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سیاست

یکشنبه  8مرداد 1391

سال نهم شماره 1589

تیتر
سفير عراق:فرمانده سپاه قدس هيچگاه در عراق نبوده است
معاون بازرسي ويژه دفتر رييسجمهور خبر داد :به تخلفات
وزرا رسيدگي ميكنيم
خانواده امام موسي صدر :داليل قاطعي بر نادرستي برخي
شايعات درباره سرنوشت امام صدر وجود دارد
باز هم ص��دور راي پرونده اختالس از بيمه ايران به تاخير
افتاد
رحيمي كش��ته و ناپديد شدن سرنشينان اتوبوس دريايي
زنگبار را تسليت گفت
دو صياد ايراني كه به علت ورود و صيد غيرمجاز در آبهاي
قطر دستگير شده بودند به كشور بازگشتند
منصور حقیقتپور،عضو کمیسیون سیاست خارجی:تمامي
اعضاي كميسيون امنيت ملي موافق بستن تنگه هرمز نيستند

خبر
قنبري هشدار داد

چشم طمع جريانات بدلي
به پايگاه اجتماعي اصالحطلبان

اشتون خبرداد

آغاز دور جديد مذاكرات
در موضوع هستهاي ايران

مهر :مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا اعالم كرد:
مذاكرات ميان مقامات ايراني و اروپايي در موضوع هستهاي ايران
بهزودي برگزار ميشود .به گزارش السفير« ،كاترين اشتون» در
اظهارنظري كوتاه پس از برگزاري نشست معاونان در استانبول
اعالم كرد :مذاكرات ميان مقام��ات اروپايي و ايراني در موضوع
هستهاي ايران بهزودي برگزار ميشود .خاطرنشان ميشود هفته
گذش��ته «هلگا اشميت» معاون اشتون و «علي باقري» معاون
مذاكرهكننده هستهاي ايران در استانبول با يكديگر ديدار كردند.
دو طرف پس از اين نشست از نتايج آن ابراز رضايت كردند .اين
در حالي است كه دور قبلي مذاكرات ايران و  5+1در مسكو بدون
رسيدن به نتيجه قطعي پايان يافت.

اميرعبداللهيان:

همواره در كنار لبنان خواهيم بود

ايسنا :معاون وزير امور خارجه كشورمان بر حمايت
ته��ران از لبنان در مواجهه با هرگونه تهديدي از س��وي
رژيم صهيونيستي تاكيد كرد« .حسينامير عبداللهيان»
در گفتوگو با روزنام��ه جمهوريت بيان كرد :جمهوري
اس�لامي ايران همواره در مواجهه با هرگونه تهديدي از
سوي رژيم صهيونيستي در كنار لبنان خواهد بود چراكه
امنيت منطقه و لبنان امنيت ايران اس��ت .وي ادامه داد:
دول��ت ،ملت و مقاومت در لبنان هرگز اجازه بروز جنگ
طايفهاي در اين كش��ور را نخواهند داد .معاون وزير امور
خارج��ه ايران در امور عرب��ي  -آفريقايي گفت :آنچه در
س��وريه اتفاق ميافتد تروريس��م و دخالت كش��ورهاي
خارج��ي در امور آن اس��ت و ملت س��وريه به واس��طه
اصالحاتي كه بشار اسد ،رييسجمهور سوريه انجام خواهد
داد ،كشورشان را نجات خواهند داد .وي همچنين دخالت
نظامي عربستان در بحرين را محكوم كرد و آن را اشتباهي
استراتژيك خواند و در پيش گرفتن راهحلي سياسي براي
بحران بحرين را خواستار شد.

بختياري:

مسوول رسيدگي به پرونده
«كهريزك» قوهقضاييه است

 ايسنا :وزير دادگستري در رابطه با آخرين وضعيت
پرون��ده «متهم اصلي پرونده كهريزك» گفت :مس��وول
رس��يدگي به اين موضوع��ات قوهقضاييه اس��ت و بايد
وضعيت كنوني اين پرونده را از س��خنگوي اين قوه جويا
ش��د .مرتضي بختياري در واكنش به تذكر  ۱۶نماينده
ي بر
مجلس شوراي اس�لامي به وزارت دادگستري مبن 
تسريع در رسيدگي به پروندههاي قضايي دولت و پرونده
كهريزك ،تصريح كرد :بر اس��اس آييننامه مجلس ،اگر
هياترييسه تشخيص داد ،تذكر و خواسته نمايندگان را
ب��ه وزارتخانه منعكس ميكند و ما هم مراحل بعدي آن
را انجام ميدهيم .وزير دادگستري با اعالم اينكه تاكنون
هيچ درخواستي از مجلس درباره رسيدگي به پروندههاي
دولتي به اين وزارتخانه منعكس نشده است ،اعالم كرد:
اگر درخواس��تي از س��وي نمايندگان مجلس اخذ شود،
بهطور حتم وزارت دادگستري هم مراحل آن را بر اساس
قانون انجام ميدهد .در پايان جلسه علني يكشنبه گذشته
مجلس ،برخي نمايندگان مجلس از جمله آقايان تابش،
توكلي ،ش��هرياري ،نادران ،جعفرزاده ،رس��ايي ،نجابت،
اميرآب��ادي ،مصباحيمقدم ،فتاحي ،محج��وب ،زارعي،
دس��تغيب ،اميري ،اكبريان و ثروتي به وزير دادگستري
پيرامون لزوم رس��يدگي س��ريعتر به پرون��ده تخلفات
كهريزك تذكر دادند.

