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تیتر
رييس سازمان انرژي هستهاي :راهاندازي نيروگاه
بوشهر در تابستان 91
سرلشکر رش��ید ،جانش��ین رییس ستاد کل
نیرو های مس��لح :برخورد تبلیغاتی با دفاع مقدس
برای نسل کنونی خطرناک است
 دعوت رس��مي امام علي رحمان از احمدينژاد
براي شركت در جشن نوروز
تكذيب س��وختگيري هواپيماي آمريكايي در
ايران

خبر
كلينتون:

هنوز فرصت مذاكره و ديپلماسي
در قبال ايران وجود دارد

ف�ارس :در ش��رايطي كه اوبام��ا و آژانسهاي اطالعاتي
آمري��كا اخيرا به ع��دم نظامي بودن برنامه هس��تهاي ايران
اذعان كردهاند ،وزي��ر خارجه آمريكا گفت كه هنوز فرصت
براي مذاكره و ديپلماس��ي در قبال برنامه هس��تهاي ايران
وجود دارد .به گزارش فارس به نقل از روزنامه صهيونيستي
«هاآرتص»« ،هيالري كلينتون» وزير امور خارجه آمريكا در
كنفرانس خبري مش��ترك روز گذشته خود با «عبدالرحيم
الكيب» نخستوزير ليبي با اشاره به پاسخ مثبت كشورهاي
ش��ركتكننده در مذاكرات هس��تهاي  5+1به از سرگيري
مذاك��رات هس��تهاي با اي��ران و انتظار اين كش��ورها براي
ش��فافيت ايران در اي��ن مذاكرات اعالم ك��رد كه هنوز هم
فضا براي اعمال ديپلماس��ي در تالشها براي حل بنبست
برنامه هس��تهاي ايران با غرب وجود دارد .كلينتون با اشاره
به اينكه ايران بايد صلحآميز بودن برنامه هس��تهاي خود را
ثابت كند ،اعالم كرد ك��ه آمريكا همچنان به اين باور خود
مبني بر اينكه فضاي ديپلماسي در قبال برنامه هستهاي ايران
همچنان باقي اس��ت ،ادامه ميدهد .وزير خارجه آمريكا در
ادامه افزود :بديهي است كه اين (ديپلماسي) با اعمال فشار
ش��ديد بر ايران در قالب اعمال سختترين تحريمهايي كه
جامعه بينالمللي تاكنون اعمال كرده اس��ت همراه است و
واش��نگتن ميخواهد تا بحثهاي خود را با ايران آغاز كند.
كلينتون گفت :آنها (مقامات اي��ران) اصرار دارند كه برنامه
هستهايشان صرفا صلحآميز است كه در اين صورت صداقت
و شفافيت ايران نه تنها با  5+1كه با آژانس بينالمللي انرژي
اتمي ،شوراي امنيت و جامعه بينالمللي نيز ضروري است؛ به
همين دليل ما همانطوري كه عمل كرديم خواستار پاسخ
مثبت به نامه ايران (مبني بر آمادگي از سرگيري مذاكرات
هستهاي)هستيم.
سفير ايران در فرانسه :

امكان توقف غنيسازي اورانيوم نیست

قنبري با اشاره به سوال از رییسجمهوری:

پاسخ قانعكننده نباشد از ابزارهاي
نظارتي ديگراستفاده ميكنيم

ايلنا :عضو فراكس��يون خط ام��ام (ره) مجلس
شوراي اس�لامي گفت :عدمحضور احمدينژاد در
مجل��س ،اين ش��ائبه را در اذه��ان عمومي تداعي
ميكند كه او قصد اجراي قانون اساس��ي را ندارد.
داري��وش قنبري با اش��اره به زمان اج��راي طرح
س��وال از رييسجمهور ،تاكيد كرد :ق��رار بود اين
طرح طي هفته گذشته در مجلس مطرح شود ،در
حاليكه به داليلي كه من از آن مطلع نيس��تم به
چهارش��نبه این هفته موكول شد .او در واكنش به
سفر يكشنبه احمدينژاد به استان البرز خاطرنشان
كرد :من معتقدم احمدينژاد به جاي اين سفر بايد
پاس��خ نمايندگان را آم��اده ميكرد چرا كه مهلت
يكماهه او به پايان رس��يده و نهايتا اين هفته بايد
در صحن مجلس حاضر ش��ود .او تصريح كرد :اگرچه
احمدينژاد تاكنون در جهت اج��راي قانون كوتاهي كرده،
ولي اميدوارم با حضور خود تا اندازهاي كاستيهاي گذشته
را جبران كند .ضمن اينكه معتقدم او توجيه قابلقبولي براي
اين كاستيها نخواهد داشت ،ولي براي احترام به قانون بايد
در صحن مجلس حاضر شود .وی گفت :در صورتيكه پاسخ
رييسجمهوري نمايندگان را قانع نكند ،از ابزارهاي نظارتي
ديگري استفاده خواهيم كرد.

