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سیاست

چهارشنبه  5مهر 1391

سال دهم شماره 1636

تیتر
دس��تاوردهای وزارت اطالع��ات در کش��ف و
خنثیس��ازی تجهیزات معیوب و آلوده به منظور
خرابکاری صنعتی در حوزههای هس��تهای ،انرژی،
نف��ت ،دفاعی با حضور اصحاب رس��انه به نمایش
درآمد
رحیمی انتخاب نخس��توزیر جدید الجزایر را
تبریک گفت
سخنگوی رسمی ریاستجمهوری مصر اعالم
کرد که «محمد مرسی» در حاشیه اجالس مجمع
عمومی سازمان ملل در نیویورک با همتای ایرانی
خود دیدار میکند
عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش
و تحقیق��ات مجلس از تصوی��ب تقاضای تحقیق
و تفحص از دانش��گاه آزاد در کمیسیون متبوعش
خبر داد
قاضی مدیرخراس��انی از صدور حکم حبس ابد
برای تعدادی از متهم��ان پرونده اختالس از بیمه
ایران خبر داد

خبر

پیشنویس نهایی طرح اصالح قانون
انتخابات ریاستجمهوری آماده شد

فارس :عضو کمیس��یون امور ش��وراهای مجلس،
از نهای��ی ش��دن ط��رح اص�لاح قان��ون انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری در کمیس��یون متبوعش خبر داد
و گفت که این ط��رح امروز در صحن علنی مجلس،
اعالم وصول میشود .عیسی دارایی نماینده اندیمشک
و عضو کمیسیون امور ش��وراهای مجلس با اشاره به
جلسه عصر دیروز اعضای کمیسیون متبوعش ،اظهار
کرد :در این جلسه ،باز هم طرح موضوع اصالح قانون
انتخابات ریاس��تجمهوری ،مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .وی افزود :در این جلسه ،تقریبا  11بند قانون
انتخابات ریاستجمهوری ،بررس��ی و اصالح و طرح
اصالح قانون انتخابات ریاستجمهوری آماده شد .این
عضو کمیسیون امور شوراهای مجلس بر همین اساس
یادآور ش��د :این طرح امروز برای اعالم وصول ،تقدیم
هیاترییسه مجلس میشود.

اظهارات الریجانی
درباره ادعای نامه جعلی

ایلنا:رییس قوهمقننه گفت :هنوز نتیجه نامه اعتراضی
نمایندگان در رابطه با جعل نامه که از نمایندگان صورت
گرفته بود را ندادهایم .علی الریجانی در حاش��یه بازدید
از باغم��وزه دفاع مق��دس واقع در پارک حقانی با حضور
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی
ب��ر اینکه نامه اعتراض نمایندگان در هیاترییس��ه االن
در چه مرحلهای اس��ت گفت :هنوز در رابطه با اعتراض
نمایندگان ،نتیجهای اعالم نکردهایم .الزم به ذکر است که
رییس قوهمقننه بعدازظهر دیروز به همراه شهردار تهران
و جمعی از مسووالن شهرداری و سردار فضلی ،طالیی و
سرلشکر صفوی از تمامی غرفههای فاز دوم باغموزه دفاع
مقدس بازدید کرد.
معاون عملیات سپاه:

قدرت مقابله با دشمنان را
در خارج از مرزها ایجاد کردهایم

باش�گاه خبرنگاران جوان :معاون عملیات سپاه
پاسداران با بیان اینکه امروز در بعد نظامی در جایگاهی
هستیم که هیچ قدرت منطقهای و فرا منطقهای توان و
قدرت مقابله با ما را ندارد ،افزود :شرایط خوبی در سپاه
و ارتش ایجاد ش��ده و ما قدرت مقابله با دشمنان را
در خارج از گستره مرزها ایجاد کردهایم .سردارمهدی
ربانی معاون عملیات سپاه پاسداران در تجمع بزرگ
فداییان محمدرسولاهلل(ص) که صبح دیروز در محل
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد ،با بیان
اینکه امروز در بعد نظامی در جایگاهی هس��تیم که
هیچ قدرت منطقهای و فرامنطق��های توان و قدرت
مقابله با ما را ندارد ،افزود :ش��رایط خوبی در س��پاه و
ارتش ایجاد ش��ده و ما قدرت مقابله با دشمنان را در
خارج از گستره مرزها ایجاد کردهایم .معاون عملیات
س��پاه پاسداران ،در ادامه با یادآوری برگزاری اجالس
غیرمتعهدها در اولین دوره ،در شهر بغداد گفت :همه
دنیا ت�لاش کردند که این اج�لاس در بغداد برگزار
ش��ود و در آن ایران را بهعنوان یک محکوم در جنگ
معرفی کنند ولی در آن ش��رایط تحریم ،ما تصمیم
گرفتیم این اجالس برگزار نش��ود و گرامی میداریم
یاد ش��هید عباس دوران را که ب��ا دالورمردی ،اجازه
برگزاری اجالس را نداد و اس��تکبار مجبور شد محل
اجالس را تغییر دهد .س��ردار ربان��ی اضافه کرد :در
شرایط امروز و در زمان برگزاری اجالس غیرمتعهدها
در تهران ،اینبار همه دش��منان دست به دست هم
دادند تا اجالس برگزار نشود .وی تصریح کرد :دشمن
پیش از برگزاری اجالس غیرمتعهدها در تهران تالش
میکرد تا شرایط انفجار و ناامنی را در تهران به وجود
آورد ،ولی به لطف خدا همه کسانی که به دنبال ایجاد
این ناامنی بودند ،دستگیر شدند .معاون عملیات سپاه
پاسداران با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در ایجاد
شرایط ناامنی در تهران با تهدید سران کشورهای نم،
به دنبال جلوگیری از حض��ور آنها در اجالس تهران
بود ،گفت :آنها در این راه هم ناموفق بودند و سرانجام
به جنگ روانی از طریق ش��بکههای ماهوارهای روی
آوردند و گفتند که اسراییل میخواهد به ایران حمله
کند .سردار ربانی اذعان کرد :اجالس تهران در امنیت
کامل برگزار ش��د و این نشانه اقتدار ما است و ما هر
تصمیمی که بگیریم آن را عملی میکنیم.