صفحه
دوم

بررسي وضعيت اقتصادي كشور در ضيافت افطار احمدينژاد با نمايندگان
ش�رق :امش��ب نمايندگان به صرف افطار ميهمان رييسجمهوري
هستند« .جواد جهانگيرزاده» عضو هياترييسه مجلس شوراي اسالمي
به فارس گفته كه نمايندگان افطار امشب را ميهمان رييسجمهوري
خواهند بود .جهانگيرزاده با اش��اره به اخبار منتش��ر شده درخصوص
حض��ور رييسجمهوري در جلس��ه امروز مجلس گفت :قرار نيس��ت
كه رييسجمهور در جلس��ه حضور پيدا كند و اساس��ا چنين دستور
كاري براي جلس��ه امروز پيشبيني نشده است .اخبار منتشر شده در

مورد حضور رييسجمهور در جلس��ه علني مجلس درست نيست و
مجلس دس��تور كار خود را خواهد داشت .عضو هياترييسه مجلس
اضافه كرد :قطعا در اين جلس��ه مسايل روز كش��ور مورد مذاكره قرار
خواهد گرفت .ديدار نمايندگان و رييسجمه��وري پس از آن برگزار
ميشود كه چهارشنبه گذشته اعضاي اقتصادي كابينه دولت دهم براي
توضيح راجع به وضعيت اقتصادي كشور در مجلس حاضر شدند .در
آن ديدار وزيران نفت ،اقتصاد ،صنعت ،كشاورزي ،رييس بانك مركزي

و ريي��س اتاق تعاون اي��ران در رابطه با نحوه مقابله با گرانيها و تاثير
تحريمها بر وضعيت اقتصاد كشور توضيحاتي ارايه كردند .نمايندگان نيز
انتقادهايشان را از نحوه عملكرد دولت در رابطه با گرانيها بيان كردند.
در پايان آن جلس��ه اعالم ش��د كه روز يكشنبه هفته آينده (امشب)
نمايندگان مجلس و رييسجمهوري ديدار ميكنند و در اين ديدار به
بررسي وضعيت اقتصادي كشور ميپردازند .بعد از باال گرفتن قيمتها
دولت و مجلس نشستهاي مختلفي براي مهار گرانيها و كنترل تاثير

تحريمها بر اقتصاد كشور برگزار كردند .از ديدارهايي در سطح اعضاي
اقتصادي كابينه و نمايندگان عضو كميس��يونهاي اقتصادي مجلس
بگيريد تا حض��ور رييسجمهوري و وزيران اقتص��ادي كابينهاش در
مجمع تشخيص مصلحت نظام .آخرين ديدار مسووالن براي بررسي
وضعيت اقتصادي كشور و ارايه راهكارهايي براي كنترل گراني و كمتر
كردن تاثير تحريمها بر زندگي مردم امشب انجام ميشود .ديداري ميان
نمايندگانورييسجمهوري.

نشست ماهانه با حضور وزير اطالعات برگزار شد

ورود شوراي دستگاه نظارتي كشور به مساله گراني
شرق:نشست ماهانه اعضاي ش��وراي دستگاه نظارتي كشور ديروز در سازمان بازرسي كل كشور
ت منتظري رييس ديوان عدالت اداري ،حيدر مصلحي وزير اطالعات،
برگزار ش��د .در اين نشس�� 
رحمانيفضلي رييس ديوان محاسبات كشور ،مظفر معاون نظارت مجلس ،مرادي معاون نظارت
كارگروهي و حجتاالس�لام والمسلمين مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور
حضور داشتند .در اين جلسه برخي از مسايل روز كشور مورد بررسي قرار گرفته و آنگونه كه دبير
ش��وراي دستگاههاي نظارتي كش��ور خبر داده شوراي دستگاههاي نظارتي كشور به گراني برخي
اقالم مصرفي ورود پيدا كرده اس��ت .در تهران وزارت اطالعات ،سازمان بازرسي كل كشور ،ديوان
محاسبات ،معاون نظارت و راهبردي رياستجمهوري ،معاون نظارت مجلس و ديوان عدالت اداري،
اعضاي مركزي ش��وراي دستگاه نظارتي هستند .همچنين ش��وراي دستگاه نظارتي در استانها
پنج عضو دارد كه مديركل سازمان بازرسي ،مديركل اداره اطالعات ،ديوان محاسبات ،دادستان و
معاون برنامهريزي استانداري پنج عضو اين شورا در استانها هستند و كار خود را دنبال ميكنند .به
گزارش ايسنا ،مصلحي در نشست جنبي جلسه «شوراي دستگاه نظارتي كشور» در جمع خبرنگاران
در خصوص چگونگي تشكيل اين شورا اظهاركرد :اين مجموعه با پيشنهادي كه توسط دو دستگاه
نظارتي چند سال قبل خدمت مقام معظم رهبري منعكس شد ،تشكيل شده است و مقام معظم
رهبري به رييسجمهور وقت دستور دادند كه نسبت به راهاندازي اين دستگاه كه زيرمجموعه سه
قوه است اقدام شود .اين دستگاه نظارتي با هماهنگي در جهت تقويت مديريت كشور خواهد بود.
وي ادامه داد :البته اين مجموعه به هيچوجه مقوله مچگيري نيست ،بلكه مقولهاي است كه در جهت
تقويت مديريت كشور و سالمت آن شكل گرفته است .مصلحي خاطرنشان كرد :در برنامه توسعه
كشور در مقاطع مختلف كه مصوب مجلس شد ،اين مجموعه پيشبيني ميشد كه شوراي نگهبان
نظر موافقي نسبت به آن داشت زيرا مغايرتي با قانون اساسي و در واقع اختيارات قوا نداشت اما در
برنامه پاياني ،محول به مجمع تشخيص مصلحت شد كه در آنجا بر اساس ماده  221قانون اساسي
تصويب و آييننامه آن تدوين شد .رييس شوراي دستگاه نظارتي كشور ادامه داد :آييننامه در اختيار
سران سه قوه قرار گرفت و سران سه قوه آن را تصويب كردند .همچنين بعد از تصويب و ابالغ كه
طي يكي دو هفته اخير اتفاق افتاد ،در مسير خود قرار گرفت .در طول اين مدت مجموعه شوراي

