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سیاست

سهشنبه  8آذر 1390

سال نهم شماره 1405

تیتر
جالل��ي ،ريي��س س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور از
برنامهريزي اين س��ازمان براي راهاندازي قرارگاههاي پدافند
غيرعام��ل در حوزههاي س��ايبري ،بيولوژيك ،هس��تهاي و
شيميايي خبر داد
صدر نايبرييس مجلس ،در دانشگاه اصفهان :دشمنان از
نفوذ و قدرت ايران خبر دارند
زاكاني در ميزگرد همايش پرسش و پاسخ جبهه متحد
اصولگرايان :وفاق حداكثري هم تكليف و هم مصلحت ماست
رييس كميته روابط خارجي مجلس :ايران نبايد درباره
همكاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي احساسي رفتار كند

خبر

سخنان احمدينژاد درباره عاشورا

شرق :محمود احمدينژاد ديروز در ديدار با بسيجيان
نهاد رياس��تجمهوري گفت« :در عاشورا خدا را كشتند .به
گزارش «فارس» اين اظهارات رييسجمهوري در شرايطي
مطرح ش��ده كه چنديپيش احمدينژاد به دليل سخنان
جنجالبرانگيزي كه درباره «انس��ان و تواناييهاي برابر او با
خدا» داش��ت از سوي برخي از اعضاي جريانات سياسي به
«اومانيسمگرايي» متهم شد .اكنون يكبار ديگر او سخناني
مطرح كرده كه به نظر ميرسد همچون گذشته اعتراضات
و انتقادات علما ،روحانيون و طيفهاي سياسي مختلف را به
دنبال داش��ته باشد .احمدينژاد اخيرا گفته بود كه «انسان
ميتواند مظهر خالقيت خدا شود و هرآنچه خدا خلق كرده
است ،انسان هم ميتواند خلق كند با اين تفاوت كه او خالق
و انسان مخلوق است».رييسجمهور طي سخناني در ديدار
بسيجيان نهاد رياستجمهوري گفت« :ظلمي كه در عاشورا
ش��د ،بزرگترين ظلم تاريخ است و باالتر از آن ظلمي اتفاق
نخواهد افتاد .براي اينكه ظالمان همه خوبيها و حقيقت را
س��ر بريدند و در واقع خدا را كشتند چراكه امامحسين(ع)
تجليخداست».
عضو كميسيون اصل :90

نفوذ جريان انحرافي در دولت
منشاء فساد اخير است

تابناک :عضو كميسيون اصل  90مجلس شوراي
اس�لامي با بيان اينكه قوه قضاييه مسووالني را كه
در فس��اد مالي اخير نقش داش��تند بايد به مردم
معرفي كند ،گفت :جري��ان انحرافي با اهرم مال و
ت است .حسن نوروزي با
ثروت به دنبال توس��عه قدر 
بيان اينكه قدرت و پول هميشه فريبآفرين است ،گفت :در
هر مملكتي با هر نظامي كه داشته باشد اگر مسووالن مراقب
نفس خود و اطرافيانش��ان نباشند گرفتار كجروي و فساد
در اداره حكومت ميش��وند .نماينده رباط كريم در مجلس
ش��وراي اس�لامي نفوذ جريان انحرافي در دولت را در فساد
مالي اخير موثر دانس��ت و ادام��ه داد :وقتي جريان انحرافي
مدعي ميشود ،ميخواهد اكثريت را در مجلس داشته باشد
و خود را رييسجمهور آينده معرفي ميكند ،فكر ميكنيد
با كدام اهرم و پشتوانهاي جز مال و ثروت ميخواهد به اين
هدف برسد .وي تصريح كرد :قوه قضاييه بايد بدون هيچگونه
مماش��ات و كوتاهي تكتك افرادي را كه در اين فساد مالي
نقش داشتند ،شناسايي و به مردم معرفي كند .نوروزي تاكيد
كرد:ش��دت برخورد با اين افراد بايد بيش��تر از مردم عادي
باشد زيرا اين افراد با چشم باز وارد اين معركه شدند و مدعي
مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بودهاند اما نتيجه شعارهاي آنها
چيز ديگري شد بنابراين نهتنها عذرخواهي از آنها پذيرفته
نميشود بلكه بايد به اشد مجازات نيز برسند.
مصباحيمقدم:

