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سیاست

يكشنبه  29آبان 1390

سال نهم شماره 1397

مهم نيست

تیتر
يك مقام مس��وول در سپاه با اش��اره به تعداد شهداي
بيدگنه :آمار قبلي شهداي سپاه با آمار فعلي تناقضي ندارد
 آيتاهلل خاتمي ،عضو مجلس خبرگان :بايد وحدت از
حوزه شعار خارج و به حوزه عمل وارد شود
س��ردار اميرعلي حاجيزاده ،فرمانده نيروي هوافضاي
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي گفت :آمريكا جرأت حمله
ندارد و اگر دس��ت از پا خطا كند ،به ش��دت با آن برخورد
ميكنيم
كدخدايي ،سخنگوي شوراي نگهبان اعالم كرد :ايرادات
17گانه شوراي نگهبان به مصوبه آييننامه داخلي مجلس
يك روزنامه غربي در گزارش��ي با اش��اره ب��ه اقدامات
يكجانبه و خصمانه آمريكا عليه جمهوري اس�لامي ايران
خبر داد :آمري��كا درصدد اعم��ال تحريمهاي جديد عليه
صنعت نفت جمهوري اسالمي ايران است
با حضور فرماندهان سپاه مراسم هفتمين روز شهادت
سردار تهرانيمقدم برگزار شد
بيانيه جبهه متحد صادر شد :اصولگرايان از خواستههاي
فردي و گروهي بگذرند
مخالفت دولت با استفساريه اخير مجلس
معاون سياس��ي وزارت كش��ور :فعاليت مش��اركت و
مجاهدين،غيرقانونياست
نماين��ده آبادان :تبعههاي كويتي ادعا دارند براي انجام
امور فرهنگي به ايران آمدهاند
معاون نظارت و بازرسي توليد و توزيع سازمان بازرسي:
قانون كامل منع تابعيت دوگانه مديران كشور وجود ندارد
ديدار همسر مرحوم حاج احمدخميني و همسر خاتمي
با خانواده شهيد تهرانيمقدم
سخنگوی کمیس��یون انرژی :تخلفات دولت در اجرای
اصل  ،۴۴محور جدید سوال از احمدینژاد
برادر ش��هيد حس��ن تهرانيمقد م در واكنش به خبر
روزنامه ايران :از فعاليت شهيد ما هم خبر نداشتيم

صفحه
دوم

ايلن�ا :عباس عب��دي درباره وضعيت حض��ور اصالحطلبها در
انتخابات آينده ،معتقد اس��ت :ادامه شرايط موجود مانع حضور
اصالحطلبها در انتخابات آينده خواهد شد و با وضع موجود ،فكر
نميكنم اصالحطلبان حتي اگر بخواهند ،امكاني براي مشاركت
در انتخابات آينده پيدا كنند .براي فراهم شدن شرايط كمي دير
ش��ده است ،عالوه بر آن مسووالن فعال سرگرم دعواهاي داخلي
خود هستند و كاري به اصالحطلبها ندارند .وي در پاسخ به اين
سوال كه برخي معتقدند اگر اصالحطلبان وارد عرصه انتخابات
نش��وند به مرور زمان از عرصه قدرت حذف خواهند شد؟ گفت:
معتقد نيستم كه اصالحطلبها از صحنه سياسي كشور حذف
ميشوند ،سرنوشت اصالحطلبان دست خودشان است و خودشان
تعيينكننده هستند ،كمااينكه در شرايط رقابتي هنوز اصليترين
نيرو هس��تند .عبدي با بيان اينك��ه در انتخابات مجلس ممكن
است خالء حضور اصالحطلبان آثار خود را نشان ندهد ،گفت :در
انتخابات مجلس قضيه فرق ميكند ،ممكن است نتايج اين عدم
حضور به دليل اينكه رقابتها بعضا به صورت قبيله و طايفهاي
اس��ت مستقيم نباشد اما اثر خود را دارد .عبدي گفت :به اعتقاد
من دير يا زود مسووالن به اين نتيجه ميرسند كه بدون حضور

عباس عبدي :اصالحطلبان در شرايط رقابتي
هنوز هم اصليترين نيرو هستند

اصالحطلبهانميتوانندانتخاباتمناسبيبرگزاركنند.ويتاكيد
كرد:اگر اصالحطلبها وضعيت خود را بهگونهاي ترس��يم كنند
كه بتوانند هميشه خأل موجود در سيستم را پر كنند ،سيستم
هم حاضر ميشود در جاهايي با آنها همراهي كند .عبدي گفت:
اگر اصالحطلبها خود را بهگونهاي تعريف كنند كه حاضر نباشند
به اين جريان وارد ش��وند ،اين جريان درنهايت به راهي خواهد
رفت كه به نفع كشور و نظام نخواهد بود .اين فعال سياسي درباره
اينكه چرا برخي مسووالن حتي حداقلهاي مطرح شده از سوي
اصالحطلبان را براي برونرفت از وضع موجود فراهم نميكنند،
گف��ت :به اين دليل كه قدرت دارند و فكر ميكنند طرف مقابل
قدرت ندارد .وي در پاسخ به اين سوال كه آينده اصالحطلبان را در
صورت عدم شركت در انتخابات چگونه ميبينيد؟ گفت :شركت
نكردن در انتخابات مساله اصالحطلبان نيست ،اصالحطلبها بايد
خط و مشي خود را به چارچوب اصالحطلبي برگردانند .عبدي