صفحه
دوم

هر شهروند
فقط به يك نامزد راي بدهد

مقام معظم رهبري:

هر راي مردم در واقع راي به نظام اسالمي بود
ايس�نا :حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي
صبح روز پنجش��نبه در ديدار با رييس و نمايندگان مجلس
خبرگان ،ضمن س��پاس و تجلي��ل بيدريغ از حركت عظيم،
بهن��گام ،هوش��مندانه و همراه با بصيرت م��ردم در انتخابات
 12اس��فند ،به تبيين تاثيرها و پيامهاي اين حضور پرشكوه
پرداختند و تاكيد كردند :راي اكثريت قاطع مردم در انتخابات
مجلس نهم ،در واقع راي به اصل نظام اسالمي و نشاندهنده
اعتماد كامل آنان به نظام بود و همچون سيلي هوشياركننده،
اف��رادي را كه درخصوص اصل نظام و آين��ده آن و مردم ،در
توهم و خيالپردازي به سر ميبردند ،بيدار و حقيقت را آشكار
كرد .رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه حقيقتا مردم عزيز
كشور در اين انتخابات سنگ تمام گذاشتند ،افزودند :مردم در
انتخابات  12اس��فند و در عرصه رويارويي با جبهه مخالفان،
قدرت ناش��ي از ايمان و بصيرت خود را به ميدان آوردند و با
اين حركت عظيم ،طراحيهاي چندين ماهه معاندان را براي
انتخاباتي بيرونق ،نقش بر آب كردند .حضرت آيتاهلل خامنهاي
خاطرنشان كردند :حضور گسترده مردم در انتخابات ،در واقع
جاري ش��دن رحمت الهي در كش��ور بود كه به همين دليل
بايد شكرگزار خداوند متعال بود و پيشاني سپاس را در مقابل
اين رحمت الهي ،بر خاك س��اييد .ايشان الزمه نزول رحمت
الهي را فراهم كردن موجبات رحمت الهي دانستند و افزودند:
ملت ايران ب��ا حضور در صحنه ،بصيرت و ايس��تادگي خود،
موجبات رحمت الهي را فراهم كرد كه براي اين توفيق نيز بايد
شكرگزاري كرد .رهبر انقالب اسالمي بار ديگر تاكيد كردند :با
همه وجود از مردم عزيز ايران تشكر ميكنم .حضرت آيتاهلل
خامنهاي از همه دستاندركاران انتخابات مجلس نهم ،به ويژه
ش��وراي نگهبان كه وظيفهاي سنگين و دقيق بر عهده دارد،
قدرداني كردند و افزودند :در اين انتخابات ،دولت ،وزارت كشور،
مسووالن و دستگاههاي امنيتي ،دستگاههاي تبليغاتي و صدا و
سيما واقعا كار بزرگ و برجستهاي انجام دادند و توانستند اين
موضوع بس��يار حياتي را به بهترين وجه به سرانجام برسانند.

ايشان س��پس با اش��اره به الگوي نظام مردمساالري ديني و
جايگاه انتخابات در اين الگو خاطرنشان كردند :انتخابات يك
ركن مهم نظام است و مردمساالري ديني متكي به انتخابات
است ،بنابراين هر فردي كه به نظام اسالمي اعتقاد دارد ،شركت
در انتخابات را وظيفه خود ميداند ،حتي اگر انتقادهايي هم به
برخي موارد داش��ته باشد .رهبر انقالب اسالمي افزودند :همه
كساني كه در انتخابات روز جمعه شركت كردند ،در واقع ضمن
عمل به واجب ،فهم صحيح خود را نش��ان دادند ،زيرا در نظام
مردمس��االري ديني ،نميتوان از شركت در انتخابات ،به بهانه
برخي انتقادها ،انصراف داد .حضرت آيتاهلل خامنهاي در ادامه
به تبيين آثار انتخابات  12اسفند پرداختند و تاكيد كردند :اين
انتخابات همچون سيلي بيداركننده ،برخي را كه در توهمات
خود درخصوص نظام و مردم خيالپردازي ميكردند ،هوشيار
كرد و حقيقت را مقابل چشمان آنان قرار داد .ايشان با اشاره به
سخنان اخير رييسجمهور آمريكا مبني بر اينكه وي به جنگ
با ايران فكر نميكند ،افزودند :اين سخن ،سخن خوبي است و
نش��اندهنده خروج از توهم است اما رييسجمهور آمريكا در
ادامه گفته اس��ت ميخواهيم با تحريم ،م��ردم ايران را به زانو
درآوريم كه اين بخش از سخنان وي نشاندهنده ادامه توهم در
اين موضوع است .رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند :ادامه
اين توهم ،به مقامات آمريكا ضربه خواهد زد و محاسبات آنها
را به شكست خواهد كشاند ،زيرا جبهه معاندان به ويژه آمريكا
از  33سال پيش با تحريم ملت ايران به ويژه تشديد آن در اين
يك سال قصد داشتند مردم را از نظام اسالمي جدا كنند ولي
همه ،در روز  12اسفند ،راي و دلبستگي مردم به نظام اسالمي
را ديدند .حض��رت آيتاهلل خامنهاي ،يكي ديگر از نكات مهم
انتخابات روز جمعه را اعتماد مردم به نظام اسالمي دانستند و
افزودند :بعد از انتخابات پرهياهوي سال  ،88برخي پيشبيني
ميكردند كه اعتماد مردم به نظام اسالمي سلب شده است اما
انتخابات  12اسفند پاسخي قاطع و روشن به اين استنتاج غلط
و گمانهزني خطا بود .ايشان خاطرنشان كردند :اگرچه انتخابات