مهم نيست
صفحه
دوم

محسن رضایی:

آقای هاشمی سال  64فهمید بار اصلی جنگ بر دوش سپاه است
فارس :محس��ن رضایی ،فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت :حتی
آقای هاش��می تا زمان عملیات قادر در سال  ۶۴تازه متوجه شده بود که بار اصلی
جنگ بر دوش سپاه است و نه ارتش .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر
این سوال که آیا شما بهعنوان فرمانده سپاه شخصا احساس میکردید که جنگی رخ
خواهد داد ،اظهار کرد :من تقریبا از فروردین سال  1359احتمال جنگ را میدادم؛
یعنی ششماه قبل از اینکه جنگ آغاز شود .اما روشن نبود که این جنگ از سوی
چه کس��ی خواهد بود .البته اینکه بگویم روش��ن نبود حرف درستی نیست ،بلکه
بهتر اس��ت بگویم قطعی نبود و به احتمال قوی عراق را بهعنوان آغازکننده جنگ
میدیدیم .رضایی در برابر این پرسش که شبهههایی مطرح است که با دیپلماسی
فعال میتوانستیم کاری کنیم که جنگ آغاز نشود ،توضیح داد :جنگ در راستای
یک سری اقدامات علیه انقالب شکل گرفت که اکثر این اقدامات ریشهای در عراق
داشتند .کودتاچیان با عراقیها هماهنگ بودند .صدام حسین وقتی حسن البکر را
کنار زد به دنبال بس��ط قدرت خود بود .چطور ایران میتوانست با کسی که صرفا
دنبال قدرتطلبی است ،نزدیک شود و دیپلماسیاش موثر باشد .این را باید در نظر
داش��ت که اتفاقا در آن روزها ،شرایط خوبی هم برای تعامالت دیپلماتیک با عراق
وجود داشت .اما شخص بنیصدر به دلیل اینکه به اروپاییها تمایل داشت بهخصوص
فرانس��ه و حزب بعث عراق هم رابطه بسیار نزدیکی با فرانسه داشت ،حدود هفت،
هشت ماهی که بنیصدر رییسجمهور بود تا قبل از شروع جنگ ،برای او فرصت
خوبی بود که تعاملی با عراق داشته باشد .ولی به نظر من اگر همین نقطهقوتها هم
فعال میشد ،باز جنگ رخ میداد .این جنگ به عقیده من اجتنابناپذیر بود .رضایی
در برابر این س��وال که چرا از طریق دیپلماسی ،شوروی را فعال نکردید که جلوی
ع��راق را بگیرد؟ توضیح داد :دلیلش این ب��ود که صدام راه غرب را در پیش گرفته
بود و به غرب نزدیک میش��د و از شوروی کمکم فاصله میگرفت .بعد هم دیدیم
ش�رق :پرونده مذاکرات هس��تهای ایران نه پیش��رفت بلکه
عقبگرد کرد؛ حاصل چهار ماه توقف این مذاکرات بازگشت
به خانه اول شد؛ «تعلیق» در برابر «تعلیق» قرار است دوباره
سکه رایج مذاکرات شود؛ سکهای که ضربکننده آن اینبار
غرب نیس��ت .جمهوری اس�لامی ایران بهطور «مشروط»
با درخواس��ت گروه  5+1برای تعلیق غنیس��ازی 20درصد
اورانیوم موافقت کرد؛ البته نه در جریان س��هگانه مذاکرات
«استانبول»« ،بغداد» و «مسکو» بلکه در مذاکرات دو جانبه
«جلیلی» و «اشتون» .شرط تهران برای تعلیق این مقیاس
از غنیس��ازی هم همان شرط سابق است« :تعلیق و توقف
تحریمها علیه جمهوری اس�لامی ایران».به گفته علیاصغر
سلطانیه ،نماینده دایم ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
سعید جلیلی ،دبیر شورایعالی امنیت ملی و مذاکرهکننده
جمهوری اس�لامی ایران در دیدار خصوصی خود با کاترین
اش��تون مس��وول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا که هفته
گذشته در استانبول برگزار شد ،موافقت جمهوری اسالمی
ایران با «تعلیق» غنیس��ازی اورانی��وم 20درصد در صورت
تعلیق تحریمها را اعالم کرد« .تعلیق» غنیسازی 20درصد
اورانیوم بخشی از درخواست گروه  5+1از جمهوری اسالمی
ایران اس��ت که در مذاکرات پیشین بارها بر آن تاکید شده
است .خروج اورانیومهای غنیشده باالتر از پنجدرصد به خارج
از کشور و تعطیلی سایت فردو از دیگر پیشنهادهای این گروه
بود که در قالب بس��ته پیش��نهادی به هیات مذاکرهکننده
جمهوری اس�لامی ایران در دو نشست «بغداد» و «مسکو»
ارایه شد .با این حال در هر دو این نشستها این درخواست
با پاس��خ واحد و مش��خص «نه» روبهرو شد .در همین حال
هیات مذاکرهکننده جمهوری اسالمی ایران در مقابل بسته
پیشنهادی گروه  ،5+1بسته پیشنهادیای را ارایه کرد که در
آن به صراحت با درخواستهای این گروه مخالفت شد و نشان
داد که تهران هیچ تصمیمی برای دست کشیدن از غنیسازی
20درصد اورانیوم ندارد .در این بس��ته خواستههای غرب از

