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انتقاد آيت اهللا مكارم از سياست  تركيه
ــديد از مواضع و عملكرد  ــيعيان با انتقاد ش مرجع تقليد ش
ــرائيل جنگ  ــه اظهار كرد: تركيه اگر چه در ظاهر با اس تركي

زرگري دارد، اما از پشت به مسلمانان خنجر مي زند.
آيت اهللا مكارم شيرازي در آغاز درس خارج فقه در مسجد 
اعظم قم به انتقاد شديد از مواضع و عملكرد تركيه پرداخت و 
گفت: همه مسلمانان و مردم تركيه بايد در مقابل اين عملكرد 

بخروشند و آن را محكوم كنند.
ــكوت مردم و مسووالن در داخل كشور  وي با انتقاد از س
ــت ديگر دولتمردان تركيه  در قبال اين رفتارها گفت: كار زش
ــت كه دست در دست عربستان و آمريكا گذاشته اند و  اين اس
عليه سوريه اقدام مي كنند تا آنجا را مانند ليبي به جنگ داخلي 

بكشانند تا تعداد زيادي از مسلمانان را به كشتن دهند.
آيت اهللا مكارم تاكيد كرد: اگر چه سوريه بايد در اصالحات 
ــتاب كند و از خشونت بپرهيزد، اما ظاهرا گناهي جز مقابله  ش
ــته كه تركيه با همدستي عربستان و آمريكا  با اسرائيل نداش

به مقابله با او پرداختند.
ــخنانش با اشاره به هفته دفاع  وي در بخش ديگري از س
ــدس گفت: در اين هفته ياد و خاطره دفاع مقدس تجديد  مق
ــود كه چه اندازه  ــت به اين حقيقت توجه ش ــد اما الزم اس ش

دستاوردهاي دفاع مقدس را حفظ كرده ايم./ مهر

  بيانيه 212 نماينده مجلس 
درباره بحرين و يمن

212 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با امضاي 
ــتار بي رحمانه مردم  ــديد كش بيانيه اي ضمن محكوميت ش
مظلوم يمن و سركوب مردم بي دفاع بحرين، از سازمان ملل 

خواستند كه جلوي اين كشتار وحشيانه را بگيرد.
نمايندگان مجلس ايران از سازمان ملل خواستند هرچه 
سريع تر هياتي را براي بررسي وضعيت مردم اين دو كشور 
اعزام و به وظايف خود در رعايت حقوق ملت ها عمل 

كنند./ فارس

سومين ديدار حنا رباني و صالحي 
ــتان ضمن مرور روند  ــه ايران و پاكس ــور خارج وزراي ام
ــالم آباد در ابعاد سياسي،  ــعه روابط دوجانبه تهرانـ  اس توس
ــي، پيرامون  ــه اي و بين الملل ــي، منطق ــادي، فرهنگ اقتص
ــات دوجانبه  ــراي توافقات و تفاهم ــريع در اج ــاي تس راه ه

رايزني كردند.
ــيه  ــر صالحي و حنا رباني، كه در حاش ــدار علي اكب در دي
ــصت و ششمين اجالس مجمع عمومي سازمان  برگزاري ش
ــد، طرفين آخرين تحوالت  ملل متحد در نيويورك برگزار ش
منطقه از جمله افغانستان را مورد بررسي قرار دادند و پيرامون 
ــتان  ــتان و افغانس ــه جانبه ايران، پاكس برگزاري اجالس س

تبادل نظر كردند.
ــالم آباد به منظور شركت در  ــفر اخير صالحي به اس  در س
كميسيون مشترك اقتصادي و سفر نخست وزير پاكستان به 
تهران، 2 كشور توافقات و گفت وگوهايي را به منظور توسعه 
ــومين ديدار صالحي و  ــا به عمل آورده اند. اين س همكاري ه

رباني در كمتر از 3 هفته گذشته بوده است. / مهر

فعاليت  با موتور روشن و چراغ خاموش 
ــا تاكيد بر اين كه رقابت  ــالمي ب دبيركل حزب موتلفه اس
ميان اصولگرايان سمي مهلك است، گفت: دوم خردادي ها 

با موتور روشن و چراغ خاموش مشغول فعاليت هستند.
ــزب موتلفه  ــع طرفداران ح ــي در جم ــي حبيب محمدنب
ــرت اصولگرايان  ــرد: مصلحت دنيا و آخ ــالمي اظهار ك اس
ــورت در ميان  ــر اين ص ــت و در غي ــن اس ــت از جامعتي تبعي

اصولگرايان تفرقه به وجود مي آيد.
ــكل هاي اصولگرا دعوت  حبيبي تصريح كرد: از همه تش
ــتر درباره محوريت جامعتين تأمل كنند زيرا  مي كنيم كه بيش

معتبرتر از اين محور در اصولگرايي نيست.
وي تصريح كرد: سياست حزب موتلفه اسالمي تمكين و 

تبعيت از شوراي جبهه متحد اصولگرايان است.
ــزود: احزابي كه مصلحت خود را به مصالح نظام و  وي اف

كشور ترجيح دهند، مورد قبول هيچ كس نيستند.
حبيبي با اشاره به تفاوت باند و گروه با تحزب اظهار كرد: 
حزب واقعي در چارچوب نظام با قبول قانون اساسي و واليت 
ــن تحليل خود و نظام  ــكيالتي مي كند و اگر بي فقيه كار تش