روز جمعه ،انتخابات مجلس بود اما هر راي مردم ،در واقع راي
به نظام اسالمي بود و حضور اكثريت قاطع در پاي صندوقهاي
راي و به دس��ت آم��دن يكي از نصابهاي ب��االي حضور در
انتخابات ،در  33سال گذشته ،نشاندهنده اعتماد كامل مردم
به نظام اس�لامي است .رهبر انقالب اسالمي ،بصيرت و تعالي
فكري مردم را يكي ديگر از نكات برجس��ته انتخابات مجلس
نهم برش��مردند و تاكيد كردند :همه مردم اعم از راي اوليها
تا افراد كهنس��ال ،براي حضور در پ��اي صندوق راي ،تحليل
و دليل داش��تند كه عمده آن هم مربوط به كمين دش��من و
هدفگذاريهاي جبهه معاند بود و اين موضوع ،نشاندهنده
بصيرت مردم اس��ت .حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودند :يكي
ديگر از نكات مربوط به اين انتخابات ،مسووليت بسيار سنگين
مجلس برآمده از چنين انتخاباتي است كه منتخبان آن بايد
وظايف خود از جمله تصويب قوانين راهگشا را با خردمندي و
تدبير انجام دهند .ايشان با اشاره به وظيفه مجلس در گزينش
وزرا و تشكيل دولتها خاطرنشان كردند :مجلس در انجام اين
وظيفه ني��ز ،هم دقت و هم انصاف را مدنظر قرار دهد و نبايد
دقت منجر به بيانصافي شود.
رهبر انقالب اس�لامي مجلس را به حركت هوشمندانه و
همراه با اخالص توصيه كردن��د و افزودند :اخالص و عمل به
تكليف بايد سرلوحه كار همه مسووالن در سه قوه و همچنين
مناصب روحاني و نظامي باش��د .حضرت آيتاهلل خامنهاي با
تاكيد ب��ر اينكه چارچوب و روش كار در نظام مردمس��االري
دين��ي ،انتخابات و راي مردم اس��ت ،تاكيد كردند :ماده اصلي
نظام مردمساالري ديني ،اسالم است كه به هيچوجه نبايد از
آن تخطي ش��ود .ايشان افزودند :اسالم ميتواند به يك كشور
عزت ،س��ربلندي ،پيش��رفتهاي علمي و فناوري ،پيشرفت
اخالق��ي ،اهداف متعالي و راههاي مناس��ب رس��يدن به اين
اهداف را اعطا كند .حضرت آيتاهلل خامنهاي مردمساالري در
نظام مردمس��االري ديني را نشات گرفته از اسالم دانستند و
خاطرنشان كردند :اينكه برخي تصور ميكنند ،مردمساالري،

از غرب گرفته شده ،خطاست زيرا اگرچه شكل مردمساالري
در نظام اس�لامي و نظامهاي غربي ،يكسان است اما منبع و
سرچش��مه آنها متفاوت است .ايشان با تاكيد بر اينكه نظام
مردمس��االري ديني براي راي م��ردم ،ارزش و كرامت قايل
اس��ت ،افزودند :در نظام مردمساالري ديني ،چارچوبهايي
كامال متف��اوت با چارچوبهاي مردمس��االري غربي وجود
دارد زيرا چارچوبهاي مردمس��االري غربي ظالمانه اس��ت.
رهبر انقالب اس�لامي ،جرم بودن انكار يا ترديد در افس��انه
هولوكاس��ت در غرب ،در كنار نبود ح��ق اعتراض به اهانت
صريح به پيامبر اعظم (ص) را نمونهاي از چارچوبهاي غلط
و ظالمانه مردمساالري غربي برشمردند و خاطرنشان كردند:
يكي ديگر از اين نمونهها ،جرم بودن حضور زنان محجبه در
محل كار است .حضرت آيتاهلل خامنهاي با تاكيد بر اينكه در
نظام مردمساالري ديني ،شرع و دين و احكام الهي الزماالجرا
و چارچوب زندگي فردي و اجتماعي است ،افزودند :در چنين
نظام��ي ،همه امور اعم از انتخ��اب قانونگذاران يا مجريان ،با
راي مردم اس��ت و نظام جمهوري اسالمي تالش دارد تا اين
چارچوب را به صورت كامل و همانگونه كه در اسالم ترسيم
ش��ده ،پياده كند .در ابتداي اين ديدار آيتاهلل مهدويكني
رييس مجلس خبرگان در سخناني ضمن قدرداني از حضور
باش��كوه مردم در انتخابات  12اسفند ،راهنماييهاي رهبر
انقالب اسالمي را در شكلگيري اين حضور حماسي بسيار
موثر دانس��ت و گفت :يك��ي از اركان انقالب و نظام ،حضور
مردم در صحنه است كه امام (ره) بارها بر آن تاكيد ميكردند.
آيتاهلل مهدويكني با تاكيد بر اينكه حفظ و استمرار نظام
اس�لامي منوط به حفظ س��تون آن يعني واليت و رهبري
اس��ت ،افزود :نمايندگان مجلس خب��رگان بر عهدي كه با
رهبري بس��تهاند ،باقي هستند و حراست از جايگاه رهبري
و واليت فقيه را وظيفه خود ميدانند .در اين ديدار همچنين
آي��تاهلل يزدي نايبريي��س مجلس خبرگان ،گزارش��ي از
مباحث مطرح شده در اجالس دوروزه خبرگان ارايه كرد.

