
ــدد بر اين كه  ــا تاكيد مج ــك مركزي ديروز ب بان
ــات محرمانه برخي  ــاي اطالع ــراي اخير افش در ماج
ــاب هاي مردم برداشت  كارت هاي بانكي، پولي از حس
نشده است، از برنامه هاي جديد اين بانك براي ارتقاي 

امنيت كارت هاي بانكي خبر داد.
ــت  ــك مركزي وعده داده اس ــاس، بان بر اين اس
تمهيدات  جديد و سختگيرانه اي را براي ارتقاي امنيت 
ــركت هايي كه  ــاي بانكي به كار گرفته و بر ش كارت ه
ــه مي دهد، نظارت  ــه كارت ها را ارائ ــات اين گون خدم
ــريع در اجراي  ــد. اين بانك تس ــتري داشته باش بيش
ــت كارتي)   ــبكه الكترونيك پرداخ ــاپرك (ش طرح ش
ــركت هاي  ــتم امنيتي تمام ش ــر در سيس و تجديدنظ
ــي (psp ) را از مهم ترين  ــده خدمات پرداخت ارائه دهن
ــماعيلي،  ــترن اس رئوس اين برنامه ها اعالم كرد. نس
مدير سيستم هاي كارت شركت خدمات انفورماتيك 
ــش بانك  ــركت هاي تحت پوش ــه عنوان يكي از ش ب
ــراي اخير لو رفتن  ــروز اعالم كرد كه ماج مركزي دي
اطالعات كارت هاي بانكي مردم، مسووالن را نسبت 
ــاس تر» كرده  به مقوله امنيت كارت هاي بانكي «حس
ــكل نبود كنترل و نظارت  ــاره به مش ــت. وي با اش اس
كافي بر تامين امنيت سيستم هاي الكترونيكي بانكي 
توسط شركت هاي فعال در اين عرصه، وعده داد بانك 
ــر اين مقوله  ــتمري ب ــزي از اين پس نظارت مس مرك

خواهد داشت.
ــات  ــركت خدم ــتم هاي كارت ش ــر سيس مدي
ــركت به مقررات  انفورماتيك گفت: بي توجهي يك ش
ــرقت رفتن  ــتورالعمل هاي ابالغي، موجب به س و دس

اطالعات كارت هاي بانكي شد. 
ــماعيلي، در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به تدوين   اس
ــتم هاي  و ابالغ مقررات مربوط به تامين امنيت سيس
ــال در عرصه  ــركت هاي فع الكترونيكي بانكي به ش

سيستم هاي كارتي تصريح كرد: مشكل در نبود كنترل 
ــن مقررات بود كه  ــارت كافي در جهت اجراي اي و نظ
ــبكه الكترونيك  پرداخت كارتي)  ــاپرك (ش با طرح ش
ــت اين خأل پر شود و از اين پس نظارت مستمر  قرار اس

اعمال مي شود. 
ــتفاده از  ــه طرح اس ــال 1384 ك ــزود: از س وي اف
شركت هاي psp مطرح شد، مقررات مربوط به تامين 
ــد. از نظر مقررات  ــبكه نيز تدوين و ابالغ ش امنيت ش
ــركت ها مجاز به ذخيره اطالعات محرمانه نبودند.  ش
ــي يك  ــماعيلي گفت: ذخيره اطالعات و دسترس اس
ــكل اخير و لو رفتن  فرد به تمام داده ها موجب بروز مش

بخشي از اطالعات كارت هاي بانكي شد. 
وي افزود: آخرين استانداردهاي جهاني تدوين شده 
ــتم هاي الكترونيك  بانكي كه  ــه امنيت سيس در زمين
ــت، در كشور  ــال هاي 2008 و2010 اس مربوط به س
ــتانداردهاي  ما مورد توجه قرار گرفته و فاصله ما با اس

جهاني زياد نيست، ولي تاكنون بخشنامه اي در زمينه 
ــته ايم و  ــتانداردها نداش ــي بودن رعايت اين اس الزام
ــت اين اقدام  ــت كه الزم اس به صورت توصيه بوده اس