دولت تنها  8روز
براي تحويل بودجه زمان دارد

ايلنا :نماينده تهران در مجلس ش��وراي اسالمي گفت:
دولت حواسش به روزهاي انگشت شماري كه تا تحويل اليحه
بودجه به مجلس باقي مانده ،باشد .غالمرضا مصباحيمقدم
با تاكيد بر اينكه دولت تنها هش��ت روز براي تحويل بودجه
زمان دارد ،يادآور ش��د :دولت مكلف است كه تا نيمه آذرماه
اليح��ه بودجه را به مجلس تحويل دهد و اميدواريم كه اين
كار را بدون تاخير و در زمان مقرر انجام دهد .وي با اش��اره
به تاثير انتخابات روي بودجه امسال گفت :اگر دولت بودجه
را دير تحويل دهد با انتخابات مجلس تداخل پيدا ميكند و
ممكن است در زمان محدود و فشردهاي بودجه در مجلس
بررسي شود و اين مساله فشار زيادي به نمايندگان تحميل
ميكند .اين در حالي اس��ت كه اگر دولت بودجه را در زمان
مقرر تحويل دهد مشكلي پيش نخواهد آمد .عضو كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه نمايندگان
با نزديك ش��دن به انتخابات ذهنش��ان به س��مت و سوي
انتخابات ميرود ،يادآور ش��د :با نزديك ش��دن به انتخابات
ذهن نمايندگان هم مش��غول انتخابات خواهد شد و از اين
رو شايد نمايندگان نتوانند بودجه را با اهتمامي كه هميشه
دارند ،بررسي كنند .وي با تاكيد بر اينكه دولت اليحه بودجه
را به موقع تحويل دهد ،اذعان داشت :اميدواريم كه امسال كار
به تصويب بودجه به صورت چند دوازدهم نكشد.
داريوش قنبري خبر داد

قرائت گزارش تحقيق و تفحص از
شورايعالي ايرانيان تا دو هفته ديگر

ايلنا :عضو كميته تحقيق و تفحص از شورايعالي
ايرانيان خارج از كش��ور گفت :پيشنويس گزارش
تحقيق و تفحص از شورايعالي ايرانيان ،تهيه شده
است كه بايد به اطالع اعضا برسد و اعضا نظرشان را
درباره اين پيشنويس اعالم كنند تا در جمعبندي
نهايي بتوانيم گزارش را ارايه كنيم .داريوش قنبري با
اعالم اين مطلب اظهار داشت :در صورتي كه اين پيشنويس
م��ورد تاييد اعضا قرار بگيرد ،نهايت��ا تا دو هفته ديگر آماده
قرائت ميشود.

مهم نيست
صفحه
دوم

مقام معظم رهبري:

جمهوري اسالمي ايران اراده مستكبران را درهم شكسته است
پايگاه اطالعرساني مقام معظم رهبري :حضرت آيتاهلل خامنهاي
رهبر معظم انقالب اس�لامي ديروز در ديدار فرمانده و مسووالن
ني��روي دريايي ارتش با اش��اره به حركت پيشرونده و بس��يار
مثبت نيروي دريايي پس از انقالب خاطرنش��ان كردند :انقالب
اس�لامي به ملت و مس��ووالن كش��ور عزت داد و ايران به بركت
همين عزتنفس يكتنه در مقابل اراده بزرگترين مستكبران و

استعمارگران ايستاده و اراده آنان را درهم شكسته است .فرمانده
كل قوا در اين ديدار كه در س��الروز هفتم آذر ،روز نيروي دريايي
ارتش جمهوري اس�لامي ،انجام ش��د ،تامين امنيت در آبهاي
جنوب كش��ور را حايز اهميت دانستند و افزودند :چنانچه امروز
عرص��ه و امتحاني مانند هفت��م آذر ،پيش بيايد عملكرد نيروي
دريايي بس��يار شيرينتر و باشكوه خواهد بود كه نشانههاي اين

توانمندي هماكنون واضح و روشن است .حضرت آيتاهلل خامنهاي
با اشاره به سابقه استعمارگران خصوصا انگليس در تحقير ملتها،
از بين بردن سابقه تمدني و مواريث گذشته ،القاي ناتواني ملي و
تسلط بر منابع و منافع آنان خاطرنشان كردند :در دوران حكومت
قاجار و بهويژه پهلوي مقامات كشور در مقابل خواست سلطهگران
ذليل بودند و اگر ملتي در مقابل دشمن احساس ضعف كند كاري

از پيش نميبرد اما انقالب اس�لامي عزت را به ايران هديه كرد
و همه بايد قدر اين عزت را بدانند .فرمانده كل قوا در اين ديدار
دو توصيه مهم هم به نيروي دريايي ارتش و س��پاه داش��تند:
 -1در انجام ماموريتها ،جديت و اهتمام مضاعف داشته باشيد
 -2ساخت دروني خود را از لحاظ افزايش مهارتهاي گوناگون،
توانايي علمي ،عزم و اراده جدي و تدين مستحكم كنيد.

