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تا انتخابات

اقدامات تخریبی علیه خانواده
کاندیداها غیراخالقی است

نایبرئیس اول مجلس شورای
اس�لامی گفت :انجام اقدامات
تخریبی نس��بت به نامزدهای
انتخاب��ات و خان��واده آنان دور
از آموزهه��ای اخالقی اس��ت.
حجتاالسالم سیدمحمدحس��ن ابوترابیفرد در
گفتوگو با فارس ،اظهار داش��ت :باید از ظرفیت
انتخابات ریاس��تجمهوری برای ارتقای س��طح
اخالق و بینش سیاس��ی و مش��ارکت مردم و در
نتیجه خلق یک حماسه بزرگ استفاده کرد .وی
بر همین اساس افزود :باید از هرگونه تحلیل ،نقد
و س��خن و رفتاری که فضای انتخاب��ات را آلوده
میکند و بداخالقی انتخاباتی را به دنبال خواهد
داش��ت ،پرهیز کرد .کاندیدای احتمالی انتخابات
آین��ده گفت :اقدامات تخریبی نس��بت به بعضی
نامزدهای محترم ریاستجمهوری که سابقه علمی
و تجربه مدیریتی در این عرصه دارند؛ همچنین
نقد خانواده محترم آقایان و طرح واژهها و کلماتی
که مناسب با ادبیات دینی و اسالمی نیست ،کاری
ناپسند و دور از آموزههای اخالقی است.

مانند سال 88
به نظر شورای نگهبان تمکین میکنم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :مانند س��ال  88به
نظر ش��ورای نگهبان تمکین
میکنم .محس��ن رضایی روز
گذش��ته در حاش��یه نشست
پرس��ش و پاسخ دانش��جویی در دانشگاه شهید
بهش��تی در جمع خبرنگاران اظهار داشت :ملت
ایران بهموقع در صحنه حاضر میشوند و با وجود
همه مس��ائلی که دارند ،حماسه دیگری را شکل
خواهند داد .وی در پاسخ به سوالی درباره اختیارات
رئیسجمهور افزود :اگر فاصلهای بین مجلس ،قوه
قضائی��ه و قوه مجریه وج��ود دارد این فاصله را با
سیاستهای کالن نظام و منویات رهبری مشخص
میکنی��م؛ اگر چنانچه در این میان قانونی وجود
نداش��ته باشد مساله به دعوا کش��یده میشود و
بنده هم اهل جنجال و دعوا در عرصه سیاس��ی و
اجتماعی نیستم و اعتقاد دارم که باید با همکاری
کش��ور را اداره کرد .به گزارش فارس ،رضایی در
پاسخ به اینکه آیا اقدامی برای تغییر قانون اساسی
هم انجام میدهید،اظهار داشت :هر  10سال یک
بار اصالحاتی در قانون صورت میگیرد اما به نظرم
در مساله شوراها و واگذاری اختیارات از استان به
شهرستان کاستیهایی وجود دارد که باید با حفظ
ارکان قانون اساسی این مسائل را حل کنیم .دبیر
مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پاسخ به این
س��ؤال که آیا به نظر شورای نگهبان درباره تايید
یا عدم تأیید صالحیت خودتان تمکین میکنید،
افزود :م��ن وظیفهام را خدمت به مردم میدانم و
البته همانطور که در سال  88تمکین کردم این بار
هم به نظر شورای نگهبان تمکین میکنم.

حضور کاندیداها را
در دانشگا ه تضمین میکنیم

وزیر علوم خطاب به روس��ای
دانش��گاهها تاکید کرد :حضور
کاندیداه��ا را در دانش��گاهها
تضمی��ن میکنی��م ام��ا آنها
بای��د ب��ا رعایت چارچ��وب و
مق��ررات به بی��ان دیدگاههای خود در دانش��گاه
بپردازند .کامران دانش��جو پیش از ظهر دیروز در
جمع روسای دانش��گاهها در پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایران ،با اشاره به مساله انتخابات
و همزم��ان ش��دن آن با امتحانات دانش��جویان
ادام��ه داد :درباره تصمی��م وزارت علوم مبنی بر
برگزار نش��دن امتحانات در ای��ام انتخابات برخی
مخالفتها و اعتراضهایی داشتند که باید گفت
این تصمیم با تشریک مساعی دانشگاهیان بوده
اس��ت .هر تصمیمی موافق و مخالفان��ی دارد اما
ما در عالم واقعی��ت زندگی میکنیم .وی با بیان
اینکه برخی دانشگاهها امتحانات خود را سالهای
گذشته نیز قبل از فرارسیدن فصل تابستان برگزار
کردند ،افزود :خیلی از دانشگاههای مناطق جنوب
کشور قبل از فرارسیدن تابستان امتحانات خود را
برگزار میکردند و امس��ال نیز در همین شرایط
امتحانات خود را برگزار میکنند .دانش��جو ادامه
داد :اینکه رسانههایی مانند بیبیسی و VOA
نسبت به این تصمیم فضاس��ازی کنند ،عجیب
نیست .آنها اگر طرفدار عدالت و پیشرفت در ایران
بودند ،دانشمندان ما را ترور نمیکردند اما برخی
رس��انههای داخل نیز به این امر دامن میزنند و
نباید در زمین دش��من بازی کنند.وزیر علوم با
اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی دانشجویان
در این زمینه گفت :بحث دانشجویان و دغدغه آنها
از این مبحث جداست و میدانیم آنها هوشیارانه
این دغدغه را مطرح میکنند .دانشجو خطاب به
روسای دانشگاهها تاکید کرد :حضور کاندیداها را در
دانشگاهها تضمین میکنیم اما آنها باید با رعایت
چارچوب و مق��ررات به بیان دیدگاههای خود در
دانش��گاه بپردازند .وزیر علوم با بیان اینکه برخی
نشاط سیاس��ی در دانشگاه را مس��اوی با هرج و
مرج میدانند ،یادآور شد :بعد از دوم خرداد عدهای
تالش کردند نشاط سیاسی را با توهین به ارزشها،
هیجان کاذب ،حمله به رقیب ،سیاهنمایی درباره
مس��ائل نظام ،ش��بهه وارد کردن به ارکان نظام،
مخدوش کردن فاصله با دشمن و اجازه ندادن به
شفاف شدن فاصله نظام با دشمن تعبیر کنند .ما
تفسیر دیگری از نشاط سیاسی داریم.