صورت پذيرد. 
تغيير سيستم امنيتي شركت هاي طرف 

قرارداد 
ــات  خدم ــركت  ش كارت  ــتم هاي  مديرسيس
انفورماتيك گفت: براي جلوگيري از سرقت اطالعات 
ــتم امنيتي همه  ــت سيس ــاي بانكي، قرار اس كارت ه
شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداختي (psp) مورد 

تجديدنظر قرار گيرد.
ــور و  ــزود: پس از اتفاق اخير در كش ــماعيلي اف اس
ــرقت اطالعات تعدادي از كارت هاي بانكي توسط  س
ــووالن  ــركت psp، مس ــر قبلي نرم افزار يك ش مدي
ــاس تر شده اند.   ــبكه بانكي حس ــبت به امنيت ش نس
ــان حاضر بانك مركزي با اجراي  ــه داد: در زم وي ادام

طرح شاپرك، بازرسي از همه شركت هاي ارائه دهنده 
خدمات پرداختي را شروع كرده است. 

ــرقت اطالعات  ــماعيلي در مورد چگونگي س اس
ــري از اين اتفاق در  ــاي بانكي و نحوه جلوگي كارت ه
ــكال در مديريت كليد اين شركت بوده؛  آينده گفت: اش
ــت نبايد به داده هاي  فردي كه توليدكننده نرم افزار اس
عملياتي دسترسي داشته باشد و كليدها نبايد در اختيار 

اين افراد باشد. 
وي افزود: مديريت كليد، مديريت داده ها و رعايت 
مقررات 3 اصل پايه اي براي برقراري امنيت در سيستم 
الكترونيكي است كه هر سه  مورد در اين شركت رعايت 
نشده است. اسماعيلي توضيح داد: مديريت كليد يعني 
ــتفاده قرار  ــراي رمزنگاري مورد اس ــي كه ب كليدهاي
ــد و هيچ فردي نبايد  ــرد در اختيار يك فرد نباش مي گي

به تمام اطالعات دسترسي داشته باشد. 
وي با بيان اين كه مقررات رمزنگاري در اين شركت 

رعايت نشده است، افزود: كدها نبايد قابل بازيابي باشد 
و بايستي اطالعات رمزنگاري شده قابل رويت نباشد. 
رمزنگاري، روشي به منظور ارسال يك پيام به صورت 
ــت و هدف رمز نگاري محرمانه بودن آن  ــده اس كد ش

است. 
اسماعيلي گفت: در مرداد سال گذشته، مسووالن 
ــركت  ــدند كه اطالعات يك ش نظام بانكي متوجه ش
psp لو رفته، از آن تاريخ تغييرات سيستم اين شركت 
ــروع شده كه تا مهر سال گذشته سيستم تغيير كرده  ش
ــووالن آن شركت از آن پس  بود، يعني بنا به گفته مس

اطالعات كاربران ذخيره نمي شد. 
هيچ سرقتي رخ نداده است

ــاب بانكي افراد  ــتبرد به حس وي با بيان اين كه دس
بسادگي ميسر نيست و فرد سارق نيز با داشتن اطالعات 
ادعايي، قادر به دسترسي به حساب هاي كاربران نبود، 
افزود: هيچ سرقتي از حساب هاي بانكي افراد گزارش 

نشده است. 
اسماعيلي توضيح داد: اطالعاتي كه در اختيار كاربر 
ــماره كارت و رمز كارت  كارت بانكي قرار مي گيرد، ش
ــت كارت بانكي نوار مغناطيسي است  ــت، ولي پش اس
ــود كه  ــات ديگري در اين نوار ضبط مي ش كه اطالع
ــيدها چاپ نمي شود و كاربر نيز از اين اطالعات  در رس
ــتفاده از مجموع اين اطالعات است  آگاهي ندارد، با اس
ــا زماني كه  ــود و ت ــايي مي ش ــه كارت بانكي شناس ك
اطالعات نوار مغناطيسي خوانده نشود، امكان دستبرد 

به حساب ها نيست.
ــركت هاي ارائه كننده  اسماعيلي تصريح كرد: ش
ــتم شتاب وصل  ــتقيم به سيس خدمات پرداخت، مس
نيستند، فعاليت اين شركت ها در زمينه نصب كارتخوان 
ــت و سوئيچ بانك ها به شبكه شتاب متصل  (pos) اس

است.