عكسReuters :

ايلنا :نماينده اصالحطلب مجلس هش��تم معتقد اس��ت
با توجه به اينكه اصالحطلبان از جايگاه اجتماعي وس��يعي در
جامعه برخوردار هستند ،برخي چشم طمع به اين پايگاه دوخته
و ت�لاش دارند تا از آن به نفع خود بهرهبرداري كنند« .داريوش
قنبري» افزود :متاس��فانه به ناچار و بنا به داليلي اصالحطلبان
هماكنون فعاليت سياسي در خور و شايستهاي ندارند بنابراين در
اين شرايط افراد خاصي با هدف استفاده از نام اصالحطلبي سعي
كردند تا با ايجاد نسخه بدل اصالحطلبي به مقاصد خود برسند.
وي با تاكيد بر اينكه مردم ما از ش��امه سياسي خوبي برخوردار
هس��تند ،گفت :جريانات نوظهور تاكنون در مقاصد خود موفق
نبودند و از اين پس هم نميتوانند جامعه را به سمت خود جذب
كنند ،چراكه مردم جريانات س��اختگي را به خوبي تش��خيص
ميدهند .اين فعال سياس��ي اصالحطل��ب در بخش ديگري از
سخنان خود افزود :جريانات ساختگي آنقدر مشخص هستند كه
اصالحطلبان اصيل ضرورتي نميبينند كه در مورد آنها صحبتي
كنن��د زيرا يقين دارند مردم فريب آنه��ا را نخواهند خورد .وي
در پايان خطاب به اصالحطلبان خاطرنش��ان كرد :اگرچه مردم
هويت واقعي جريانات بدلي را ش��ناختند و اين جريانات ديگر
موفق نخواهند بود اما اصالحطلبان راستين بايد همواره در مقابل
چنين آفتهايي هوشيار باشند.

مهم نيست

دستگاه نظارتي با عنوان شوراي هماهنگي دستگاه نظارتي كار خود را دنبال ميكرد و موفقيتهاي
بس��يار خوبي در موقعيتهاي مختلف داشت .خصوصا در سطح استانها از اين حركت استقبال
بسيار خوبي شده بود .مجموعه مديران استانها در موفقيت مديريتي خود از اين شورا بهرهبرداري
ميكردند كه با شكل جديد ميتواند تاثيرگذاري بهتري در موفقيت مديريت كشور داشته باشد.
مصلحي بيان كرد :به هيچوجه اين مجموعه به معناي مچگيري نيست زيرا دستگاههاي نظارتي
وضعيتي دارند كه با ديد مچگيري به آنها نگاه ميش��ود اما اين مجموعه به اين معنا نيست بلكه
مجموعهاي است كه هدف آن كمك به دستگاههاي مديريتي كشور در هر سه قوه است كه بخش
عمده كار دست قوهمجريه است تا بتواند با توان باالتري مديريت كشور را اداره كند و معضالت و
مشكالت كشور را برطرف كند .وي در خصوص جلسه ديروز اين شورا نيز خاطرنشان كرد :جلسه در
راستاي جلسههاي گذشته بود و در پي ابالغ آييننامه كه توسط سران سه قوه شكل گرفت ،تشكيل
شد .همچنين جلسات ما تقريبا ماهانه برگزار ميشود اما اين بار با تاخير برگزار شد ،به اين دليل كه

ن ويژه دريايي سپاه روایت کرد
فرمانده يگا 

اسپانسرهای عربی دزدان دریایی
فارس« :سردار محمد ناظري» با بيان اينكه هيچگاه ماموريت سپاه در
خليج عدن قطع نشده ،گفت :حتي ماموريتهاي آن طرف خط استواي
ما بيشتر هم شده است .فرمانده يگا ن ويژه دريايي سپاه با اشاره به عملكرد
اين يگان در خليج عدن در مقابله با دزدان دريايي گفت :زماني كه موضوع
دزدان دريايي پيش آمد ،دو كشتي از جمهوري اسالمي ايران كه تحت
پرچم كش��ورهاي ديگر بودند ،توس��ط دزدان دريايي ربوده شد و دزدان
دريايي يكي از اين كش��تيها را به منطقهاي به نام «ايل» بردند .ناظري
افزود :براي بازپسگيري آنها بعد از آنكه مقدمات اوليه صورت گرفت ،قرار
شد جهت مبادله ،تيمي به آنجا برود كه ما به عنوان گزينه «ب» انتخاب
شديم .وي ادامه داد :گزينه «الف» ،تيم مذاكره با آنها بود و به خاطر اينكه
سابقه اين كار را نداشتند و براي اولين بار بود كه به اين منطقه ميرفتند و
از طرف ديگر ،سواحل سومالي هم مخاطرات خود را داشت و حتي ممكن
بود قبايل ديگر به تيم مذاكرهكننده حمله كنند و پولي كه براي مبادله
ميبردند را بگيرند ،ما براي تامين كشتي آنها همراه شديم .ناظري ادامه
داد :در هر صورت اجازه عمليات نظامي به ما داده نشد و نماينده جمهوري
اسالمي با آنها به توافق رسيد و افسر دوم كشتي آمد و آخرين اطالعات
را داد و پولها را برد و دزدان هم كشتي را ترك كردند و ما هم نيروهاي
خودمان را به وسيله دو قايق تندرو از فاصله پنج مايلي به آنها رسانديم
و بالفاصله كه دزدان پياده شدند ،نيروهاي گارد ما سوار آن كشتي شده
و تامين آن برقرار شد .ناظري درباره دومين ماموريت يگان ويژه دريايي
نيز گفت :ش��ش ماه بعد ،كشتي دوم در منطقهاي به نام «كاراتا» ربوده
شد اما با تدابيري كه اتخاذ كرديم در عرض يك ساعت اقداماتی صورت
گرفت و آزادسازي انجام شد و كشتي به ايران بازگشت .وي گفت :پس از
اين دو ماموريت ،مسووالن كشور به اين نتيجه رسيدند كه درست نيست
هر ش��ش ماه غرامتي بدهيم و كشتي را آزاد كنيم و اين موضوع از نظر
نظامي هم س��والبرانگيز بود .بنابراين تصميم گرفته شد كه يگان ويژه
دريايي سپاه با برنامهريزي منسجمي وارد عمل شود .فرمانده يگا ن ويژه
دريايي سپاه ادامه داد :با تدبير سردار فدوي فرمانده نيروي دريايي سپاه
قرار ش��د يك كشتي به صورت ايستگاه در «بابالمندب» و يك كشتي