اختالفي به وجود آيد تحليل نظام را قبول مي كند./ مهر

تقدير 203 نماينده از وزارت علوم 
ــدگان مجلس با صدور بيانيه اي از اراده  203 نفر از نماين
ــدن  ــالمي ش ــير اس ــوم براي  اين حركت در مس وزارت عل

آموزشگاه ها تشكر كردند.
اين نمايندگان از اراده وزارت علوم براي حركت در مسير 
ــگاه ها تشكر و درخواست كردند، سند  اسالمي شدن آموزش
ــگاه ها كه مصوب شوراي عالي انقالب  اسالمي شدن دانش

فرهنگي است، توسط وزارت علوم اجرا شود.
ــگاه ها تا  همچنين اين نمايندگان تقاضا كردند كه دانش
پايان سال تحصيلي با امكانات خودشان در مواردي كه الزم 
ــگاه يا موسسه آموزش عالي  ــت، نسبت به تاسيس دانش اس

دولتي جديد دخترانه اقدام كنند.
 اين  بيانيه برتسريع در بازنگري سرفصل ها و كتب درسي 
ــاني و  ــن متون و منابع جديد بويژه در حوزه علوم انس و تدوي
ــالمي، براي تحقق  مطابق با باورها و فرهنگي غني ايران اس

منويات رهبر فرزانه انقالب  تاكيد كرده است./ فارس

فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي 
تابعيت ايراني دارند

ــت جمهوري گفت:  ــس مركز امور زنان و خانواده رياس رئي
ــا مردان خارجي تابعيت  ــدان زنان ايراني حاصل ازدواج ب فرزن
ايراني دارند و از هر گونه مزاياي آموزشي بهره مند خواهند شد.

ــيه جلسه هيات دولت با  مريم مجتهدزاده ديروز در حاش
ــت، در پاسخ  ــده اس بيان اين كه اين طرح در دولت مصوب ش
ــوال كه آيا اين طرح شامل زنان ايراني كه با مردان  به اين س
افغان ازدواج مي كنند هم مي شود، تصريح كرد: در اين طرح 

هيچ كشوري استثنا نشده است.
ــت جمهوري  ــان و خانواده رياس ــور زن ــس مركز ام رئي
ــور و  ــان كرد: هيأتي مركب از وزارتخانه هاي كش خاطرنش
ــواده و معاونت حقوقي  ــور زنان و خان ــتري، مركز ام دادگس
ــن موضوع  ــراي اجراي اي ــدند ب ــور موظف ش رئيس جمه

آيين نامه اي تنظيم كنند./ فارس

كمي از سياست

ــينيه امام خميني، ديروز در آخرين روز از هفته دفاع  حس
ــماري از جانبازان  مقدس، در ديدار رهبر معظم انقالب با ش
ــار از عطر حماسه و ايثار و استقامت شد و  قطع نخاعي، سرش
«خاطرات دلدادگي و وفاداري» رزمندگان ميهن را به اسالم 

و امام و انقالب دوباره در يادها زنده كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
در اين ديدار كه لبريز از نشاط و طراوت معنوي بود، حضرت 
ــوه هاي صبر  ــه اي از نزديك با ده ها نفر از اس ــت اهللا خامن آي
ــداري آنان و  ــد و ايمان و پاي ــو كردن ــتقامت، گفت وگ و اس

خانواده هاي عزيزشان را مورد تحسين و تجليل قرار دادند.
ــپس در جمع جانبازان ايثارگر  ــالمي س رهبر انقالب اس
ــازان را تجليل از  ــاي معظم آنان، تجليل از جانب و خانواده ه
ــا و نمادهاي ايثار خواندند و افزودند: تكريم و تعظيم  نمونه ه
جانبازان، مفهوم واقعي ايثار را در ذهن جامعه، عيني و مجسم 
مي كند و اين، كار بسيار مهمي است كه نظام و جامعه، امروز 
ــريح عظمت كار  ــان زبان را از تش به آن نياز جدي دارند. ايش
ــازان، حقيقتا قاصر و ناتوان خواندند و افزودند: ايثاِر يك  جانب
عمر «هستي و سالمتي و آسايش» در پاي اسالم و انقالب، 
ــودمند با معبود يكتاست كه پروردگار در  ــيار س معامله اي بس

قرآن كريم به آن بشارت داده است.

حضرت آيت اهللا خامنه اي با تشكر صميمانه و ابراز احترام 
ــتاران  ــران، مادران، پدران، فرزندان و پرس حقيقي به همس
جانبازان خاطرنشان كردند: خدمت صادقانه و با روي خوش 
ــته ترين  ــز از بزرگ ترين ايثارها و از برجس ــه جانبازان عزي ب

جهادهاست و نزد خداوند از اجري عظيم برخوردار است. 
ــر را از درك و بيان عظمت  ــالمي، بش ــر انقالب اس رهب
ــتمر و طوالني خانواده هاي جانبازان عاجز دانستند  صبر مس
ــان كردند: پروردگار منان لحظه لحظه صبِر «زيبا  و خاطرنش
ــبه مي كند و  ــما را در خدمت به جانبازان محاس و جميل» ش