که قبل از جنگ برژینسکی به عراق آمد و با آنها به توافق رسید .این فرمانده جنگ
درباره نقش س��پاه در جنگ گفت :خودیها همیشه از محرومیتها و کملطفیها
در حق سپاه شکایت میکردند اما حداکثر آمال آنها این بود که این بچهها مظلوم
نباشند .صحبتهایی از شهید رجایی را در جریان دیدارش از جبهه ،شهید حسن
باقری یادداش��ت کرده است .ببینید ایشان چهطور درباره قابلیتهای سپاه در آن
مقطع صحبت میکند .حتی کسانی مثل احمد کاظمی و حسین خرازی هم فکر
نمیکردند سپاه در جنگ به این همه پیشرفت دست پیدا کند .حداکثر شکایتشان
این بود که چرا بنیصدر ظلم میکند ،چرا مهمات الزم را به اینها نمیدهد تا حداقل
آنها هم بتوانند یک گوش��ه کار جنگ را بگیرن��د .ولی به هیچوجه باور نمیکردند
سپاهی درست کنند که باالتر از ارتشی بشود که  60 ،50سال روی آن کار شده بود.
من برای درک بیشتر شما از این ماجرا ،به نکته بسیار مهمتری اشاره میکنم .حتی
آقای هاش��می تا زمان عملیات قادر در سال  64تازه متوجه شده بود که بار اصلی

جنگ بر دوش سپاه است نه ارتش .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه
چرا بعد از فتح خرمش��هر جنگ ادامه پیدا کرد ،توضیح داد :اول اینکه بعد از فتح
خرمشهر ،هیچ پیشنهاد صلحی به ایران داده نشد .فقط میگفتند آتشبس .در حالی
که آتشبس نتیجهای جز این نداشت که صدام فرصتی داشته باشد برای آماده شدن
برای ادامه جنگ .در همه دنیا مفهوم آتشبس و صلح ،سه مفهوم مجزا از هم دارد و
هر کدام هم پیامدهایی دارند .ما نمیتوانستیم پیشنهاد آتشبس را قبول کنیم .چون
همانطور که گفتم فرصتی بود برای صدام .اما هیچ صلحی پیشنهاد نشده بود که
ایران رد کرده باشد .مساله دیگر آن است که آتشبس باید در شرایط متوازن انجام
شود تا قابلقبول شود نه اینکه طرف شما روی قله باشد و شما در دامنه .آتشبس
در این جا به نفع کسی است که روی قله است و آن زمان عراق در قله بود .اما اگر
هر دو طرف در قله باشند ،حالت توازن برقرار است و حتی اگر نیت سیاسی باشد ،در
عرصه نظامی قابلقبول است .اما این آتشبس از نظر نظامی هم قابلقبول نبود .این
در حالی بود که عراق در چندمتری خرمشهر بود و میتوانست با اسلحه انفرادی و
خمپاره شصت ،بچهها را در شهر بزند اما ما برای هدف قرار دادن نزدیکترین شهر
یعنی بصره که حدود  20کیلومتر فاصله داشت باید موشک با برد  25کیلومتر شلیک
میکردی��م و این عدمتوازن به نفع عراق بود .دلی��ل دیگر این بود که حداقل هزار
کیلومترمربع از سرزمینهای ما در دست عراق بود که نقاط استراتژیک و حساسی
هم بود .نفتشهر با آن میزان چاههای نفت ،در اشغال بود .ارتفاعات قصرشیرین در
دست دشمن بود .ارتفاعات مهمی در تصرف دشمن بود که تا کیلومترها دشتهای
مقابل��ش را در دید و تیررس قرار م��یداد .اتفاقا صدام از همان روزهای آغاز جنگ
میگفت آتشبس میخواهیم .چون آتشبس در آن مرحله یعنی زمینهایی که آنها
تصرف کرده بودند ،همچنان دستشان باقی میماند و یک موضع برتر در مذاکرات
سیاسی دست آنها بود.

