال 10 ،نفر پناهنده
و  30نفر مقيم ،آمار باال و قابل اعتنايي باشد و حتي ارزش
مطرح كردن در افكار عمومي را داش��ته باش��د .حس��ن
قش��قاوي ،معاون كنسولي امور مجلس و ايرانيان خارج از
كشور در گردهمايي دانشجويان ايراني در خارج از كشور
در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان درخصوص وضعيت
پناهندهش��دن برخي ديپلماته��اي وزارت امور خارجه
در خارج از كش��ور گفت :بعد از پيروزي انقالب اس�لامي
تاكنون يعني ب��ه مدت  30س��ال در وزارت امور خارجه
 10هزار ماموريت ثابت و  30هزار ماموريت موقت توسط
ديپلماتها صورت پذيرفته؛ يعني از  40هزار ماموريتي كه
امكان پناهندگي يا كس��ب اقامت در كشورهاي خارجي
وجود داشته باشد ،برابر آمار دقيقا كمتر از  10نفر پناهنده
و  30نفر داراي اقامت در كشورهاي خارجي هستند .فكر
نميكنم كه در مقابل  40هزار ماموريت در  30سال10 ،
نفر پناهنده و  30نفر مقيم ،آمار باال و قابل اعتنايي باشد و
حتي ارزش مطرح كردن در افكار عمومي را داشته باشد.
سلطانيه:

صالحي  21تير با آمانو ديدار ميكند

ايس�نا :علياصغر س��لطانيه از دي��دار وزير خارجه
كش��ورمان با مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در
حاشيه س��فرش به اتريش خبر داد .علياصغر سلطانيه،
با اشاره به س��فر علياكبر صالحي به اتريش در راستاي
روابط دوجانبه ،از ديدار وي در حاشيه اين سفر با يوكيا
آمانو خبر داد و افزود :وزير خارجه كش��ورمان سهشنبه
12جوالي با مدير كل آژانس بينالمللي انرژي اتمي ديدار
ميكند .نماينده داي��م ايران در آژانس بينالمللي انرژي
اتمي همچنين از ديدار صالحي در حاشيه سفرش با ديگر
مقامات بينالمللي حاضر در وين خبر داد و گفت :در اين
راس��تا وزير خارجه كشورمان با يوري فدوتوف ،مديركل
دفتر س��ازمان ملل در وين و تيبور ت��ات ،مدير اجرايي
كميس��يون مقدماتي س��ازمان منع جامع آزمايشهاي
هستهاي  CTBTOديدار و گفتوگو ميكند.

خبر
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه خبر داد

شليك دو فروند موشك دوربرد
به اقيانوس هند

ايسنا:فرماندهنيرويهوافضايسپاه،ازپرتابآزمايشي
دو فروند موشك دوربرد هزار و  900كيلومتر از مركز ايران
به شمال اقيانوس هند در بهمنماه سال گذشته خبر داد.
سردار سرتيپ پاس��دار اميرعلي حاجيزاده روز گذشته
در نشس��ت خبري اعالم كرد :در بهمنماه سال گذشته
دو فروند موش��ك دوربرد هزارونهصد كيلومتر را از كوير
سمنان به دهانه اقيانوس هند شليك كرديم و اصابت اين
موشكها به اهداف از پيش تعيينشده توسط شناورهاي
آمريكايي مشاهده شد .وي اضافه كرد :چون آن منطقه،
منطقه آزاد محسوب ميشود ،به هواپيماهاي جاسوسي
آمريكا اجازه داديم كه حضور داش��ته باشند ،ولي از سال
گذشته تا كنون هيچ اظهارنظري در اين رابطه نكردهاند و
هيچ خبري در اين رابطه از سوي آنها منتشر نشده است.
حاجيزاده در ادامه با اشاره به اظهارنظر اخير خود درباره
لزوم خروج شناورهاي فرامنطقهاي از خليجفارس تصريح
ك��رد :وجود يك ناو هواپيمابر به طول  330متر و عرض
 70متر و اس��تقرار نزديك به  80فروند جنگنده روي آن
يك سيبل مناسب براي ماست و اگر آنها تصور ميكنند
كه وجود چنين تجهيزاتي امكان مثبتي براي آنهاس��ت،
سخت در اشتباه هستند؛ چراكه اگر بخواهند حركتي عليه
م��ا انجام دهند ،ما آنها را م��ورد تهاجم قرار خواهيم داد.
همانطور كه قبال گفتهايم ،ما شروعكننده نيستيم ،ولي
در صورت بروز تجاوز ،پاسخ ما قوي و مهلك خواهد بود.