وزارت امورخارجه تاييد كرد

مجارستان مانع سفر صالحي به الهه شد

شرق ،مجتبی فتحی :وزير امور خارجه ايران از سفر به هلند باز
ماند ،سفير مجارس��تان احضار شد .علياكبر صالحي وزير امور
خارج��ه اوايل هفته جاري ته��ران را به مقصد الهه هلند ترك
كرد تا در ش��انزدهمين اجالس س��االنه سازمان منع گسترش
سالحهاي شيمیايي ش��ركت كند .با اين حال سفر او به دليل
مخالفت و ممانعت مجارستان از عبور هواپيماي وزير امور خارجه
ايران از آسمان كشورش نيمهتمام ماند .اين خبر براي نخستين
بار از س��وي برخي سايتهاي خبري تاييد نش��د و بدون ذكر
منبع مشخص منتشر شد .اما انعكاس حداقلي آن هم نتوانست
مانع از واكنش وزارت امور خارجه ش��ود و ديروز اين وزارتخانه
با صدور اطالعيهاي به نقل از يك مقام آگاه ،لغو س��فر صالحي
به هلند را تاييد كرد .اين س��فر اروپايي وزير امور خارجه ايران
در حالي با ممانعت مجارستان نيمهتمام ماند كه چندي پيش
علياكبر صالحي يكبار ديگر به فهرست تحريمهاي يك كشور
اروپايي اضافه شده بود .صالحي ،در دوران رياست خود بر سازمان
انرژي اتمي ايران در فهرست تحريمهاي بينالمللي قرار گرفته
بود كه پس از در اختيار گرفتن سكان هدايت دستگاه سياست
خارجي جمهوري اسالمي از اين فهرست خارج شد .با اين حال
اواخر آبان ماه دولت سوييس يكبار ديگر صالحي را به فهرست
تحريمها بازگرداند و تحت تحريمهاي مالي و مسافرتي قرار داد
آنهم در كش��وري كه مقر دفاتري از سازمان ملل متحد است.
اين در حالي اس��ت كه مقام آگاه وزارت امور خارجه لغو س��فر
صالحي را به داليل ديگري دانست .وي در تشريح داليل لغو اين
سفر گفت :در حالي كه مجوز عبور هواپيماي وزير امور خارجه

كشورمان از فضاي كشورهاي مختلف اروپايي گرفته شده بود،
دولت مجارستان با طرح برخي مسايل فني از صدور مجوز عبور
هواپيما از فضاي اين كشور خودداري كرد .مشكل فني كه مانع
از س��فر وزير خارجه ايران به الهه ش��د در اوايل سالجاري هم
منجر به تاخير در پرواز هواپيماي حامل آنگال مركل صدراعظم
آلمان از فراز آسمان ايران شده بود .ارديبهشت ماه سالجاري بود
ك��ه خبرگزاريها خبر دادند كه ايران به هواپيماي حامل آنگال

وزير اطالعات خبرداد

طراحی هشت سناريو عليه جمهوري اسالمي طی  2ماه
ف�ارس :وزي��ر اطالعات ب��ا بيان اينك��ه انتخابات امس��ال با
چالشهاي امنيتي مواجه خواهد بود ،گفت :دش��من به طور
جدي براي اين انتخابات سناریوهایی طراحي كرده است و ما
نسبت به اين مساله هشدار ميدهيم .البته اين به معني ترس
نيست؛ چرا كه بر تمام حركتهاي دشمن اشراف كامل داريم
و حوادث س��ال  88بركات زيادي براي ما داشت .مصلحی در
چهارمين همايش ملي بسيج و پدافند غيرعامل با تاكيد بر لزوم
ورود جدي بسيج در دستگاههاي مختلف كشور براي مقابله با
اقدامات جاسوسي دشمنان ،افزود :دشمن امروز بر روي همه
دستگاههاي كشور ما حساس است و با استفادهاي كه از فضاي
سايبري در دستگاههاي مختلف داريم ،دشمن طراحيهايي
دارد كه در همه مجموعههاي كشور ما نفوذ كند .مصلحي با
اشاره به دستگيري 12جاسوس در داخل ايران ،گفت كه اين
افراد در همه زمينهها اقدام به جاسوسي ميكردند .وي تاكيد
كرد :بنابراين پدافند غيرعامل بايد به يك مقوله عام و فراگير
در كشور تبديل شود و بسيج در اين مساله به طور جدي ورود
پيدا كند .از صحبتهاي جاسوسهايي كه دستگير ميكنيم،
نيز اينطور برميآيد كه امروز دستگاهي نيست كه دشمن به
دنبال دستيابي به اطالعات آن نباشد .وزير اطالعات در ادامه
با اش��اره به طراحيهاي دش��من در عرصه جنگ نرم به ويژه
فضاي سايبري و اينترنت ،افزود :خوشبختانه امروز دستگاههاي
اطالعاتي كش��ور از برتري بس��يار خوبي در فضاي سايبري و
اينترنتي برخوردارند .مصلحي با اش��اره به مطرح شدن طرح
چمدان اينترنتي از س��وي باراك اوباما رييسجمهور آمريكا
خاطر نش��ان كرد :چند ماه پيش از اعالم اين مساله از سوي
اوباما ،دستگاههاي اطالعاتي كشور طراحي آنها را پيشبيني
ادامهاز فردي كه در س��وال اس��م او برده ش��د ،روزهاي
صفحه اول قب��ل از آن ماجرا صحبتهايي كرده بود كه اين
صحبتها مورد شكايت مدعيالعموم قرار گرفت.
به گفته س��خنگوي قوهقضاييه ،بنا بر اظهارات دادس��تان تهران
از طريق يكي از مقامات رس��مي به اين فرد تذكر داده ش��ده كه
اين مطالب جرم اس��ت و نبايد تكرار شود .از طرفي اعالم شد كه
ايشان ميخواهد يك نشست خبري داشته باشد .افرادي از ناحيه
دادستان تهران به آنجا ميروند .اظهاراتي كه اين فرد در آنجا دارد
از سوي افرادي كه به آنجا رفتهاند مجرمانه تشخيص داده ميشود.
گفته ميشود ايشان را بياوريد؛ البته جزييات اين ماجرا در حال
بررسي است و چيزهايي كه من ميگويم نقل به مضمون است.
دادستان تهران بهتر از اين ميتوانست عمل كند
وي با بيان اينكه ايش��ان ابتدا خودشبيميل نبوده كه بيايد
اما ظاهرا با تماسهايي كه گرفته ميشود يا با مشورت دوستانش
حاضر نميشود بيايد ،اظهار داشت :در را ميبندند و حتي طرفي
كه از ناحيه دادستان تهران آنجا بوده ،اجازه خروج پيدا نميكند.
البته مطالب ديگري هم در رسانهها آمده اما باز هم ميگويم كه
جزييات اين مس��اله در دست بررس��ي است ولي اگر از خود من
بپرسند ميگويم اوال دادستان تهران بهتر از اين ميتوانست عمل
كند و دوم اينكه كس��اني كه تم��رد از قانون كردهاند ،كار خالف
انجام دادهاند .سوم كس��اني كه اقدامات بعدي را انجام دادند اگر
شيشه شكستند ،جايي را آتش زدند يا كار ديگري كردند ،حتما
خالف كردهاند .كساني كه در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از
آنجا خارج شوند نيز حتما مرتكب جرم شدهاند .اگر نگويم توقيف