مجمع عمومی سازمان ملل ترور احتمالی سفير عربستان را محکوم کرد

یک اتهام ،یک قطعنامه

افزود :عدم حضور اصالحطلبها در انتخابات سرنوش��ت آنها را
تعيين نميكند ،بلكه استراتژي اي كه دارند تعيينكننده خواهد
بود ،به اعتقاد من اصالحطلبها بايد به جنبش اصالحي باز گردند
و همان مسير را ادامه دهند .عبدي درباره اينكه اصالحطلبان در
حال حاضر ابزاري براي حضور در قدرت ندارند ،خاطرنشان كرد:
اصالحات مستقل از ابزار است ،اصالحطلب بايد مسير خود را برود
و مطمئن باشد كه دير يا زود ابزار در اختيارش قرار خواهد گرفت،
ضمن اينكه بايد خودش نيز تالش كند و اين ابزار را شكل دهد.
اين فعال سياس��ي با بيان اينكه در حالي از حضور اصالحطلبان
در قدرت سخن ميگويند كه زماني بحث خروج از حاكميت را
مطرح ميكردند ،اظهار كرد :خروج از حاكميت هيچ تعارضي با
اين قضيه ندارد ،طرح خ��روج از حاكميت براي اين بود كه اين
بحرانها ايجاد نش��ود ،خروج از حاكميت يعني ما نميتوانيم با
اي��ن وضعيت كار كنيم ،پس بيرون ميرويم .در آنجا هم مطرح

شده بود كه اگر مسووالن ميتوانند بدون حضور شما كار كنند
پس بگذاريد كارش��ان را بكنند ،اگر نميتوانند كه به اعتقاد من
نميتوانند ،يك جايي به ش��ما رجوع ميكنند و آن وقت ش��ما
ميتوانيد شروط خود را مطرح كنيد .البته خروج از حاكميت با
اخراج از آن فرق ميكند و در حال حاضر اصالحطلبان از عرصه
قدرت اخراج شدهاند نه اينكه خروج كرده باشند .وي درباره شرايط
مطرح شده از سوي سيدمحمد خاتمي براي حضور در انتخابات،
گفت :براي انتخابات كه ش��رط نميگذارند يك نيروي سياسي
بايد شرايط را خودش فراهم كند .عبدي گفت :بخشي از شروط
مطرح شده محصول انتخابات است ،در دنيا نيروهايي هستند كه
در زندان هستند و در انتخابات شركت ميكنند و بعد از برگزاري
انتخابات اگر پيروز شدند از زندان آزاد ميشوند ،نه اينكه اول بيايند
بيرون و بعد شركت كنند .عبدي خاطرنشان كرد :تنها شرط مهم
وجود آزاديهاي حداقلي براي مطبوعات و تش��كيالت سياسي
اس��ت كه اگر مسووالن آن را ايجاد نكنند يعني خواستار حضور
اصالحطلبها در انتخابات نيستند و اگر مسووالن نخواهند كه
اصالحطلبان در انتخابات شركت كنند با اينكه خود گروه تصميم
بگيرد در انتخابات شركت نكند ،فرق دارد.

واكنش ايران به اقدام شوراي حكام

سلطانيه :قطعنامه نتيجه معكوس میدهد

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي
درگذشت فرزند محسن رضايي را
تسليتگفتند

ايس�نا :حضرت آي��تاهلل خامنهاي رهبر انقالب اس�لامي
در پيامي ،درگذش��ت فرزند دكتر محسن رضايي را به وي
تسليتگفتند.
متن اين پيام به شرح ذيل است:
بسمهتعالي
جناب آقاي دكتر محسن رضايي دامت توفيقاته
مصيبت درگذش��ت فرزند عزيزتان را به شما و همسر
محترمه و ديگر بازماندگان صميمانه تس��ليت ميگويم و از
خداوند متعال صبر و آرامش براي ش��ما و رحمت و آمرزش
براي آن مرحوم مسألت مينمايم.
سيدعليخامنهاي

سيدحسنخميني:

خودمحوري آغاز غيراخالقي
شدن است

ايس�نا :ي��ادگار امام راح��ل تصريح كرد ك��ه هر وقت
انس��ان خودش را محور يافت ،آغاز غيراخالقي شدن است.
حجتاالسالم سيدحسن خميني در ديدار جمعي از شاعران
پيشكس��وت و جوان انقالب اس�لامي با ابراز خرس��ندي از
اين ديدار گفت :يك��ي از بزرگان جمله لطيفي دارد كه اگر
ميخواهيد ببينيد يك جامعه در آينده چگونه ميانديشد،
به حوزه هنر س��ري بزنيد .هنر امروز جامعه ،فكر فرداي آن
جامعه است؛ شايد چون هنرمندها زودتر احساس ميكنند
و به هم ريختگيها را س��امان ميبخش��ند و منظمتر بيان
ميكنند يا شايد به علت اينكه درد ابتدا توسط زبان هنر بيان
ميشود و بعد انديشمندان آن را درمان ميكنند يا به طريق
شناخت به سوي درمانش حركت ميكنند و آن را تئوريزه
ميكنند .وي ادامه داد :در نتيجه اين دانشمندان نيستند كه
هنر را تئوريزه ميكنند بلك��ه هر دو معلول يك چيزند اما
هنر و زبان احساس زودتر به بيان خود ميپردازد .سيدحسن
خميني در ادامه با اش��اره به جايگاه هنر در سوق جوامع به
س��وي اخالق گفت :رمز غيراخالقي زيس��تن اين است كه
انسان خودش را محور جهان ببيند .هر وقت انسان خودش
را محور يافت ،آغاز غيراخالقي شدن است و رمز اخالق اين
است كه انسان بتواند خودش را جاي ديگران بگذارد.

جدال لفظي شديد
ريچارد هاس و جوادالريجاني

خبرآنالين :برنامه تلويزيوني زنده مورنينگجو كه هرروز
صبح از ش��بكه تلويزيون سراسري ان.بي.سي آمريكا پخش
ميش��ود ش��اهد رويارويي و جدال لفظي شديد ميان جواد
الريجاني و ريچارد هاس شد .در اين برنامه جواد الريجاني در
پاسخ به ادعاي ريچارد هاس ،رييس شوراي روابط خارجي
آمريكا كه ادعاهاي مطرح شده در گزارش آژانس بينالمللي
انرژي اتمي را خطرناك توصي��ف كرده بود آنها را خندهدار
خواند و گفت اين گزارش مايه بيآبرويي آژانس بوده است.
دبيرستاد حقوقبشر قوهقضاييه همچنين در اين مصاحبه
زنده تلويزيوني كهميليونها بيننده دارد آمريكا را بزرگترين
كش��ور حامي تروريس��م در دنيا معرفي ك��رد .محمدجواد
الريجاني ك��ه در برنام��ه مورنينگجو ،ش��بكه تلويزيوني
ان.بي.سي آمريكا دعوت شده بود ،در پاسخ به ادعاي ريچارد
هاس كه ايران را متهم به حمايت از گروههاي تروريس��تي
كرده ب��ود گفت :ايران خ��ود يك��ي از بزرگترين قربانيان
تروريسم است و اگر بخواهيم درباره سوابق حمايت كشورها
از تروريسم صحبت كنيم ،اين اياالت متحده آمريكاست كه
بزرگترين كش��ور حامي تروريسم در جهان است .در ادامه
باوج��ود تالش مجري برنامه كه ميخواس��ت مانع از ادامه
سخنان او شود گفت :ميزان عملياتهاي تروريستي در جهان
كه با ماليات مردم آمريكا انجام ميشود غيرقابل احصاست و
من ميتوانم بسياري از آنها را در اينجا تشريح كنم.

كاهش 40درصدي
فروش بولتن جريان انحرافي

مشرق نوش�ت :گفته ميش��ود يك روزنامه دولتي كه
به بولتن جريان انحرافي مش��هور ش��ده در ماههاي اخير با
۴۰درصد كاهش فروش مواجه شده است.
آيتاهللصافيگلپايگاني:

خانهداري اشرف مشاغل است

ايس�نا نوش�ت :آيتاهلل العظم��ي صافيگلپايگاني در
ديدار جمعي از اس��اتيد شركتكننده در همايش تحول در
علومانس��اني و جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم و معارف
اسالمي شيراز گفت :ما محتاج خواهراني هستيم كه به حفظ
سنتهاي الهي و حجاب اس�لامي پايدار باشند .خان هداري
براي بانوان اش��رف مش��اغل است ولي متاسفانه برخي فكر
ميكنند خان هداري شغل نيست ،در حالي كه تربيت فرزندان
سالم و مس��لمان از جمله كارهاي مهمي است كه همگان
نميتوانند به اين جايگاه دس��ت يابن��د .نبايد هرگز فريب
تبليغات نادرس��ت غرب را بخوري��م و ارزشهاي حقيقي و
اخالقي را در جامعه از دست بدهيم.

اولين سخنران
همايش «بيداري اسالمي» از حال رفت

تابناك نوش�ت :اولين نشست كميته مركزي همايش
بيداري اسالمي در تهران كه قرار بود در سالن همايشهاي
صداوسيما برگزار شود با يك حاشيه آغاز شد .اولين سخنران
اين نشست به محض ورود به سالن از حال رفت و توسط تيم
پزشكي به بيرون از سالن منتقل شد .قاضي حسين احمد،
يكي از رهبران ش��يعيان پاكستان به محض ورود به محل
نشس��ت كه در طبقه زيرين سالن همايشهاي صداوسيما
واقع ش��ده بود ،دچار سرگيجه ش��د و از حال رفت .پس از
اين اتفاق به جاي وي رمضان عبداهلل ،دبيركل جهاد اسالمي
فلسطين به سخنراني پرداخت.

