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اذعان كلينتون به دخالت در امور ايران
هيالري كلينتون،   وزير امور خارجـــه آمريكا در گـــفت وگو 
ــي اذعان كرد دولت آمريكا هر حمايتي كه از  ــي فارس با بي بي س
ــه وي معترضان به انتخابات   ــر مي آمد از آن عده ك ــتش ب دس
ــال 88 در ايران ناميد به عمل  آورد و از  ــت جمهوري س رياس
جمله دولت آمريكااز سايت تويتر خواست  تغييرات خود را به 

تأخير انداخته و در خدمت اغتشاشات در ايران قرار گيرد.
وي در بخشي از سخنانش به اين شبكه وابسته به وزارت 
ــران گفتگو كنيم، ولي  ــس  گفت : مايليم با اي ــه انگلي خارج
ــي بايد صحبت كنيم و در اين مورد گيج  نمي دانيم با چه كس
ــتيم. وي  در ادامه اظهارات مداخله جويانه خود گفت : مي  هس
ــال يك سفارتخانه اينترنتي مجازي در  خواهيم  تا پايان امس

تهران داشته باشيم!

هشدار روسيه درباره از بين رفتن 
شانس مذاكره

روسيه درباره عواقب انتشار گزارش آتي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي درباره ايران هشداد داد.

به گزارش مهر و  نقل از رويترز، روسيه اعالم كرد: گزارش 
ــانس گفت وگوهاي جدي را از بين  ماه آتي آژانس مي تواند ش
ــار گزارش 3ماههخود درباره برنامه  ببرد و آژانس بايد در انتش
هسته اي ايران و همچنين انتقاد از اين كشور ظرافت بيشتري 
ــيه در بيانيه اي افزود: اين  به خرج دهد.وزارت امور خارجه روس
گزارش بدون ترديد مي تواند به فضا آسيب زده و احتماال مانع 
شروع مذاكرات جدي شود.اين بيانيه تصريح كرد: اين موضوع 
حساس، مستلزم بي طرفي، ظرافت و هدايت مسووالنه است 
ــار اين گزارش  و با توجه به تحركات تبليغاتي كه پيش از انتش

شروع شده است، تحقق اين امور سخت به نظر مي رسد.
ــت در گزارش تازه آژانس جزئياتي  رويترز مدعي شده اس

درخصوص ابعاد تازه برنامه هسته اي ايران ارائه خواهد شد.

جذب مشاوران جوان جديد 
سايت دانشجو نوشت: با نزديك شدن به انتخابات مجلس 
ــوراي اسالمي، مجموعه موسوم به جريان خاص تحركات  ش
تازه اي را براي نفوذ در نهادهاي اجرايي سراسر كشور آغاز كرده 
است.بنابر اين گزارش، بتازگي مقرر شده است كه براي هريك 
از استانداران كشور 5 مشاور جوان تعيين شود؛ همچنين براي 
هريك از فرمانداران، 3 و براي هريك از بخشداران يك مشاور 
ــت.پيش از اين برخي انتقادها نسبت به  ــده اس جوان تعيين ش
ــاوران جوان مطرح شده بود و معترضان  فعاليت هاي گروه مش
بر اين باور بودند كه اين گروه به حياط خلوت يكي از نزديكان 

رئيس جمهور تبديل شده است. 

ناكامي اوباما در اعمال قدرت نرم 
خبرگزاري فارس نوشت: باراك اوباما كه به استفاده بيش 
ــخت انتقاد مي كرد، اكنون  ــد «جورج بوش» از قدرت س از ح
بيش از هر چيزي به اين نوع قدرت وابسته شده و براي استفاده 
ــماري را از دست  از قدرت نرم در قبال ايران فرصت هاي بي ش

داده است.
نشريه «ورلد افرز» با بيان اين مطلب افزود:  يك نكته جالب 
ــت جمهوري اوباما ميزان وابستگي دولت او به قدرت  در رياس
ــت. اوباما با وعده تغيير گسترده در يكجانبه گرايي  ــخت اس س
ــد؛ وي  ــبت داده مي ش ــر كار آمد كه به «جورج بوش» نس س
همچنين قول تغيير در تاكتيك هاي افراطي مقابله با تروريسم 
و درگيري هاي گسترده در جنگ هاي خارجي را داد كه ويژگي 
بسياري از رؤساي جمهور قبلي آمريكا بود. با اين وجود پس از 
3 سال، اوباما شمار نيروهاي آمريكايي را در افغانستان افزايش 
داده، از استفاده وسيع از هواپيماهاي بدون سرنشين به قيمت 
به خطر افتادن جان غيرنظاميان استقبال كرد، «گوانتانامو» را 
همچنان باز نگه داشت و «اسامه بن الدن» را به شكلي كامال 

يكجانبه در پاكستان به قتل رسانده است.