ــه مرحله دوم  ــي كه ب ــي 130 كانديداي ــات انتخابات تبليغ
ــالمي راه يافته اند  ــوراي اس انتخابات نهمين دوره مجلس ش

ازپنجشنبه آغاز ميشود.
اين 130 كانديدا متعلق به 33 حوزه انتخابيه مختلف هستند 
ــنبه، يك هفته فرصت دارند با فعاليت تبليغاتي  و از صبح پنجش
ــب كنند.  مرحله  ــه برنامه هاي خود جل ــال مردم را ب ــود، اقب خ
ــود و  ــس نهم، 15 ماه جاري برگزار مي ش ــات مجل دوم انتخاب
ــي باقيمانده مجلس مشخص  در اين مرحله، تكليف 65 كرس

مي شود. 
پيش بيني 14 هزار و 300 شعبه اخذ راي 

ــن مرحله انتخابات  ــت تبليغات دومي ــتانه آغاز مهل  در آس
ــدود 14هزار و 300  ــور از پيش بيني ح ــس نهم، وزير كش مجل
ــعبه براي اخذ راي واجدان شرايط در 33 حوزه انتخابيه خبر  ش
ــكل صد در صد رايانه اي  داد و گفت: انتخابات در 7 حوزه به ش
ــود.به گزارش ايرنا، مصطفي محمدنجار ديروز در  برگزار مي ش
همايش معاونان سياسي، امنيتي استانداري هاي سراسر كشور 

افزود: فرآيند برگزاري انتخابات در 50 شعبه اخذ راي در تهران 
ــور  ــز كامال رايانه اي خواهد بود.نجار تاكيد كرد: وزارت كش ني

براي اجراي انتخاباتي سالم و امن آمادگي كامل دارد.
مفهوم سكوت غرب بعد از انتخابات 12 اسفند

ــت  ــكوت خبري غرب بعد از مرحله نخس ــور، س وزير كش
ــفند 90 را نشان دهنده  نهمين دوره انتخابات مجلس در 12 اس
عقبنشيني استكبار دانست و گفت: حضور 64 درصدي مردم 
ــام و وفاداري مردم به  ــن دوره از انتخابات، اوج اقتدار نظ در اي

واليت را به رخ جهانيان كشيد.
ــور در انتخابات را امانتداري  محمدنجار، راهبرد وزارت كش
از آراي مردم و آماده سازي فضاي الزم براي مشاركت گسترده 
ــيلي  ــترده مردم س ــاركت گس ــردم اعالم كرد و افزود: مش م

محكمي به صورت دشمنان زد.
وي مشاركت مردم را خنثي كننده تمام توطئه هاي دشمنان 
ــترده نظير تحريم ها  ــح داد: طراحي هاي گس ــت و توضي دانس
ــا بهره گيري از آنها  ــت ب ــمن مي خواس برنامه هايي بود كه دش

مانع مشاركت مردم شود.
وضع اقتصادي كشور، پايدار است

وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود، وضع اقتصادي 
ــور را پايدار دانست و گفت: مردم مسلمان ايران بي اعتنا به  كش
ــار از اميد ادامه  ــمنان به زندگي سرش توطئهها و طرحهاي دش
ــكالت موجود  ــد و البته مديران نيز بايد براي رفع مش مي دهن

برنامه ريزي و جديت داشته باشند.
محمدنجار با نگاهي به جنبش وال استريت و اعتراض هاي 
ــكل گرفته در اروپا افزود: اروپا مي خواست با تحريم نفتي ما  ش
ــوختند.وي با  ــان در آتش تحريم س ــر كند اما خودش را زمينگي
ــال گذشته گفت: حضور  ــاره به موفقيت هاي سياسي در س اش
ــردم در راهپيمايي 22 بهمن كه در بيش  ــا ميليون نفري م ده ه
ــتا  ــهر و در بيش از 4000 روس ــتان و ش ــش شهرس از هزار بخ
شكل گرفت به همراه مشاركت 64 درصدي مردم در انتخابات 

مجلس، دو رويداد مهم سياسي در سال 90 بود.
ــور به اجراي موفق هدفمندسازي يارانه ها اشاره  وزير كش
ــرد و گفت: قبل از اجراي اين طرح روزانه بيش از 70 ميليون  ك
ــتيم در حالي كه اكنون با وجود افزايش  ليتر مصرف بنزين داش
ــر از 60 ميليون ليتر  ــور، كمت ــاي در حال تردد در كش خودروه