هم در انتهاي خليج عدن در نزديكي كشور عمان در درياي عربي مستقر
شود و تمام كشتيهايي كه از ايران ميآمدند از ما گارد امنيتي بگيرند و
آنهايي هم كه از شرق آسيا ميآمدند از ايستگاه ديگرمان تيم ميگرفتند
و تامينشان برقرار بود و در ايستگاه بابالمندب تيم را به گشت ما پس
م يدادند .پيمودن فاصله اين دو ايستگاه به واسطه سرعت كشتيها از سه
تا پنج روز طول ميكشيد .وي درباره نحوه تعامل با ديگر كشورها ازجمله
آمريكا در اي��ن ماموريتها افزود :هيچ درگيري ب��ا نيروهاي آمريكايي
نداشتيم بلكه آنها با ما همكاري داشتند .فرمانده يگا ن ويژه دريايي سپاه
تصريح كرد :اين يك روش جاري براي همه است يعني وقتي كشتي وارد
كريدور خليج عدن ميش��ود ،توسط نيروهاي ائتالف مانيتور ميشود و
البته خيلي از كشورها هم در اين منطقه به صورت مستقل ،كشتيهاي
كشورشان را اسكورت ميكنند از جمله ايران ،چين ،ژاپن ،هند و ....ناظري
ادامه داد :كشورهاي عضو پيمان  CTS150پوشش بخشي از اين آبراه را
به عهده دارند .آبراهي كه ناوگروههاي ارتش جمهوري اسالمي ايران هم
در بخشي از آن حضور داشته و آن را پوشش ميدهند .وي افزود :در اين
منطقه چون خطر دزدي دريايي يك خطر جهاني است ،همه به يكديگر
كمك ميكنند تا جايي كه حتي يكبار ناو فرانسوي با نيروهاي ما تماس
گرفت و اعالم كرد كه در نزديكي ش��ما يك ش��ناور دزدان دريايي ديده
ش��ده و حواستان به آن باشد .همچنين يكبار كشتي آمريكايي كه در
درياي عمان با خطر مواجه شد ،ناوگروه ارتش جمهوري اسالمي به كمك
آن رفت .فرمانده يگا ن ويژه دريايي س��پاه درباره دزدان دريايي سومالي
نيز گفت :دزدان دريايي خليج عدن يكس��ري ماهيگيران ساده هستند
كه اسپانسرها و س��رهرمهاي اصلي آنها شيو خ امارات ،يمن و عربستان
هستند و اين غائله را آنها به پا كردهاند .ناظري اظهاركرد :آنها بدون اينكه
شناخته شوند پول ،سالح و تجهيزات را در اختيار سوماليها قرار ميدهند
تا آنها اقدام كنند و كش��تيها را بدزدند .وي افزود :البته برخي از دزدان
دريايي ،نظاميان خبرهاي هستند كه حتي به سيستم ناوبري شناورهاي
س��نگين هم آش��نا بوده و پس از ربايش ،با كمپانيهاي صاحب كشتي
تماس ميگيرند و درخواست پول ميكنند.

مصوبه سران سه قوه را داشته باشيم كه با تصويب سه قوه دیروز جلسه برگزار شد و در اين جلسه
تصميمات خوبي اتخاذ شد كه از جمله آن تصويب آييننامه شوراي دستگاه نظارتي در استانها
بود كه اين يكي از اقدامات خوب بود .رييس شوراي دستگاه نظارتي كشور تصريح كرد :با طراحي
و برنامهريزياي كه انجام شده همين مباحث را در سطح استانها دنبال خواهيم كرد .همچنين
خبرهاي مختلفي در رابطه با موضوعات مختلف كشور مطرح شد و نسبتا تصميمگيريهاي خوبي
در اين جهت صورت گرفت .مصلحي در مورد حضور نداشتن دادستاني كل كشور در شوراي مركزي
گفت :سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري حضور دارند كه پاسخگوي مباحث مربوط به
دادستاني هستند و به دليل اينكه در استانها سازمان ديوان عدالت اداري نداريم ،دادستاني در آنجا
حضور دارد .اما ولياهلل خبره ،دبير شوراي دستگاههاي نظارتي كشور با بيان اينكه اين شورا در جهت
تقويت مديريت كشور فعاليت خواهد كرد ،از ورود اين شورا به موضوع گراني برخي اقالم مصرفي
در بازار خبر داد .دبير شوراي دستگاههاي نظارتي كشور در خصوص مشكالت اخير اقتصادي افزود:
خبرهايي راجع به گراني برخي از اقالم مطرح شد و هر يك از دستگاهها در جهت رفع مشكلها و
آسيبهايي كه وجود داشت اقداماتي را انجام دادند و نقطه نظرهايي ابالغ شد .همچنين بحثهايي
را مطرح كردند و پيگيريهايي انجام خواهد شد بنابراين شوراي دستگاه نظارتي در اين خصوص
ورود پيدا كرده است .خبره در مورد اينكه آيا وزارت اطالعات درباره باند يا افرادي كه در اين گراني
نقش داشته باشند بررسيهايي انجام ميدهد يا خير ،بيان كرد :وزارت اطالعات يك وظيفه ذاتي
دارد كه به آن عمل خواهد كرد .دبير ش��وراي دستگاههاي نظارتي كشور در ادامه نشست اعضاي
شوراي دستگاههاي نظارتي كشور در سازمان بازرسي 9 ،شاخص كلي را براي سالمت اداري بيان
كرد و گفت :هر شاخص زيرشاخههايي دارد و مجموع اين شاخصها ميزان سالمت اداري و رتبه
هر دستگاه را مشخص خواهد كرد .قائممقام سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد :رييس شورا
در مركز به صورت دورهاي براي مدت دو س��ال انتخاب ميشود و در استانها نيز به همين شكل
اس��ت .در حال حاضر وزير اطالعات به عنوان رييس ش��ورا انتخاب شد و دبير شورا در مركز نيز با
پيشنهاد يكي از اعضاي شورا و تصويب شورا انتخاب ميشود كه در حال حاضر مسووليت شوراها
در مركز با بنده است.