تغيير ساختار مشاورت 
رياست جمهوري در امور روحانيت

ــاورت رئيس جمهور در امور روحانيت،  با تغيير ساختار مش
ــورتي  ــوراي مش روحانيون عضو كابينه به عنوان اعضاي ش

رئيس جمهور در امور روحانيت فعاليت خواهند كرد.
به گزارش فارس، پس از كناره گيري حجت االسالم ناصر 
ــاورت رئيس جمهور در امور روحانيت كه  ــقاي بي ريا از مش س
ــاورت رئيس جمهور در امور  ــد حوزه مش ــال پيش انجام ش س
روحانيت تاكنون بالتكليف مانده بود كه سرانجام روز گذشته 
حجت االسالم سيد محمدرضا ميرتاج الديني، معاون پارلماني 
ــاختار حوزه مشاورت رئيس جمهور در  احمدي نژاد از تغيير س
امور روحانيت به شوراي مشورتي خبر داد. وي در همين زمينه 
گفت: در اين خصوص ايده شوراي مشورتي رئيس جمهور در 
امور روحانيت با شخص احمدي نژاد مطرح شده كه اگر نهايي 
ــود.وي با بيان اين كه در  ــود به صورت رسمي اعالم مي ش ش
ــورتي رئيس جمهور در امور روحانيت، روحانيون  شوراي مش
ــح كرد: عالوه بر  ــت نيز حضور دارند، تصري ــو هيأت دول عض
روحانيون دولت، چند تن از روحانيون خارج از دولت به صورت 
ــورايي به رئيس جمهور در امور روحانيت و حوزه هاي علميه  ش
ــه تاكنون نيز به همين روش عمل  ــاوره خواهند داد، گرچ مش

مي شد اما اين موضوع به صورت رسمي اعالم نشده است.

سايه خبر

حاال كه معمر قذافي در مكاني نامعلوم در بيابان هاي ليبي دفن 
ــده و به تاريخ پيوسته است، ايران گام هاي اوليه را براي پيوندي  ش
تازه و عميق تر با مردم ليبي برمي دارد و نخستين سفر وزير خارجه 

ايران پس از سال ها به اين كشور رقم مي خورد. 
ــا اعالم اين كه  ــته ب ــخنگوي وزارت امورخارجه روز گذش س
ــود،  ــر صالحي، وزير امور خارجه بزودي عازم ليبي مي ش علي اكب
ــن باره گفت: يكي از اتفاقات خيلي مهم در تحوالت منطقه،  در اي
پيروزي مردم ليبي است. طبيعي است كه ايران حامي مردم منطقه 
در جريان تحوالت بوده و در نخستين روزهاي آزادي كامل ليبي به 
منظور اعالم آمادگي براي كمك به بازسازي اين كشور و نيز نشان 
دادن همراهي ايران با مردم ليبي، اين سفر را در دستور كار قرار داده 
ــت. دور تازه روابط ميان ايران، ليبي با پيروزي مردم اين كشور  اس
ــده است بلكه واكنش هاي كشورمان از  ــروع نش و مرگ قذافي ش
ابتداي آغاز تحوالت ليبي و شروع اعتراضات مردمي در اين كشور 
ــت و  ــان داد كه ايران اگرچه با مداخله نظامي ناتو مخالف اس نش
ــوم مي كند، اما با  ــور محك ــور نيروهاي خارجي را در اين كش حض

حركت انقالبي مردم ليبي همراه است. 
همزمان با اعتراضات مردمي در ليبي و سركوب اين اعتراضات 

ــالمي ايران از ليبي خارج  ــط دولت وقت، سفير جمهوري اس توس
ــه داد. در آن زمان  ــود ادام ــد كاردار به كار خ ــفارت در ح ــد و س ش
ــال كمك هاي  ــر امورخارجه در گفت وگو با «جام جم» از ارس وزي
ــالمي ايران به انقالبيون ليبي در جريان درگيري با  جمهوري اس
رژيم معمر  قذافي پرده برداشت. صالحي گفت: ما پيش از سرنگوني 
قذافي با بسياري از گروه هاي معارض در ليبي ارتباط داشتيم و بيش 
از 3 تا 4 محموله كمك هاي غذايي و دارويي را بدون سر و صدا به 
ــتاديم، از اين رو مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي  بنغازي فرس
ــي و كمك هاي  ايران، نامه اي  ــي انتقالي ليبي به دليل همراه عال

تقديرآميز براي رئيس جمهور، قبل از سقوط قذافي ارسال كرد.
ــروي مخالفان در ليبي و سرنگوني قذافي از  ــرانجام با پيش س
ــمي، ضمن  اريكه قدرت، وزارت امور خارجه با صدور بيانيه اي رس
ــتعمارگران  حمايت از موفقيت مخالفان در ليبي، عليه دخالت اس

ديروز و مدعيان امروز در اين كشور هشدار داد.
اما ماجرا به اينجا ختم نشد، چرا كه وزير امورخارجه كشورمان 
ــوراي انتقالي ليبي طي تماس  ــي عبدالجليل، رئيس ش و مصطف
تلفني به گفت وگو با يكديگر پرداختند و در اين گفت وگو صالحي 
ــلمان ليبي، بر تعميق و  ــن تبريك پيروزي انقالب مردم مس ضم