تصحيح و پوزش
يادداش��ت دكتر سعيد ملكزاده با عنوان «راهكاري
براي رژيم حقوقي درياي خزر» كه در شماره روز گذشته
در همين صفحه به اشتباه با عكس ديگري ،غير از تصوير
ايشان منتشر ش��د كه به اين وسيله از آقاي ملكزاده و
خوانندگان محترم پوزش ميطلبيم.
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الوطن به نقل از منابع عربستاني:

رقيبهميشه بازنده

احمد شيرزاد

يك ضربالمثل قديمي نژادپرس��تان سفيدپوس��ت
آمريكايي ميگفت« :سرخپوس��ت خوب ،سرخپوس��ت
مرده است» .اين جمله نامطبوع با تفاوتهايي به ديدگاه
برخ��ي از اصولگرايان نس��بت به اصالحطلبان ش��باهت
دارد .بي��ان مش��ابه آن ،اين اس��ت« :اصالحطلب خوب،
اصالحطلب بازنده اس��ت» و اضاف��ه كنيم« :اصالحطلب
بيب��و و خاصيت و اصالحطلبي كه داخ��ل هزاران مرز و
حصار خود را محدود ميكند تا مبادا كسي از گفتههايش
دلآزرده شود ».آن روزها كه ما بچه بوديم قهرمان فيلم
را ميگفتند« :آرتيسته» كه معموال در فيلمهاي فارسي
مرحوم فردين آرتيس��ته بود .در مقابل ،دارودسته دزدها
قرار داش��تند كه سردس��ته بزنبهادريهاي آنها مردي
طاس و بدهيبت بود كه اغلب اين نقش را هنرپيش��هاي
خاص ايفا ميكرد .معموال وقتي اين دو در فيلم رودرروي
هم قرار ميگرفتند ،سينما از شدت هيجان منفجر ميشد.
تمام لذت تماش��اي فيلم در اين بود كه آرتيسته يكتنه

همه را بزند و بهخصوص سردسته كچل دزدها را لتوپار
كند .در تمام فيلمها وظيفه اين هنرپيشه كتكخوردن
از آرتيس��ته بود والغي��ر .اگر خدايناك��رده در جايي از
فيلم آرتيسته از آن مرد طاس كتك ميخورد ،دادوهوار
تماشاچيان به هوا ميرفت و صندليهاي سالن سينما از
آسيب در امان نبود .طي آن دههاي كه سينماي فارسي
با فيلمهايي نظير «گنج قارون» ش��ناخته ميشد ،هيچ
فيلمي با آرتيسته به تنهايي مزهدار نبود ،حتما بايد يك
دسته از آدمبدها هم حضور ميداشتند كه نهفقط در آخر
فيلم بلكه در تمام طول فيلم از آرتيسته كتك بخورند و
نومالين از صحنهها خارج شوند و هرگز هيچ نقش
خوني 
فع��ال يا برندهاي حتي به صورت مقطعي براي آنها قابل
تص��ور نبود .گويا برخي از هماكنون براي انتخابات آينده
كش��ور چنين تصوري دارند .كنار گذاشتن اصالحطلبان
مش��كل را به ظاهر حل كرده اس��ت ،ام��ا ظاهرا اين هم
دلپس��ند نيس��ت .اظهارات هفته گذشته برخي مقامات