مصرف روزانه بنزين داريم.
ــار هزينه مصرف اوليه بنزين قبل از اجراي طرح  محمدنج
ــارد دالر بيان و تصريح كرد: در  ــدي يارانه ها را 15 ميلي هدفمن
ــر فراهم آمدن امكان  ــال حاضر با اجراي اين طرح عالوه ب ح
ــورها تبديل  ــدور نفت، به الگوي خيلي از كش ــتر براي ص بيش

شده ايم.
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گام اول براي فرجامي خوش
ــه مذاكرات 1+5 با ايران در  از زمان اعالم ادام
ــداد، همچنان توجه به اين مذاكرات ادامه دارد و  بغ
اعالم مثبت بودن مذاكرات استانبول 2، اميدواري 
ــت بغداد را افزايش داده  به نتيجه بخش بودن نشس
ــت. نظر به اين كه كمتر از يك ماه به انجام اين  اس
ــت نكات زير در اين باره درخور  مذاكرات  مانده اس

توجه است.
ــنهاد جمهوري اسالمي  اوال تعيين بغداد به پيش
ايران بوده است و برگزاري نشستي با چنين اهميتي 
ــي عراق مي افزايد، بلكه  ــه تنها به اعتبار بين الملل ن
ــردي ايران با عراق  ــان دهنده عمق روابط راهب نش
ــويي و حضور فعال و تعيين كننده ايران در اين  از س

مذاكرات از سوي ديگر است.
ــوم  دوم اين كه، زمان برگزاري اين مذاكرات س
ــزد ايرانيان  ــوم خرداد ن ــت و س خرداد (23 مي) اس
تداعي كننده روز بزرگ و پرافتخار آزادي خرمشهر 
ــت؛ آزادي اي كه امام راحل (ره) آن را به خداوند  اس
ــبت داد. انتخاب اين روز كه حتما با هوشمندي  نس
ــت  ــأت مذاكره كننده ايراني صورت گرفته اس هي
ــود دارد كه هيأت  ــون اين پيام را با خ ــز از هم اكن ني
ايراني بي توجهي و حتي كم توجهي 1+5 به جايگاه 
ــران را برنمي تابد  ــالمي اي ــش جمهوري اس و نق
ــل از ورود به  ــرف مقابل قب ــدگان ط و مذاكره كنن
ــان را از يك گفت وگوي  مذاكرات بايد ذهن خودش
ــه اين نقش،  ــا اذعان ب ــه پايين خالي و ب ــاال ب از ب
مذاكرات را آغاز كنند. درك صحيح و منطقي 5+1 
ــت بزرگي را براي  ــگاه ايران مي تواند فرص از جاي

طرفين رقم بزند.
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پل هاي فرسوده شهر 
دركابوس زلزله 

فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت: انواع مختلف 
ــتم هاي تهاجمي و دفاعي از جمله تيپ هاي  سيس
ــداران در جزاير ايراني  ــپاه پاس ــدار دريايي س تفنگ
بخصوص تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي مستقر 

هستند.
ــردار علي فدوي با تاكيد بر  به گزارش فارس، س
ــالمي ايران بر جزاير  حاكميت مطلق جمهوري اس
ــه گانه افزود: به دليل جايگاهي كه اين جزاير هم  س
به لحاظ دفاعي و هم تهاجمي دارد، نيروي دريايي 
ــه اين جزاير و  ــمني را ب ــپاه اجازه ورود هيچ دش س
ــد داد و در صورت بروز  ــرزميني نخواه آب هاي س
ــخي شديد مواجه  هرگونه اقدام خصمانه اي با پاس

خواهد شد.
ــان كرد: جمهوري اسالمي ايران  وي خاطرنش
در تمامي جزاير بخصوص 3 جزيره اي كه انگليس 
در سال هاي قبل از انقالب در مورد آنها مناقشه برپا 
كرد، توجه ويژه اي دارد و اين جزاير در مسير عمران 
و آباداني قرار گرفته و اينك فرصتي است تا شرايط 
مناسبي براي بازديد مردم از اين نقاط گردشگردي 