ــالمي ايران و ليبي تاكيد كرد.با  ــعه روابط بين جمهوري اس توس
ــد و به زعم  ــي لذت پيروزي بر مردم ليبي دوچندان ش ــرگ قذاف م
ــت فرصتي براي آغاز  ــياري از كارشناسان اين خبر مي توانس بس
ــد. ليبي از كشورهاي  روابط ديپلماتيك تازه ميان ايران و ليبي باش
ــالمي بوده و محورهاي  ــازمان همكاري اس ــالمي و عضو س اس
ــت كه  ــترك متعددي با ايران دارد. در عين حال ايران قادر اس مش
ــازي  ليبي همكاري هاي گسترده تري  با اين كشور داشته  در بازس
ــد كه اين امر مي تواند با حاكميت مردم ليبي بر سرنوشت خود  باش
ــعه پيدا كند.سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان در اولين  توس
واكنش ضمن تبريك به مردم ليبي و شوراي ملي انتقالي اين كشور 
از آمادگي ايران براي انتقال تجربيات و مشاركت در بازسازي اين 
ــور خبر داد.همچنين 132 نفر از نمايندگان مجلس با امضاي  كش
بيانيه اي از سقوط ديكتاتورهاي منطقه به ويژه ليبي ابراز خرسندي 
كردند.واكنش ها به مرگ قذافي ادامه داشت و اين در شرايطي بود 
كه ايران به مردم اين كشور هشدار داد كه ديگر بهانه اي براي ادامه 

دخالت نيروهاي خارجي در اين كشور وجود ندارد.
اين در حالي بود كه دولت هاي غربي تالش مي كردند تا ايران 
ــه هواداران رژيم قذافي معرفي كنند، اما رئيس جمهور در  را از جمل

ــال  ــو با فريد زكريا، خبرنگار آمريكايي گفت كه در   25 س گفت وگ
گذشته هيچ يك از روساي جمهور و معاونان كشور ما به ليبي سفر 
نكرده اند، هر چند كه با مردم ليبي همواره دوست بودند، اما شما از 
روساي جمهور و نخست وزيرهاي اروپايي يكي را به من نشان دهيد 
ــور ليبي سفر نكرده باشد.علي اكبر واليتي، مشاور مقام  كه به كش
معظم رهبري در امور بين الملل، حكومت آينده ليبي را حكومتي بر 
اساس معيارهاي اسالمي مي داند و در اين باره مي گويد: بيگانگان 

در حكومت آينده ليبي جايي نخواهند داشت. 
 پيگيري سرنوشت امام موسي صدر

ــران در ليبي پيگيري  ــورد عالقه اي ــائل م ــي ديگر از مس يك
ــت امام موسي صدر است. ايران، قذافي و دولتش را عامل  سرنوش
ــدن امام موسي صدر در سال57 مي داند  اصلي ربايش و ناپديد ش
ــور خواهان روشن شدن  و از ابتداي پيروزي انقالبيون در اين كش
ــت ايشان شده است.بنابر اطالعات موجود، اقدامات اوليه  سرنوش
ــي صدر به ليبي  ــري وضعيت امام موس ــراي اعزام هيات پيگي ب
ــت و وزارت امورخارجه و مجلس شوراي اسالمي  ــده اس انجام ش
در تالش هستند تا اين سفر هر چه سريع تر انجام شود كه سفر وزير 

امورخارجه خود مقدمه اي براي آن است.

دور تازه روابط ايران و ليبي
وزير امورخارجه اولين سفر رسمي خود به ليبي بدون قذافي را انجام مي دهد

ايران آماده مذاكرات مفيد
ــخ اشتون  ــاره به پاس ــخنگوي وزارت امورخارجه با اش س
ــي بر آمادگي براي  ــت خارجي اتحاديه اروپا مبن رئيس سياس
ــوي مفيد با ايران گفت: ما هم براي گفت وگوي مفيد  گفت وگ
آمادگي داريم.رامين مهمان پرست سخنگوي وزارت خارجه 
ــگاه  ــر ديروز، هنگام بازديد از هجدهمين نمايش پيش از ظه
ــت: فكر مي كنيم  ــات و خبرگزاري ها گف بين المللي مطبوع
ــرات گفت وگو درخصوص همكاري  مبناي مفيد بودن مذاك

حول نقاط مشترك مي تواند باشد./مهر

انتقاد همسر احمدي نژاد 
از وضعيت حجاب در كشور

همسر رئيس جمهور با تاكيد بر گسترش فرهنگ حجاب و 
عفاف گفت: روند حجاب و عفاف در كشور طبيعي نيست.

ــژاد  ــود احمدي ن ــر محم ــي همس ــادات فراه اعظم الس
ــاوران و  ــت مش رئيس جمهور كه پيش از ظهر ديروز در نشس
ــان جنوبي، سخن  ــتگاه هاي اجرايي خراس رابطان بانوان دس
مي گفت، زنان خراسان جنوبي را زناني متعهد و دلسوز توصيف 
ــتان تاكنون در عرصه هاي مختلف  و اظهار كرد: زنان اين اس
ــادي را آفريده اند.فراهي  ــي افتخارات زي فرهنگي و اجتماع
ــزود: عفاف در جامعه ما وجود دارد چراكه فرزندان ما در اين  اف
جامعه رشد پيدا كرده اند و در معرض تربيت اسالمي بوده اند و 
ــائل گسترش بيشتري پيدا كند.فراهي حجاب را  بايد اين مس
نماد اصلي زنان مسلمان عنوان كرد و افزود: كشورهاي غربي 
از اين نماد وحشت دارند و براي همين در برخي كشورها از جمله 