وطن امروز

سلطانیه :استفاده ابزاری از آژانس سبب یأس و خروج از معاهده میشود

تهدید آژانس انرژی اتمی توسط ایران

گروه سیاسی :نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی
اتمی تلویحا آژانس را تهدید کرد که در صورت ادامه
رویکرد این نهاد بینالمللی ،ای��ران از معاهده NPT
خارج میشود .علیاصغر سلطانیه در دومین نشست
کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگ��ری انپیتی 2015
درباره موضوع خاورمیانه عاری از س�لاح هستهای با
اشاره به رویکرد دوگانه آژانس در قبال کشورها گفت:
باید هشدار دهم که همکاری کامل هستهای با غیراعضا
و معاف کردن آنها از مقررات س��خت صادراتی مواد و
فناوری هستهای از قبیل مقررات گروه تامینکنندگان
هستهای که نشانهای دال بر تحسین عدم عضویت در
معاهده است ،یک عدم پایبندی کامال روشن از مفاد
عدم اش��اعهای معاهده توسط کشورهای غربی بویژه
آمریکا و اتحادیه اروپاست .سلطانیه در ادامه گفت :ضمنا
سیاست خصمانه آنها که جلسات معاهده عدم اشاعه
هستهای را مبدل به میدان نبرد علیه کشورهای عضو
معاهده کرده اند ،همانگونه که معموال شاهد هستیم،
شواهد روشنی از سیاستهای مبتنی بر استانداردهای
دوگانه بوده و فاقد هرگونه اصل ارزشمندی است .وی
س��پس تاکید کرد که استفاده ابزاری از آژانس سبب
یاس و خروج از معاهده میش��ود :آخرین نکته اما نه
کماهمیتترین ،آن است که استفاده ابزاری از شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیت
سازمان ملل و به دنبال آن ،اعمال فشارهای سیاسی و
تحریمهاعلیهکشورهایعضومعاهده،پیامدهایجدی
از ی��اس گرفته تا خروج از معاهده ،برای یکپارچگی و
جهانش��مولی معاهده دارد .کنفرانس بازنگری س��ال
 2015باید به چنین تهدیدات جدی نسبت به معاهده
بپردازد و موارد عدم پایبندی کشورهای غربی به مفاد
عدم اشاعه را مورد توجه و بررسی قرار دهد .سلطانیه
همچنین در اظهاراتش با اش��اره ب��ه رویکرد آژانس
ان��رژی اتمی در قبال رژیم صهیونیس��تی اظهار کرد:
بعد از سیل عظیم محکومیتها توسط دولتهای عضو
آژانس علیه رژیم اس��رائیل ،سفیر و نماینده آن رژیم
در آژانس آنچه را توسط نخس��توزیر آن رژیم اعالم
شده تکذیب کرد .در جریان شورای حکام آژانس ،من
از مدیرکل خواستم تا هیاتی حقیقتیاب برای روشن
کردن بیانیههای رس��می متعارض اعزام کند .مدتی
بعد در جریان کنفرانس عموم��ی اطالع دادم که اگر
دلیل اقدام نکردن آژانس مضیقههای مالی است ،دولت
ایران حاضر است هزینههای بازرسی و راستیآزمایی
در اس��رائیل را به منظور نشان دادن حقایق به جامعه
بینالمللی تقبل کن��د .تاکنون هی��چ اقدامی درباره
خ��ودداری رژیم اس��رائیل و جلوگیری حامیان غربی
آن به عمل نیامده اس��ت .این نمونه دیگری از دالیل
ریشهای بیاعتمادی و ناامنی برای کشورهای خاورمیانه
در برابر رژیم اسرائیل است .درباره این تخلف و چالشها،
سکوت کش��ورهای غربی و همکاری محرمانه آنها بویژه
آمریکا ،اتحادیه اروپا و کانادا س��ابقهای شرمآور در تاریخ
انپیتی محسوب میشود.