عضو هياترييسه مجلس:

مردم فشارها را تحمل ميكنند
فارس :عضو هياترييسه مجلس با بيان اينكه بايد بپذيريم كه در
شرايط يك جنگ تمامعيار اقتصادي هستيم ،گفت :همانگونه كه
در جن��گ نظامي قرارگاه تش��كيل داده بوديم ،در جنگ اقتصادي
نيز بایديك قرارگاه اقتصادي متش��كل از افراد شجاع ،مدير و مدبر
تش��كيل بدهيم« .محمد دهقان» در پاس��خ به سوالي درباره نقش
اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريمهاي اقتصادي دشمن ،گفت:
ابتدا بايد گفت كه اولين پارامتر اقتصاد مقاومتي پذيرش يك جنگ
تمامعيار اقتصادي عليه كشور است .ما بايد به صورت واقعي متوجه
باشيم كه در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و البته عمده مسووالن
كشور متوجه چنين جنگي هس��تند .وي با بيان اينكه در شرايط
كنون��ي نخبگان بايد به واقعيات جنگ اقتصادي ايران با غرب آگاه
باش��ند ،افزود :دشمن بعد از اينكه جنگ نظامي و نرم را عليه ملت
اي��ران به راه انداخ��ت و از آن نتيجهاي نگرف��ت ،تالش ميكند با
ايجاد تنگنايي اقتصادي در جامعه ،زمينه اعتراضات مردمي را براي
فروپاشي اقتصادي كشور مهيا كند .دهقان با بيان اينكه مردم بايد
با ش��ناخت روشها و اهداف دش��من در جنگ اقتصادي مقاومت
كنند ،تصريح كرد :ممكن اس��ت در مقابل مقاومت مردم ،جرياني
نس��خه عقبنش��يني بپيچند و اهل مماشات و س��ازش با دشمن
باشند كه اين جريانها تحت القائات دشمن هستند؛ اگر از كساني
كه ميگويند بايد عقبنشيني صورت بگيرد ،سوال شود كه تا چه
حدودي بايد به خواس��ته دشمن تن بدهيم قطعا جوابي نخواهند
داشت .عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود :ممكن است
برخي از روي سادهانديش��ي و سادهنگري بگويند ،اگر غنيسازي را
متوقف كنيم دش��من كوتاه ميآيد ،كه بايد به اين افراد گفت مگر
در اول انقالب غنيس��ازياورانيوم داش��تيم؟ آيا در دهه  60بحثي
درباره غنيس��ازي اورانيوم بود كه جنگ هشتس��اله را عليه ايران
تحميل كردند؟ مگر ده��ه  70اورانيوم غنيميكرديم كه غربيها
ايران را به نقض حقوقبش��ر متهم كردند و فشارهاي بينالمللي را
عليه ايران تشديد كردند و در هر مقطعي بهانهاي براي فشار به ملت

ايران تراشيدند و اكنون نيز به بهان ه واهي جنگ اقتصادي را تشديد
كردهاند .دهقان افزود :كساني كه نسخه عقبنشيني را ميپيچند،
بايد حقايق را بفهمند و بدانند كه نسخه عقبنشيني جواب نميدهد.
اگر عقبنشيني كنيم آنها فشارهاي امنيتي را ارتقا خواهند داد .عضو
هيات رييسه مجلس با بيان اينكه در عرصه جنگ اقتصادي راهي
جز مقاومت و مقاومت اقتصادي نداريم ،تاكيد كرد :در جنگ نظامي،
مقاومت نظامي به خانههاي مردم راه پيدا كرد و اكنون نيز اقتصاد
مقاومتي بايد به خان ه مردم كشيده شود ،در زمينه گراني مرغ بعضي
از مردم خودشان وقتي توطئه را ديدند تدبير كرده و مرغ را تحريم
كردند .همانط��ور كه يكي از مراجع عظام تقليد فرمودند كه مرغ
نميخوردند ،بعضي از مردم نيز با وجود اينكه در شرايط كنوني مرغ
در بازار موجود است مرغ نميخرند .گراني مرغ در حالي رخ داد كه
ما يكميليون و 700تن مرغ توليد ميكنيم اما در اثر غفلت دو ماهه
در واردات خ��وراك مرغ دچار اختالل در بازار ش��ديم كه اين ضعف
بهزودي برطرف خواهد شد .وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي مستلزم
مشاركت مردمي است ،در پاسخ به سوالي مبني بر راهكارهاي مقابله
با تهديدات اقتصادي خاطرنش��ان كرد :ب��راي مقابله با توطئههاي
دشمن در جنگ اقتصادي ،پيش��نهاد ميشود همانگونه كه ما در
جنگ نظامي قرارگاه تشكيل داده بوديم ،باید در جنگ اقتصادي نيز
يك قرارگاه اقتصادي متش��كل از افراد شجاع ،مدير و مدبر تشكيل
بدهيم .در جنگ نظامي ما با شجاعت ،سلحشوري ،تدبير و عقالنيت
به پيروزي رس��يديم بنابراين در جنگ اقتصادي نيز نيازمند قرارگاه
اقتصادي اصل��ي و فرعي براي مقابله با تهديدات هس��تيم .دهقان
خواستار برخورد جدي و قاطع دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي و
عامالن اخالل در امور اقتصادي كشور شد و اظهار داشت :وقتي مردم
فشار اقتصادي را تحمل ميكنند ،انتظار دارند با مفاسد اقتصادي از
جمله فساد مالي سههزارميلياردي با حداكثر قاطعيت برخورد شود
و اگر غير از اين باشد مردم تحمل نخواهند كرد كه همزمان با فشار
اقتصادي به جامعه ،برخي اموال بيتالمال را به يغما ببرند.