جرات سوال از رييسجمهور
و حقوق مادامالعمر مجلسيها

روزنامه جمهوري اسلامي در س�رمقاله خ�ود با عنوان

شرق :جمهوري اسالمي ايران يك قطعنامه ديگر دريافت كرد؛ البته
نه مستقيم بلكه غيرمستقيم .هنوز جوهر قطعنامه آژانس بينالمللي
انرژي اتمي عليه جمهورياس�لامي خش��ك نشده بود كه مجمع
عمومي س��ازمان ملل متحد قطعنامهاي را تصويب كرد كه اگرچه
مس��تقيما عليه ايران نبود اما مخاطبش جمهوري اسالمي بود .در
ادامه س��ناريو جديد اياالت متحده آمريكا عليه جمهوري اسالمي
ايران با طرح ادعاي «توطئه ترور س��فير عربستان» در واشنگتن،
صحن مجمع عمومي سازمان ملل متحد بامداد ديروز به وقت تهران
ميدان رويارويي ديپلماتهاي ايران و عربس��تان بود كه در نهايت
سعوديهاي با يارگيري بيشتر توانستند اين رويارويي را به نفع خود
خاتمه دهند .هيات نمايندگي عربس��تان سعودي در سازمان ملل
متحد ،اواخر هفته گذشته پيشنويس قطعنامهاي را براي بررسي و
تصويب توسط كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل تهيه و
توزيع كرد كه در آن «توطئه ترور سفير مملكت عربستان سعودي
در واشنگتن و تروريسم در تمامي اشكال و انواع آن تقبيح و اقدامات
خش��ونتآميز عليه نمايندگيهاي سياس��ي و كنسولي بهشدت
محكوم شد».اين اقدام رياض در راستاي سناريويي در دستور قرار
گرفت كه اواسط مهرماه سالجاري توسط واشنگتن به منظور ايجاد
محدوديتهاي بيشتر عليه جمهوري اسالمي ايران تهيه و تنظيم
شد؛ سناريويي كه بر پايه آن مقامات اياالت متحده آمريكا مدعي
خنثي كردن توطئهاي ش��دند كه كليت آن در هم��ان بدو امر از
سوي برخي رسانههاي جهان زير سوال رفت .واشنگتن مدعي شده
بود نيروهاي امنيتي كش��ورش ،طرح نيروي قدس سپاه پاسداران
ايران براي ترور عادل الجبير ،سفير عربستان سعودي در واشنگتن
را خنثي كردهاند و در اين رابطه ،يك شهروند ايرانيتبار آمريكايي
دستگير شده كه فرد بازداشتش��ده ،منصور اربابسيار۵۶ ،ساله،
معرفي ش��د كه هولدر ادعا كرد با نيروي قدس سپاه پاسداران در
ارتباط بوده است .مقامهاي آمريكايي همچنين مدعي شدند عليه
يك نفر ديگر به نام غالم شكوري نيز كيفرخواست صادر كردهاند كه
در ايران زندگي ميكند و به باور آنها از مقامهاي نيروي قدس سپاه
پاس��داران است .هرچند منصور اربابسيار ،مرد ايراني  -آمريكايي
متهم به توطئه براي ترور سفير سعودي در آمريكا دوم آبان با حضور
در دادگاه ف��درال نيويورك تاكيد كرد كه اتهامات را قبول ندارد و
بيگناه است .پس از طرح اين ادعا ،ديپلماتهاي واشنگتن و رياض
بدون ارايه هيچ سند متقن و محكمهپسندي ،دست به كار شدند تا
جمهوري اسالمي ايران را متهم به تالش براي ترور سفير عربستان
سعودي كنند .بر همين اساس به پيشنهاد عربستان سعودي بامداد
روز شنبه به وقت تهران ،پيشنويس قطعنامه محكوميت «توطئه
ترور سفير عربستان» در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به رأي
گذاشته شد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد با اكثريت آرا اين
قطعنامه را تصويب كرد .در ميان كشورهاي عضو كه در رأيگيري
براي اين قطعنامه شركت داشتند ۱۰۶ ،كشور رأي مثبت ۹ ،كشور
راي منفي و  ۴۰كش��ور هم رأي ممتنع دادند .ارمنستان ،بوليوي،
كوبا ،كرهشمالي ،اكوادور ،نيكاراگوئه ،ونزوئال و زيمبابوه با دادن رأي
منفي به ايران پيوستند .اگرچه در اين قطعنامه جمهوري اسالمي
ايران مستقيما به دست داشتن در طرح توطئه ترور سفير عربستان
متهم نش��ده ،اما از ايران خواسته ش��ده تا به تعهدات بينالمللي
در زمين��ه حفاظت از جان ديپلماتها احت��رام بگذارد و با مجامع
بينالمللي در اين زمينه همكاري كند .همچنين قطعنامه سازمان
ت داشتهاند»
ملل از ايران خواسته تا «كساني كه در اين عمليات دس 
را به دادگاه تحويل دهد.
عربستان :اين قطعنامه عليه ايران نيست
عبداهلل المعلمي س��فير عربستان س��عودي در سازمان ملل
متحد در سخنرانياي قبل از رأيگيري گفت :اين قطعنامه عليه