سلطانیه از پیشنهاد ایران به غرب خبر داد

«تعلیق» در برابر حذف «تحریم»

ایران تاکید دارد که غنیسازی اورانیوم در مقیاس 20درصد
برنامه اتمی جمهوری اس�لامی نقد شده است .در این بسته
را با هدف به کارگیری در رآکتور تحقیقاتی تهران برای تامین
درباره درخواست غرب برای متوقف کردن تمام فعالیتها در
پ و درمان بیماران س��رطانی در دستور کار قرار داده
ایزوتو 
فردو آمده است« :در فردو فعالیتهای دیگری جریان دارد که
است .بر این اساس اعالم مخالفت صریح جمهوری اسالمی
مربوط به غنیسازی 20درصد نیست ».به این ترتیب بسته
ایران با درخواس��تهای گروه  5+1و تاکید و پافش��اری این
شدن سایت فردو را منتفی اعالم کرده است.از سوی دیگر در
گروه بر تحقق درخواستهایش عمال مذاکرات را به بنبست
حالی که غرب خواستار خروج تمام حجم اورانیوم 20درصد
کش��ید .هرچند جمهوری اس�لامی ایران به طور رسمی و
غنیشده از ایران شده ،پاور پوینت دبیر شورای عالی امنیت
مکتوب بر پایه بس��ته پیش��نهادی ارایهش��ده با درخواست
ملی جمهوری اس�لامی در مذاکرات «مسکو» تاکید داشت
گ��روه  5+1مخالفت ک��رده بود اما در
بر اینکه« :ارتباط��ی بین انتقال مواد
اظهارنظرهای غیررسمی ،تعلیق این
خام 20درصدی به خارج از کش��ور و
سعید جلیلی ،دبیر شورایعالی
غنیس��ازی وجود ندارد ،چراکه قرار امنیت ملی و مذاکرهکننده جمهوری مقیاس از غنیس��ازی را قابل مذاکره
اس��ت مواد خ��ام مورد نظ��ر در آنجا اسالمی ایران در دیدار خصوصی خود دانست .پیششرط مذاکره برای تعلیق
غنیس��ازی 20درصد ه��م تعلیق و
تحتنظارت آژانس باش��د که این امر
با کاترین اشتون مسوول سیاست
در همین ای��ران رعایت میش��ود ».خارجی اتحادیه اروپا که هفته گذشته توقف تحریمها اعالم شد .در آن زمان
در استانبول برگزار شد ،موافقت
نیز برخ��ی دیپلماتهای غربی از این
علیاصغر سلطانیه هم ،روز دوشنبه،
جمهوری اسالمی ایران با «تعلیق»
پیشنهاد و ورود به مذاکره برای تعلیق
در گفتوگو با خبرگزاری «اینترپرس
غنیسازی اورانیوم 20درصد در
غنیسازی 20درصد در ایران استقبال
سرویس» موضع پیشین ایران درباره
صورت تعلیق تحریمها را اعالم کرد
کردند .زمانی که این پیشنهاد مطرح
درخواس��ت تعطیل��ی ف��ردو را مورد
ش��د هنوز تحریمهای نفتی اتحادیه
تاکی��د ق��رار داد و گفت «غیرممکن
اروپا علیه ایران اعمال نشده بود .غرب که با بحران اقتصادی
اس��ت که ما انتظارات آنه��ا را برای تعطیلی فردو بپذیریم».
دستوپنجه نرم میکرد هم به دنبال راهحلی بود که از تبعات
براساس بسته پیشنهادی ارایهشده جمهوری اسالمی ایران
تحریم نفت ایران دور ش��ود .از این رو این گمانهزنی مطرح
در مس��کو ،در مقابل درخواست توقف غنیسازی اورانیوم با
ش��ده بود که احتمال دارد در صورت جدی شدن مذاکرات
مقیاس 20درصد این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که« :با
در اینباره ش��روط دو طرف محقق شود .اما با وجود سه دور
فراهم آوردن سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران ،توجیهی
مذاکره در «استانبول»« ،بغداد» و «مسکو» باب گفتوگو در
برای تولید بیشتر مواد 20درصد نیست ».جمهوری اسالمی