كشورمان فراهم شود.
فرمانده نيروي دريايي سپاه با اشاره به سفر اخير 

رئيس جمهور به جزيره ابوموسي تصريح كرد:
ادامه در صفحه 2

ورزش هاي آييني؛ فرصت
فراموش شده 
گردشگري

البرز(8صفحه)، گيالن، لرستان، همدان، اصفهان، گلستان، آذربايجان شرقي 
شرق استان تهران و شهرستان هاي ري و اليگودرز(لرستان)

امنيت كارت هاي بانكي افزايش مي يابد
بانك مركزي بازرسي از تمامي شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداختي را آغاز كرده است

دددددددرررررررر

رهبر معظم انقالب: 

اقتدار عراق 
در گروسازندگي 

و جهاد علمي 
است

ــه اى رهبر معظم انقالب  حضرت آيت اهللا خامن
ــى  ــورى مالك ــاى ن ــدار آق ــروز در دي ــالمى دي اس
ــت وزير عراق و هيات همراه، با اشاره به اقتدار  نخس
ــراق در دنياى عرب و منطقه آن را مايه  روزافزون ع
خرسندى فراوان جمهورى اسالمى ايران دانستند و 
تاكيد كردند: تالش براى افزايش اقتدار عراق بويژه 
از طريق  بسترسازى جهاد علمى مستمر و همچنين 
ايجاد نهضت سازندگى در سراسر عراق، موفقيت ها 
ــت و دولت عراق را دوچندان  ــتحكام جايگاه مل و اس

خواهد كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رهبر معظم 
ــان با تاكيد بر اين كه برخى موضوعات  انقالب، ايش
ــاى اخير، مظهر اقتدار ملت و دولت  و قضاياى ماه ه
ــت، افزودند:  ــالم بوده اس عراق در دنياى عرب و اس
خروج كامل نظاميان آمريكايى از عراق ازجمله اين 
ــم و موفقيت بزرگى  ــيار مه موضوعات و رويداد بس
است كه با استقامت دولت و نشان دادن اراده عمومى 

و ملى در عراق، به دست آمد.
ــت سران  ــالمى برگزارى نشس رهبر انقالب اس
ــى ديگر از زمينه هاى  ــه عرب در بغداد را يك اتحادي
ــمردند و خاطرنشان كردند: برخى  اقتدار عراق برش
ــان  ــترده اى را براى بيرون نش طرف ها، تالش گس
دادن عراق از دنياى عرب انجام دادند، اما با برگزارى 
ــران اتحاديه عرب در بغداد، عراق اكنون  نشست س
ــت وزير عراق  در راس اين اتحاديه قرار دارد و نخس

رئيس اتحاديه عرب است.
ــابقه و جايگاه كهن عراق  ــاره به س ــان با اش ايش
ــابقه و  در دنياى عرب تاكيد كردند: با توجه به اين س
ــانى عراق، بازگشت اين  استعدادهاى طبيعى و انس
ــود، دور از انتظار  ــور به جايگاه و اقتدار واقعى خ كش

نيست.
ــد بر اين كه اقتدار  ــالمى با تاكي رهبر انقالب اس
ــمنانى دارد، خاطرنشان كردند:  روزافزون عراق دش
ــش زمينه ها و ابزارى  ــورى نيازمند پي اقتدار هر كش
است كه مهم ترين آنها، پيشرفت علمى و سازندگى 

و خدمت رسانى به مردم است.
ــاره به تجربه  ــه اى با اش ــرت آيت اهللا خامن حض
ــت علمى و نتايج  ــيار خوب ايران در زمينه حرك بس
ــد: بايد در عراق كه مركز  ــل تصور آن  افزودن غيرقاب
ــتعدادهاى علمى دنياى عرب است، يك نهضت  اس
ــود و دانشگاهيان و نخبگان به سمت  علمى آغاز ش

جهاد علمى سوق داده شوند.
ــازندگى نيز خاطرنشان  ــان درخصوص س ايش
كردند: بايد با سازماندهى جوانان و ايجاد زمينه هاى 
ــازندگى و خدمت به مردم، در  ــك نهضت س الزم، ي