فرانسه قانون منع حجاب تصويب شده است./ فارس

تسليم استوارنامه سفير جديد انگليس
علي اكبر صالحي ، وزير امور خارجه بعد از ظهر ديروز چيل كات، 
ــت  ــليم رونوش ــفير جديد انگليس در تهران را كه براي تس س

استوارنامه به وزارت امورخارجه آمده بود به حضور پذيرفت.
ــوابق روابط 2 كشور و  ــاره به س صالحي در اين ديدار با اش
تاكيد براهميت شناخت از واقعيت هاي كشورمان برضرورت 
ــالمي  ــبت به جمهوري اس اصالح رويكرد دولت انگليس نس
ايران تاكيد كرد.سفير جديد انگليس در تهران نيز در اين ديدار 
ــالمي  اظهار كرد: ماموريت دارد تا واقعيت هاي جمهوري اس
ايران را فارغ از نگاه منابع رسانه اي به دولت متبوع خود منتقل 

نمايد./ اطالعات و مطبوعات وزارت امورخارجه

واكنش ها به يك تسليت ديپلماتيككمي از سياست
48 ساعت پس از سفر كوتاه وزير خارجه به رياض، واكنش هاي مثبت و منفي به اين سفر باال گرفته است

ديدارهاي اعضاي 
پارلمان اروپا در تهران

ــت خارجي  ــيون امنيت ملي و سياس ــخنگوي كميس س
ــالمي تاكيد كرد: متاسفانه در سال هاي  ــوراي اس مجلس ش
ــاي ضدانقالب به  ــت و آمد فراوان گروه ه ــر به دليل رف اخي
ــدا كردند و  ــي منفي به ايران پي ــا، آنها ذهنيت ــان اروپ پارلم
شناخت ميداني از كشورمان ندارند.كاظم جاللي، سخنگوي 
ــيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حاشيه  كميس
ــفر هيات  ــاره به س ــه مجلس در جمع خبرنگاران با اش جلس
ــفر هفته آينده و در پاسخ  پارلماني اروپا به ايران گفت: اين س
به سفر گذشته هيات پارلماني ايران به اروپا صورت مي گيرد 

و آنها در پاسخ به آن سفر به ايران مي آيند.
ــفر به تقويت روابط  ــا بيان اين  كه اميدواريم اين س وي ب
ــد ايران  داراي  ــه بينجامد، گفت: اروپايي ها مي دانن دوجانب
ــر ما معتقديم  ــويي ديگ ــت. از س پارلماني قوي و كارآمد اس
ــت و بي ترديد  پارلمان اروپا تنها پارلمان چندمليتي جهان اس
از ظرفيت بااليي برخوردار است، لذا معتقديم اين سفر بسيار 

موثر خواهد بود.

 رئيس جمهور: همه ملت بايد 
از امكانات برخوردار باشند

ــور گفت: يك لحظه حضور در مناطق محروم  رئيس جمه
و تالش براي رفع مشكالت مردم را به زندگي در كنار عده اي 
مدعي و بي خاصيت كه اقدامات دولت را باال بردن توقع مردم 

توصيف مي كنند، ترجيح مي دهم. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، محمود 
احمدي نژاد ديروز در دومين روز از چهارمين سفر هيات دولت 
ــان جنوبي در جمع مردم شهرستان فردوس  ــتان خراس به اس
ــرفت  ــه دولت به تمام وعده هايي كه براي پيش ــا بيان اين ك ب
ــت، گفت:  ــور داده متعهد اس ــق مختلف كش ــي مناط و آبادان
ــور ثروتمندي است و اگر عده قليلي نخواهند امتياز  ايران كش
ــوند، همه مردم اين كشور مي توانند  اضافي براي خود قائل ش
ــات و ثروت هاي خدادادي آن به اندازه كافي برخوردار  از امكان
ــاره به اين كه كار براي رضاي خدا  ــند. رئيس جمهور با اش باش
موجب بركت مي شود، اظهار كرد: دشمنان در 6 سال گذشته، 
كشورمان را تحت سنگين ترين تحريم ها و به تعبير خودشان 
ــا به لطف خداي متعال  ــاي فلج كننده قرار دادند، ام تحريم ه
ــور  ــرايط به گونه اي پيش رفت كه مردم و كش در اين مدت ش
ــاني كه  ــرار نگرفتند. رئيس جمهور افزود: كس ــار ق تحت فش
ــردن توقعات مردم و مخارج  ــه به مطالبات مردم را باال ب توج
كشور توصيف مي كنند، كساني هستند كه از امكانات و سطح 
ــه دولت به اين گونه  ــتند، البت اقتصادي بااليي برخوردار هس
ــور  ــت امكانات و ثروت كش ــا توجهي ندارد و معتقد اس ادعاه
ــت و بايد در مسير پيشرفت و رفع مشكالت  متعلق به ملت اس
ــور هزينه شود. رئيس جمهور ملت ايران را آزادترين ملت  كش
دنيا دانست و گفت: ملت ايران شكست ناپذير است، چرا كه اين 
ملت، ملتي به خدا پيوسته است. رئيس جمهور دوري از واليت 
ــكالت جهان دانست و گفت:  الهي را عامل اصلي تمامي مش
جنگ، جنايت، فقر، عقب ماندگي و فاصله طبقاتي كه در جهان 