پاداشي كريمانه، ذخيره آخرت شما قرار مي دهد.
ايشان با تكريم شهيدان واال مقام خاطرنشان كردند: 
وزنه ايثار «جانبازان 70 درصد و قطع نخاعي و گردني»، 
به تعبيري، سنگين تر از مساله شهادت است، چرا كه اين 
با رنج و مشكالت هميشگي روبه رو مي شوند  جانبازان 
و تقوا، صبر و ايستادگي مداوم آنها و حساب كردن اين 
مشكالت با خدا، اجري مضاعف و رشد يابنده را نصيب اين 
عزيزان خواهد كرد. در ابتداي اين ديدار سرلشكر جعفري، 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره به 
برنامه هاي سپاه در تجليل از جانبازان گفت: ترويج فرهنگ 
ايثارگري و شهادت در اولويت برنامه هاي فرهنگي سپاه 

پاسداران قرار دارد. 
ــور و رئيس بنياد  ــان، معاون رئيس جمه ــعود  زريباف مس

ــي از فعاليت هاي اين بنياد در  ــهيد و ايثارگران هم گزارش ش
تجليل و تكريم جانبازان و خانواده هاي آنان بيان كرد.

تكريم جانبازان مفهوم ايثار را  درجامعه عينيت مي  بخشد
رهبر معظم انقالب: 

بررسي و تصويب طرح نظارت بر نمايندگان سرانجام در 
جلسه علني مجلس شوراي اسالمي به پايان رسيد و تكليف 

اين طرح 12 ماده اي مشخص شد.
ــته با  ــه گزارش «جام جم» نمايندگان مجلس روز گذش ب
بررسي 6 ماده باقي مانده اين طرح موافقت كردند و به سرانجام 
رسيدن آن باعث شد محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني 
ــت از حضور و  ــروز را در غياب علي الريجاني برعهده داش دي
ــيون مشترك تقدير كرده  حوصله نمايندگان و اعضاي كميس
ــدي اين طرح را تعقيب كردند،  ــانه ها به طور ج و از اين كه رس
ــانه ها نيز گاليه كرد اما  ــي نمايد. وي البته از برخي رس قدردان
ــت در فرصت قانوني شوراي نگهبان نظر  گفت كه اميدوار اس

خود را درخصوص اين مصوبه مجلس اعالم كند.
احضار به دادگاه با موافقت مجلس

ــي طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان،  در ادامه بررس
ــتفاده از اختيارات نمايندگي و اخذ امكانات و  هر نوع سوءاس
ــازات از بخش دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان  امتي
ــط نمايندگان به نفع خود و نزديكان آنان  ــكل، توس و هر ش
ــتوجب اعمال مجازات دانسته شد. بر اين مبنا نمايندگان  مس
ــات قضايي بايد از  ــط مقام ــرر كردند احضار نماينده توس مق
ــود و  ــارت بر مجلس انجام ش ــات  هفت نفره نظ ــق هي طري

چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد بايد 
ــد. به موجب اين  ــب به تاييد هيات  نظارت مجلس برس مرات
ــاي وظايف نمايندگي خود  ــه، نمايندگان در مقام ايف مصوب
براساس اصول قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس قابل 
ــط مقامات  ــتند، اما احضار نماينده توس تعقيب و توقيف نيس
قضايي در صورت لزوم بايد از طريق هيات  هفت نفره نظارت 
ــيدگي قضايي مستلزم  بر مجلس صورت گيرد و چنانچه رس
ــد، بايد مراتب به تاييد هيات نظارت  ــت نماينده باش بازداش
ــيدگي به اين طرح مقرر شد قوه قضاييه  ــد. در ادامه رس برس
موظف به تعيين شعبه اي خاص براي رسيدگي خارج از نوبت 
ــود. در ماده ديگر اين طرح  به تخلفات احتمالي نمايندگان ش
ــد نمايندگان مشمول قانون ممنوعيت تصدي  نيز مصوب ش
ــاس  ــوند. براس ــغل مصوب 11 دي 1373 ش بيش از يك ش
ــه مجلس نمايندگان از دريافت هرگونه هديه نقدي يا  مصوب
غيرنقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي يا عمومي 
ــي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان، منع و در صورت  و دولت
ــدند. در تبصره اي نيز  ــتوجب مجازات ش وقوع اين وضع مس
ــارف در چارچوب  ــا اهداي هداياي متع ــد دريافت ي مقرر ش
ــت كه از سوي هيات رئيسه مجلس ظرف 3 ماه  ضوابطي اس

تهيه و ابالغ مي شود.