سراسر عراق آغاز شود.
رهبر انقالب اسالمى در پايان تاكيد كردند: افق 
آينده براى مردم عراق، درخشان تر از شرايط كنونى 

خواهد بود.
ــت وزير عراق نيز در اين  آقاى نورى مالكى نخس
ــراوان از ديدار با رهبر  ــندى ف ديدار ضمن ابراز خرس
ــاره  ــالمى، به مذاكرات خود در تهران اش انقالب اس
ــرد و گفت: به لطف خداوند روابط ايران و عراق در  ك
زمينه هاى مختلف گسترش پيدا كرده و هيات هاى 
ــور دائما در حال  مختلف صنعتى و تجارى از دو كش
رفت و آمد و رايزنى هستند. نخست وزير عراق اظهار 
ــاز گسترش  اميدوارى كرد: مذاكرات تهران زمينه س

بيش از پيش همكارى هاى ايران و عراق شود.

آغاز تبليغات دور دوم انتخابات مجلس از پنجشنبه

مسابقات 
فرمول يك 
آل خليفه را 
رسوا كرد

مسابقات اتومبيلراني 
فرمول يك درحالي در بحرين 
برگزار  شد كه با استقبال سرد 
تماشاگران اين رشته ورزشي 
مواجه بود. از سوي ديگر 
انتشار خبرهاي مربوط به موج 
اعتراضات دراين كشور كه 
در رسانه هاي جهان منعكس 
شد براين مسابقات سايه 
افكنده و به جاي جلب توجه 
جهانيان به مسابقات، بيشتر 
توجه را به اعتراضات در اين 
كشور معطوف  كرده است.
مشروح اين خبر را در صفحه 
6 بخوانيد.
AFP :عكس
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ديدار جليلي و نخست وزير عراق
ــعيد جليلي، دبير شوراى  ــت وزير عراق ديروز با س نخس
ــالمى  ــد جمهورى اس عالى امنيت ملى و مذاكره كننده ارش
ايران با گروه 1+5 ديدار و گفت وگو كرد. جليلي در اين ديدار 
با اشاره به ناكامى غربى ها در راهبرد گفت وگوـ  فشار در قبال 
ــورها در  ــاله را خطاى راهبردى اين كش ايران،  علت اين مس
ــت و گفت: در  ــرآورد روند تحوالت در منطقه و ايران دانس ب
مذاكرات آتى جمهورى اسالمى ايران و گروه 1+5 در بغداد، 
ــجم ملت ايران براى  ــا بايد درك صحيحى از اراده منس آنه

تثبيت و ارتقاى ظرفيت هاى خود داشته باشند. / ايرنا

تسليم پيام عمرالبشير  به احمدي نژاد
فرستاده ويژه رئيس جمهور سودان در ديدار با رئيس جمهور 
ــير را تقديم وي كرد. محمود  ــورمان، پيام كتبي عمرالبش كش
احمدي نژاد در اين ديدار  اظهار كرد: تهران و خارطوم  مي توانند 
گام هاي مؤثري را به نفع 2 ملت و ايجاد و تثبيت صلح و امنيت و 

برقراري عدالت و برادري در منطقه و جهان بردارند./  فارس

تقدير از مادران شهداي هسته اي 
در مراسمي از مادران و همسران شهداي هسته اي و دفاع 

مقدس در دانشگاه تهران تجليل شد.
در اين مراسم كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه تهران 
ــد از مادر شهيد مصطفي  و با عنوان مادران فاطمي برگزار ش
احمدي روشن و همسر شهيد مسعود عليمحمدي و داريوش 

رضايي نژاد با اهداي لوح قدرداني شد./   واحد مركزي خبر
2 زائر ايراني در سوريه آزاد شدند

ــين پور، سفير جمهوري اسالمي ايران در تركيه از  بهمن حس
آزادي دو زائر ايراني توسط معارضان سوري خبر داد.  پيش از اين 
با تالش هاي صورت گرفته 16 نفر از زائران ايراني ربوده شده در 
سوريه در دو مرحله آزاد شده بودند.  در حال حاضر 11 نفر از اتباع 
ايراني در اسارت مخالفان دولت سوريه هستند.  /   واحد مركزي خبر