■■ 25اردیبهشت جلسه مشترک ایران و آژانس
این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی
اعالم کرد که مذاکرات جدید با ایران را در تاریخ  15ماه
مه ( 25اردیبهشت) با هدف توانا کردن بازرسانش برای
ازسرگیری تحقیقات درباره آنچه به مطالعات ادعایی
معروف است ،برگزار خواهد کرد .گیل تودور ،سخنگوی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد :آژانس و ایران
توافق کردند که مذاکرات بیشتر را در وین در تاریخ 15
مه برگزار کنند .به گزارش خبرگزاری رویترز ،نشست
ماه مه دهمی��ن دور مذاکراتی خواهد بود که از اوایل
سال  2012برای یافتن یک توافقنامه و چارچوب بین
 2طرف که شامل شرایط تحقیقات آژانس بینالمللی
انرژی اتمی است ،آغاز شد .دیپلماتهای غربی ایران
را به وقتکش��ی متهم کردن��د و مدعیاند که آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ممکن است بزودی مجبور شود
موضع سرسختانهتری را در قبال تهران اتخاذ کند ولی
آژانس اعالم کرده اس��ت به تداوم گفتوگو با مقامات
ایرانی متعهد است .این نشست حدود یک هفته قبل از
انتشار گزارش بعدی آژانس درباره برنامه هستهای ایران
و پیش از نشست شورای حکام آژانس در تاریخ  3تا 7
ژوئن برگزار خواهد شد.
■■قطعنامههایشورایامنیتمذاکراتهستهای
را ناکارآمد کرد
هر چند قرار اس��ت نماین��دگان ای��ران و آژانس
 25اردیبهش��ت ماه مذاک��رات خ��ود را ادامه دهند
ولی همچنان تاریخ و مکان مذاک��رات بعدی ایران و
 5+1در هالهای از ابهام قرار دارد .قرار اس��ت اش��تون
در تماس با جلیلی با اعالم نظر نمایندگان کشورهای
 5+1درب��اره پیش��نهادات ای��ران ک��ه در نشس��ت
آلمات��ی ـ  2ارائه ش��د ،درباره مقدمات ازس��رگیری
گفتوگوها نیز مذاکره کند .مذاکرات آلماتی ـ  2در
حالی پایان یافت که طرف غربی همچنان مصر است
ایران تمام یا بخشی از فعالیتهای مربوط به غنیسازی
اورانیوم را تعطیل کند .پافشاری  5+1بر این درخواست

عضو ائتالف پیشرفت:

هاشمی در فتنه  88نقش داشت
گروه سیاسی :مش��اور عالی مقام معظم رهبری در امور
بینالملل و عضو ائتالف سهگانه اصولگرایان با بیان اینک ه
هاشمیرفسنجانی در فتنه  88نقش داشت از کسانی که
در آن برهه علیه فتنهگران و لشکرکشیها موضع نگرفتند
انتقاد کرد .علیاکبر والیتی روز گذشته در جلسه پرسش
و پاسخ انصار حزباهلل در پاسخ به سؤال یکی از حاضران
درباره نقشهاش��می در فتنه و ن��وع رابطه با وی ،گفت:
آقایهاش��می با حکم رهبر معظم انقالب رئیس مجمع
تش��خیص مصلحت است و نظر مقام معظم رهبری این
است که احترام ایشان حفظ شود اما اینکه آقایهاشمی
در فتنه نقش داشته معلوم است؛ هر کس که در خط و
طریق رهبری است باید در فتنه موض ع میگرفت ،آنروز
بعضیها فکر میکردند که کار تمام شد ولی مردم آمدند
و نش��ان دادند کار تمام نشده و آنروز ،روز امتحان بود.
وی افزود :مقام معظم رهبری فرمودند لشکرکشی نکنید و
لشکرکشی کردند ،کسانی که نباید در آن جمع سخنرانی
میکردند و س��خنرانی کردند و هرک��س که جلوی آن
لشکرکشی را میتوانست بگیرد و نگرفت ،مسؤول است.
■■انتخابات باید در دور اول تمام شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری
از سخنانش به ش��ایعه کنارهگیری خود و حدادعادل به
نفع قالیباف اشاره کرد و گفت :این شایعه درست نیست
و با هم قرار گذاش��تیم که با هم باشیم ،این با هم بودن
مقدمه اتحاد افرادی اس��ت که در خط رهبری هستند و
به اصولگرایان معروفن��د ،ما داریم تالش میکنیم که با
س��ایر کاندیداها هم صحبت کنیم تا در نهایت یک نفر
از اصولگرای��ان بیاید ،در مقابل  2قطب انحراف و فتنه را
داریم ،باید یکنفر بیاید ک��ه در دور اول ،انتخابات تمام
ش��ود؛ اصولگرایی که تبعیت از رهبری دارد و بنایش بر
اصالح امور اس��ت و نه دعوای داخلی و با تدبیر در روابط
خارجی ثبات ایجاد کند نه تنش ،فکر معاش طبقه ضعیف
باشد ،به فکر جلوگیری از خوابیدن کاسبیها باشد و خط
قرمزها را رعایت کند و خط قرمز اولش هم والیت فقیه
باشد که رمز ماندگاری این حکومت همین است بنابراین
ما کاری که کردیم این بود که دور هم جمع شویم و در
مقابل هم نایستیم.
والیتی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جریان
انحراف و مشایی گفت :خط صحیح خط تبعیت از والیت
فقیه اس��ت و هرکس که از خ��ودش اجتهاد کرد ،حرف
دیگ��ری زد و دکانی ب��رای خودش باز کرد مانند همین
منحرفان و بیس��وادان که در مقاب��ل مجتهدان و مقام
معظم رهبری اظهارنظرهایی میکنند ،حتما باید جلوی