مذاكرات بدون «پيششرط»؛ خواست ايران و گروه 5+1
شرق :هم گروه  5+1و هم تهران ،يكديگر را دعوت به ازسرگيري
مذاكرات بدون پيششرط كردند .تهران از طريق نماينده دايم ايران
در آژانس بينالمللي انرژي اتمي و در جريان سخنراني در نشست
فصلي ش��وراي حكام آژان��س؛ گروه  5+1هم با ص��دور بيانيه در
نشست شوراي حكام .پنجشنبه گذشته در جريان نشست شوراي
حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،گروه ميانجيان بينالمللي حل
و فصل مناقشه هستهاي ايران ،متشكل از پنج عضو دايم شوراي
امنيت سازمان ملل يعني آمريكا ،بريتانيا ،فرانسه ،روسيه و چين
به عالوه آلمان موس��وم به گروه  5 +1با صدور بيانيهاي خواستار
از س��رگيري مذاکرات بدون پيشش��رط ايران و آژانس به منظور
حل و فصل س��واالت و ابهامات حول محور ابعاد احتمالي نظامي
برنامه هستهاي ايران شد .مذاكراتي كه طي ماههاي اخير دو دور
آن برگزار شده بود كه با به اختالف رسيدن طرفين بر سر بازديد
از سايت پارچين ،اين مذاكرات متوقف شد .آژانس در حالي اصرار
به بازرسي از تاسيسات پارچين دارد كه جمهوري اسالمي معتقد
اس��ت اوال اين تاسيس��ات نه هستهاي بلكه نظامي است و همين
موضوع نيز امكان بازديد از اين تاسيس��ات را از آژانس بينالمللي
انرژي اتمي براس��اس توافقنامه انپيتي كه ايران آن را امضا كرده
است ،سلب ميكند .براس��اس پيمان انپيتي ،آژانس تنها مجاز
به بازديد و بازرس��ي از تاسيس��ات هس��تهاي اعالم شده از سوي
كشورهاي عضو اس��ت .اين در حالي است كه جمهوري اسالمي
ايران ،اين منطقه را به آژانس براي بازرسي معرفي نكرده است ،چرا
كه تاكيد دارد در اين تاسيسات فعاليت هستهاي صورت نميگيرد.
با اين حال آژانس از ايران انتظار دارد كه جمهوري اس�لامي ايران
نه پيمان انپيتي بلكه الحاقيه اين پيمان را در دس��تور كار قرار
دهد .الحاقيهاي كه براساس آن ،بازرسان آژانس ،اين اختيار را پيدا
خواهند كرد كه حداكثر ظرف 48ساعت از هر نقطهاي چه اعالم
ش��ده و چه نشده از سوي كش��ور ميزبان بازديد داشته باشند .در
دوران دولت اصالحات ،جمهوري اسالمي ايران براي مدتي به طور
داوطلبانه پروتكل الحاقي را به اجرا گذاش��ت كه منجر به بازديد
از سايت پارچين ش��د كه در داخل انتقاد شديدي به خصوص از
جانب محافظهكاران به همراه داشت و اجراي اين پروتكل از جانب
منتقدان هنوز هم نقطه تاريك دولت اصالحات محسوب ميشود.
بر اين اس��اس مذاكرهكنندگان هستهاي ايران در دولت كنوني با
كسب تجربه از آن دوران ،تاكنون در برابر درخواست براي بازديد از
سايت پارچين مقاومت كردهاند و حاضر نشدهاند بار ديگر پروتكل
الحاقي را به طور داوطلبانه به اجرا بگذارند .اين در حالي است كه

عکسReuters:

ايسنا :سفير ايران در فرانسه درخصوص گفتوگوهاي
جديد ميان ايران و  5+1درباره برنامه هس��تهاي ايران ابراز
خوشبيني اما تاكي��د كرد كه تهران درخصوص حق خود
براي غنيسازي اورانيوم مذاكره نخواهد كرد .رويترز به نقل
از علي آهني ،سفير جمهوري اسالمي ايران در فرانسه كه با
اين خبرگزاري گفتوگو ميكرد ،گزارش داد :ما بايد تالش
كني��م از طريق مذاكره آن (موضوع��ات) را حل كنيم و به
مصالحه دست يابيم و به نظر من بهتر است پيش از انجام
مذاكرات درباره آن پيشداوري نكنيم .آهني گفت كه همه
طرفها بايد در رويكردشان براي گفتوگوها واقعگرا باشند
و قدرتهاي جهاني نبايد نگران فعاليتهاي هستهاي ايران
باش��ند .سفير جمهوري اس�لامي ايران تاكيد كرد :در اين
راستا به رسميت شناختن ايران به عنوان كشوري مسوول
و عضو پيمان منع اشاعه تسليحات هستهاي بر استفاده از
اين فناوريها صرفا براي اهداف مسالمتآميز و غيرنظامي
تاكي��د ميكند و تداوم غنيس��ازي آن با اهداف صلحآميز
ميتواند به خروج از شرايط كنوني كمك كند .وي در پاسخ
به اين س��وال كه اگر مذاكرات درباره كاهش يا حتي قطع
غنيسازي اورانيوم باشد ،گفت :خير .آهني كه زبان فرانسه را
سليس صحبت ميكند و در شهر ليل واقع در شمال فرانسه
تحصيل كرده است،افزود تهران آماده است اجازه دسترسي
بازرسان بينالمللي به سايت پارچين را بدهد و در حال كار
كردن بر روي متني با آژانس بينالمللي انرژي اتمي اس��ت
كه مداليتههاي اين بازديد را مشخص كند .آهني ادامه داد:
تصميم براي دادن دسترسي به اين سايت و ديگر سايتها
اتخاذ شده است.

مهم نيست

آژانس بينالمللي انرژي اتمي بر بازديد س��ريع از اين سايت اصرار
دارد؛ اصراري كه در نشست فصلي شوراي حكام هم مورد تاكيد قرار
گرفت .پيش از اين نشست ،ديپلماتهاي غربي مدعي شدند كه
آژانس بينالمللي انرژي اتمي معتقد است فعاليتهاي نامشخصي
در سايت پارچين جريان دارد كه باعث ميشود درخواست آژانس
براي بازديد از اين سايت ضروريتر شود .در همين حال گروه 5+1
هم با صدور بيانيهاي از جمهوري اس�لامي ايران درخواست كرد
كه به بازرس��ان آژانس اجازه بازرسي از محوطه نظامي پارچين را
بدهد .به گزارش ايسنا ،در اين بيانيه شش كشور با اشاره به دو دور
مذاكرات هياتي عالي رتبه آژانس بينالمللي انرژي اتمي در تهران
كه در ماههاي ژانويه و فوريه انجام ش��د از اينكه «هيچ توافقي از
جمله درخصوص دسترسي به سايتهاي مربوطه در ايران حاصل
نشده است» ،ابراز «نگراني» كردهاند و از ايران خواستند «به وظيفه
خود براي ارايه دسترس��ي به پارچين عم��ل كند» .در اين بيانيه
همچنين آمده اس��ت« :ما بر لزوم و ضرورت دسترس��ي به توافق
درخصوص رويكردي س��اختاري مبتني بر اقدامات راستيآزمايي

جنتی :خواسته ما و شما در اين انتخابات رقم خورد
ايس�نا :خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينكه از مردم
ب��ه دليل راي ندادن به افرادي كه نبايد انتخاب ميش��دند
تشكر ميكنم ،اظهار داشت :مردم به افرادي كه به هر دليل
شوراي نگهبان تاييد صالحيت كرد چه از نمايندگان و چه
از س��وي كانديداها ،راي ندادند و اين موجب خوشحالي ما
شد .آیتاهللجنتی از مجريان و ناظران انتخابات ،رسانهها و
نيروهاي امنيتي و انتظامي كه موجب برگزاري هرچه بهتر
و ايمنتر انتخابات شدند نيز تشكر و تاكيد كرد :خواسته ما
و شما در اين انتخابات رقم خورد .خطيب نماز جمعه تهران
با اش��اره به تشكيل شورايعالي مجازي نيز گفت :تشكيل
اين ش��ورا ،درايت مق��ام معظم رهبري را نش��ان ميدهد.
ايش��ان به چيزهايي توجه دارند ك��ه ديگران به اهميت آن
يا توج��ه نميكنند يا توجه چنداني ندارن��د .وي افزود :در

فضاي مجازي ،دزدي اطالعات و اسرار انجام ميشود و هيچ
دستگاهي نميتواند اسرار س��ري خود را در اين محيط به
درستي حفظ كند .اينترنت خطر جدي براي حفظ امنيت و
اطالعات است .انتخاب  20نفر از افراد حقوقي و حقيقي و به
عضويت درآوردن آنان در شورايعالي مجازي از سوي مقام
معظم رهبري نش��ان از درايت ايشان نسبت به تاثيرگذاري
فض��اي مج��ازي دارد .وي خطاب به اعضاي ش��ورايعالي
مجازي تاكيد كرد :تشكر عملي شما از رهبري در عمل به
وظايفي است كه براي اين شورا تعيين شده است .مبادا نحوه
برخورد شما مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد .البته
مقام معظم رهبري خود بر اين شورا نظارت خواهند داشت.
كارهاي حاش��يهاي اعضاي اين شورا بايد تعطيل شود و به
وظايف تعيينشده براي آن بپردازند.