به رغم تصريح ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس بر لزوم 
ــات كميسيون اصل 90، گزارش  راي گيري در مورد گزارش
ديروز كميسيون در مورد «تخلفات رئيس جمهور»  در صحن 

علني مجلس به راي گيري گذاشته نشد.
به گزارش «جام جم»، محمدرضا باهنر كه رياست جلسه 
ــت در اين رابطه اظهار كرد: زماني كه  ديروز را بر عهده داش
ــيون اصل 90 اين گزارش را ارائه كرده، دولت برخي  كميس
ــا اين گزارش هم  ــود را برطرف كرده و طبيعت ــكاالت خ اش

اصالح شده است.
ــد: كميسيون اصل 90 اصالحيه خود درباره  وي يادآور ش
ــه ارائه  اين گزارش را حدود يك ماه و نيم قبل به هيات رئيس
ــت؛ چرا كه  ــيون مترتب نيس ــكالي در كميس داد بنابراين اش

تقصير به گردن هيات رئيسه است.
ــن  ــل 90 در اي ــيون اص ــرد: كميس ــان ك وي خاطرنش
ــه را در يكديگر ادغام كرده كه در برخي از آنها  ــزارش 4نام گ
به جمع بندي نرسيده يا نمايندگان بايد توضيح بيشتري ارائه 
كنند؛ گرچه در دو سه مورد نيز كميسيون اظهارنظر روشن و 

صريح كرده كه بعضي ها ممكن است آن را نپسندند.
ــه افزود: هيات رئيسه با كميسيون اصل 90  رئيس جلس
ــخ هاي دولت در برخي  ــن رابطه مذاكره مي كند و  پاس در اي

موارد شكايت بررسي  خواهد شد. نمايندگان هم در مواردي 
الزم است توضيحات بيشتر خود را ارائه كنند و اگر نياز بود در 
ــيدن پاسخ  اين رابطه نظرخواهي كنيم كه اين كار بعد از رس

رئيس جمهور و نمايندگان انجام خواهد شد .
ــكايت نمايندگان از رئيس جمهور  قرائت گزارش چهار ش
در شرايطي در دستور كار جلسه علني مجلس قرار گرفت كه 
برخي از اعضاي كميسيون اصل 90 تاكيد داشتند اصالحيه اي 

بر گزارش اصلي وارد شده و بايد متن اصالحي قرائت شود.

باهنر: دولت برخي اشكاالت خود را برطرف كرده استطرح نظارت مجلس بر نمايندگان تصويب شد
كميسيون اصل 90، 4نامه را در يكديگر ادغام كرده كه در برخي از آنها به جمع بندي نرسيده استنمايندگان هديه غيرمتعارف بگيرند مجازات مي شوند

وزير دفاع در خصوص پيشنهاد آمريكايي ها براي ايجاد خط 
ــا در منطقه نياز به  ــور گفت: م ــرخ بين ايران و اين كش تلفن س

برقراري اين خط نداريم.
ــردار احمد وحيدي كه ديروز در حاشيه  به گزارش فارس، س
جلسه هيأت دولت با خبرنگاران گفت وگو   مي كرد با بيان اين كه 
ــوي  خروج نيروهاي فرا منطقه اي از منطقه و عدم دخالت از س
ــود كه تنشي در منطقه ايجاد نشود، افزود: آنها  آنها باعث مي ش
مي گويند خط سرخ داشته باشيم، براي اين كه اگر تنشي به وجود 
ــند در  ــم در صورتي كه ما معتقديم اگر آنها نباش ــد، حل كني آم
ــردار وحيدي تاكيد كرد: آنها  ــود. س منطقه تنش ايجاد نمي ش
موظف هستند در عبور از تنگه خليج فارس به تمام سواالتي كه 
نيروي دريايي ما از آنها مي پرسد، پاسخ دهند و آنها تحت اشراف 

اطالعاتي نيروي دريايي ما هستند.
ــران در آب هاي آزاد  ــن درباره حضور اي ــر دفاع همچني وزي
اظهار كرد: حضور در اين آب  ها براي همه آزاد است و جمهوري 
ــته نيز در  ــه برنامه دارد و در گذش ــران در اين زمين ــالمي اي اس
ــته ايم. سردار وحيدي در پاسخ به سوال  آب هاي آزاد حضور داش
ــازد،  ــي براين كه آيا ايران بنا دارد ناو هواپيمابر بس ديگري مبن
ــت و در اين حوزه  ــعه توان دريايي از برنامه هاي ماس گفت: توس
ــد در برنامه ها داريم، اما اكنون  ــلح بخواهن هرچه نيروهاي مس
اولويت هاي ما چيز ديگري است.  وزير دفاع درخصوص تخلف 
روسيه در موضوع موشك هاي اس300 تصريح كرد: در اين باره 
پيش پرداخت هايمان را از روسيه پس گرفتيم،  اما ادعاي خسارت 
داشته ايم كه اين ادعا به داوري ارجاع شده است. وي به تحويل 
ــادر» به نيروي دريايي  ــك هاي كروز «ق حجم انبوهي از موش
ــپاه به مناسبت هفته دفاع مقدس اشاره كرد و افزود:  ارتش و س
اين موشك ها ضدناوچه، ضدناو و ضدتاسيسات ساحلي است و 

از زمين، دريا و هوا قابل پرتاب است.