این انحراف ایستاد .اظهارنظر درباره انرژی هستهای بدون
تحریم موضوع دیگری بود که والیتی در سخنانش به آن
پرداخت .وی در این راستا خاطرنشان کرد :هر کاری در
کشور یک مس��ؤولی دارد و مسؤول کار هستهای دولت
اس��ت و ما نباید در کار آنها دخالت کنیم ،ما آنچه را که
به نظرمان میرس��د میگوییم ولی در کار دولت دخالت
نمیکنیم که خالف قانون اس��ت .وی با تاکید بر اینکه
میش��ود هس��تهای را حفظ کرد اگر تدابیر مقام معظم
رهبری اجرا ش��ود و تاکنون هم هرچ��ه داریم از تدابیر
ایشان است ،گفت :زمانی اشخاصی گفتند برنام ه هستهای
را بخوابانیم و حتی بدون اینکه در مجلس تصویب شود ،به
نوعی در آن زمان پذیرفته شد ،یعنی مقام معظم رهبری
اجازه دادند همه این پیش��نهادها اجرا شود ،هرچه آنها
گفتن��د ما عمل کردیم و ه��ر روز به بهانهای آ ن را عقب
انداختن��د و روزی مقام معظم رهب��ری فرمان دادند که
فعالیتهای هستهای را از س��ر بگیرید ،اینکه االن ما را
به عنوان یک قدرت هستهای در دنیا قبول دارند به دلیل
تدابیر ایشان بود و تدابیر بعدی ایشان اگر اجرا میشد به
همان جایی میرسیدیم که گفته بودم .این استاد دانشگاه
در ادامه با اشاره به اینکه طبق فتوای مقام معظم رهبری
ما نیاز به بمب هستهای نداریم ،گفت :در نبود نفت و گاز
مردم به انرژی هس��تهای روی میآورند که تمامی ندارد
و اگر ما و نس��لهای آینده این انرژی را نداش��ته باشیم
آنوقت اینها تا ملتها را به ذلت نکشند از این انرژی به
آنها نمیدهند ،انرژی هستهای سرآمد تمام تکنولوژیهای
دنیاست و نباید آ ن را از دست بدهیم و با مقاومت میتوان
انرژی هستهای و با تدبیر و بیعقلی نکردن میتوان رابطه
با کشورهای دنیا را حفظ کرد ،کسی که زبان بینالملل را
نفهمد و آنها هم زبان او را نفهمند یعنی نمیتواند تفاهمی
با دنیا برقرار کند.
■■سوریه نباشد ارتباط با حزباهلل قطع میشود
عضو ائتالف پیشرفت در بخش دیگری از سخنانش
به مقوله بیداری اسالمی پرداخت و گفت :بعداز اینکه این
موج بیداری اسالمی شروع شد آمریکاییها و اسرائیلیها و
عوامل آنها در منطقه از عربها گرفته تا غیرعربها دیدند
که در عراق با کمک ایران حکومت مردمی سر کار آمد و
آمریکاییها را بیرون کردند ،جنوب لبنان را با کمک ایران
آزاد کردند و در غزه با کمک ایران و با موشک والفجر 5
تلآویو را زدند ،اینها آمدند یک حلقه طالیی ولی ضعیف
این زنجیره را قطع کنند از این رو به سوریه هجوم آوردند
تا با ساقط كردن حكومت سوريه ،ارتباط ايران و حزباهلل
قطع شود.