آژانس براي حل تمامي مس��ايل باقيمانده بهويژه مسايل مرتبط
با ابعاد نظامي احتمالي تاكيد ميكنيم».اين شش كشور همچنين
از «تالشهاي فشرده دبيرخانه آژانس براي رفع مسايل حل نشده
در ارتباط با برنامه هستهاي ايران» «تقدير» و آژانس را «به تداوم
اين اقدامات ترغيب» كردند .در اين بيانيه آمده اس��ت« :بار ديگر
تاكيد ميكنيم كه آژانس بايد نقش��ي ضروري را در ايجاد اعتماد
بينالمللي به ماهيت منحصرا صلحآميز برنامه هستهاي ايران ايفا
كند 5+1 ».همچنين از تحوالت اخير در فعاليتهاي غنيسازي
اورانيوم در تاسيس��ات فردو و نطنز كه در گزارش مديركل به آن
اشاره شده ،ابراز «تاسف» كردند و از ايران خواستند «بدون تاخير
به تمامي تعهداتش تحت قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل
و به مطالبات شوراي حكام از جمله از طريق اعمال كد اصالحيه
 1/3و به مرحله اجرا گذاش��تن پروت��كل الحاقي عمل كند».اين
گروه «هدف كلي خود را رس��يدن ب��ه راهحل جامع بلندمدت از
طريق مذاكرات مبتني بر رويكردي گام به گام و متقابل كه اعتماد
بينالمللي به ماهيت منحصرا صلحآميز برنامه هستهاي ايران را احيا

كند» ،معرفي كردند 5+1 .همچنين بر «حمايت مس��تمر خود از
راهحل ديپلماتيك مساله هستهاي ايران و آمادگي براي از سرگيري
گفتوگو با ايران» تاكيد كرد .در اين بيانيه آمده اس��ت« :در اين
چارچوب ما اشاره ميكنيم كه در تاريخ ششم مارس نماينده عالي
اتحاديه اروپا به نمايندگي از  5+1به س��عيد جليلي مذاكرهكننده
اصلي ايران پاس��خ داد و پيش��نهاد كرد ك��ه گفتوگوها در مورد
مسايل هستهاي با اين ش��رط كه اين گفتوگوها به نگرانيهاي
بلندمدت جامعه بينالمللي پاس��خ دهد و مذاكراتي جدي درباره
تدابير اعتمادساز ملموس انجام گيرد ،از سر گرفته شود ».اين گروه
از ايران خواس��ت «بدون پيششرط» به «روند پايدار گفتوگوي
ج��دي كه بتوانند به نتايجي ملموس منجر ش��ود ،وارد ش��ود».
درخواست از سرگيري مذاكرات بدون پيششرط نه تنها از سوي
گروه  5+1بلكه از جانب جمهوري اس�لامي ايران نيز مطرح شد.
نماين��ده ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي گفت :آمادهايم به
برخي كشورهاي غربي كمك كنيم تا از طريق فرآيند مذاكرات از
بنبست خود ساخته خارج شوند ،به شرط اينكه به مذاكراتي بدون
قيد و شرط روي آورند.
علياصغر س��لطانيه سفير و نماينده دايم كشورمان در آژانس
بينالمللي انرژي اتمي در آخرين روز نشس��ت ش��وراي حكام كه
به موضوع ايران اختصاص داش��ت ،طي سخناني گفت :جمهوري
اسالمي ايران تصميم خود را براي كار با آژانس به طريقي حرفهاي
براي حل و فصل ادعاهاي باقيمانده با هدف اينكه به كش��ورهاي
عضو و افكار عمومي جهان ثابت ش��ود فعاليتهاي هستهایاش
صرفا براي اهداف صلحآميز اس��ت ،اتخاذ كرده اس��ت .بنابراين از
تمامي كش��ورهاي عضو انتظار م��يرود كه از اين فرآيند حمايت
کرده و از هرگونه اقدامي كه باعث تضعيف فضايي ش��ود كه براي
پيگيري يك نتيجه موفقيتآميز مورد نياز است ،اجتناب كنند .وي
با بيان اينكه پاسخ اخير سعيد جليلي ،دبير شورايعالي امنيت ملي
به كاترين اشتون ،مس��وول سياست خارجي اتحاديه اروپا ،نشانه
روش��ني از تصميم ايران براي رويكرد رو به جلو اس��ت ،گفت :در
هر حال ما درك ميكنيم كه آن دس��ته معدودي از كش��ورهاي
مشخص ،ناكام و در مساله هستهاي ايران با بنبست روبهرو شدهاند
و گشايشي همراه با حفظ آبرو ميخواهند .ما آمادهايم كه به آنها
كمك كنيم تا از طريق فرآيند مذاكرات از اين بنبست خارج شوند
به شرط اينكه طرز فكر خود را تغيير دهند و از خطمشي «هويج
و چماق» و «تحريم و مذاكره» به مذاكراتي متمدنانه و بدون قيد و
شرط با حفظ احترام متقابل و موقعيت برابر روي آورند.