كرده بودند و راه مقابله با آن را نيز به دست آوردند .وي ادامه
داد :البته خود ما در برخي مواقع راه را براي آنها باز كرديم تا
كم��ي پيش بروند و ما ببينيم كه چه ميكنند و بعد راه آنها
را بس��تيم و هرچه آنها تالش كردند ،شكست خوردند و اين
مانور را رها كردند .وزير طالعات همچنين خاطرنش��ان كرد:
البته سرمايهگذاري زيادي در اين زمينه انجام دادند و متاسفانه
يكي از كشورها نيز دالرهاي فراواني را از جيب مسلمانان براي
اهداف آمريكاييها خرج ميكند .وزير اطالعات همچنين به
افزايش فشارها عليه كش��ورمان اشاره كرد و گفت :در دو ماه
گذش��ته ،هشت سناريوي س��نگين عليه جمهوري اسالمي
طراحي شد تا اينكه اين نظام را به خود مشغول كنند و بتوانند
بر اوضاع منطقه مسلط شوند .مصلحي در ادامه به مقوله جنگ
نرم اشاره كرد و با بيان اينكه جنگ نرم در غرب با رويكردي
اقتص��ادي تبيين ميش��ود ،ولي مطابق تبيي��ن مقام معظم
رهبري ،جنگ نرم ماهيتي فرهنگي دارد ،گفت :س��ياهنمايي
ش��رايط ،بزرگنمايي و معضل نش��ان دادن برخي مشكالت،
مخ��دوش كردن چهره نظام و دس��تكاري باورهاي مردم از
جمله اهداف جنگ نرم دشمن محسوب ميشود و هدف نهايي
جنگ نرم ،مهار و فروپاشي نظام سياسي است .وي با اشاره به
اينكه دش��من دو استراتژي حداقلي و حداكثري را در جنگ
نرم دنبال ميكند ،اظهار كرد :دش��من در استراتژي حداقلي
خود به دنبال تغيير رفتار نظام اس��ت و البته با رهبري مقام
معظم رهبري در انتخابات رياستجمهوري نهم ،يك دگرگوني
جدي به وجود آمد و مجددا برنامههاي دشمنان به هم ريخت
و دس��تگاههاي مديريتي كشور دچار تحول شد ،ولي دشمن
به هيچوجه از برنامههاي خود در اين زمينه دست بر نداشت.