جمهوري اسالمي ايران نيست .بنابراين از تهران ميخواهيم از آن
حمايت كند و اتباع ايراني تحت تعقيب در ماجراي ترور س��فير
س��عودي در واشنگتن را تسليم دادگاه كند .وي همچنين ايران
را متهم كرد كه در برنامهريزي براي انفجار س��فارت عربس��تان
سعودي در منامه و پل ملك فهد (بين بحرين و عربستان) دخالت
داشته است .المعلمي قبل از اين در نشستهاي مقدماتي بررسي
قطعنامه پيش��نهادي گفته بود :اين طرح ترور ،آنقدر وقاحتبار
بوده كه الزم اس��ت مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد درباره
آن تصميمگيري كن��د .وي همچنين اين موضوع را رد كرد كه
قطعنامه مجمع عمومي ،زمينه را براي صدور قطعنامههاي بيشتر
در موضوعات مشابه فراهم ميكند .او از ايران خواست بيگناهي
خود را ثابت كند.
اعتراض ايران به قطعنامه پيشنهادي
در مقابل نماينده دايم ايران در س��ازمان ملل متحد در اين
جلسه در سخناني به اقدام بيسابقه طرح ادعاهاي بياساس عليه
يك دولت عضو در مجمع عمومي سازمان ملل بهشدت اعتراض
كرد .محمد خزاعي تصريح كرد :قطعنامه ارايهش��ده تنها بر پايه
ادعايي اثبات نش��ده از جانب دولتي اس��ت كه دشمني ديرينه
نسبت به ايران دارد .او تاكيد كرد :اين ادعا در سراسر جهان و از
جمله در ميان نخبگان و برخي مقامات پيشين آمريكايي با شك
و ترديد قوي روبهرو شده است .در اين شرايط موجب تعجب است
كه چگونه يك ادعا ميتواند پايه و اساس پيشنويس قطعنامهاي
ش��ده و به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه شود .خزاعي اضافه
كرد :قطعنامه پيشنهادي ،جمهوري اسالمي ايران را درباره يك
طرح ادعاي��ي متهم كرده كه در واقع اي��ن امر پيشقضاوت در
مورد پروندهاي اس��ت كه ابعاد آن نامشخص اس��ت و از اين رو،
تصويب قطعنامه بر اساس اتهامي ثابت نشده ،غيرمنطقي و عين
بيعدالتي است .خزاعي هشدار داد :قطعنامه پيشنهادي بدعتي
خطرناك در سازمان ملل خواهد بود و مجمع عمومي اين سازمان
را به محلي براي دستيابي به امتيازات سياسي و پيشبرد منافع
تنگنظرانه تبديل خواهد كرد.
مخالفت بدون رأي مخالف روسيه
«س��رگئي كاريف» معاون نماينده روس��يه در سازمان ملل
متحد گفت :در س��ال گذشته شاهد بس��ياري از اقدامات عليه
ديپلماتها بوديم ولي كسي پيشنويس قطعنامهاي را به مجمع
عمومي ارايه نكرد .وي همچنين قطعنامه پيشنهادي عربستان را
رد كرد زيرا حداقل از عبارت «توطئه مورد ادعا» استفاده نكرده
و اصل «همه بيگناه هس��تند مگر اينكه جرم آنها ثابت ش��ود»
را ناديده ميگيرد .معاون نماينده روس��يه در سازمان ملل اضافه
كرد :مسكو اين قطعنامه را نميپذيرد زيرا اين توطئه همچنان
در سطح ادعاست .اين قابل پذيرش نيست كه از مجمع عمومي
خواس��ته شود موضوعي را محكوم كند ولي تحقيقات درباره آن
موضوع به پايان نرسيده باشد .وي ادامه داد :هنگامي كه از ايران
خواسته ميش��ود به تعهدات خود پايبند باشد اين يعني اينكه
ايران تنها كشوري است كه به تعهداتش پايبند نبوده ولي مشكل
در حال بحث و بررسي است و همچنان بحث و رويارويي ميان دو
كشور در چارچوب حقوقي صرف است .نماينده روسيه درحالي
اعتراض كش��ورش را به نسبت به صدور اين قطعنامه اعالم كرد
كه اين اعتراض منجر به آن نش��د كه مس��كو به آن رأي منفي
دهد و در نهايت اين قطعنامه در مجمع عمومي س��ازمان ملل
متحد به تصويب رس��يد؛ قطعنامهاي كه اگرچه الزامآور نيست
ولي نشاندهنده گس��تره يارگيري ايران و عربستان در سازمان
ملل متحد بود و ارزش رواني و حيثيتي داشته و از قدرت رقابت
ديپلماتهاي دو كشور در اين ميدان حكايت داشت.