پورمحمدي :تخلف بانكي توسط نمايندگان رسانهاي شد
ايس�نا :رييس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور با بيان اينكه اين
س��ازمان قصد تقويت رويكرد برخوردي را ندارد ،گفت :مبارزه با
فساد در جهاد اقتصادي يك مقوله اساسي است .حجتاالسالم
مصطفي پورمحمدي در نشست تخصصي نقش نظام بانكي در
جه��اد اقتصادي گفت :اظهارات اخير اوباما رييسجمهور آمريكا
در آيپك و همچنين نخستوزير رژيم صهيونيستي عليه ايران
همه نش��اندهنده يك جنگ تمام عيار اقتصادي اس��ت .اينكه
رييسجمه��ور آمريكا ميگويد من بزرگتري��ن كار عليه ايران
يعني متحدكردن جامعه جهاني را بر عهده داش��تم يعني چه؟!
آنان صراحتا اعالم ميكنند كه ما ميخواهيم عليه ايران فش��ار
و تحريم اقتصادي وارد كنيم تا از مواضع خود عقبنشيني كرده
و سر جاي خود بنشيند .اوباما وعده داد كه تا پايان سال 2012
اهداف خود عليه ايران را عملي كند .وي در ادامه مبارزه با فساد

در جهاد اقتصادي را يك مقوله اساسي دانست و افزود :نميتوان
به هيچوجه از مبارزه با فساد غفلت كرد .پورمحمدي همچنين
در واكنش به اظهارات حجتاالس�لام والمسلمين طباطبايي به
عنوان رييس اين كارگروه كه معتقد بود نبايد تخلف بانكي اخير
رسانهاي ميشد ،گفت :اين پرونده از سوي قوه قضاييه رسانهاي
نش��ده اس��ت بلكه در يكي از كميسيونهاي تخصصي مجلس
مطرح شده بود و توسط چند نماينده مجلس رسانهاي شد .وي
ادامه داد :بعد از مطرحشدن اين پرونده به واسطه ابعاد گسترده آن
ديگر نميتوانستيم آن را حذف كنيم .البته اساسا مشخص نيست
سانسور اخبار هميش��ه به نفع آدم تمام شود .اتفاقا بنده شوك
واردش��ده به جامعه از طريق رسانهايشدن پرونده تخلف بانكي
اخير را مثبت ارزيابي كرده و بايد از فرصت ايجادشده براي ترميم
بستري كه اين تخلف در آن شكل گرفت ،نهايت استفاده را ببريم.

خبر آنالين نوشت :مصطفي ميرسليم در يادداشتي
در نشريه حزب موتلفه اسالمي نوشت« :منطقيترين
ش��كل انتخابات در اين اس��ت كه از هر حوزه انتخابيه
يك نفر انتخاب شود و تشكلهاي سياسي بتوانند براي
تحقق اهداف خود ،برنامههاي منسجمي را كه مدنظر
دارند به وس��يله افرادي كه در هر حوزه براي انتخابات
نامزد ميكنند به افراد واجد ش��رايط راي دادن ،اطالع
دهن��د .به اين ترتيب هر فرد ب��ه يك نفر راي ميدهد
اما اين نفرات داراي پشتوانه فعاليت منسجم گروهي با
قابليت پاسخگويي در قالب اكثريتي كه در مجلس شكل
ميگيرد ،هستند ».وقتي انتخاب متوجه يك نفر است،
اين انتخاب دقيق اس��ت و در هنگام راي دادن هر فرد
بهراحتي ميتواند نامزد مطلوب خود را بر گزيند و نيازي
به مراجعه به ديگران براي تكميل فهرست ندارد .اساسا
شناخت به دست آوردن نسبت به تعداد زياد داوطلبان
غيرممكن اس��ت حتي براي افراد سياس��ي ،حرفهاي؛
بهعالوه رايگيري به راحتي و با سرعت انجام ميگيرد و
امكان تقلب مشكل ميشود و اشتباه در شمارش كاهش
مييابد و نظارت ساده و موثر ميشود.