که در قطعنامههای شورای امنیت نیز بر آن تاکید شده
است ،چشمانداز مذاکرات را مبهم کرده است بهگونهای
که کارشناسان معتقدند تاکید قطعنامههای شورای
امنی��ت بر تعلیق فعالیتهای مربوط به غنیس��ازی
اورانیوم بنبس��ت مذاکرات هستهای با ایران به شمار
میآید .موسسه مطالعات بینالمللی و توسعه ژنو در
این باره نوشته است :آخرین دور مذاکرات میان ایران
و گروه  2 ،5+1هفت ه پیش بدون حصول توافق نهایی
به پایان رسید .طبق روال عادی ،ناظران نیز به تشریح
دالیل ع��دم موفقیت کام��ل آن پرداختند .اما طبق
معمول ،یکی از عوامل مهم را از قلم انداختند؛ آن هم
تاثیر مخرب مواضع شورای امنیت  -یا به طور دقیقتر
درخواست «تعلیق کامل فعالیتهای هستهای»  -بر
روند مذاکرات اس��ت .به گزارش کریس��تین ساینس
مانیتور ،از س��ال  ۲۰۰۶ش��ورای امنیت سازمان ملل
طی  3قطعنامه الزامآور ،این درخواست غیرواقعبینانه
و افراطی را از ایران مطرح کرده اس��ت و امروز شاهد
چندین تاثیر منفی آن بر روند مذاکرات هستیم :اول
اینکه ،موضع مطروحه در قطعنامههای شورای امنیت
دیگر تناس��ب چندانی با واقعیتهای موجود ندارد و
تحوالت فنی ایران و دس��تاوردهای دستکم  6سال
مذاک��ره میان ته��ران و قدرتهای جهان��ی را نادیده
میگی��رد .امروز ،بعد از س��الها مذاک��ره چندجانبه،
اکثر کش��ورهای مذاکرهکنن��ده نگ��رش واقعبینان ه
وعملگرایانهتری نسبت به برنامه هستهای ایران پیدا
کردهاند و اکثر آنها دیگر عمال خواستار «تعلیق کامل»
فعالیتهای هس��تهای ایران نیستند .اما با وجود این،
سای ه سنگین الزامات حقوقی شورای امنیت همچنان
بر س��ر میز مذاکره س��نگینی میکند .دوم اینکه ،به
س��ختگیرانه و افراطی شورای امنیت در

دلیل موضع
قبال مقوله غنیس��ازی ،کش��ورهای مذاکرهکننده از
نظر حقوقی عمال قادر نیستند در ازای پیشنهادهای
معقول و واقعبینان�� ه تهران ،تحریمهای بینالمللی را
لغو کنند .در فضای کنونی ،پذیرفتن هر پیش��نهادی

غیراز «تعلیق کامل فعالیتهای هس��تهای» به مثاب ه
نقض قطعنامههای شورای امنیت و لطمه زدن به نظام
حقوقی سازمان ملل خواهد بود .سوم اینکه ،به دلیل
محدودیتهای حقوقیای که ش��ورای امنیت بر تمام
کشورها  -از جمله کشورهای مذاکرهکننده  -تحمیل
کرده است ،آنها عمال قادر نیستند به منظور دریافت
برخ��ی امتیازها از ایران ،مش��وقهای درخوری به آن
پیشنهاد کنند .ش��ورای امنیت عم ً
ال سرمایهگذاری
و ارائه کمک فن��ی به بخش انرژی ایران را منع کرده
و ب��ه تب��ع آن ،مذاکرهکنندگان غربی را نی��ز از ارائه
مش��وقهای الزم در این حوزه محروم کرده است .به
عنوان مثال ،س��ال گذشته حزب سبز آلمان به دولت
این کش��ور پیشنهاد داد در ازای اخذ همکاری تهران،
ایران را به تاسیس��ات و تکنولوژی انرژی خورشیدی
مجهز کند .چنین پیشنهادی میتوانست مورد توجه
ایران قرار گیرد .اما طرح این پیشنهاد  -و پیشنهادهای
خالقان ه مش��ابه  -بر سر میز مذاکرات ،صرفاً به دلیل
محدودیتهایی که شورای امنیت وضع کرده ،عمال در
فضای کنونی قابل طرح و بررس��ی نیست .به عبارت
دیگ��ر ،به خاطر محدودیتهای حقوقی ایجاد ش��ده
توسط ش��ورای امنیت ،مذاکرهکنندگان غربی عمال
بدون امکان طرح مش��وق بر س��ر میز مذاکره حاضر
میش��وند و این امری است که اکثر مذاکرهکنندگان
حرف��های آن را  -نه یک «اهرم» بلکه  -یک «ضعف »
جدی تلقی میکنند .وقتی در ماه مه ۲۰۱۰ترکیه و
برزی��ل موفق به اخذ امتیازات مهم��ی از جانب ایران
ش��دند ،کاخ س��فید طی بیانیهای ،تواف��ق حاصله را
م��ردود خوانده و در توجیه مخالفت خود ،به مغایرت
آن با قطعنامههای الزامآور ش��ورای امنیت اشاره کرد.
در مجموع بهرغم اینکه منشور سازمان ملل ،شورای
امنیت را مامور تسهیل حل اختالفات بینالمللی کرده
است ،رویدادهایی از این قبیل نشان میدهد این نهاد
 دس��تکم درباره پرونده هستهای ایران  -کارکردیکامال متناقض با رس��الت خود داشته است .امروز راه
خ��روج از این بنبس��ت حقوقی ،تصوی��ب قطعنام ه
جدیدی است که دس��تکم  2خاصیت داشته باشد:
اول اینکه شورای امنیت در این قطعنامه جدید تمام
دس��تاوردهایی را که طرفین طی چند س��ال مذاکره
بهدس��ت آوردهاند به رس��میت ش��ناخته و خود را با
مواضع عملگرایانه و واقعبینانهتر آنها «بهروز » کند .دوم
قطعنام ه جدید به ایران این ضمانت حقوقی را بدهد که
در صورت حصول یک «توافق منطقی» با کشورهای
 5+1تم��ام تحریمهای بینالمللی را لغو خواهد کرد.
چنین اقدامی از جانب ش��ورای امنیت از یک س��و به
ایران این اطمینان را خواهد داد که همکاریهایش در
پرونده هستهای با اقداماتی متقابل پاسخ داده خواهد
شد ضمن اینکه کش��ورهای  5+1را نیز از محظورات
دس��ت و پا گیر کنونی رها خواهد کرد .فقط باید دید
کدامیک از اعضای ش��ورای امنیت چنین پیشنویس
شجاعانهای را به این نهاد تقدیم خواهد کرد.