وحيدي: نيازي به «خط  سرخ» 
بين ايران و آمريكا نيست

هماهنگي دولت اقليم كردستان عراق با ايران براي مقابله با پژاك  
دانايي فر: مدارس ايراني در عراق بعد از 30 سال راه اندازي مي شوند

پس از برخوردهاي جدي نيروهاي مسلح ايران با گروهك 
ــور و عقب رانده شدن  ــتي پژاك در شمال غرب كش تروريس
ــفير ايران در  اعضاي اين گروهك از مناطق مرزي ايران، س
ــوي ايران با دولت اقليم  عراق از هماهنگي به عمل آمده از س

كردستان عراق براي برخورد با اين گروهك خبر داد. 
ــم» اظهار كرد:  ــن دانايي فر در گفت وگو با «جام ج حس
شرايط آرامش در منطقه براي همه مهم است و به خصوص 
دولت عراق و اقليم كردستان عراق هر كاري كه از دستشان 
ــر مي آيد براي برقراري آرامش انجام مي دهند. دولت اقليم  ب
ــتان عراق تالش هاي جدي را در اين زمينه آغاز كرده  كردس
ــتي بر عليه ايران كنترل  ــت كه موضوع اقدامات تروريس اس
ــاهده مي شود كه  ــود و عالئم مثبتي نيز در اين زمينه مش ش

اثرات نسبتا خوبي داشته است. 
ــاره به اين كه مقامات عراقي  ــفير ايران در عراق با اش س
ــت و بر همين  بر اين عقيده اند كه نا امني به صالح آنها نيس
اساس تالش هايي جدي در اين خصوص دارند، خاطر نشان 
ــكلي و به  ــتند كه ناامني به هر ش كرد: آنها به دنبال اين هس
ــه در مناطق مركزي و جنوبي و  ــود و چ هر طريقي كنترل ش
چه در مناطق شمالي يعني كردستان. گروه پژاك در بخشي 
ــا توجه به وضعيتي كه داخل  ــدود مرزي ايران و عراق ب از ح
ــرارت هايي  عراق بود حضور پيدا كرد و در آنجا اقدامات و ش
ــارج از خاك جمهوري  ــان در داخل و خ ــه هموطنانم را علي

اسالمي ايران انجام داد.
ــي در برخي  ــتقرار كامل نيروهاي عراق ــزود: اس  وي اف
ــي از جمله در برخي مناطق  ــا وجود ندارد و خأل هاي بخش ه
ــت كه باعث به وجود آمدن چنين  جغرافيايي صعب العبور اس
ــود و تالش نيروهاي عراقي بر اين است كه  جرياناتي مي ش
مانع اين جريانات شوند. اين موضوع براي مسووالن عراقي 

ــود با جمهوري  ــت و به خاطر حفظ روابط خ ــيار مهم اس بس
اسالمي ايران تالش هايي زيادي را كردند كه به نظر مي رسد 
توانستند موضوع را در داخل عراق تا حدودي كنترل كنند. 

ــالمي ايران به طور  ــا تاكيد بر اين كه جمهوري اس وي ب
ــتي پژاك برخورد كرده  ــي با موضوع اقدامات تروريس اصول
ــلح و  ــت كه افراد مس ــار كرد: بحث اين اس ــد، اظه و مي كن
ــازمان يافته اقداماتي عليه شهروندان ايراني انجام داده اند  س
ــورد كند و هم  ــه با اين پديده برخ ــت ك ــن حق ايران اس و اي
ــن همجواري تاييد مي كند كه  ــائل بين المللي و هم حس مس

ــاي نظامي ما اقدامات  ــود. نيروه اين موضوع بايد كنترل ش
ــتند حضور و نفوذ  ــود را انجام دادند و توانس ــي خ الزم و كاف
ــا را داخل مرزهاي  ــازي كنند و آنه ــاي پژاك را پاكس نيروه

عراق بكشانند.
ــوي ديگر اقدامات ديپلماتيك از  دانايي فر ادامه داد: از س
ــاري خاص خودش يعني وزارت خارجه صورت گرفت و  مج
طرف عراقي نيز تا االن تالش كرده كه تا حدودي بر اوضاع 
ــلط شده است. سفير ايران در عراق گفت: ايران به دنبال  مس
امنيت در مرزهاي خود است و آنچه ما را به اين هدف برساند، 

اهميت دارد و ما خواستار آن هستيم كه به تروريست ها اجازه 
فعاليت عليه شهروندان ايراني داده نشود. ما به مرزهاي خود 
و امنيت آن مي انديشيم. اگر اتفاقي بيفتد و امنيت مرزهاي ما 
ــلح ما اين حق را به خود مي دهند  را تهديد كند نيروهاي مس

كه اقدامات تنبيهي و امنيتي خود را انجام دهد. 
ــامه نجيفي، رئيس پارلمان عراق به  ــفر اس دانايي فر از س
ــفر به دعوت  ايران طي روزهاي آينده خبر داد و افزود: اين س
ــالمي صورت  ــوراي اس ــي الريجاني، رئيس مجلس ش عل
مي گيرد و رئيس پارلمان عراق در راس يك هيات عالي رتبه 
ــود و بحث هاي دوجانبه در جريان  پارلماني عازم ايران مي ش
اين سفر انجام خواهد شد، بعالوه سفير ايران در عراق به سفر 
4 وزير عراقي به ايران اشاره و تصريح كرد: وزراي بهداشت، 
صنايع، آموزش و پرورش و آموزش عالي و فرهنگ عراق به 

ايران سفر خواهند كرد. 
ــوي ديگر وي درخصوص وساطت جالل طالباني،  از س
ــاع آمريكايي متهم به  ــراق براي آزادي اتب رئيس جمهور ع
ــي در ايران گفت: آقاي طالباني مراودات نزديكي با  جاسوس
ايران دارد و اين مساله در يكي از مالقات هاي روساي جمهور 
ــده و بحثي عاطفي و اخالقي بوده كه  ايران و عراق مطرح ش

رئيس جمهور عراق مطرح كرده است.
دانايي فر ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل روابط ايران و عراق 
را بسيار خواند و از راه اندازي مدارس ايراني در عراق خبر داد 
و افزود: اين اقدام بعد از يك وقفه 30 ساله صورت مي گيرد و 
در عين حال قرار است مركز فرهنگي ايران در عراق و مركز 
فرهنگي عراق در ايران تاسيس شود. وي گفت: سال گذشته 
در بخش زيارتي حدود 2 ميليون زائر بين 2 كشور مبادله شده 
ــزار ايراني به عراق  ــش از يك ميليون و 200 ه ــت كه بي اس

آمدند و نزديك 700 هزار عراقي به ايران سفر كردند.