انتخابات بيطرفانهتر با ورود ساير قوا

قانون انتخابات بايد پاسخگوي ابهامات باشد

شرايط فعلي در شأن مردم ايران نيست

مه�ر :نماين��ده اصفه��ان در مجلس با بيان اينكه تش��كيل
كميسيون ملي انتخابات يكي از راهكارهايي است كه ميتوان
در اص�لاح قانون انتخابات بهكار گرفت ،گفت :با ورود س��اير
قوا روند برگزاري انتخابات بيطرفانهتر ميش��ود« .حميدرضا
فوالدگر» درباره بررسي قانون احزاب در مجلس پس از پايان
بررسيها در كميسيون ماده  10احزاب اظهار كرد :اصالحيه
قانون احزاب در مجلس هشتم در كميسيون شوراها و سياست
داخلي به تصويب رسيد و در نوبت تصويب در صحن علني مجلس بود كه به سرانجام نرسيد.
نماينده اصفهان در مجلس ادامه داد :قصد داريم با جمعآوري امضا از نمايندگان يك فوريت
طرح اصالح قانون انتخابات را به تصويب برسانيم تا با تصويب اين طرح در صحن علني مجلس
نهم حداقل اين قانون در انتخابات رياستجمهوري اجرا شود .عضو جامعه مهندسين درباره
اصالح قانون انتخابات گفت :مدتهاي زيادي اس��ت بحث ارايه اليحه جامع انتخابات مطرح
اس��ت كه تاكنون به مجلس ارايه نشده اس��ت و با توجه به كندي روند بررسي ،اين طرح به
انتخابات رياستجمهوري يازدهم هم نميرسد .وي با بيان اينكه طبق قانون اساسي ،شوراي
نگهبان تنها مرجع نظارت بر انتخابات است ،افزود :ميتوان مانند كشورهاي غربي كميسيون
ملي انتخابات براي اجراي انتخابات تشكيل داد .فوالدگر با تاكيد بر اينكه بايد هرچه سريعتر
طرح جامع انتخابات به مجلس شوراي اسالمي ارايه شود ،گفت :با اصالح قانون انتخابات نظارت
بيشتري بر دولت كه در واقع در انتخابات دخيل است صورت ميگيرد و انتخابات با ورود ساير
قوا بيطرفانهتر برگزار ميش��ود .محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تيرماه
سالجاري درباره تصويب سياستهاي كلي تغيير قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت
نظام گفته بود :حدود يكس��ال پيش يكسري سياستهاي كلي درباره انتخابات كشور اعم
از انتخابات مجلس و رياستجمهوري در حال بررسي بود ولي به دليل برخي از مشكالت از
دستور كار خارج شده و فعال زمان مشخصي براي بررسي مجدد اين طرح مطرح نشده است.

ايلن�ا :عضو جامعه روحانيت مبارز تاكيد كرد :تنها با گفتن
اينك��ه صالحيت فردي احراز نش��ده نميتوان كس��ي را رد
صالحي��ت كرد بلك��ه معتقدم تايي��د و رد صالحيتها بايد
قانونمند باش��د« .سيدرضا اكرمي» با اش��اره به تغيير قانون
انتخابات عنوان كرد :به طور طبيعي در آس��تانه هر انتخابات
بحثي درباره اصالح قانون انتخابات به وجود ميآيد .به هر حال
به موازات تغيير ابزار و امكانات تبليغاتي احساس ميشود كه
در شيوه تبليغات و حتي در تاييد يا رد صالحيتها نيز نياز به تغيير و بازنگري داريم .وي ادامه
داد :با اينكه پنج دوره نماينده مجلس شوراي اسالمي بودم ولي هيچگاه اين مساله براي من
حل نشد كه چرا صالحيت كسي كه در دوره هشتم نماينده مجلس بوده و سمت نايب رييسي
مجلس را نيز دارد ،تاييد نميشود يا حتي چرا فردي كه نماينده خبرگان رهبري است ،بايد رد
صالحيت شود و كسي پاسخ شفافي نسبت به اين سواالت نميدهد .اكرمي با تاكيد بر ضرورت
تغيير قانون انتخابات تصريح كرد :بايد بهگونهاي در قانون انتخابات بازنگري صورت گيرد تا
هم موافق قانون اساسي و هم مبتني بر نيازهاي روز جامعه باشد .ضمن اينكه بايد پاسخگوي
ابهامات و اشكاالت نيز باشد .نماينده اصولگراي مجلس هشتم تاكيد كرد :متاسفانه در كشور
ما هر فردي صرف داشتن مدرك كارشناسي ارشد ميتواند داوطلب نمايندگي مجلس شود.
بنابراين شاهد اين هستيم در حالي كه تنها نياز به  ۲۹۰نماينده داريم چيزي حدود ششهزار
نفر نامزد ميشوند در صورتي كه بايد شيوههايي در نظر گرفت تا رقابت به شكل صحيحتري
دنبال شود .وي افزود :پيشنهاد تشكيل كميسيون انتخابات مركب از دستگاههاي مختلف از
سال  ۸۷و توسط شوراي نگهبان براي بهبود روند برگزاري انتخابات مطرح شد كه البته بايد
ديد ايجاد اين نهاد تا چه حد با قانون اساسي مطابقت دارد .اگر عالوه بر نداشتن سوءپيشينه
و مدرك تحصيلي ،داوطلبان موظف به داشتن شرايط ديگري همچون آگاهي كامل از قانون
اساسي و ساير موارد باشند ،ورودي داوطلبان محدود ميشود.