كشور از جمله رييس مجلس در زمينه شرايط بازگشت
اصالحطلبان به عرصه رقابتهاي انتخاباتي آينده حاكي از
عالقه براي بازگشت به فضاي انتخاباتي سالهاي 82-83
و  86-87در آستانه انتخابات مجلس هفتم و هشتم است.
متاسفانه بيشتر تحليلها بعد از اين اظهارات معطوف به
موقعيت خاص گويندگان اين صحبتها ش��د كه البته
طبيع��ي هم بود .اما در اين ميان بهزعم نگارنده توجه به
محتواي صحبتها نيز خالي از اهميت نيست .همانطور
كه گفته شد ،اظهارات مذكور حاكي از عالقه گويندگان
به اين مطلب اس��ت كه بازي به نحوي ادامه يابد و مردم
شاهد گونهاي از بردوباخت سياسي باشند .ظاهرا برخي به
تازگي متوجه شدهاند كه اين روند فقط با حضور يك تيم،
رقابت نيست و به نوعي احتياج به تيم ديگر نيز هست.
اما يك تفاوت اساسي در اين ميان با مثالي كه در ابتدا
زده شده است ،در بازي فيلم ،كساني دستمزد ميگيرند
كه به هر شكلي بازنده دعوا و كتكخور معركه باشند .اما

در انتخابات هركسي وارد ميشود تا ببرد .هيچكس حاضر
نيست نقش بازنده هميشگي و گرمكننده تنور انتخابات
را داشته باشد.
انتخابات وقتي جذاب و پس��نديده است كه هر كس
ك��ه وارد آن ميش��ود ،بالقوه امكان بردوباخ��ت براي او
وجود داشته باش��د و اين زماني معنيدار است كه تمام
عوامل برگزاركننده انتخابات اين حقيقت را بپذيرند و با
صداقت تمام برنده بازي را به رسميت بشناسند .بگذاريد
دقايقي چشممان را ببنديم و فرض كنيم غبار كينهها و
ناراحتيها فروبنشيند .همچنين فرض كنيم اصالحطلبان
در انتخاباتي با تمام شرايط شركت كردند .نكته اينجاست
كه اگر بر فرض به رغ��م تمام ناماليمتها اصالحطلبان
برنده شدند و قرار شد مسووليتهاي محدود را بر عهده
گيرند ،برخي قادر به تحمل هستند يا نه؟
براين اس��اس ،مشكل اين نيس��ت كه اصالحطلبان
ت چه ش��رايطي ميتوانند در فضاي رسمي سياسي
تح 
كشور حضور داشته باشند؛ مش��كل اين است كه اگر با
همان ش��رايطي كه هس��ت ،ناگهان با يك برنده روبهرو
ش��دند حاضر به پذيرش آنها هستند يا نه؟ خاطرات تلخ
فشارهايي كه بر دولت اصالحات وارد آمد ،جوابي منفي به
اين پرسش ميدهد.

غرب ،جنگ رواني عليه تهران را تشديد ميكند

اعمال محدوديت سفر عليه برخي مقامهاي ايراني

شرق :جنگ رواني بهراهافتاده از سوي واشنگتن عليه تهران
با يارگيري تازه و همراه ش��دن بريتانيا و كانادا گستردهتر
شده است و سه كش��ور در اقدامي مشترك و هماهنگ
مقامها و دانشمندان هستهاي ايراني را به دليل آنچه نقض
حقوق بشر و پافشاري تهران بر غنيسازي اورانيوم خوانده
شده است را در فهرست تحريمهاي خود قرار دادند .اعمال
محدوديتهاي غرب عليه ايران با دليل و بهانه پافشاري
تهران به ادامه غنيسازي اورانيوم ،طي سالهاي اخير به
دليل تازهتري انتقال پيدا ك��رده و آن طرح ادعاي نقض
حقوق بش��ر اس��ت .اين بهانه تازه غرب نيز بيش از آنكه
تاثيرگذار و براي مقامهاي كشورمان محدودكننده باشد
به ابزاري رس��انهاي و تبليغاتي به منظور راهاندازي جنگ
رواني عليه ايران تبديل شد و تحريم مقامهاي كشورمان
از س��وي غرب و در راس آن اياالت متحده آمريكا پس از
تجربه اعمال تحريمهاي همهجانبه اقتصادي به اين دليل
از سوي تهران و مقامهاي تحريمشده ايراني جدي گرفته
نشد كه آنها عنوان كردند اساسا نه دارايي در آمريكا و نه
برنامهاي براي سفر به اين كشور داشتهاند از اينرو اينگونه
تحريمها فاقد كارايي خوانده شد.