واكنش صريح آیتاهلل علمالهدی به مواضع اخير هاشمی درباره اسرائیل

آقای رفسنجاني! پس با چه كسي جنگ داريم؟!
گروه سیاسی :عضو مجلس خبرگان رهبري در واکنش
به س��خنان اخیر هاش��می مبنی بر اینکه با اسرائیل
س��ر جنگ نداریم ،گفت :نابودی اسرائیل ایده انقالب
شکوهمند اسالمی ایران اس��ت و این اصلی از اصول
نظام ایران اس�لامی اس��ت ،از این جهت نمیتوانیم
بگوییم با اسرائیل سر جنگ نداریم!
آیتاهلل س��یداحمد علمالهدی با انتقاد از مواضع
جدید هاشمی رفسنجانی در قبال رژيم صهيونيستي
گفت :این تعبیری که حضرت امام خمینی میفرمایند
«اس��رائیل باید نابود شود» یعنی چه؟ یعنی میشود
انسان بگوید با کسی که معتقد است باید نابود شود،
س��ر جنگ ندارد؟ پس سر چی دارد؟ این خالف نظر
صریح امام راحل است که میفرمایند «اسرائیل باید از
بین برود» آیا ما با اسرائیل سر صلح داریم؟
امام جمعه مشهد با تاكيد بر اينكه ما به هیچوجه
نمیتوانیم با اس��رائیل سازشی داش��ته باشیم ،اظهار
داشت :سازش که نمیتوانیم داشته باشیم جای خود،
بلکه با اسرائیل باید تا زمان نابودیاش بجنگیم ،چون
حکم امام این بوده است که اسرائیل را باید نابود کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امام خمینی
به عنوان حاکم ش��رع ،مؤسس و بنیانگذار انقالب بر
نابودی اسرائیل تاکید داش��تند ،تصریح کرد :نابودی
اسرائیل ایده انقالب شکوهمند اسالمی ایران است و
این اصلی از اصول نظام ایران اس�لامی اس��ت ،از این
جهت نمیتوانیم بگوییم با اسرائیل سر جنگ نداریم!
پس با رژیم صهیونیستی سر چی داریم؟ گاهی اوقات
فردی میخواهد تعبیری منافقانه داشته باشد و گاهی
اوقات چیز دیگری است؛ حاال آقای هاشمی چه گفته
من کاری ندارم.
آی��تاهلل علم الهدی با تاکید بر اینکه همه ما باید
برای نابودي اس��رائیل با همه قدرت در عرصه انقالب
بجنگیم ،ابراز داش��ت :ایده جنگ با اسرائیل و نابودی
این رژیم غاصب ایده انقالب است و باید برای رسیدن
به این هدف با تمام توان بکوشیم.
■■آدمکشها باید آزاد میشدند؟!
وی در بخش دیگری از س��خنانش به این سخن
هاشمی رفسنجانی که بیان کرده «اگر نظام به حرف
م��ن گوش میکرد ،ش��رارتهای  88پدید نمیآمد»
اشاره کرد و گفت :یک زمان آقای هاشمی میخواهد
نظ��ری را ابراز کن��د ،در بیانش آزاد اس��ت اما وقتی
میگوید اگر به نظر من عمل میشد آن مسائل پیش
نمیآمد ،چیز دیگری است.