وجود دارد ناشي از دوري از ايمان به خدا و واليت الهي است.
سلطه گران حتي از ارتكاب جنايت و ترور 

رويگردان نبوده اند
رئيس جمهور همچنين در جمع مردم قائن با بيان اين كه 
ــالمي عصباني و  ــرفت و آباداني ايران اس ــمنان از پيش دش
ــتند، اظهار كرد: سلطه گران با برخي طراحي ها و  ناراحت هس
استفاده از دنباله هاي داخلي خود با موج آفريني، دروغ پراكني 
ــتند كه ملت ايران را از حركت  و ايجاد ياس به دنبال اين هس

بزرگ و تاريخ سازي كه در پيش گرفته، منصرف كنند.
ــكاب جنايت  ــمنان حتي از ارت ــت: دش ــژاد گف احمدي ن
ــت به ترور زده و دانشمندان هسته اي  رويگردان نبوده و دس
ــژاد تصريح كرد: همه  ــورمان را ترور مي كنند.احمدي ن كش
ــا بدانند كه اگر تمام توان  ــد و دنباله هاي آنه قدرت هاي فاس
خود را براي جلوگيري از پيشرفت ملت ايران بسيج كنند، اين 
ملت مصمم، همدل، متحد و متوكل به خدا تمامي مشكالت 

را برطرف كرده و در مسير پيشرفت حركت خواهد كرد.
نظام واليت فقيه، دعوت بشريت به برپايي 

حكومت جهاني است
ــب در ديدار علما و  ــنبه ش رئيس جمهور همچنين سه ش
ــان جنوبي، خاطرنشان كرد: امروز  ــتان خراس روحانيون اس
ــاي حكومت جهاني و  ــاد و ويژگي ه ــت كه ابع زمان آن اس
ــه امام هستي را در داخل و خارج كشور تبيين و ترويج  انديش
ــي نيازمند راه حل هاي الهي  ــائل جهان كنيم؛ چراكه حل مس
ــان  ــت و بي ترديد هرجا كه حقيقت امام و انس ــماني اس و آس
ــتقبال  ــه فطرت هاي پاك از آن اس ــود، هم كامل مطرح ش
ــد كرد.رئيس جمهور اضافه كرد: امروز فرصت بزرگ  خواهن
ــه و مكتب  تاريخي در اختيار ملت ايران قرار گرفته تا انديش
ــد و در ايجاد اين  ــود را به ملت ها معرفي كن ــش خ نجات بخ
ــل و رهبري عزيز بر همگان واضح و  ــت نقش امام راح فرص
ــت.احمدي نژاد گفت: دشمنان و بدخواهان قصد  مبرهن اس
ــائل فرعي مشغول كنند كه بايد در  دارند ملت ايران را به مس
مقابل آن هوشيار بوده و در مسير برپايي حيات طيبه و سعادت 

و پيشرفت گام برداشت.

ــفر علي اكبر صالحي، وزير خارجه به عربستان كه به  س
ــييع جنازه وليعهد اين كشور  ــركت در مراسم تش منظور ش
انجام شد اگرچه بيشتر از چند ساعت طول نكشيد اما توجه 
زيادي را به خود جلب كرد و حتي موجي از انتقادها را متوجه 
ــا در كنار پيام  ــي ايران كرد. اين انتقاده ــتگاه ديپلماس دس
ــليت محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به ملك عبداهللا،  تس
پادشاه عربستان كه وي را خادم الحرمين الشريفين خطاب 
ــدت بيشتري سياست خارجي دولت را نشانه  كرده بود، با ش

گرفت. 
ــت كه چرا  ــاره داش ــن انتقادها نيز به اين موضوع اش اي
ــم تشييع جنازه وليعهد عربستان  مقامات ايران بايد در مراس
كه وزير دفاع اين كشور هم بود حضور يابند، آن هم وقتي كه 
ــتار شيعيان بحرين تحت امر و دخالت آل سعود صورت  كش
ــر در بيانيه هاي متعددي جنايات آل  مي گيرد و به اين خاط
ــت. عالوه بر اين،  ــده اس ــعود را به اين خاطر محكوم ش س
ــعودي عليه ايران كه پس  ــارات اخير برخي مقامات س  اظه
از طرح ادعاي آمريكا مبني بر تالش ايران براي ترور سفير 
ــد، باعث گرديد تا اين انتقادها  ــتان در آمريكا بيان ش عربس
ــانه ها به  ــتان كه از آن در رس ــفر صالحي به عربس بابت س
ديپلماسي عزا ياد شد، چشمگيرتر باشد و سخنگوي وزارت 
خارجه ناگزير شود توضيحاتي را در اين باره ارائه دهد.رامين 
مهمان پرست، سخنگوي وزارت امورخارجه كه روز گذشته 
ــفر  ــگاه مطبوعات تهران رفته بود، تاكيد كرد: س به نمايش
علي اكبر صالحي به عربستان و ابراز تسليت به مقامات اين 