كارساز نبودن اين نوع تحريمها نيز پس از آن نمايان
ش��د كه جديت آن زير س��وال رفت ،براي مثال علياكبر
صالحي ،رييس وقت سازمان انرژي اتمي كه در فهرست
تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار داش��ت زماني كه به عنوان
وزير امور خارجه منصوب شد با توجه به موقعيت شغلي از
فهرست تحريمها خارج شد .در همين حال نيز تحريمها
عليه فريدون عباسي ،رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران
بدون اعالم رسمي لغو شد و او بدون محدوديتي به وين،
مقر آژانس بينالمللي انرژي اتمي سفر كرد.
با اين حال تهران نيز براي آنكه اين بار ميدان جنگ
رواني به راه انداختهش��ده را واگذار نكند تحريم  26مقام
آمريكايي را در دس��تور كار قرار داد ك��ه ذيل آن اعمال
محدوديت س��فر به ايران و بلوكه ك��ردن داراييهاي اين
مقامها در كش��ور مورد تاكيد قرار گرفت .در عين حال با
دستور كار محاكمه غيابي اين مقامها ،ايران تالش كرد اين
بازي را به نفع خود پيش ببرد.
از اين رو تحريم مقامهاي دو طرف در راستاي جنگ
رواني ادامه دارد .بر همين اساس روز جمعه وزراي خارجه
سه كش��ور آمريكا ،انگليس و كانادا در اقدامي هماهنگ

رييس مركز امور حقوقي بينالمللي رياستجمهوري تشريح كرد

رد ميليونها دالر از دعاويعليهايران

فارس :رييس مركز امور حقوقي بينالمللي رياس��تجمهوري
گفت كه ميلياردها دالر از دعاوي اش��خاص حقيقي و حقوقي
آمريكايي عليه دولت ايران مردود اعالم شده و  2/5ميليارد دالر
از آمريكا وصول شده است .مجيد جعفرزاده در گفتوگويي به
بيان سازوكار اين مركز پرداخت و در همين زمينه گفت :كارنامه
عملكرد واحد دعاوي مربوط به بيانيه الجزاير كه قريب چهار هزار
پرونده را تحت تصدي داشته،نشان ميدهد كه ميلياردها دالر از
دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي آمريكايي عليه دولت جمهوري
اسالمي ايران و دستگاههاي دولتي ايران مردود اعالم شده است.
جعف��رزاده ادامه داد :به همين دليل ب��ا وجود اينكه تعداد
معدودي از پروندههاي ديوان داوري دعاوي ايران -اياالت متحده
باقيمان��ده و هنوز مورد رس��يدگي كامل قرار نگرفته اما حجم
معتنابهي از پروندههايي كه خارج از بيانيه الجزاير اقامه شدهاند،
اين مركز را همچنان به عنوان سكاندار كشتي دعاوي بينالمللي
كش��ور در حوزهه��اي مختلف دع��اوي اعم از حق��وق تجارت
بينالملل ،حقوق بينالملل عمومي و غيره معرفي ميكند.
رييس مرك��ز امور حقوقي بينالمللي رياس��تجمهوري با
بيان اينكه در تصدي دعاوي بينالمللي هم اكنون بيش از صد
پرون��ده فعال ،كه به طور عمده در بخش دعاوي خارج از بيانيه
الجزاير جاي ميگيرند در اين مركز تصدي ميشود .او به «حسن