ايس�نا :نماينده اردكان تصريح كرد :وضعيتي كه امروز
مردم ما مبتال به آن هس��تند متناسب با شان تاريخي و
ديني آنها نيست« .محمدرضا تابش» سپس عنوان كرد :ما
مردم فداكار و شايستهاي داريم .مردمي كه براي پيروزي
و تحقق انقالب اس�لامي و دفاع از آرمانها و ارزشهايي
كه براي دس��تيابي به آن قيام كرده بودند از جان و مال
خويش فروگذار نكردند ،در خور همه نوع خدمتي هستند
بهطوريكه فقط ش��أن و كرامت و تحقق خواس��تههاي آنها در زمره باالترين عبادات
اس��ت .وي با اس��تناد به گزارش مركز آمار و با ابراز تاس��ف گفت :آنگونه كه شايسته
مردم عزيزمان اس��ت نميتوانيم براي آنها كاري انجام دهيم .اين در حالي اس��ت كه
ش��عار جاودانه ما تحقق عدالت اس��ت و در منطق اسالم ،عدالت توام با معنويت معنا
پيدا ميكند .نماينده اردكان در آغاز ماه مبارك رمضان ،خود و س��اير مس��ووالن را به
انديشيدن در مسووليتهاي سترگي كه بر عهدهشان نهاده شده و انتظارات به حقي
كه مردم دارند ،فراخواند و گفت :همه مسووالن در مقابل گرفتاريهايي كه مردم با آنها
مواجهند مس��وولند ،فرافكني و تقصير را به گردن يكديگر انداختن از مشكالت مردم
نميكاهد .بايد با واقعبيني و خردگرايي از بار مشكالت مردم و كژرويها بكاهيم و از اين
سرمايه گرانسنگ انقالب اسالمي و مردم پاسداري كنيم .وي تاكيد كرد :ايستادگي و
مقاومت براي تحقق شعارهاي انقالب اسالمي هزينه دارد اما بايد با خردورزي و تدبير
و تعام��ل و هماهنگي ،هزينههاي كمتري را به مردم منتقل كنيم .نماينده اردكان در
پايان اهالي روستاي رباطپشتبادام را مردماني خونگرم و صبور توصيف كرد و به تشريح
بخشي از اقدامات انجام شده براي آباداني و رفاه مردم اين روستا پرداخت و از مسووالن
حاضر در جلسه خواست تا نسبت به رسيدگي به تنگناهاي موجود در اين روستا تالش
بيشتري مصروف دارند.

ن هزاران» كيهان
«يك حرف ازآ 

حسين شريعتمداري در بخشي از سرمقاله خود با عنوان

«يك حرف از آن هزاران» در كيهان نوشت* :در ماجراي عزل
وزي��ر اطالعات ك��ه اقدامي خطرناك بود ،حض��رت آقا با اقتدار
مثالزدن��ي از اين حركت جلوگيري فرمودند و تالش رياس��ت
محترم جمهوري كه متاس��فانه از پشتوانه بينش و آگاهي الزم
برخوردار نبود ،مان��ع از تاكيد رهبر معظم انقالب بر نظر دقيق
و كارشناس��انه خود ،نش��د و حتي خانهنش��يني 11روزه آقاي
احمدينژاد نيز نتوانست در پيشگيري حضرت آقا از آن انحراف
كمترين خللي ايجاد كند و * ...مجموعه همين انگارهشكنيهاي
ام��ام راحل(ره) و خلف حاضر او ،انقالبهاي اس�لامي منطقه و
اقتدار مثالزدني جمهوري اس�لامي ايران را در پي داشته است
كه ش��رح آن به درازا ميكشد و در پايان اين وجيزه به نكتهاي
از قول مركز استراتژيك آمريكن اينترپرايز كه روزنامه آمريكايي
«يو.اس.اي تودي» به آن پرداخته بود ،بسنده ميكنيم .آمريكن
اينترپرايز در گزارش خود مينويسد؛ «در ايران با يك ابرحريف
بهنام (آيتاهلل) خامنهاي روبهرو هستيم كه نقشه راه ما را م يداند
و در ميان مردم خود از اعتماد توأم با اعتقاد برخوردار است».

توضيحات فرمانده يگان «صابرين»
درباره شكلگيري نيروهاي ويژه سپاه

خبرآنالين به نقل از هفتهنامه پنجره نوش�ت:

«س��ردار مرتضي ميريان» فرمانده يگان وي��ژه صابرين درباره
چگونگي شكلگيري اين واحد گفت كه براي تشكيل «نيروي
ويژه» متون نيروي ويژه انگليس ترجمه شد* .وقتي قرار باشد
يك نيرو ويژه تش��كيل ش��ود آموزشهايش ه��م بايد خاص و
متناس��ب با تعريف نيرو باش��د .ما در طول دوره يكم و دوم از
 300مربي استفاده كرديم كه بخش زيادي از آنها بيرون از سپاه
بودند .در واقع تمام كش��ور را بس��يج كرده و پاي كار آورديم تا
امروز و با گذشت نزديك به 12سال از تشكيل صابرين ،مربيان
و متخصصان خودمان را داشته باشيم* .فراخوان داديم و شرط
اوليه هم اين بود كه داوطلبان نيروي رس��مي س��پاه باشند .دو
ويژگي الزم بود تا وارد مرحله بعدي ش��وند :اول داوطلب بودن
و دوم ش��هادتطلب بودن .اولين تستي كه گرفتيم اين بود كه
 54كيلومتر راهپيمايي مداوم و با تجهيزات داش��تيم كه چند
نفر ريزش كردند .صعودهاي باالي چهارهزارمتر 300 ،كيلومتر
جنگلن��وردي 500 ،كيلومتر كويرن��وردي و باالي  1200متر
صخرهن��وردي از ديگر آزمايشهاي ما ب��ود* .متون و اطالعات
مربوط به 11نيروي ويژه در دنيا ترجمه و مطالعه شد .بهخصوص
نيروي ويژه انگليس كه حدود  400س��ال قدمت دارد و تقريبا
پايه و الگوي همه نيروهاي ويژه در دنياس��ت(* .در نبرد اخير
شمالغرب كشور) تك تيراندازها نقش تاثيرگذاري داشتند و بايد
روي آنها حساب ويژهاي باز كرد .در جنگ تحميلي هم تلفاتي
كه دشمن با تكتيراندازهایش از ما ميگرفت با تانك نميگرفت.
در اين عمليات هم تكتيراندازها با تجارب و تجهيزات خوبي كه
داشتند تلفات بااليي از دشمن گرفتند.

يالثارات:

چرا مسووالن دولتي اينقدر
بر تشديد تحريمها تاكيد ميكنند؟

هفتهنام�ه يالثارات در مطلبي تحت عنوان مگر قرار

است تحريمها آسان ش�ود نوشت :مدتي است مسووالن
دولتي با تكرار اين موضوع كه تحريمهاي جديد ،سختترين
نوع تحريمها عليه ايران است تالش دارند به طور غيرمستقيم
بيتدبيريهاي صورت گرفت��ه در حوزه مديريت اقتصادي
كش��ور را توجيه كنند .اين اظهارنظر كه بيش��تر از س��وي
مقامات ارشد دولتي گفته ميشود در حالي بيان ميشود كه
اساسا گسترش تحريمها به يك امر بديهي و پذيرفته شده
در مراودات جمهوري اسالمي با دشمنان تبديل شده است.
نكته آن اس��ت كه همواره پس از آنكه فشارها و برنامههاي
دولتهاي غربي عليه ايران نتيجه نميدهد و ايران دس��ت
از آرمانها و اصول انقالبي خويش برنميدارد آنها برنامههاي
جديدتر و تحريمهاي ش��ديدتري را عليه كشورمان لحاظ
ميكنن��د به اين اميد كه به اهداف خود برس��ند .تحريمها
تازگي ندارد اما ناگفته نماند مسووالن دولتي بهتر ميدانند
ك��ه آنچه كه هماكنون به عنوان تحريم ايران از آن نام برده
ميشود بيشتر جنبه رواني و جنگ رواني عليه نظام مقدس
جمهوري اسالمي دارد تا آنكه بخواهد عملي باشد.

پیشنهاد خطیب جمعه مشهد
برای جایگزینهای مرغ

خبرآنالين نوش�ت :آيتاهلل سيداحمد علمالهدي در
خطبههاي نمازجمعه اين هفته كه در رواق امام خميني(ره)
حرم رضوي برگزار شد با بيان اينكه دولت ميكاييل ما نيست
كه رزق ما را بدهد گفته امكانات غذايي زندگي خودتان را
تهيه كنيد؛ بنا نيست زندگي شما هر جور كه قبال ميگذشته
االن هم همانطور باش��د .اگر مرغ در دس��ترس نيست آن
را با يك ماده پروتئيني ديگر جايگزين كنيد .مش��هديها
مگر اش��كنه پياز داغ را يادتان رفته و آن زندگي را فراموش
كردهايد؛ مگر قرار است برنامه همان باشد كه قبالبوده است.
جو را از افغانس��تان وارد كنيد و كارشناسان خوراك ابتكار
كنند و براي خوراك مرغ چاره ديگري بينديشند* .دشمن
ميخواهد به خاطر شكم ما را از پا درآورد* .مرغداران چرا
توكلتان از خدا قطع شده است؛ مگر به خدا معتقد نيستيد.
ش��ما خدا را باور كردهايد؛ خدا زنده اس��ت ،ما را ميبيند و
ما را در جبهه جنگ با دش��من خ��ودش ياري ميكند* .
از چيزي نميترس��يم زيرا رزقمان دس��ت خداست؛ مردم
و مس��ووالن بايد همدل ش��وند تا در اين جبهه دشمن را
شكست بدهيم .واقعيت اين است كه ما بر دشمن پيروزيم؛
دش��من را از مي��دان جنگي كه در خاك ما تش��كيل داده
بود عقب رانديم اما غرب در لبنان و س��وريه ميدان جنگ
تشكيل داده و جرات دخالت نظامي ندارد* .دشمن قدرت
اينك��ه يك گلوله به ما پرتاب كند ندارد .دش��من با توطئه
اقتص��ادي و تحريم ،ميدان جنگي را به ما تحميل ميكند
و بايد نش��ان دهيم همانطور كه در ميدان جنگ نظامي
دشمن را شكست داديم در اين عرصه هم مقاومت ميكنيم.
*طبق گفته رهبري بايد واقعيت را به مردم بگوييم .وضعيت
فعلي ما با دشمن يك وضعيت جنگي است و مسووالن نبايد
به روزمرهكاري بگذرانند* .روزي است كه بايد مسووالن با
چن��گ و دندان در مورد امني��ت ،غذا و آب مردم به ميدان
بيايند و طبق فرموده مقام معظم رهبري ساز و كار ما در اين
جنگ اقتصادي با دشمن ،اقتصاد مقاومتي است.