ناو ايراني، كشتي روسي را نجات داد
ــي ارتش جمهوري  ــه دوم نيروي درياي ــده منطق فرمان
ــاي اعزامي اين  ــالمي گفت: حضور مقتدرانه ناوگروه ه اس
ــده تا اخيرا ناو شهيد نقدي متعلق  نيرو به خليج عدن باعث ش
ــي را از دست دزدان دريايي  ــتي روس به ايران يك فروند كش

نجات دهد.
ــيان ديروز  به گزارش ايرنا، امير دريا دار محمدرضا عباس
ــت روز جهاني دريانوردي در بوشهر افزود:  در آيين بزرگداش
به رغم اين كه در زمان اعالم نياز كشتي روسي، ناو آمريكايي 
نيز در نزديكي صحنه حضور داشت اما كاپيتان كشتي روسي 
زماني كه ناو آمريكايي اعالم كرد به ناو ايراني بگوييد برود ما 
ــا دزدان دريايي برخورد مي كنيم به آنها اعالم كرد با حضور  ب

ناو ايراني نيازي به كمك شما نيست.
ــالح هاي  ــناورها و س وي بيان كرد: دزدان دريايي به ش
ــرفته مجهز هستند. عباسيان اضافه كرد: از زمان حضور  پيش
نيروي دريايي ارتش در درياي عمان 73 مورد به كشتي هاي 
ــده است كه آخرين آن هفته قبل  تجاري و نفتكش حمله ش
ــتي هاي تجاري حمله  بود كه 26 فروند قايق به يكي از كش
ــا حضور مقتدرانه ناو اعزامي نيروي دريايي ارتش  كردند، ام

ايران باعث شد تا در اهدافشان ناكام شوند.

سفر هيات مصري به تهران
مسوول دفتر حفاظت منافع ايران در مصر گفت: به منظور 
ــركت در كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين  ش
ــي، اجتماعي و مذهبي مصر به  ــار مختلف سياس هياتي از اقش
ــفر مي كند.  مجتبي اماني در گفت وگو با ايسنا افزود:  تهران س
ــا توجه به اين كه مجالس مربوط به دوره حكومت مبارك در  ب
مصر منحل شده اند، بنابراين امكان حضور هياتي پارلماني در 
اين كنفرانس وجود ندارد. وي توضيح داد: افرادي از طيف هاي 
مختلف سياسي، اجتماعي و مذهبي از جمله شيخ محمود آشور، 
ــال زهران متفكر  ــالمي مصر، جم رئيس تقريب مذاهب اس
مصري و تعدادي از روساي احزاب، نمايندگاني از احزاب الوفد 
ــانه اي اين كشور در  ــووالن رس و الكرامه و ديگر احزاب و مس
اين هيات حضور دارند.  اماني همچنين از سفر هياتي ديگر از 
نخبگان مصري به تهران خبر داد و گفت: با توجه به اشتياقي كه 
ــوي اقشار مختلف براي سفر به ايران وجود دارد، به زودي  از س

هيات ديگري از مصر عازم ايران خواهد شد.

حرف اضافه نماينده فرانسه
ــه در سازمان ملل متحد در اجالس مجمع  نماينده فرانس
ــنجيده زده و مدعي  ــازمان حرفي اضافه و نس عمومي اين س
شده است چنانچه ايران به پيشبرد برنامه هسته اي خود ادامه 
دهد با خطر حمله نظامي عليه اين كشور مواجه خواهد شد. 
ــه، ژرار آرود  به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانس
اين اظهارات را به طرز شگفت آور غيرديپلماتيك در نشستي 
ــازمان ملل  ــه در نيويورك و در اجالس مجمع عمومي س ك
ــاركوزي،  ــخنان اخير نيكال س ــده بود و در ادامه س برگزار ش
ــتانه عليه  ــه در خصوص حمله پيشدس رئيس جمهور فرانس

ايران مطرح كرد.
ــه چندي پيش در اظهاراتي مدعي   رئيس جمهور فرانس
ــت باعث شود حمله  ــته اي ايران ممكن اس ــد برنامه هس ش
ــن نماينده  ــورت گيرد.  اي ــور ص ــتانه اي به اين كش پيشدس
فرانسوي بدون اشاره به اين كه چه كساني يا چه كشورهايي 
ــد حمله به ايران را دارند، گفت: خطر درگيري وجود دارد  قص
چرا كه فرانسه، انگليس، آلمان، آمريكا، روسيه و چين تالش 
ــوند. اگر ما امروز موفق  ــد تا با تهران وارد مذاكره ش مي كنن
ــويم كه با ايراني ها وارد مذاكره شويم، خطر بسيار زيادي  نش
ــخ مسووالن سياسي  در رابطه با اقدام نظامي وجود دارد. پاس
و نظامي ايران به چنين اظهاراتي همواره اين بوده كه برنامه 
هسته اي ايران صلح آميز و تحت نظارت است، ولي اگر دستي 

به تجاوز به سمت ايران دراز شود از بازو قطع خواهد شد.