مركل ،صدراعظم آلمان اجازه عبور از حريمهوايي خود را نداد و
مركل با هواپيماي دولتي كه به مقصد هند در راه بود نتوانست
بدون تاخير به پرواز خود ادامه دهد و وي پس از دو ساعت دور
زدن در حريم هوايي تركيه سرانجام موفق به دريافت مجوز براي
ادامه پرواز خود ش��د .این مقام آگاه وزارت امور خارجه در ادامه
درباره واكنش جمهوري اسالمي ايران به اقدام مجارستان افزود:
با توجه به قانعكننده نبودن داليل مسووالن مربوطه مجاري ،از

برگزاري نشست سران سه قوه بدون تشريح جزييات

احمدينژاد :ميزبان صحبت كند

ش�رق :نشست مشترك سران قوا برگزار شد .جزييات زيادي
از اين نشس��ت كه به ميزباني مجلس شوراي اسالمي برگزار
شد ،منتشر نشد و سران قوا در كنفرانس خبري كه مقدمات
آن هم فراهم شده بود شركت نكردند .اين چندمينباري است
كه نشس��ت سران قوا برگزار ميشود اما جزييات آن به اطالع
افكار عمومي نميرسد.به گزارش ايسنا ،روساي سه قوه پس از
اين نشست حاضر به شركت در كنفرانس خبري مشتركي كه
زمينه آن فراهم ش��ده بود ،نشدند .احمدينژاد رييسجمهور
كه به همراه دو رييس قوه ديگر قدمي جلوتر از محل تريبون
ايس��تاده بود ،تاكيد كرد كه در مورد اين جلس��ه ميزبان بايد
صحبت كن��د .وي در عين حال در جواب س��واالت مختلف
نمايندگان رس��انههاي گروهي ،پاس��خ به آنها را به برگزاري
كنفرانس خبري موكول كرد .رييسجمهور در پاسخ به سوال
خبرنگار ايس��نا مبني بر اينكه آيا اليحه بودجه  91را  15آذر
به مجلس ارايه ميكنيد ،س��كوت ك��رد .در اين هنگام علي
الريجاني اظهار داش��ت :اليحه را بهموقع ارايه ميدهند .شما
خيلي نگران نباشيد .احمدينژاد در پاسخ به سوالي مبني بر
اينكه نمايندگان توصيه ميكنند شما موضع خود را نسبت به
مشايي مشخص كنيد ،گفت :شما از طرف نمايندگان صحبت
ميكنيد؟ آنها با من تم��اس دارند .رييسجمهور از برگزاري
جلسات روساي سه قوه كه ميان سه قوه جريان دارد ،استقبال
كرد .علي الريجاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين
نشس��تها در قوه مجريه نيز برگزار ميش��ود يا خير ،گفت:
نشست قبلي در نهاد رياستجمهوري بوده ،اما خبري نشده
اس��ت .به گزارش فارس ،علي الريجاني پس از اتمام نشست
مشترك سران قواي سهگانه با حضور در جمع خبرنگاران در

مهلت 10روزه جوانفكر براي دفاع
غيرقانوني است ولي حتما جرم اس��ت .وي اظهار كرد :اينكه آيا
نيروي انتظامي درست عمل كرده است يا افرادي كه آنجا بودند
چه اقداماتي انجام دادهاند كه سبب واكنش نيروي انتظامي شده
است مسايلي است كه من نميتوانم در مورد آنها اظهار نظر كنم
زيرا جزييات حادثه هنوز در دست بررسي است.
مهلت 10روزه جوانفكر براي دفاع
دادستان كل كشور در عين حال ادامه داد :اين فرد بازداشت
نشده است ولي بعد از آن احضار شد و 10روز مهلت خواست كه
بتواند از خودش دفاع كند .در اين ميان ،خبرنگار روزنامه «ايران»
پيش از طرح سوال خود از سخنگوي دستگاه قضايي تقاضا كرد
كه به موضوع اتفاق افتاده در موسس��ه «ايران» رسيدگي شود و
سپس سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه «چرا بازداشت آقاي
جوانفكر با حضور تعداد بسياري از ماموران و نيروهاي دادستاني
انجام شد؟» و «با افراد خاطي درخصوص حادثه موسسه «ايران»
چه برخوردي خواهد شد؟» كه محسني اژهاي در پاسخ به سوال
اين خبرنگار با تاكيد بر اينكه «همانطور كه گفتم بايد به مجموع
اين مسايل رسيدگي شود» ،تصريح كرد :اگر فرد ديگري هم خطا
كرده باشد بايد به آن رسيدگي شود.پايان توضيحات سخنگوي
قوهقضاييه مصادف ش��د با سوالي ديگر .خبرنگاري اظهار داشت
«جوانفكر مدعي شده است ،يكي از رسانهها مصاحبههاي زيادي
را با خاوري داشته و باعث شده است او از ايران فرار كند» ،موضع