كشور با هدف خنثي كردن توطئه دشمن صورت گرفت.
به گزارش مهر، سخنگوي وزارت امورخارجه افزود: سفر 
وزير امورخارجه كشورمان به عربستان و شركت در مراسم 

درگذشت وليعهد اين كشور با هدف تحكيم دوستي و خنثي 
ــتي صورت گرفته  ــردن اهداف آمريكا و رژيم صهيونيس ك
ــمن تالش مي كند براي  ــان كرد: دش ــت.وي خاطرنش اس
ــالمي كه اينك در كشورهاي اسالمي  مقابله با بيداري اس
در جريان است با ايجاد توطئه ميان كشورهاي خاورميانه و 

دوست وحدت و همبستگي آنها را از بين ببرد.
ــخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان همچنين قيام  س
ــالمي را موجب وحشت آمريكا  ــورهاي اس مردمي در كش
ــنگتن و  ــت و تصريح كرد: واش ــتي دانس و رژيم صهيونيس
تل آويو با سقوط ديكتاتورهايي مثل مبارك در واقع متحدان 
منطقه اي خود را از دست داده اند و از اين بابت سخت نگرانند.

همچنين يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
ــفر وزير خارجه به عربستان در عرف  مجلس تاكيد كرد، س
معمول روابط ديپلماتيك قابل قبول است. علي آقازاده افزود: 
ــفر در مقطعي انجام شده است كه شايد بتواند برخي  اين س
ــيطنت هاي نظام سلطه را كه اخيرا به ايران  از توطئه ها و ش
تحميل شده است، خنثي و و روابط ميان ايران و عربستان را 
تلطيف كند.عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
تصريح كرد: توطئه اخير در اتهام زدن به ايران ممكن است 
در ذهن مردم منطقه تأثيراتي را داشته باشد. اين سفر موجب 
ــالمي براساس اصول  ــود تا آنها بدانند جمهوري اس مي ش
ــفر مي تواند روابط  ــي دارد، معتقدم اين س ــودش گام برم خ

ميان ايران و عربستان را تلطيف كند.آقازاده ادامه داد: انجام 
ــران عربستان در شناخت  ــفر مي تواند تذكري به س اين س

تهديدات و دسيسه هاي آمريكا و انگليس باشد.
ــخ به سوالي مبني  ــيون امنيت ملي در پاس عضو كميس
ــردم منطقه و به ويژه بحرين  ــفر ذهن م بر اين كه آيا اين س
ــت  ــبت به ايران منفي نمي كند، اظهار كرد: ممكن اس را نس
نگراني در ميان مردم عزيز بحرين و ملت هاي منطقه ايجاد 
ــناخت مردم منطقه از جمهوري اسالمي  كند، اما به دليل ش
ــت و اينگونه  ــران قطعاً عكس العمل منفي نخواهند داش اي
سفرها را در جهت كمك و پشتيباني از خودشان تلقي خواهند 
ــيون امنيت ملي  كرد.در همين حال يك عضو ديگر كميس
گفت: سفر وزير امور خارجه به عربستان به اعتقاد من با مجوز 
ــوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته است و اگر جز اين  ش

باشد حتما از وي طرح سوال خواهيم كرد.
ــاره به اعتراضات صورت گرفته در  محمد كرمي راد با اش
داخل كشور نسبت به سفر صالحي خاطرنشان كرد: اگر اين 
سفر در قالب ماموريت و با مشورت هاي كافي صورت گرفته 
باشد هيچ جاي اشكالي نيست. عضو كميسيون امنيت ملي 
ــرد: اگر صالحي بدون  ــت خارجي مجلس تاكيد ك و سياس
هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي به عربستان سفر كرده 

باشد قطعا از وزير خارجه طرح سوال خواهيم كرد.
در اين خصوص الزم به يادآوري است مقامات كشورمان 
ــائل منطقه با عربستان دچار  بارها اعالم كرده اند كه در مس
اختالفاتي هستيم، ولي در روابط دوجانبه مشكلي نبوده و در 
مجموع عربستان را دشمن خود نمي دانيم، ضمن اين كه در 
شرايط حساس منطقه بايد به توطئه هاي دشمنان نيز توجه 

كافي صورت گيرد.

آيت اهللا آملي الريجاني: توطئه هاي دشمنان ايران به خود آنان باز مي گردد
رئيس قوه قضاييه فرافكني آمريكا و مشكل تراشي براي 
ــانه اي از درماندگي اين  ــورها از جمله ايران را نش ديگر كش
ــمرد و تاكيد كرد:  ــور در حل مشكالت داخلي خود برش كش

توطئه هاي اخير دشمنان، به خود آنها باز خواهد گشت. 
ــه، آيت اهللا آملي  ــط عمومي قوه قضايي ــه گزارش رواب ب
الريجاني در جلسه ديروز مسووالن عالي قضايي افزود: آنان 
ــب گزارش ها يك آدم معتاد و  ــده اند كه حس آنقدر درمانده ش
ــاليان سال هم در آمريكا بوده، عامل ترور  دائم الخمر را كه س
سفير عربستان معرفي مي كنند و هيچ گاه با خود فكر نكرده  اند 
كه جمهوري اسالمي ايران چه نيازي به ترور سفير عربستان 