آفتاب» گفت :از همين مجرا بستري براي همكاري و تعامل در
دعاوي مطرح شده با وزارتخانهها ،سازمانها ،شركتهاي دولتي
و گاه اشخاص حقيقي به منظور پيشبرد دعاوي مزبور فراهم آمده
اس��ت .وي افزود :در اين رابطه ميتوان به پروندههاي متعددي
كه متعلق به وزارت دفاع ،وزارت راهوترابري ،وزارت نفت ،سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري ،سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي
فني و اقتصادي ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،بانك ملي
ايران و ساير بانكهاي دولتي و چندين شركت دولتي است و در
اين مركز راهبري ميشود ،اشاره كرد.
جعفرزاده اظهار داشت:به طور خالصه ميتوان عمدهترين
پروندهه��اي تحتتص��دي مرك��ز ام��ور حقوق��ي بينالمللي
رياستجمهوري را مش��تمل بر اعتراض به تحريمهاي شوراي
اتحاديه اروپا عليه موسسات ايراني ،استيفاي حقوق شركتهاي
دولت��ي در برابر قص��ور طرفهاي خارج��ي در رعايت تعهدات
ق��راردادي ،جلوگيري از توقيف ام��وال و داراييهاي جمهوري
اس�لامي ايران در زمينه پروندههاي به اصطالح ضدتروريستي
مطرح ش��ده در اياالت متحده ،پيگيري اختالف سرمايهگذاري
خارجي در كش��ور ك��ه در مراجع داوري مورد رس��يدگي قرار
ميگيرد و دعاوي تحت رس��يدگي ديوان داوري دعاوي ايران -
اياالت متحده عنوان كرد.

عماد افروغ:

حضور در انتخابات آينده پررنگ نيست
مگر اعتمادها جلب شود

خبر آنالين :عماد افروغ با اش��اره به انتخابات مجلس نهم ،تاكيد
كرد :حضور مردم و نخبگان در انتخابات آينده پررنگ نخواهد بود،
مگر اينكه اعتماد آنها جلب شود .اين نماينده دوره هفتم مجلس،
زمينههاي الزم براي افزايش مشاركت مردمي در انتخابات آينده
را اينگونه تش��ريح كرد :نميتوانيم بدون اينكه دستي در شرايط
كنوني ببريم و تغيير و تحوالتي ايجاد كنيم ،بيش از حد خوشبينانه
وارد فضاي انتخاباتي مجلس نهم شويم .حداقل بايد به اين نكته
توجه داشته باشيم كه سلب اعتمادي صورت گرفته است .يعني آن
اطمينان خاطر وجود ندارد .چه از ناحيه نخبگاني كه ميخواهند
وارد عرصه شوند و خودشان را عرضه كنند و چه از سوي مردمي
كه ميخواهند راي دهند .به گفته وي؛ قراين نشان ميدهد كه ما
حضور نخبگي و مردمي پررنگي به خاطر مسايلي كه اتفاق افتاده
نخواهيم داشت ،مگر اينكه بخواهيم بگوييم هيچ مسالهاي نبوده و
اگر هم بوده نبايد درباره آن حرفي بزنيم! اگر اينچنين اس��ت كه
ديگر از من پاسخي نخواهيد .چون من معتقدم كه به خاطر اتفاقاتي
كه افتاده ،سلب اعتماد عمومي رخ داده و حوادثي قبل ،حين و بعد
از انتخابات رياس��تجمهوري دهم رخ داده كه بايد مرمت ش��ود.
مثال تهمتها و افتراهايي زده ش��ده كه نه سندي براي اثبات آن
ارايه ش��ده و نه عذرخواهي صورت گرفته است .البته اين مربوط
به طرفين اس��ت ،نه يك جناح خاص .البته نقد من به آنها كه در
قدرت و دولت هستند ،بيشتر است .افروغ با بيان اينكه در ايران