ش�رق :استقبال ،محكوميت ،دعوت به گفتوگو و درخواست براي
اعمال تحريمهاي بيشتر پيامد صدور قطعنامه پاياني شوراي حكام
آژان��س بينالمللي انرژي اتمي عليه جمهوري اس�لامي ايران بود.
شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي در پايان نشست فصلي
با اس��تناد به گزارش يوكيا آمانو ،مدير كل آژانس بينالمللي انرژي
اتمي درباره برنامه هس��تهاي ايران كه بر ابعاد احتمالي نظامي اين
برنامه متمركز بود قطعنامهاي را با  ۳۲رأي موافق در مقابل دو رأي
مخالف (كوبا و اكوادور) و يك رأي ممتنع (اندونزي) عليه جمهوري
اسالمي ايران تصويب كرد.
متن قطعنامه
در بخ��ش ابتداي��ي اين قطعنامه از ايران خواس��ته ش��ده كه
مالحظات مربوط به قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد
 كه مهمترين آن تعليق غنيس��ازي اورانيوم است  -را مورد توجهقرار دهد .در ادامه با تاكيد بر حل مسايل باقيمانده (مطالعات ادعايي
يا ابعاد احتمالي نظامي برنامه هستهاي ايران) كه ادعا شده منجر به
بروز نگرانيهايي شده ،از جمهوري اسالمي ايران درخواست شده تا
درباره اين موارد شفافسازي كند ،از جمله ،مواردي كه در گزارش
اخير مدير كل آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره برنامه هستهاي
ايران به آنها اشاره شده است .شوراي حكام در قطعنامه پاياني خود
به آخرين نامه كاترين اشتون ،مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا
و مذاكرهكنندگان گروه 5+1به عنوان نماينده ويژه كشورهاي چين،
فرانسه ،آلمان ،روسيه ،بريتانيا و اياالت متحده مبني بر اينكه هدف
نهايي آنها رس��يدن به راهحلي درازمدت و جامع مبتني بر مذاكره
بر اس��اس رويكرد دوجانبه و گامبهگام است اشاره و ابراز اميدواري
كرد كه جمهوري اس�لامي بتواند به طور ويژه اعتماد بينالمللي را
به صلحآميز بودن و تطابق برنامه هس��تهاي خود با انپيتي مجددا
جل��ب كند .امضاكنندگان اين قطعنام��ه بارديگر مواضع مدير كل
درباره برنامه هس��تهاي ايران را م��ورد تاكيد قرار دادند تا زماني كه
ايران همكاري الزم را با آژانس به عمل نياورد اين نهاد در جايگاهي
نخواه��د بود كه بتواند تضمينهاي معتب��ر درخصوص عدم وجود
مواد و فعاليتهاي هس��تهاي اعالم نشده در ايران را ارايه كند و در
نتيجه نميتواند صلحآميز بودن تمام مواد و فعاليتهاي هس��تهاي
موجود در ايران را اعالم كند .در بخشهاي پاياني اين قطعنامه نيز
يكبار ديگر درخصوص موضوعات حل نشده (ابعاد احتمالي نظامي)
برنامه هستهاي ايران ابراز نگراني شد و شوراي حكام تاكيد كرد كه
براي ايران و آژانس ضروري است كه گفتوگوهاي خود را با هدف
رس��يدن به راهحلي فوري درخصوص تمامي موضوعات باقيمانده
شدت بخشند تا ش��فافيت الزم درخصوص آن مسايل فراهم شده
و دسترسي به تمام اطالعات ،مستندات ،تاسيسات ،مواد و پرسنل
مربوطه فراهم آيد .در پايان تنظيمكنندگان اين قطعنامه با تاكيد بر
اينكه «تصميم گرفته ميشود كه موضوع (پرونده هستهاي ايران)
همچنان در دستور كار باشد» دبيرخانه را به دليل تالشهايش در
راستاي اجراي موافقتنامه تاميني ان.پي.تي در ايران مورد ستايش
قرار داده و از دبيركل خواستند تا در گزارش پيشرفت خود در مارس
( 2012بهار س��ال آينده) كه در ديدار اعضاي ش��وراي حكام ارايه
ميشود ،ارزيابي خود را از اجراي اين قطعنامه ارايه كند.
استقبال از قطعنامه
تصويب اين قطعنامه به س��رعت با استقبال آمريكا ،بريتانيا و
روسيه روبهرو شد .هيالري كلينتون ،وزير امور خارجه آمريكا ساعتي
پ��س از آن با صدور بيانيهاي اعالم كرد كه دولتش از اين قطعنامه
اس��تقبال ميكند .وزارت امور خارجه آمریکا در بيانيه خود مدعي
ش��د« :ما از قطعنامه شوراي حكام آژانس آمریکا بينالمللي انرژي
اتمي ( )IAEAدر پاسخگو قرار دادن ايران در قبال خوددارياش
از همكاري در مورد برنامه اتمياش استقبال ميكنيم .دنيا اين پيام