امام جمعه مشهد در ادامه پرسید :مگر نظر آقای
هاش��می چه بود که به آن عمل نشد؟ آقای هاشمی
نظ��رش را در نماز جمعه بیان کرد و گفت «همه این
زندانیها را آزاد کنید و هیچ برخوردی با آنان نکنید».
نکته اینجاست که این افراد شرور و منافق که به این
اکتفا نمیکردند و قانع نمیشدند.
وي ادامه داد :ما از آقای هاشمی میپرسیم آیا باید
افرادی که آدم کشتند و اماکن عمومی و خصوصی را
به آتش کشیدند آزاد کنیم؟ آقای هاشمی نظرش را در
نماز جمعه داد؛ دیگر اینکه این مسائل مربوط به قانون
و مباحث قضایی است نه افراد دیگر!
وی یادآور ش��د :سخنانی که آقای هاشمی نسبت
به نظام بیان کرده در نماز جمعه و پس از ش��رارتها
بوده است.
آیتاهلل علمالهدی همچنین درباره حضور هاشمی
رفسنجانیدرانتخاباتبیانداشت:اختیارآقایهاشمی
برای ورود به انتخابات دست خودش است ،میخواهد
بیاید ،میخواهد نیاید! اگر هاش��می پیرمرد  80ساله
است و ظرفیت مدیریت کشور را ندارد ،نیاید و اگر پس
از  80سال ظرفیت مدیریت کش��ور را دارد پس چرا
میگوید من  80ساله نمیگویم که نمیآیم؟!
گفتنی است هاش��می رفسنجانی عصر یکشنبه
میزبان جمعی از خبرنگاران ،نویسندگان ،دانشجویان
و طالب اصالحطلب در س��اختمان مجمع تشخیص
مصلحت نظام بود ،تا ورود احتمالی خود به انتخابات
آینده را ب��ا نفی یکی از بدیهیترین اس��تراتژیهای
کالن سیاس��ت خارج��ی جمه��وری اس�لامی ک��ه
حضرت امام پایهگذار آن بودند ،کلید بزند.
به گزارش رجانیوز ،رویکرد صریح و در تضاد کامل
هاشمی با خط مشی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
و مقام معظم رهبری در زمینه استراتژیهای بنیادین
نظام ،نش��ان میدهد تکیهگاه حوادث سال  ۸۸که با
شعار «نه غزه ،نه لبنان» ماهیت آن روشن شد ،اکنون
شخصا برای احیای این سناریو به میدان آمده است.
هاشمی در شرایطی که پا در نهمین دهه از عمر
خود میگذارد ،حرف آخر خود را اول زده و استراتژی
خ��ود را نه تالش برای نقد و تغییر برخی رویکردهای
اجرای��ی حاکم در دوره دولت نهم و دهم که تغییر در
اس��تراتژیهای کالن انقالب اسالمی عنوان میکند؛
رویکردی که حضرت امام (ره) آن را با تیزبینی عمیق
استراتژیک و سیاس��ی تبیین فرمودند مردم ایران با
جدیت در این سالها از آن حمایت کردهاند.

شماره 3 1114
سايه روشن

طرح «»FBI
برای جاسوسی از کاربران اینترنتی

نیروه��ای اجرای��ی دول��ت آمری��کا در ح��ال
آم��اده ک��ردن طرحی هس��تند که ش��رکتهایی
چ��ون «گ��وگل» و «فیسب��وک» را وادار میکند
مس��یر جاسوس��ی پلیس فدرال آمریکا موسوم به
«اف بی آی» را تس��هیل کنند .به گزارش روزنامه
آمریکایی «واشنگتنپست» ،مقامات کنونی و سابق
آمریکا خبر دادند که مقامات پلیس آمریکا در حال
آماده کردن الیحهای هس��تند که به شرکتهایی
چون «فیسبوک» و «گوگل» اعمال فشار میکند
ت��ا به پلیس آمریکا اجازه دهند بر ارتباطات آنالین
کاربران اینترنتی نظارت داش��ته باشد .طرح جدید
نیروهای اجرای قانون به پلیس فدرال آمریکا موسوم
به «اف بی آی» این اجازه را میدهد که در ارتباطات
آنالی��ن کارب��ران اینترنتی اس��تراق س��مع کند و
شرکتهایی که از دستورات استراق سمع سرپیچی
کنند مؤاخذه میشوند .الیحه مذکور مجوز دادگاهی
برای دولت آمریکا صادر میکند تا از ارتباطات آنالین
افرادی که فکر میکند مظنونا ن تروریستی هستند،
جاسوسی کند .طبق پیشنویس این طرح ،دادگاه
میتواند یکسری جریمههایی که از دهها هزار دالر
آغاز میش��ود را بر شرکتهایی تحمیل کند که از
دستورات استراق سمع افبیآی از کاربران اینترنتی
س��رپیچی میکنند .بر اساس این گزارش ،شرکتی
که ظرف مدت تعیین شده شرایط استراق سمع از
کارب��ران اینترنتی را فراهم نکند ،به طور خودکار با
بازجویی قضایی روبهرو میشود و در نهایت جریمه
میش��ود و بعد از  90روز ،جریمه پرداخت نشده به
صورت روزانه دو برابر میشود.