 بازداشت آمريكايي ها 
ربطي به مليت آنها نداشت

معاون كنسولي، مجلس و امور ايرانيان وزارت امورخارجه 
درخصوص آزادي 2 آمريكايي بازداشتي در ايران اظهار كرد: 
ــد،  ــه كه قبال در بيانيه وزارت امور خارجه گفته ش همان گون
ــف قانوني خود و به  ــاس وظاي نيروهاي مرزباني ايران براس
ــل عبور غيرقانوني آنها از مرز و ورود به خاك ايران اقدام  دلي

به بازداشت و تسليم آنها به مقامات قضايي نموده اند.
به گزارش اداره  اطالعات مطبوعات وزارت خارجه،حسن 
ــت خواندن سخنان 3 شهروند آمريكايي  قشقاوي، با نادرس
افزود: اتهامات تفهيم شده از سوي دادگاه، ورود غيرقانوني به 
كشور و جاسوسي بوده است و بازداشت اين افراد هيچ ارتباطي 
با مليت آنها يا مسائل سياسي موجود ميان دولت هاي ايران و 

آمريكا ندارد.
ــي آنان نيز صراحتا  ــقاوي افزود: چنانچه وكيل قانون قش
اعالم كرد هر 3 شهروند آمريكايي از جمله 2 نفري كه اخيرا 
ــاس رأفت اسالمي و به قيد وثيقه آزاد شده اند، در طول  براس
ــت از تمامي حقوق و مزاياي يك زنداني و حتي  مدت بازداش

فراتر از آن برخوردار بوده اند.

سايه خبر

 يوسفيان مال: 
بدنه نظام بانكي  جرم زاست

ــوع  موض ــه  ك روزي  از 
ــزرگ مالي در  ــاد ب پرونده فس
ــور، علني  ــي كش ــام بانك نظ
ــت اقدامات مختلفي  شده اس
در دستگاه هاي مختلف براي 
پيگيري اين ماجرا و برخورد با 
متخلفان در دست انجام است. 

ــتعفا و بركناري برخي  ــتا در روزهاي اخير اس در همين راس
مديران بانكي را شاهد بوديم.

ــتاد  ــفيان مال، نماينده مجلس در س ــا عزت اهللا يوس ام
ــت همزمان با انجام  ــد اقتصادي معتقد اس مبارزه با مفاس
ــازماني و تشكيالت  ــكيالت س چنين اقداماتي بايد در تش
ــي ايجاد  ــور تغييرات اساس اداري حاكم بر بانك هاي كش

شود. به اعتقاد او اين بدنه فعلي، يك بدنه جرم زاست.
اقدامات انجام شـده در مجلس درخصوص پيگيري 
پرونده فسـاد اقتصادي را چگونـه ارزيابي مي كنيد و آيا 
احتمـال مي دهيـد كه ايـن پيگيري ها بـه نتايج جدي تر 

منجر شود؟
ــت كه پيش آمده و  ــاله اي اس به هر حال اختالس مس

استعفا ممكن است اصال با بطن و متن قضيه مرتبط نباشد 
ــت كه حتي اگر يك  ــورها روال شده اس ــاير كش ولي در س
ــويش  ــدن و تش اتفاق جزئي بيفتد كه باعث جريحه دار ش
ــاال و درجه يك آن  ــووالن رده ب ــود مس افكار عمومي ش
ــكار عمومي همراهي  ــي براي اين كه با اف ــتگاه اجراي دس
ــتعفا  ــتيم اس كنند و بگويند كه ما در مقابل مردممان نيس

مي كنند و چه بسا اصال در اين ماجرا مقصر هم نباشند.
لذا با توجه به اين كه هنوز اخبار در خصوص اين پرونده 
ــده است اين خواست خود  ــده و تاييد رسمي نش نهايي نش

مسووالن است كه استعفا بدهند يا ندهند.
يعني براي استعفا تحت فشار نيستند؟

ــار افكار  ــار كه باالخره وجود دارد و حداقل آن، فش فش
عمومي است و وقتي اذهان عمومي دچار تشويش شود، از 
ــار وارد مي شود ولي به هر حال استعفا حق  همه طرف فش

شخص است و مي تواند استعفا ندهد. 
ــتعفا در اين موارد در بسياري از كشورها يك  گرچه اس
ــده است اما بعضي ها هم اعتقاد دارند مديراني كه  روال ش
ــته اند بيشتر در  ــووليت داش در زمان بروز اين تخلفات، مس
ــيدگي بايد آنها در  ــتند و به هر حال تا زمان رس جريان هس
ــر هدايت كنند مگر  ــائل را بهت ــند تا بتوانند مس راس باش
ــته و مقصر باشند. در استعفا  ــان مساله داش اين كه خودش
بحث قصور و تقصير مطرح است. قصور اين است كه طرف 