سفير اين كشور خواستار توضيح شدهايم .بر اين اساس ،صالحي
با اين اقدام مجارس��تان از ش��ركت و سخنراني در شانزدهمين
اجالس ساالنه سازمان منع گسترش سالحهاي شيمیايي منع
شد .اجالسي كه از ديروز با حضور هياتي از ايران شامل انجمن
حمايت از قربانيان س�لاحهاي شيميايي استان فارس و مرجع
ملي كنوانسيون سالحهاي شيميايي در سالن كنوانسيونهاي
مجمع جهاني در الهه هلند آغاز به كار كرد.
گفتوگو با راديو به جاي سخنراني در الهه
علياكبر صالحي كه از سفر به الهه باز ماند ديروز همزمان
با س��الگرد ترور مجيد شهرياري دانش��مند هستهاي با بخش
«پيك بامدادي» خب��ر راديو گفتوگو كرد .وزير امور خارجه با
معرفي مجيد شهرياري به عنوان برجستهترين دانشمند ايران
اعالم كرد وي تنها دانش��مندي بود كه با محاسبات هستهاي،
جمهوري اس�لامي را به توان س��اخت توليد صفحات سوخت
ك سال
۲۰درصدي رساند .اين براي نخستينبار بعد از گذشت ي 
از ترور دانشمند هستهاي شهيد مجيد شهرياري است كه يكي
از مقامات بلندپايه وي را برجستهترين دانشمند هستهاي ايران
معرفي ميكند .وزير امور خارجه ايران گفته كه شهرياري تنها
دانش��مند هس��تهاي ايران بود كه نمره صد داشت و نمره ساير
دانشمندان هستهاي ايران در بهترين شرايط  ۵۰است .صالحي
همچنين از افتتاح «مدرنترين كارخان ه توليد صفحات سوخت
هستهاي جهان» در آيندهاي نزديك بهنام مجيد شهرياري خبر
داد .مجيد شهرياري استاد دانشگاه شهيد بهشتي ،فيزيكدان و
دانشمند هستهاي هشتم آذر  ۱۳۸۹در تهران ترور شد.

ش��ما در اين خصوص چيست كه محسني اژهاي نيز در پاسخ به
وي اظه��ار كرد :چيزي كه به عنوان يك مجموعه در اين زمينه
منتشر ش��ده ،انصافا مجموع ه بدي است و جا دارد مدعيالعموم
آن را پيگيري كند .مس��ووليت حرفهايي ه��م كه اين فرد زده
به عهده خودش اس��ت اما به نظر ما چنين نيس��ت كه اين فرد
با اين صحبتها فراري داده ش��ده باشد.خبرنگار ديگري پرسيد
كه با توجه به اتفاقات رخداده چه تضميني وجود دارد كه س��تاد
پيش��گيري از وقوع جرايم انتخاباتي قوهقضاييه در برابر تخلفات
احتمالي مجريان انتخابات بايستد؟ كه اژهاي نيز در پاسخ اظهار
داشت :ما امسال ميخواهيم در اين زمينه قويتر ظاهر شويم زيرا
در سالهاي گذشته چنين كميتهاي وجود نداشت اما اينكه چه
مقدار در اين زمينه موفق باشيم معلوم نيست.
دادستان نقص نگيرد ،كيفرخواست صادر ميشود
وي درخص��وص اتهام بيش از 50نفر كه در اين پرونده براي
آنان قرار مجرميت صادر ش��ده اس��ت ،گفت :اي��ن پرونده ابعاد
سنگيني دارد و مردم ،قانون و وجدان نميپذيرند كه در رسيدگي
به آن شتاب كنيم؛ لذا بايد به گونهاي رسيدگي شود كه ماهيت
مشخص شود ولي با توجه به اهميت موضوع ،آن قسمت از پرونده
را كه ميتوانستيم جدا كنيم ،جدا كردهايم و براي بيش از 50نفر
قرار مجرميت صادر ش��ده است .سخنگوي دستگاه قضايي ادامه
داد :مسايل قضايي و كارشناسي ،پروژهاي نيستند كه بتوان براي