اینباره باز نشد و از یازدهم تیرماه تحریمهای نفتی اتحادیه
اروپا و آمریکا علیه ایران اعمال شد .حال پس از گذشت چهار
ماه ،بار دیگر پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران روی میز گروه
 5+1قرار گرفته اس��ت؛ این بار نه غیررس��می بلکه رسمی.
نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اعالم خبر
پیشنهاد سعید جلیلی به کاترین اشتون در مذاکرات هفته
گذشته در استانبول گفت :ما آمادهایم غنیسازی 20درصدی
را تعلیق کنیم ،مشروط بر اینکه یک گام متقابل سازگار با آن
را مش��اهده کنیم ».وی گفت :اگر ما این کار را انجام دهیم،
نباید تحریمها وجود داشته باشد .پس از مذاکرات دوجانبه
هفته گذش��ته کاترین اش��تون ،مس��وول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و مذاکرهکننده ارشد هستهای گروه  5+1و سعید
جلیلی ،دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی و مذاکرهکننده ارشد
هستهای جمهوری اسالمی ایران در استانبول ،مقرر شد که
نمایندگان کشورهای عضو گروه  5+1یعنی آمریکا ،بریتانیا،
فرانسه ،آلمان ،چین و روسیه فردا در حاشیه مجمع عمومی
س��ازمان ملل متحد نشس��تی برگزار کنند تا پیشنهادهای
ارایهشده از سوی جمهوری اسالمی ایران را مورد بررسی قرار
دهند .نتایج این جلس��ات و اعالم موافقت حداقلی حاضران
با پیشنهادهای ارایهشده از س��وی جمهوری اسالمی ایران
میتواند زمینهساز ازسرگیری دوباره گفتوگوهای هستهای
ش��ود .در همین حال اعضای اروپایی گ��روه ( 5+1بریتانیا،
فرانسه و آلمان) نیز این هفته طی نامهای از کاترین اشتون،
مسوول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا درخواست کردند تا
دور تازهای از تحریمها علیه جمهوری اس�لامی ایران اعمال
کنند .این س��ه کشور در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا
در«پافوس» قبرس اواسط شهریورماه سالجاری پیشنویس
طرح اعمال تحریمها علیه جمهوری اس�لامی ایران را ارایه
کردند .پیشنهاد اعمال تحریمهای تازه اتحادیه اروپا قرار است
 24مهر در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا مورد بررسی
قرار گیرد.

تحلیل والیتی از اوضاع سوریه

ارزیابی نبی حبیبی از تهدیدات اسراییل

سردار سالمی :آغازکننده جنگ نیستیم

ایرنا :مش��اور رهبر معظم انقالب اس�لامی در
ام��ور بینالملل گفت :هیچ دولت مس��لمان،
غیرمس��لمان ،عربی و غیرعربی حق ندارد به
بهانه حمایت از مردم سوریه ،در امور این کشور
دخالت کند و این حقی شناخته شده در روابط
بینالملل است .علیاکبر والیتی دیروز پس از
دیدار با هیات پارلمانی س��وری که به تهران س��فر کرده است ،اظهار
کرد :معتقدم دولت و ملت س��وریه در طول یک و نیم س��ال گذشته
در معرض آزمایش��ی مهم قرار گرفتهاند و خوش��بختانه با همت مردم
سوریه ،توطئهها علیه این کشور به نتیجه نرسیده است .دبیرکل مجمع
جهانی بیداری اسالمی با ارایه تحلیلی از روند وقایع صورت گرفته در
طول ماههای گذش��ته در س��وریه تصریح کرد :بحران سوریه واکنشی
از س��وی مجموعه کشورهای غربی به س��رکردگی آمریکا و با کمک
صهیونیس��تها ،مرتجعین عرب و تع��دادی از گروههای ناآگاه در این
کش��ور بود؛ این گروههای ناآگاه سوریه جزو هیچیک از مجموعه فوق
نبودند بلکه در یک اشتباه محاسباتی در اتحاد ضد سوریه شرکت کرده
بودند .والیتی با بیان اینکه به مرور ش��اهد دور شدن گروههای سوری
از آمریکا ،صهیونیس��ت و ارتجاع عرب در منطقه علیه سوریه هستیم،
افزود :در گفتوگوهایی که با گروههای مختلف سوری داشتیم ،به این
نتیجه رسیدهایم که آنها نمیخواهند علیه سوریه با مخالفان خارجی
آن متحد شوند .وی در ادامه درباره همزمانی بیداری اسالمی در منطقه
و آغاز بحران در سوریه گفت :این اتفاقا یکی از دالیل ناخرسندی آنها
از حوادث بیداری اسالمی در خاورمیانه ،شمال آفریقا و بهعالوه ناکامی
آنها در عراق است زیرا میخواستند برای زمانی طوالنی در عراق حضور
داش��ته باشند .مشاور رهبر معظم انقالب اسالمی در امور بینالملل با
بیان اینکه مجموعه مخالفان س��وریه احتم��ال میدادند با بهرهگیری
از وضعی��ت موجود در این کش��ور میتوانند ظ��رف چند هفته دولت
«بش��ار اسد» را ساقط کنند ،افزود :آنها فکر میکردند میتوانند فردی
را که به رژیم صهیونیس��تی ،غرب و کش��ورهای مرتجع عرب نزدیک
اس��ت در سوریه روی کار آورند .مشاور رهبر معظم انقالب اسالمی در
امور بینالملل درباره مطالبات مردمی در سوریه افزود :ما از اصالحات
آغاز ش��ده توسط آقای بشار اسد حمایت میکنیم و امیدواریم که این
اصالحات همچنان ادامه پیدا کند و مردم سوریه باید خود درباره تعیین
سرنوشتشان تصمیمگیری کنند.