مي توانست نظارت كند و سازمان و تشكيالت را به نحوي 
هدايت كند كه اين اتفاق نيفتد ولي اين كار را نكرده است 
ــريك جرم بوده و حتي  ــت كه خودش ش اما تقصير اين اس

معاون و مباشر بوده است.
البته مساله مهم تر اين است كه ما به اين سوال پاسخ 
دهيم كه آيا با رفتن يك مدير و آمدن مدير ديگر، وضع 
بهتر خواهد شد؟ ما معتقديم تا زماني كه در تشكيالت 
سازماني و تشكيالت اداري حاكم بر بانك هاي كشور، 
تغييرات اساسي ايجاد نشود هر فردي كه بيايد نمي تواند 
در بدنه اين تشكيالت دخالت كند و جلوي جرم را بگيرد. 
اين بدنه، بدنه اي جرم زاست و ديده ايم كه هر كسي اراده 
كرده توانسته در اين تشكيالت وارد شود و آن را به هم 

بزند.
شـما يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
هسـتيد. بـا وجـود چنيـن پرونده هـاي بزرگ مفاسـد 
اقتصادي، چرا عملكرد سـتاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 

كمتر بازتاب داشته است؟
نداشتن بازتاب به اين خاطر است كه آمار نداده اند. 

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چه اقداماتي در زمينه 
سوءاستفاده مالي بزرگ اخير انجام داده است؟

ــتاد، كارهاي جانبي انجام داده كه يكي از آنها اتخاذ  س
ــت كه تحت اختيار  ــركتي اس برخي تدابير در مورد 38 ش

متهمان اين پرونده بوده است. همه اين شركت ها در حال 
ــت شده اند و اين در حالي است كه باالي  حاضر بي سرپرس
ــنل مستقيم در اين شركت ها مشغول به كار  25 هزار پرس
ــتند. و صدها هزار پرسنل غيرمستقيم با اين شركت ها  هس

در ارتباطند.
ــركت ها پيش  اگر خداي ناكرده ضعفي در توليد اين ش
ــاب كنيد كه چه تعداد، شغلشان را از دست  ــما حس بيايد ش
ــدات زيادي انجام داده كه اين  ــتاد واقعا تمهي مي دهند. س
ــاي هيات مديره آنها در  ــركت ها كه مديرعامل يا اعض ش
ــان ادامه دهند.  ــه روال عادي كار خودش ــتند ب زندان هس
ــد  ــتاد مبارزه با مفاس ــنهاد معاون اول و تصويب س به پيش
ــطح  اقتصادي، هياتي از باالترين مقام هاي اجرايي در س
چند وزير مسوول شده اند كه حتي شرايط اين شركت ها را 
بهتر از قبل كنند كه نه نقصاني در توليد اين شركت ها انجام 
ــود و نه نقصاني در خدمت رساني و نه كسي بيكار شود.  ش
اينها كارهاي مهمي است كه ستاد در حال انجام آنهاست 

اما چيزي نيست كه بخواهيم آمار بدهيم.
به اعتقاد شما فرجام اين پرونده چه خواهد شد؟

ــبختانه، مالي كه رفته در معرض ديد  به هر حال خوش
ــت و آن طور كه تصور مي شد پول قابل  ــترس اس و در دس
ــور خارج نشده و اين پول ها تبديل به اموال  توجهي از كش
و شركت شده و چيزهايي است كه در دسترس نظام است 

ــتيفا كند و هيچ  و نظام به راحتي مي تواند حقوق خود را اس
ــدارد. اين وجوه  ــن در اين رهگذر ن ــه اعتقاد م ــكلي ب مش
ــكل، قابل برگشت است و آنهايي هم  به هرنحو و به هر ش
ــرع و قانون مجازات  ــتند مطابق موازين ش كه مقصر هس
ــي بيش از  ــردم هم انتظار ندارند كه كس ــد و م خواهند ش
قانون و شرع مجازات شود. مجازات متخلفان به تشخيص 
ــتگي دارد و بايد ديد كه قضات پرونده، عملكرد  قضات بس
ــووالن  متخلفان را با چه قانوني تطبيق مي دهند. قطعا مس
ــتقيما دخالت داشته اند به حكم دادگاه از  و مديراني كه مس
ــد مگر اين كه تبرئه شوند. ولي  خدمت منفصل خواهند ش
ــد، اخراج اينها قطعي  اگر محكوميتي در باب اختالس باش
ــت و همراه با مجازات حبس است و مطمئنا اختالس،  اس

مجازات سنگيني دارد.
البته حكم اخالل در نظام اقتصادي كشور، اعدام است 
ــاب  ــود. مثال بايد قاضي حس ولي اين اخالل بايد احراز ش
ــد و به  ــط متهمان خارج نمي ش كند كه اگر اين وجوه توس
دست شركت هاي ديگر مي رسيد آيا باعث اشتغال و توليد 
ــد و آيا اين اقدام متهمان، توليد را در حدي  بيشتري مي ش
ــت كه باعث مختل شدن توليد در كشور شده  كم كرده اس
ــوان از آن به  ــود مي ت ــد، اگر چنين موضوعي ثابت ش باش
ــور ياد كرد اما تا اين  ــوان اخالل در نظام اقتصادي كش عن

موضوع اثبات نشود نمي توان چنين حكمي داد.
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