گفتوگوي كوتاهي در رابطه با جلسه ديروز قوا نيز خاطرنشان
كرد :جلس��هاي نس��بتا طوالني بود و در آن راجع به تحوالت
منطقه بحث ش��د؛ تحوالت منطقه نياز دارد كه در س��طوح
مختلف بحث و تصميمگيري شود .رييس مجلس همچنين
گفت :در يك هفته اخير كنش و واكنشهايي در سطح منطقه
پيش آمده كه بايد نس��بت به آن تصميمگيري ميش��د؛ در
صحنه بينالملل نيز اقداماتي در حال انجام است كه جمهوري
اسالمي ايران بايد با مالحظات خود در اين زمينه فعال باشد.
الريجاني ادامه داد :مس��ايل داخلي از جمله شرايط عمومي،
همگرايي بيشتر در كشور ،وضعيت صنعت و مسايل اجرايي نيز
در جلسه سران قوا مورد بررسي قرار گرفت .ما به طور طبيعي
دو هفته يا يك هفته يكبار جلس��ه داريم كه گاهي رسانهاي
ميشود و گاهي نميشود .وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه
پرسيد سرانجام طرح سوال از رييسجمهور چه خواهد شد،
اظهار داش��ت :اين طرح روال آييننامهاي دارد و هرگاه نصاب
داشته باشد به كميسيون مربوطه ارجاع خواهد شد اما گاهي
افراد منصرف ميشوند و ما ملزم به رعايت آييننامه هستيم.
خبرنگار ديگري از رييس مجلس اينگونه پرسيد كه شما در
مباحث مهم مثل اس��تيضاح وزير اقتصاد به عنوان مخالف يا
موافق صحبت ميكنيد و اين اقدام شما موجب شده كه برخي
تلقي كنند ش��ما از جايگاه خود استفاده ميكنيد نظرتان در
اينباره چيست كه پاسخ داد :به هر حال انسان صحبت ميكند
و ما نميتوانيم زمان صحبت كردن لباس��مان را عوض كنيم؛
هر كس نماينده مجلس اس��ت ميتواند صحبت كند و بنده
گاه��ي الزم ميدانم كه ورود كنم و نظ��ر بدهم لذا حق دارم
صحبت كنم.
اتمام آنها روزش��مار تعيين كرد .با تالشي كه انجام شد ،ما قبل
از فرارس��يدن موع��د براي بيش از  50نفر ق��رار مجرميت صادر
كرديم كه الزم به ذكر اس��ت بگويم كه اين بخش ش��امل همه
اتهامات آنان نيس��ت و هنوز پرونده مفتوح اس��ت .پس از صدور
قرار مجرميت ،دادستان يا جانشين او اين درخواست را مالحظه
و سپس كيفرخواس��ت را صادر خواهد كرد .اگر اكنون دادستان
به اين قرار مجرميت نقص نگيرد ،كيفرخواس��ت س��ريع صادر
ميش��ود و حتي ممكن است يك هفته بيشتر به طول نينجامد
اما اگر مورد اختالفي ايجاد ش��ود ،به طور طبيعي زمان بيشتري
ميبرد .خبرنگار ديگري از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه
«توسط شركتهاي اميرمنصور آريا چه ميزان پول از كشور خارج
ش��ده است» كه وي پاس��خ داد :در اين پرونده به دو صورت پول
به خارج از كش��ور رفته است؛ نخست به صورت رسمي از طريق
بانك براي خريد تجهيزات كه مبلغ آن زياد نيست و بخشي ديگر
كه هنوز مبلغ دقيق آن به دليل تخلفاتي كه در اين ميان صورت
گرفته ،مشخص نشده است زيرا آنان به شيوههاي متعدد كارهاي
خالف قانوني در اين خصوص انجام دادهاند كه به عنوان مثال ارز و
سكه خريداري شده و به ادعاي متهمان به خارج از كشور منتقل
ش��ده اما از آنجا كه اين اتفاق از س��وي سيستم بانكي رخ نداده
ميزان آن مشخص نيست و شايد بتوان گفت حداقل 80ميليارد
تومان ارز گرفته ش��ده اما اينكه چه ميزان از كش��ور خارج شده
مشخص نيست .سخنگوي قوهقضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه
با وضعيت جهرمي مديرعامل سابق بانك صادرات گفت :براي اين
فرد قرار مجرميت صادر شده يا عنقريب صادر خواهد شد.

تایید و تکذیب
صدای انفجار مهیب در اصفهان

ايرنا :معاون سياسي ،امنيتي استانداري اصفهان
خبر وقوع صداي مهيب در اين ش��هر توسط برخي
از س��ايتهاي خبري به نق��ل از وي را تكذيب كرد.
محمدمهدي اسماعيلي شامگاه دوشنبه اظهار داشت:
امروز (دوش��نبه) مصاحبهاي با هيچ يك از رسانهها
در اي��ن خصوص انجام ندادهام و انتش��ار اين خبر از
قول من ،كذب اس��ت .وي همچنين گفت :پيگيري
حقوقي انتش��ار اين خبر از سوي استانداري اصفهان
به عمل ميآيد .همچنين مسعود عنايب ،مدير روابط
عمومي س��ازمان آتشنشاني اصفهان ضمن تكذيب
خبر صداي مهيب در اصفهان به خبرنگار ايرنا گفت:
تاكنون گزارشي مبني بر صداي مهيب در سطح شهر
به اين س��ازمان ارايه نشده اس��ت و انتشار اين خبر
تكذيب ميشود.
تاييد صدايي شبيه انفجار در اصفهان
رييس كل دادگس��تري اس��تان اصفهان با تاييد
اينكه صداي يك انفجار حوالي بعد از ظهر در اصفهان
شنيده شده است ،گفت :گزارشي در اين زمينه دريافت
نكرديم .به گزارش ایسنا ،غالمرضا انصاري با اشاره به
اخبار برخي رسانهها مبني بر وقوع يك انفجار در شهر
اصفهان تصريح كرد :حوالي بعدازظهر صدايي ش��بيه
انفجار ش��نيده شد اما گزارش��ي در مورد منشاء آن و
حوادث احتمالي در اين زمينه از سوي عوامل امنيتي
و انتظام��ي دريافت نكرديم .وي ب��ا بيان اينكه ظاهرا
اتفاق مهمي رخ نداده است ،اظهار كرد :اگر حادثه قابل
توجهي رخ داده بود قطعا اطالعات اوليه ارايه ميشد و
ميبايستي براي شركت در جلسه شوراي تامين استان
پيرامون وقوع اين حادثه دعوت ميشديم؛ در حاليكه
چنين اتفاقي نيفتاد و گ��زارش خاصي در اين زمينه
دريافت نشد.