دارد و با آدم اينچنيني چه نسبتي دارد؟
وي افزود: مردم و مسووالن ايران در مقابل اين هجمه ها 
و فشارها تنها يك كلمه پاسخ دارند و آن اين است كه كشور 
ــته همواره  ــال گذش ــت و در طول 30 س ــده اس ما آبديده ش
ــيني نكرده و  ــارها را تحمل كرده، اما هرگز عقب نش اين فش
همچون امت واحده تمام مشكالت داخلي و خارجي را پشت 

سر گذاشته اند. 
رئيس قوه قضاييه به تحوالت اخير منطقه و جهان اشاره 
كرد و گفت: در وضع كنوني دنيا تحوالت عجيب و سريعي رخ 
داده است كه در خاورميانه، شمال آفريقا و حتي در خود آمريكا 
ــاهد آن هستيم، تحوالتي كه تحليل آن حتي براي  و اروپا ش
ــوار است؛ اما قطعا درس عبرتي است  متفكران غربي نيز دش
براي تمام مستكبران دنيا كه سرانجام ديكتاتور ليبي و پايان 
كارش را ببينند و عبرت بگيرند كه چگونه ديكتاتوري كه 42 
ــور حكمراني  كرد و تمام دنيا را به تمسخر  ــال بر يك  كش س

مي گرفت سرانجام با آن وضع فالكت بار از دنيا رفت.
ــالمي كشورهاي منطقه  رئيس قوه قضاييه، بيداري اس
ــردم و انقالبيون  ــالمگرايي م ــقوط ديكتاتورها و نيز اس و س
مسلمان را قابل توجه و تأمل دانست و گفت: در آغاز قيام هاي 
ــياري مي شد كه بگويند اين خيزش هاي  منطقه، تالش بس
ــوول  ــت، اما اكنون در خود ليبي، مس ــالمي و ديني نيس اس
ــوراي عالي انقالبيون اعالم مي كند كه بايد قانون اساسي  ش

ــاس شريعت اسالم باشد و اين مساله بشدت غرب را  ما بر اس
نگران كرده است.

ــالمي مردم تونس  آيت اهللا الريجاني به گرايش هاي اس
نيز اشاره كرد و افزود: در تونس هم اسالمگراها در انتخابات 
ــان  جلو افتاده اند و البته نحوه رفتار مردم تونس از قبل هم نش
مي داد كه عالقه وافري به اسالم دارند و اين گرايش در يمن 

و بحرين نيز كامًال محسوس است.
آيت اهللا الريجاني به سفر رهبر معظم انقالب به كرمانشاه 
ــاره كرد و با «پربركت» خواندن آن گفت: يكي از بركات  اش
اين سفر سخنان رهبر معظم انقالب درباره رسالت جمهوري 
ــكا در جهان امروز  ــران به عنوان الگويي قابل ات ــالمي اي اس

است.
ــرق و نابودي  آيت اهللا آملي الريجاني به تجربه بلوك ش
ــاره كرد و گفت: اخيرا برخي از مسووالن نظام پيشين  آن اش
ــي آن بوده اند، اعالم كرده اند  ــاهد فروپاش ــم كه ش كمونيس
وضعي كه در اروپا و آمريكا پيش آمده شبيه وضعي است كه 

در شوروي در حال فروپاشي رخ داده بود و اكنون حتي برخي 
متفكران غربي هم ابراز نگراني كرده و اعالم كرده اند كه اين 

اعتراض ها آثار همان سرمايه داري لجام گسيخته است.

در آغاز قيام هاي منطقه تالش بسياري مي شد كه بگويند اين خيزش ها اسالمي نيست؛ اما اكنون خيلي از مسائل روشن شده است

ادامه از صفحه اول
وي يادآور شد: كساني كه امضاهاي خود را پس گرفته اند، 

به صورت مكتوب آن را نوشته اند و اوراق آنها موجود است.
ــد كه محمدحسين فرهنگي، عضو هيات  همين امر باعث ش
ــاي باقيمانده از طرح  ــان اين كه امضاه ــه مجلس نيز با بي رئيس
ــت، اعالم كند بقيه نمايندگان  ــوال از رئيس جمهور 69 نفر اس س