ش�رق :محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه
اس�لامی با اش��اره به اوجگیری بیداری اسالمی
در منطق��ه و جه��ان گف��ت :ش��عار لبی��ک یا
رسولاهلل(ص) در جهان اسالم به حق طنینافکن
شده است .به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه
اس�لامی ،حبیبی در ادامه با اشاره به هفته دفاع
مقدس تهدیدهای نظامی صهیونیستها علیه ایران را ،توخالی توصیف کرد
و گفت :توان رزمی ،پیشرفت فوقالعاده صنایع نظامی ،روحیه جمعی ملت
ما و نیروهای مسلح در یک حالت آمادهباش ،برای هرگونه تهدیدی هستند.
اگر صهیونیستها حماقت کنند برای آنها جهنمی خواهیم ساخت که از
روی زمین محو شوند .رزمندگان بسیجی ما ،در انتظار روزی هستند که
سینه به سینه صهیونیستها ظاهر شوند و انتقام خون شهدای فلسطین
در قانا و دیر یاس��ین و شهدای جنگ 33روزه و 22روزه را بگیرند .وی در
بخش دیگری از سخنان خود در مورد راهاندازی مرکز مبادالت ارزی بیان
کرد :حجم عظیمی از منابع ارزی در دست شرکت ملی نفت ،صادرکنندگان
محصوالت پتروش��یمی و نیز صندوق توسعه ملی است ،امیدواریم با ورود
چنین حجم عظیمی از ارز ،به بازار مبادالت ارزی قیمت ارز در جایگاه واقعی
نشانده شود .وی افزود :قیمت ارز باید در داخل تعیین شود ،نباید عدهای در
خارج از مرزهای کشور قیمت خود را به ما تحمیل کنند .ذخایر طال و ارز
کشور ذخایر قابل اطمینانی است ،در صورت لزوم ،این ذخایر هم باید به کار
گرفته شود تا ارزش پول ملی حفظ شود .ما برای دولت در این مورد آرزوی
موفقیت داریم .البته شرط این موفقیت اعمال نظرات کارشناسی و مدیریت
توانمند است .حبیبی در بخش دیگری از این گفتوگو در مورد دستگیری
فائزه هاشمی و احضار مهدی هاشمی به دادگاه اظهار کرد :عدالت قضایی
حکم میکند هرکس مرتکب جرمی ش��ده ،حکم دادگاه درمورد او اجرا و
اگر در مرحله اتهام اس��ت به اتهامات او رس��یدگی شود .حبیبی در پایان،
درمورد مجمع عمومی حزب موتلفه اس�لامی اظهار کرد :دهمین مجمع
عمومی حزب موتلفه اس�لامی انش��اءاهلل از  13مهر جاری برگزار خواهد
شد .در این نشس��ت مروری بر عملکرد سه ساله حزب وچشمانداز آینده
خواهیم داشت .وی افزود :مجمع عمومی ،اعضای شورای مرکزی جدید و
نیز خطمشی آینده سه ساله حزب را تعیین خواهد کرد .تداوم پویشی که
حزب موتلفه اسالمی از حدود ده سال قبل در موضوع جوانگرایی و ارتقای
سطح حضور بانوان و سایر امور شروع کرده است ،در مجمع دهم نیز مورد
تاکید قرار خواهد گرفت.