روشن و يكسان را به تهران فرستاده كه به شدت از مداركي كه در
گزارش هفته گذشته دبيركل آژانس ،آمانو ،مطرح شده بودند ،نگران
است».همچنين آلستر برت ،مسوول خاورميانه وزارت امور خارجه
بريتانيا مدعي شد كه اين قطعنامه نگرانيهاي جامعه بينالمللي
در م��ورد برنامه اتمي ايران را به صورت واضح بيان ميكند .وزارت
خارجه روسيه نيز با صدور بيانيهاي اعالم كرد كه در تدوين قطعنامه
تازه شوراي حكام درباره ايران مشاركت داشته و طبيعتا به آن رأي
مثبت داده است .روسيه ابراز اميدواري كرده كه اين قطعنامه مبنايي
براي حل اختالفهاي مربوط به برنامه هستهاي ايران فراهم كند .در
بيانيه وزارت خارجه روسيه آمده كه هدف تهيهكنندگان قطعنامه،
محكوم كردن كس��ي نبوده است بلكه آنها خواستهاند كه بر ادامه
مذاكرات تاكيد كنند و تنشهاي��ي كه اخيرا «به طور مصنوعي»
در مورد فعاليتهاي هستهاي ايران ايجاد شده بود را كاهش دهند.
محكوميتقطعنامه
اين سه كش��ور در حالي از قطعنامه ش��وراي حكام استقبال
كردن��د كه صدور آن ب��ا اعتراض و محكوميت ش��ديد جمهوري
اسالمي ايران روبهرو شد.علياصغر سلطانيه ،نماينده دايمي ايران در
آژانس بينالمللي انرژي اتمي پس از صدور قطعنامه آژانس ،آن را
مأيوسكننده خواند و هشدار داد كه اين قطعنامه «نتيجه معكوس»
خواهد داد .سلطانيه همچنين با بيان اينكه يوكيو آمانو در گزارش
جديد خود مرتكب يك اش��تباه تاريخي ش��ده به مديركل آژانس
توصيه كرد رفتارش را تغيير دهد .وي افزود« :متاسفانه آقاي آمانو
تحت فشار آمريكا به توصيههاي صد كشور عضو جنبش عدم تعهد
و همچنين چين و روس��يه توجه نكرد و با انتشار گزارش اخيرش
مرتكب يك اشتباه تاريخي شد».
دعوت به مذاكره
قطعنامه شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي عليه ايران
در حالي با استقبال و محكوميت روبهرو شد كه دبيركل سازمان ملل
متحد اين قطعنامه را فرصتي براي از سرگيري مذاكرات هستهاي
با ايران دانست .به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه مارتين
نسيركي ـ سخنگوي بانكيمون (دبيركل سازمان ملل) ـ روز جمعه
اظهار كرد كه دبيركل همچنان از مسايل حل نشده مربوط به برنامه
هستهاي ايران از جمله مسايلي كه بايد روشن شود تا ابعاد نظامي
احتمالي را منتفي كند ،عميقا نگران است .وي در بيانيهاي كتبي كه
در اختيار خبرگزاري فرانسه قرار گرفت تاكيد كرد كه بانكيمون
با اش��اره به قطعنامه آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه روز جمعه
عليه فعاليتهاي هس��تهاي ايران صادر ش��د ،افزود :اين قطعنامه
كه به تصويب ش��وراي حكام آژانس رسيد فرصت را براي تشديد
گفتوگو به منظور حل تمامي مس��ايل باقيمانده كه عامل نگراني
هستند ،فراهم ميكند .همچنین خبرگزاري فرانسه هم از بروكسل
گزارش داد كاترين اشتون ،رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا نیز
روز جمعه پس از تصويب قطعنامه شوراي حكام آژانس بينالمللي
ان��رژي اتمي عليه ايران در بيانيهاي اعالم كرد يكبار ديگر از ايران
ميخواهم به پيش��نهادات و درخواستهاي  5+1به شكلي مثبت
پاسخ دهد.
درخواست براي تجديد تحريمها
با اين حال در ش��رايطي كه كش��ورهاي عضو ش��وراي حكام
تا بهار س��ال آينده فرصتي تازه به جمهوري اسالمي ايران دادهاند
و دبيركل س��ازمان ملل متحد و مسوول سياست خارجي اتحاديه
اروپا قطعنامه جديد را فرصتي براي از سرگيري مذاكرات هستهاي
دانستهاند ،برخي كشورها از جمله آمريكا اعمال تحريمهاي بيشتر
عليه جمهوري اسالمي را در دستور كار قرار دادهاند .در همين حال
روزنام��ه نيويورك تايمز گزارش داد كه دولت آمريكا قصد دارد دور
جديدي از تحريمها عليه صنعت نفت ايران اعمال كند.