و در تمام دنيا روش��نفكر بايد نقاد قدرت دولتي باش��د ،ادامه داد:
متاسفانه فضاي بياخالقي و بداخالقي كه در اين سالها شاهد آن
بوديم به هيچوجه قابل مقايسه با سالهاي گذشته نيست .از ابتداي
انقالب تاكنون را كه رصد ميكنم به استثناي اوايل انقالب در هيچ
دورهاي فض��اي هتاكي اين قدر حاد نبوده اس��ت .به صحبتهاي
مق��ام معظم رهبري كه توجه كنيد ،ميبينيد كه ايش��ان هم در
هيچ دورهاي اينگونه نس��بت به بداخالقيها هشدار نداده بودند.
مفاهيمي همچون «غلط اندر غلط» ،در س��خنان گذشته ايشان
بيس��ابقه بوده است .اين جامعهشناس ادامه داد :به نظر ميرسد
كه اگر عطف به اين قراين بخواهيم و قضاوت كنيم بايد بگويم كه
نبايد شاهد تحول عمدهاي در مجلس بعد باشيم .چون اين تحول
عمده ،به عرضه نخبگ��ي برميگردد كه وقتي نخبهاي خودش را
عرضه نميكند ،انتخاب محدود به يكسري افراد و اشخاص خاص
ميش��ود .موضوع بعد هم به حضور م��ردم برميگردد ،اما بايد در
وهل��ه اول عرضهاي از س��وي نخبگان صورت بگيرد و بعد منتظر
حضور مردم باش��يم .وي در عين حال گفت :اما اگر اتفاقاتي رخ
دهد و س��عه صدري ديده شود ،در تاييد صالحيتها وسعت نظر
لحاظ ش��ود و عذرخواهيهايي صورت بگيرد و قوه قضاييه با اين
بداخالقيها و بياخالقيها مستقل و مقتدرانه برخورد كند و هر از
چندگاهي براي تسلي خاطر شعار ندهد و واقعا عمل كند ،ميتوان
اميدوار بود كه اتفاقي بيفتد.
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از تصوي��ب محدوديتي جديد ب��راي ممنوعيت ورود 50
مس��وول و دانشمند ايراني به اين كشورها خبر دادند .در
همين حال هيالري كلينتون ،وزير خارجه اياالت متحده
با صدور بيانيهاي مدعي شد كه آمريكا و بريتانيا همراه با
كانادا ب��راي مقامها و ديگر افراد ايراني كه در آنچه نقض
حقوق بشر خوانده شده ،دخيل بودهاند ،محدوديت صدور
رواديد اعمال كرده و ادعا شد اين اقدام بيانگر آن است كه
اين كشورها در كنار مردم ايران هستند.
ب��ه گزارش فارس ،در بيانيه هي�لاري كلينتون آمده
اس��ت« :اياالت متحده به همراه بريتانيا محدوديتهاي
صدور رواديد را براي مقامهاي دولتي و ديگر اش��خاصي
كه در نقض حقوق بش��ر در اي��ران دخيل بودهاند ،اعمال
كرد و كانادا هم پش��تيباني خ��ود را از افزايش تدابيري
عليه آنها اعالم كرده اس��ت ».كلينتون بدون اينكه نامي
از اين اشخاص ببرد ،مدعي شد ممنوعيت صدور رواديد
دربرگيرنده شماري از وزيران ،مقامهاي نظامي و انتظامي
و مس��ووالن قوه قضاييه و زندانهاست .برخي منابع نيز
مدعي ش��دند كه مقامهاي دخيل در دستگيري نسرين
ستوده ،وكيل ايراني هدف اين تحريمها قرار دارند.