ایلنا :جانش��ین فرمان��ده کل س��پاه گفت :اگر
صهیونیس��تها در عالم واقعیت و در ذهن خود
واقعا تصویری را از جنگ داش��ته باش��ند ،یک
فرصت تاریخی برای محو کاملشان از جغرافیای
سیاس��ی جهان در اختیار انقالب اسالمی ایران
قرار خواهند داد .ما آغازکننده جنگ نیستیم اما
قطعا پایاندهنده آن هستیم .س��ردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی در
گفتوگویی با شبکه یک سیما به مناسبت هفته دفاع مقدس ،اظهار کرد:
یک مفهوم دفاعی عمیق و ژرف نزد ما وجود دارد و آن اینکه دکترینهای
ما در س��طح راهبردی دفاعی هستند؛ یعنی ما آغازکننده و شروعکننده
جنگ نیس��تیم اما استراتژیها و تاکتیکهای ما همه تهاجمی هستند؛
یعنی ما ابتدا آغازکننده هیچ جنگی نیستیم اما اگر کسی جنگ را شروع
کرد ما آفند پیوس��ته خواهیم بود یعنی سراسر ،حمله خواهیم کرد و در
عملیات آفندی هرگز متوقف نخواهیم ش��د .تمام سازهها و ساختارهای
ما براس��اس تهاجمات انبوه و پیوسته به نیروهای نظامی و منافع حیاتی
قدرتی است که بخواهد جنگی علیه ما آغاز کند ،بنابراین در آغاز جنگ
پیشدس��تانه عمل نمیکنیم .آغاز جنگ با دش��من است اما پایان آن با
ماست .این را تاریخ دفاع مقدس ما نشان داده است .ما قابلیت جنگهای
طوالنی مدت را داریم .جانش��ین فرمانده س��پاه همچنی��ن در برابر خبر
احتمال حمله رژیم صهیونیس��تی به ایران توضیح داد :ما واقعا براس��اس
یک نبرد موف��ق و پیروزمند ،علیه این ائتالف جهانی با محوریت آمریکا
برنامهریزیهای دفاعی را انجام دادیم و س��ازههای قدرت ما برای چنین
شرایطی آماده است بنابراین وقتی ما در مقیاسی بزرگ ،نبرد با یک قدرت
بزرگ جهانی را طراحی میکنیم ،به صورت طبیعی در مقابل قدرتهای
بسیار کوچک توانمندیهای ما به شکل ویرانگر و منهدمکنندهای پاسخگو
خواهد بود .ما از مرز نگرانی در مورد تهدید رژیم صهیونیستی عبور کردیم.
وی ادامه داد :اگر صهیونیستها در عالم واقعیت و در ذهن خود واقعا چنین
تصویری را از جنگ داش��ته باشند ،یک فرصت تاریخی در اختیار انقالب
اسالمی ایران قرار خواهند داد برای محو کاملشان از جغرافیای سیاسی
جهان .من عرض کردم ما آغازکننده جنگ نیستیم اما قطعا پایاندهنده
آن هس��تیم .این عمل باعث خواهد ش��د که ما آرمانهایمان را به سمت
عملیاتی شدن منتقل کنیم تا ظرفیتهای همه جهان اسالم فعال شود.
صهیونیستها عالوه بر سناریوهای قبلی باید منتظر حرکتهای سنگینی
در زمین باشند.

پاسخ دبیرکل «کنفرانس اسالمی»
در مورد فیلم موهن

اکملالدی��ن احس��اناوغلو ،دبی��رکل س��ازمان
همکاریهای اس�لامی در پاس��خ به نامه سید محمد
خاتمی ،رییس بنیاد گفتوگوی تمدنها درخصوص
انتشار فیلمی موهن درباره پیامبر عظیمالشأن اسالم،
ارتکاب اینگونه جنایات و مصونیت از مجازات به دلیل
فقدان ابزار بینالمللی برای مجازات عامالن آن را یکی
از دغدغهه��ای اصلی و مح��ور تالشهای بینالمللی
س��ازمان برش��مرد و اظهار امیدواری کرد ،در نشست
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد بتوانیم یک سند
الزامآور برای جلوگیری از توهین به مقدس��ات اقوام و
ادیان به تصویب برسانیم .سید محمد خاتمی به دنبال
انتشار فیلمی موهن درباره پیامبر عظیمالشأن اسالم در
نامهای به اکملالدین احساناوغلو ضمن محکوم کردن
انتش��ار این فیلم موهن و هرگونه توهین به مقدسات
ادیان و اقوام مختلف ،از دبیرکل سازمان همکاریهای
اس�لامی درخواس��ت کرده بود تا برای دفاع از تمامی
ارزشها و مقدس��ات دینی و مقابل��ه با افراطیگری و
خشونت ،فعاالنه وارد عمل شود و با همراهی و همکاری
نهادهای موثر بینالمللی ،همه دولتها از جمله دولت
آمریکا را به اقدام عملی برای خش��کاندن ریش��هها و
جلوگیری از گسترش منازعات هویتی ،قومی و دینی و
برخورد قاطع با مسببان این فاجعه مکلف کند.