«براي مجلسيها نهج البالغه بخوانيد» نوشت :در هفتههاي
اخير ،دو اقدام مجلس ش��وراي اسالمي با عكسالعملهاي
منفي مردم و رسانهها مواجه شد .اقدام اول ،دادن رأي اعتماد
به وزير اقتصاد بود كه برخالف انتظار افكار عمومي و برخالف
واقعيتهاي ملموس در جامعه ص��ورت گرفت و اقدام دوم،
تعيين 80درصد حداكثر حقوق مادامالعمري براي صاحبان
مشاغل سياس��ي بود كه اعتراضات زيادي را برانگيخت .اين
قبيل اقدامات ،در كنار قصورهايي كه مجلس هشتم در انجام
بعضي وظايف اصلي خود نش��ان ميدهد ،اعتبار اين دوره از
مجلس را بهش��دت كاه��ش داده و بيم آن م��يرود كه اين
كاهش اعتبار ،به اصل مجلس نيز س��رايت كن��د و مردم از
مركز قانونگذاري كشور كه به فرموده امام بايد در رأس امور
باشد ،نااميد شوند .مجلس هشتم اكنون نزد افكار عمومي با
اين سوال مواجه است كه چرا در برابر معطل ماندن بسياري
از قوانين مصوب مجلس نتوانس��ته كاري انجام دهد؟ سوال
ديگري كه افكار عمومي از نمايندگان مجلس هش��تم دارد
اين اس��ت كه چرا به وظيفه قانوني خود در زمينه س��وال از
رييسجمهور عمل نميكند؟ آنچه براي مردم تعجببرانگيز
اس��ت و رسانهها نيز در روزهاي گذش��ته به آن پرداختهاند،
اين است كه مجلس��ي كه اعضاي آن در عمل به مهمترين
وظاي��ف نظارتي خود كوتاهي ميكند ،چگونه اس��ت كه در
ماههاي آخر عمر به فكر تامين حقوق مادامالعمري افتاده و
به استفساريهاي پاسخ مثبت داده كه به موجب آن صاحبان
مشاغل خاص سياسي از جمله نمايندگان مجلس حق دارند تا
پايان عمر از 80درصد حداكثر حقوق مقام نظير خود استفاده
كنن��د؟ اين روزها محافل خانوادگي ،اداري ،كارگري و حتي
تجمعات كوچك داخل تاكسيها ،اتوبوسها ،صفهاي نانوايي
و بقالي ،به محلهايي براي بحثهاي داغ عملكرد نمايندگان
مجلس هشتم تبديل شدهاند .مردم در اين محافل از همديگر
ميپرس��ند اينها اگر نمايندگان ما هستند چرا به وزيري كه
نتوانست بر حوزه كاري خود نظارت كند و جلو فساد بزرگ
سه هزار ميليارد توماني را بگيرد رأي اعتماد دادند؟ چرا جرأت
و جسارت سوال كردن از رييسجمهور را ندارند؟ چرا در برابر
آن همه قانونشكني و جابهجايي غيرقانوني پولها و گم شدن
اموال بيتالمال بيتفاوت هستند؟ و چرا به جاي آنكه فكري
براي حل مش��كالت زندگي ما كنن��د ،به فكر تامين حقوق
حداكثري مادامالعمري صاحب منصبان هستند؟

نگراني از بسته شدن تنگههرمز

روزنام�ه جمهوري اسلامي به نقل از واش�نگتن تايمز
نوش�ت :درصورت حمله به تاسيسات هستهاي ايران ،تنگه

هرمز بسته ميشود .با توجه به اينكه اكنون  40درصد نفت
جهان از تنگه هرمز منتقل ميشود ،مقامات آمريكايي درباره
گزينه حمله نظامي به تاسيسات اتمي ايران دچار مشكلي
جديهستند.

تفريغ بودجه  88خاك ميخورد

مهر خب�ر داد :گزارش عملكرد بودج��هاي دولت تحت
عنوان تفريغ بودجه س��ال  88در ششماهه گذشته در همه
هفتههاي كاري مجلس در دستور كار بررسي قرار گرفت اما
هيچگاه بررسي نشد .با وجود آنكه ديوان محاسبات كشور سه
س��ال پيدرپي گزارش تفريغ بودج��ه را زودتر از موعد مقرر
در قانون به مجلس ارايه ميدهد ،مجلس با تاخير در قرائت
اين گزارشها و عدم پيگيري تخلفات گزارش شده از بودجه
سنواتي ،آنطور كه شايسته است در اين زمينه عمل نكرده
است .نيمه اول دي س��ال گذشته ديوان محاسبات گزارش
تفريغ بودجه  88را تقديم مجلس ش��وراي اس�لامي كرد و
ريي��س اين ديوان همزمان ابراز امي��دواري كرد اين گزارش
پيش از تصويب اليحه بودجه سال  90بررسي شود تا مجلس
بتواند در اين اليحه راه را بر تكرار اشتباهات دولت ببندد.