۳هزارميليارديها
و تعطيالت عيد

خبرآنالين نوش�ت :در«صرفا جه��ت اطالع» كه از
بخش خبري  20:30پخش ش��د ،با يادآوري فرار چند
س��ال پيش شهرام جزايري ،گفته شد« :نكنه دم دماي
عيد دلتون بس��وزه مرخصي عيدانه بديد چند تا شون
برند بغل دس��ت خاوري يا برن دوب��ي ».در اين برنامه
تلويزيوني ضمن پخش مصاحبهاي از ش��ان استون كه
 چندي پيش گفته شد مسلمان شده و اسمش را نيزعوض كرده اس��ت  -گفته بود «من اس��ممو كه عوض
نكردم ،دينمم تغييرندادم» گفته شد :حقيقت ماجرا از
اين قراره كه آقاي اس��تون يا علي آقاي خودمون اسالم
رو ه��م مثل بقيه اديان الهي پذيرفته البته اين خودش
واقع��ا خيلي خوب و مباركه اما ما چرا اين جور موقعها
احساساتي ميشويم و فكر ميكنيم هاليوود هم مسلمان
شده .انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان رييس سازمان
تامين اجتماعي نيز س��وژهاي بود كه مجري اين برنامه
ي ُد ِو با
درب��ارهاش گفت« :طرف داره بكوب تو ميدون م 
قاچاقچيهاي نام��رد كاال و ارز مبارزه ميكنه يه دفعه
ميگن مبارزه كافيه دستت درد نكنه بيا برو مسايل تامين
اجتماعي رو راس و ريس كن چون به هر حال تو تجربه
كافي روداري ،فرقي نميكنه تامين اجتماعي هم يه جور
مبارزه است مبارزه با اونايي كه ميگن مستمريمون دير
شده ،بيمه بهمون خدمات خوبي نميده .اصال حرفشو
نزن ،تجربه كاريت ميگه آدم قابلي هستي».

الجزيره فارسي و روسي هم
در راه است

ف�ارس خب�ر داد :مناب��ع آگاه ديپلماتيك قطري
اعالم كردند كه حاكم اين شيخنش��ين كوچك جنوب
خليجف��ارس درصدد راهان��دازي دو ش��بكه «الجزيره
روسي» و «الجزيره فارسي» است.

جمهوري آذربايجان نرويد

فارس نوش�ت :يك منب��ع آگاه با اش��اره به اوضاع
نامناسب فرهنگي و اجتماعي در جمهوري آذربايجان،
گفته :پليس اين كش��ور عامدانه عالوه بر اخذ رش��وه و
باج ،اقدام به بدرفتاري با ايرانيان ميكند و از هموطنان
خواس��ت كه با توجه ب��ه مخاطرات فراوان از س��فر به
جمهوري آذربايجان خصوصا در اي��ام نوروز خودداري
كنند .بر خالف س��نت ميهماننوازي مردم جمهوري
آذربايجان ،پليس و ماموران دولتي اين كشور به انحاي
مختلف به اخاذي از ايرانيان ميپردازند .وي در ادامه با
ابراز تاسف از اينكه سياست رسمي جمهوري آذربايجان
معرفي ايران به عنوان دشمن جمهوري آذربايجان است،
افزود :بر اثر نفوذ رژيم صهيونيس��تي در س��اختارهاي
جمهوري آذربايجان به ارگانهاي رس��مي اين كش��ور
ابالغ شده است كه عامدانه با ايرانيان بدرفتاري كنند.

برخورد قضایی
با هفتهنامه «حدیث قزوین»

ايلنا خبر داد :دادسراي عمومي و انقالب قزوين ،به
دنبال چاپ تصاويري از قتل ،خودكش��ي ،فقر ،گراني و
ايدز با القاي سياهنمايي و حركت ضدانقالبي در ايجاد
روحي��ه يأس و نااميدي و تش��ويش اذهان عمومي در
ش��ماره  ۸۹۷مورخ هفتم اسفند ۹۰هفتهنامه «حديث
قزوي��ن» و متعاقب گزارش اداره كل فرهنگ و ارش��اد
اسالمي استان قزوين مبني بر چنين حركت سوئي از
ناحيه هفتهنامه مذكور و چاپخانهاي كه مبادرت به چاپ
اين هفتهنامه كرده ،با دستور دادستان قزوين رسيدگي
به اتهام هفتهنامه يادش��ده را با موضوع نشر اكاذيب به
قصد تش��ويش اذهان عمومي در شعبه ششم دادياري
دادسراي قزوين شروع كرد.

وزير كشور :حمله و هجمه به دولت
خالف مصالح ملي است

ايسنا نوش�ت :مصطفي محمدنجار گفته :حمله و
هجمه به دولتي كه رييس و اعضاي آن با دلس��وزي و
تالش بيوقفه بار اجرايي كشور را به دوش ميكشند تا
مشكالت كشور را مرتفع كرده و آسايش و رفاه را براي
ملت فراهم كنند ،اقدامي دشمنشادكن است .كساني
كه در اين مسير حركت ميكنند ،بدانند خالف مصالح
ملي و تاكيدات مقام معظم رهبري عمل ميكنند و اين
قطعا براي كشور مطلوب نيست.