عذرخواهي معاون اول
رييسجمهور از همدانيها

روزنامه جمهوري اسلامي نوش�ت :معاون اول
رييسجمهور از سپردهگذاران موسسه قرضالحسنه
احس��انالزهرا همدان عذرخواه��ي كرد .محمدرضا
رحيم��ي مع��اون اول رييسجمهور روز ش��نبه در
س��فر يك روزه خود ب��ه همدان ب��ا عذرخواهي از
سپردهگذاران نزد صندوق قرضالحسنهالزهرا همدان
بهخاط��ر تاخير در اجرايي نش��دن وعده قبلي خود
گفت :ما در س��فر قبلي خود به م��ردم عزيز وعده
داديم كه بهزودي مش��كالت اين صندوق از طريق
دولت برطرف ش��ود اما متاسفانه مشكلي در سطح
كشور پيش آمد و برنامهريزي ما با تاخير مواجه شد.
وي همچنين از عزيمت قريبالوقوع هياتي از سوي
بانك مركزي به همدان خبر داد و گفت :اين هيات با
استقرار در شهر همدان ،بهزودي پاسخگوي مسايل
ذيربط خواهد بود ،آقاي رحيمي در نشست شوراي
اداري استان همدان گفته بود دولت هيچ مسووليتي
در قبال سپردهگذاران نزد اين موسسه ندارد.

شگفتی صالحی از پيگيري
مراجع نسبت به تحوالت جهان اسالم

مهرنوش�ت :حميد مكارمش��يرازي رييس دفتر
نمايندگي وزارت امور خارجه در استان قم گفته :وزير
امور خارجه در س��فری به شهر مقدس قم ،جلسهاي
با حض��رات آيات مكارمش��يرازي ،وحيد خراس��اني،
نوريهمداني و جواديآملي برگ��زار و گزارش جامع
و كاملي از تحوالت جهان اس�لام و منطقه و بيداري
اس�لامي ارايه ك��رد .وزير امور خارجه پ��س از پايان
ديدارها به اين نكته اش��اره كرد كه از ميزان پيگيري
مراج��ع و علما نس��بت به تح��والت جهان اس�لام
ش��گفتزده ش��ده و توصيههاي اين بزرگ��واران را با
عالقهمندي پيگيري خواهد كرد.

نگرانی از نظرسنجي واگذاري
وظايف به بخش خصوصي

روزنامه خراسان نوشت :گفته ميشود در روزهاي
اخي��ر برگههاي نظرس��نجي در برخ��ي ادارات مهم
كشوري از سوي دولت توزيع و از كارمندان خواسته
ش��ده اس��ت نظر خود را راجع به واگذاري بخشي از
وظاي��ف دولت به بخش خصوصي به صورت مكتوب
بيان كنن��د .بر اس��اس اين برگههاي نظرس��نجي،
كارمندان باي��د موانع و روشهاي س��پردن وظايف
تصديگري به بخش غيردولتي را نيز تشريح كنند كه
اين موضوع باعث ايجاد شايعاتي چون امكان بازخريد
و انتقال به خارج از پايتخت اين قشر شده است.

«آقاي تحريم» وارد امارات شد

فارس نوشت :ديويد كوهن ،معاون وزير خزانهداري
آمريكا با هدف جلب نظر كشورهاي منطقه در تحريم
بانك مركزي و افزايش فش��ارهاي اقتصادي بر ايران
وارد امارات ش��د .به گ��زارش والاس��تريت ژورنال،
ديوي��د كوهن ،مع��اون وزير خزان��هداري آمريكا در
ديدار از امارات اظهار داش��ت كه با متحدان خود در
خليجفارس درباره راههاي تحريم صنعت نفت ايران
و مجازات شركتهاي همكاريكننده با بخش انرژي
ايران تبادل نظر خواهند كرد .وي در پاسخ به سوالي
مبني بر هدفش از سفر به امارات ،اين كشور را يكي
از شركاي تجاري آمريكا و شاهراه تجاري در منطقه
دانست كه ميتواند نقش موثري در پيشبرد اهداف
اقتصادي آمريكا داشته باشد .ديويد كوهن همچنين
با تكرار اتهامات عليه ايران ،جمهوري اس�لامي را به
پولشويي متهم كرده و به تمام شركتهاي بينالمللي
در مورد همكاري با ايران هشدار داد.