امضا كننده كتبا انصراف خود را اعالم كرده اند.
ــزود: اگر كل نمايندگان مجلس را  ــه اف اين عضو هيات رئيس
290 نفر در نظر بگيريم، 73 امضا براي سوال از رئيس جمهور نياز 
است؛ اما اگر تعداد نمايندگان موجود را كه 285 نفر است، مدنظر 
ــت؛ اما هم اكنون حدود 3 تا 4 امضا  قرار دهيم، 72 امضا كافي اس
كم است.بر اين مبنا، الريجاني گفت: اتفاق حادي نيفتاده است و 
هر وقت نمايندگان بتوانند شرايط سوال از رئيس جمهور را فراهم 
ــد.پس از اين اظهارات و اعالم نظر  كنند، اين طرح اجرا خواهد ش
ــتار انجام طرح اين  ــه، برخي از نمايندگان كه خواس هيات رئيس
ــوال بودند از جمله مصطفي كواكبيان نماينده سمنان با حضور  س
ــكاران خود و رايزني با آنها به دنبال گرفتن  ــي برخي هم در صندل
امضا براي رساندن طرح سوال از رئيس جمهور به حدنصاب الزم 
ــه علني مجلس، علي  ــوي ديگر، بعد از پايان جلس برآمدند.از س
ــوال از  ــري نماينده تهران و يكي از طراحان اصلي طرح س مطه
ــت استعفاي وي به دليل عدم طرح اين  رئيس جمهور كه قرار اس
سوال در روز يكشنبه آينده مطرح شود در جمع خبرنگاران گفت: 
ــه مي گويد 2 تا 3 امضا براي رسيدن به حدنصاب كم  هيات رئيس

ــوال از رئيس جمهور را ديدم  ــت اما آخرين باري كه من طرح س اس
2 امضاي ديگر هم به آن اضافه شده بود.وي اظهار اميدواري كرد 
تعداد امضاها از حدنصاب هم باالتر برود.مطهري گفت: البته يكي 
ــه و يكي از نمايندگان دولت در حال رايزني  از اعضاي هيات رئيس
و پس گرفتن امضا هستند.وي با اشاره به اين كه تنها كاري كه از 
وي برمي آمده استعفا به خاطر عملكرد هيات رئيسه در عدم وصول 
اين سوال بوده است، يادآور شد: استعفا ابزاري براي احقاق حقوق 
ــم. به  ــخگو باش ــت و من بايد به مردم پاس نماينده و وكاليش اس
ــوال از رئيس جمهور مطرح نمي شود،  همين دليل وقتي ديدم س

كاري را كه از دستم برمي آمد كردم و استعفا دادم.
ــام معظم رهبري  ــاره به اين كه مق ــري همچنين با اش مطه

ــته اند،  ــوال از رئيس جمهور نداش ــري در مورد طرح س اظهارنظ
ــن هيچ دخالتي در اين  ــان صراحتا اعالم كردند كه م گفت:  ايش
ــري را در اين زمينه به  ــم و بعيد مي دانم رهبري نظ ــور نمي كن ام
ــخنان ميان دستور روز  ــند.مطهري در س ــه داده باش هيات رئيس
گذشته خود نيز با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در كرمانشاه 
گفت: خالصه فرمايشات رهبري بر اين نكته تاكيد دارد كه هيچ 

مصلحتي باالتر از عمل به مسووليت و اجراي قانون نيست.
 قرائت گزارش اصل 90 از فساد بانكي

ــته هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي  همچنين روز گذش
ــاد بانكي 3 هزار  ــيون اصل 90 از فس ــالم كرد گزارش كميس اع
ــن علني مجلس قرائت  ــنبه آينده در صح ميليارد توماني، يكش

ــد.محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس كه اداره جلسه  خواهد ش
را بعد از علي الريجاني برعهده داشت در پايان جلسه ديروز اعالم 
كرد: گزارش اصل 90 به هيات رئيسه داده شده، اما چون اين كار 
با تاخير انجام شده اين گزارش در جلسه روز يكشنبه قرائت خواهد 
شد.از سوي ديگر غالمرضا اسداللهي، عضو كميسيون اصل 90 
ــدون هرگونه جرح و تعديل در  ــس اعالم كرد اين گزارش ب مجل

صحن علني قرائت خواهد شد.
ــاد  وي درخصوص عدم قرائت گزارش اصل 90 در مورد فس
ــروز)  در صحن علني گفت: گزارش  ــنبه (دي بانكي در روز چهارش
ــي به صحن علني  ــالح تايپي بود و زمان ــيون نيازمند اص كميس
ــن نوبت به قرائت  ــان قرائت نطق ها بود، بنابراي ــد كه زم ارائه ش
اين گزارش نرسيد.اسداللهي درخصوص برخي ابهامات در مورد 
ــاد بانكي گفت:  ــيون اصل 90 از فس جرح و تعديل گزارش كميس
گزارش كميسيون اصل 90 همان است كه در جلسه با حضور اعضا 

تصويب شده و به هيچ وجه تعديل نخواهد شد.
استيضاح وزير 10 آبان

ــنبه اول آبان  ــتيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكش اس
ــد، سه شنبه 10 آبان در  ــه اعالم وصول ش از تريبون هيات رئيس
ــبحاني نيا، عضو هيات  ــين س صحن علني انجام خواهد شد.حس
رئيسه مجلس و نماينده نيشابور به مهر گفت: طرح استيضاح وزير 
اقتصاد سه شنبه آينده در مجلس بررسي خواهد شد.وي همچنين 
اعالم كرد استعفاي علي مطهري نيز يكشنبه آينده مورد بررسي 

قرار خواهد گرفت.

روساي قوا بايد به مجلس گزارش ساالنه بدهند 
رئيس مجلس: تعدادي از سوال كنندگان از رئيس جمهور  امضاي  خود را پس گرفته اند و مساله حادي پيش نيامده است