راهاندازی سایتی جدید
برای جاسوسی در انتخابات

آژان��س ایران خبر س��ایتی اس��ت که توس��ط
گروهکتروریس��تی منافقی��ن راهاندازی ش��د و به
جذب دانش��جویان در ش��بکههای اجتماعی بویژه
فیسب��وک میپ��ردازد .در همین راس��تا «مازیار
بهاری» جاسوس��ی که با پوش��ش خبرنگاری برای
نیوزویک در س��ال  88به داخل کش��ور آمده بود تا
پازل براندازی نرم دش��منان را تکمیل کند ،پس از
اقدامات ضدامنیتی ،توسط نهادهای مسؤول دستگیر
و به پروژه براندازی مخملی که توس��ط مثلث شوم
آمریکا ،انگلیس و اسرائیل طراحی و اجرا شد ،اعتراف
کرد .وی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال
 1392با هدایت س��ازمان جاسوسی آمریکا (سیا)
اقدام به راهاندازی سایتی با عنوان ایران وایر زير نظر
اين آژانس کرده اس��ت که تمام محتوای آن توسط
شهروند -خبرنگاران تهیه میشود .وی در این سایت
آموزشهای امنیت س��ایبری را نیز قرار داده تا از لو
رفتن عوامل خود در داخل کش��ور جلوگیری کند.
جالب آنجاست که یکی دیگر از محورهای آموزشی
در این سایت چگونگی فیلمبرداری است که توسط
جاسوس��ان آمریکایی آموزش داده میشود .آنها با
هدف تاثیرگ��ذاری بر انتخاب��ات و ایجاد هیجانات
کاذب در فضای سیاس��ی و اجتماعی کش��ور اقدام
به راهاندازی این سایت کردهاند .به بیان دیگر قصد
آن دارند با انتش��ار فیل م یا عکس در این س��ایت و
سپس انتشار گسترده آن در شبکههای ماهوارهای
فارس��یزبان احساس��ات مردم را در جهت ملتهب
کردن فضای روانی تحریک کنند .به نظر میرسد
پس از آنکه بهمنماه سال گذشته شبکه جاسوسی
دش��من که در پوش��ش روزنامهنگاران روزنامههای
زنجیرهای در خدمت بیبیسی بودند متالشی شد،
دشمنان مردم ایران برای پر کردن خأل ایجاد شده
به دنبال راهکارهای متفاوتی رفتند که یکی از آنان
راهاندازی این سایت توسط مازیار بهاری است.

تکذیب خبر «نوار  8میلیونی»
از سوی ریاستجمهوری

مرکز روابطعمومی نهاد ریاس��ت جمهوری به
خب��ری با عنوان «ن��وار  8میلیونی رئیسجمهور»
واکنش نشان داد .متن تکذیبیه به شرح زیر است:
در پی انتشار مطلبی غیرواقعی و دروغین با موضوع
«ن��وار  8میلیونی رئیسجمهور »...توس��ط یکی از
س��ایتهای خبری که گرایشات خاص سیاسی آن
بر همگان آشکار است صراحتا تاکید میشود اصل
موضوع مطرح ش��ده در آن و آنچه به رئیسمحترم
جمهور نس��بت داده ش��ده کامال بیاساس و کذب
مح��ض اس��ت .اگرچه ای��ن مطلب پ��س از مدت
کوتاهی از انتشار بالفاصله از خروجی سایت مذکور
حذف ش��د اما انتش��ار آن یک هدف بیشتر ندارد
که همانا زیر س��وال بردن س�لامت انتخابات  88و
مخدوش نشان دادن انتخابات آتی ریاستجمهوری
ب��ا هدف ایج��اد نگرانی در مردم نس��بت به حفظ
آرایشان و در نتیجه کاهش مشارکت و از بین بردن
زمینههای خلق حماس��ه است .انتش��اردهندگان
چنین مطالبی همچنین به دنبال ایجاد پیامدهای
سوء نسبت به نتیجه آرای انتخابات ،التهابآفرینی و
مقدمهسازی برای بلوا و آشوب هستند؛ همان برنامه
و سناریویی که قبال هم -پیش از برگزاری انتخابات
 -88از سوی برخی افراد و محافل سیاسی مطرح و
بعد از انتخابات به اجرا درآمد .مرکز روابط عمومی
دفتر رئیسجمهور ضمن تاکید بر کذب و دروغین
بودن این مطلب ،دستگاههای مسؤول را موظف به
رس��یدگی به این موضوع و اطالعرس��انی کافی به
ي است روز گذشته
مردم در این باره میداند .گفتن 
و در پي افزايش اعتراضات به اقدام ضد امنيت ملي
س��ايت حامي خاندان هاشمي ،اين سايت با انتشار
اطالعیهای در صفحه اول خود از توقف فعالیت این
سایت تا اطالع ثانوی خبر داد .در این اطالعیه آمده
است« :بازتاب به علت برخی مشکالت فنی تا اطالع
ثانوی فعالیت نمیکند».