رسالت :بازداشت مهدی و فائزه هاشمی
باعث همدلی سبزها میشود

رس�الت نوش�ت :در پی بازداشت همزمان مهدی
و فائزه هاشمی موجی از مظلومنماییهای فتنهگرانه
در برخی از رس��انهها و سایتهای جنبش سبز به راه
افتاده است .این مظلومنماییها آنقدر حرفهای صورت
میپذیرد که گویا از پیش برای آن برنامهریزی ش��ده
اس��ت .طی چند روز گذشته اخبار بازداشت فرزندان
آیتاهلل هاشمی تیتر یک اغلب رسانههای ضد انقالب
بوده اس��ت . ...این بازداش��تهای همزم��ان میتواند
موج��ب کاهش ب��ار منفی افکار عمومی در آس��تانه
انتخابات سال  92شود بنابراین رسانههای جریان سبز
نهایت بهرهب��رداری را از آن انجام میدهند تا بتوانند
با فروکاستن این بار منفی امکان مانور بیشتری برای
فعالی��ت در ماههای آتی پیدا کنن��د .هدف دیگر این
رسانه القای این مهم است که هزینههای فتنه فقط بر
دوش پیادهنظام این جریان که در کف خیابانها ظاهر
شدند ،نیست بلکه فرزندان عالیترین مقامات کشور
نیز در این هزینهها ش��ریک هستند که این موضوع
ضمن ایجاد همدلی میتواند مجددا در بسیج نیروهای
سرخورده سبز موثر باشد.

مهدی هاشمی و فرزندان
آیات محمدیگیالنی و مشکینی

 حس�ین ش�ریعتمداری در س�رمقاله کیه�ان ب�ا

عنوان«آن س�وی این هیاهو!» نوشت :تنها تفاوت آقای
مهدی هاش��می با س��ایر مجرمان فراری آن است که
ایش��ان فرزند یکی از مس��ووالن عالیرتبه نظام یعنی
حضرت آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی است ...دستگیری
خانم فائزه هاشمی نیز براساس و با استناد به یک روال
قضایی روشن و خالی از ابهام صورت گرفته است .ایشان
به جرم اثباتشده اخالل در امنیت کشور ،محاکمه و به
ششماه زندان محکوم شده است .آیا از نظر غوغاساالران،
خانم فائزه هاش��می تنها به این علت که فرزند آیتاهلل
هاشمیرفس��نجانی است باید از محاکمه و مجازات در
امان باشد؟! میگویند این اقدام دستگاه قضایی با هدف
تضعیف و تخریب شخصیت آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
صورت پذیرفته اس��ت! ک��ه در اینب��اره باید گفت آیا
دستگیری فرزند حضرت آیتاهلل محمدیگیالنی که از
قضا با دخالت خود ایشان صورت پذیرفت و اعدام وی را
در پی داشت ،اقدامی علیه شخصیت آن بزرگوار بود؟ یا
دستگیری فرزند مرحوم آیتاهلل مشکینی یا دستگیری
منج��ر به اع��دام فرزند حجتاالس�لام والمس��لمین
حسنی -از پیشگامان شجاع و برجسته انقالب اسالمی-
دستگیری و زندانی شدن فرزند حضرت آیتاهلل خزعلی
و ...که در تمامی این نمونهها استقبال آن بزرگواران عزیز
را نیز در پی داش��ت ،با هدف تضعی��ف و تخریب آنان
صورت پذیرفته بود؟! و آیا این اقدامات به جایگاه رفیع و
بلندمرتبه آنان ،کمترین آسیب و خدشهای وارد کرد؟!
این عزیزان بزرگوار کماکان در شمار اسوههای بلندمرتبه
و مردان خداجوی انقالب به شمار میآیند و برای ملت و
انقالب و نظام افتخارآفرین بوده و هستند.

دور جدید احضار و دستگیری
اخاللگران ارزی

مه�ر خبر داد :پرونده جدید ارزی تشکیلشده در
بازپرسی مجتمع ویژه مفاس��د اقتصادی و دادسرای
ش��هید مقدس (اوی��ن) این روزها و هفتهها ش��اهد
رفتوآمد و احضار و بازداشت برخی از اخاللگران ارزی
است .در همین حال ،احتمال احضار برخی مسووالن
نظارتی بانک مرکزی برای بررسی جزییات بیشتر این
پرونده وجود دارد.

ت الحسین (ع)»
هفتهنامه «یالثارا 
به دک ه بازگشت

ف�ارس نوش�ت :رواب��ط عموم��ی هفتهنام��ه
یالثاراتالحسین (ع) در اطالعیهای اعالم کرد با توجه
به برطرف شدن بخشی از مشکالت چاپی از این پس
(امروز چهارشنبه) هفتهنامه یالثاراتالحسین (ع) در
تیراژ محدود و با قیمت  500تومان به صورت هفتگی
و در روزهای چهارشنبه منتشر خواهد شد.