وزير خارجه كانادا هم با اعالم اقدام مش��ترك اين سه
كشور مدعي ش��د« :كانادا ،بريتانيا و اياالت متحده براي
جلوگيري از ورود ناقضان حقوق بشر يا افرادي كه مرتبط
با برنام ه هستهاي هستند ،اقدامي هماهنگ خواهد كرد».
در همي��ن روز ،بريتاني��ا هم اعالم ك��رد بيش از ۵۰
دانش��مند و مهندس ايراني با محدودي��ت صدور رواديد
مواجه خواهند ش��د .ويليام هي��گ ،وزير خارجه بريتانيا
در اينباره مدعي ش��د« :اين افراد ش��امل دانش��مندان،
مهندس��ان و عناصري ميش��وند كه در تامي��ن مواد و
تجهيزات الزم براي برنامههاي هستهاي و تسليحاتي ايران
مشاركت دارند».وزير امور خارجه بريتانيا نيز در بيانيهاي
از «همكاري نزديك» لندن با كشور آمريكا و كانادا براي
اعمال محدوديت س��فر  ۵۰مقام ايراني خبر داد .آنطور
كه در اين بيانيه ادعا شده است ،برخي از اين افراد داراي
هويتهاي چندگانه و نامهاي مختلف هستند .ويليام هيگ
در اينب��اره گفت« :بريتانيا در حال همكاري تنگاتنگ با
متحدان خود است تا از ورود طيف وسيعي از افراد مرتبط
با برنامههاي غنيسازي اورانيوم و تسليحاتي ايران به خاك
خود و متحدانش جلوگيري كند».

قاتالن بايد به سزاي اعمالشان برسند :خبري را
در م��ورد قتل يك دختر دانش��جو روي پل مديريت
ش��نيدم كه خيلي ناراحت ش��دم و امي��دوارم قاتل
به س��زاي اعمال خودش برس��د و در كنار اين خبر،
خبر ديگر در مورد اسيدپاش��ي يك نف��ر بود كه به
صورت يك دختر جوان اس��يد پاشيده بود متاسفانه
اگر مس��ووالن قوهقضاييه پادرمياني نكنند تا از افراد
آسيبديده رضايت گرفته شود و مجرم با دادن مبلغي
بخشيده شود اين اتفاقات نخواهد افتاد.
يك مخاطب
ريش�هيابي درب�اره ي�ك قت�ل :ب��از ه��م اتفاق
تكاندهن��دهاي افتاد و ما دوب��اره با مرگ يك جوان
روبهرو شديم .ما از شما انتظار داريم از اين مساله به
راحتي رد نشويد و در موردش بحث كنيد .اين اتفاقات
عجيب و غريبي كه اخيرا ميافتد نگرانكننده است.
اين قتل توسط يك جوان دانشجو اتفاق افتاده كه بايد
بيشتر ريشهيابي شود.
يك مخاطب
درختان را از بين نبريد :مشاهده كردم كه تعدادي
از تنههاي درختان خيابان وليعصر(عج) عالمتگذاري
شده است .من يك مقدار نگران شدم و دوست دارم
بدانم دليلش چيس��ت .خواهشمندم شهردار محترم
توضيحي به ش��هروندان بدهند و امي��دوارم كه اين
عالمتها ب��راي حفظ و نگهداري درختان باش��د و
مطلب ديگ��ر اينكه به دليل اينكه مترو ريزش نكند
جويهاي آب را س��يماني كردهان��د و اين كار باعث
ميش��ود درختان چندصدس��اله تهران نابود ش��ود.
امي��دوارم متخصصان يك راهكار بهت��ري را در نظر
بگيرند.
يك مخاطب
نظ�ارت بر كار مهندس�ان ناظر :بنده پيش��نهاد
ميكنم شهرداري درخصوص عمليات مهندسان ناظر
دقت بيشتري كند .اساسا وجود مهندس ناظر براي
اين است كه ساختمانها مقاوم و اصولي ساخته شود.
اما متاسفانه جنبه نظارتي آنها دقيق نيست و به وظيفه
خود چنان كه قرار است ،عمل نميكنند.
خبري از تهران
قبل از كش�ته ش�دن به فكر باش�يد :كوچه 11
ش��رقي ولنجك ،عرض كم��ي دارد و عبور خودروها
دوطرفه است .محل پاركينگ خودروها در دو طرف
كوچه باريك و براي خروج خودرو از پاركينگ منزل
مشكالت فراواني ايجاد كرده است .روزي نيست كه
بين رانندگان دعوا و كتككاري نش��ود .از مسووالن
خواهشمندم تا كسي كشته نشده در مورد يكطرفه
كردن اين كوچه اقدام عاجل بفرماييد.
از طرف اهالي محل