كمي از سياست

گام اول براي فرجامي خوش
ادامه از صفحه اول

ــايد عبارت روز گذشته سعيد جليلي دبير شوراي عالي  ش
ــالمي ايران  ــد جمهوري اس امنيت ملي و مذاكره كننده ارش
ــزد مي كند:  ــأله را گوش ــدار با نوري المالكي همين مس در دي
فرجام نشست بغداد در گرو درك صحيح از ظرفيت هاي ملي، 
منطقه اي و بين المللي جمهوري اسالمي ايران به عنوان يك 

فرصت براي همكاري است.
ــد و مذاكرات بغداد منجر به  ــت باش اگر پيش بيني ها درس
توافقي بر روي چارچوب عملي مذاكرات يا همان مداليته بشود، 
قاعدتا يكي از محورهاي مهم، گام هايي است كه دو طرف بايد 
ــد و اين كه گام اول را كدام طرف بايد آغاز كند؟ اجماال  بردارن
مي توان گفت: گام ها بايد معني دار و محسوس باشند. ثانياً به 

داليل مختلف گام اول را 1+5 بايد بردارد، چرا؟
ــران مانند هر  ــالمي اي ــه جمهوري اس ــت اين ك نخس
ــده NPT حق برخورداري  ــور ديگري مطابق معاه كش
ــته،  ــته اي را دارد و نه در گذش ــز هس ــاوري صلح آمي از فن
ــته و  ــزي بيش از اين نخواس ــه در آينده چي ــه امروز و ن ن
ــداري آمريكا  ــاله غرب به زمام ــد. تالش 10 س نمي خواه
تالش براي محروم كردن ايران از اين حق مسلم بوده است 
و امروز كه 1+5 پذيرفته است NPT مبناي مذاكرات باشد 

بايد گام اول را براي اثبات حسن نيت خود بردارد.
ــته اي  ــال فراز و فرود موضوع هس ديگر اين كه طي 10 س
ــاس توافقنامه هاي سعدآباد، بروكسل و پاريس،  ايران و بر اس
ــراي اثبات  ــت كه ب ــالمي ايران بوده اس ــن جمهوري اس اي
حسن نيت خود و جلب اعتماد طرف مقابل گام برداشت و حتي 
تمامي فعاليت هاي هسته اي خود را براي حدود 2 سال به حالت 
تعليق درآورد و پروتكل الحاقي را داوطلبانه پذيرفت. و اين در 
حالي بوده است كه طرف مقابل هيچ تعهد جدي را نپذيرفته و 
آنچه را هم پذيرفته بود انجام نداد. لذا امروز نوبت 1+5 است كه 

اعتماد ايران را جلب و حسن نيت خود را به اثبات برساند.
ــته و با  ــال هاي گذش ــوم اين كه غرب همواره طي س س
ــوق  ها براي كوتاه  ــراق، مدعي دادن مش ــي پرطمط تبليغات
ــت. بسته هاي تشويقي پر از خالي! امروز  آمدن ايران بوده اس
ــان دهد كه حاضر به  ــرب مي تواند و بايد به طور واقعي نش غ
ــتن گام عملي است آن هم نه براي كوتاه آمدن ايران  برداش
ــه خودش آن را  ــاندن پرونده اي ك ــه براي به نتيجه رس بلك
ــت. و باالخره اين كه راهبرد غرب در مواجهه با  ــوده اس گش
ايران، راهبرد چماق و هويج بوده است. راهبردي كه ثمره آن 
براي غرب تاكنون سرشكستگي و ناكامي و براي جمهوري 
ــالمي ايران عزت و سربلندي بوده است. اكنون نوبت آن  اس
است كه اين راهبرد دچار دگرگوني شود و سياست گفت وگو 

و فشار به گفت وگو و همكاري تغيير يابد.
توصيه مي شود 1+5 براي دست يافتن به فرجامي خوش 

در مذاكرات بغداد از هم اكنون به فكر گام اول خود باشد.

ديدار اول
امضاي 40 سند همكاري ميان ايران و تونس

صالحي: پرونده سازي عليه ايران در حال پايان است
پاسخ مثبت علي اكبر صالحي وزير امورخارجه كشورمان به 
دعوت رسمي رفيق عبدالسالم همتاي تونسي وي موجب شد 
ــفر يك مقام ارشد جمهوري اسالمي ايران به  تا ديروز اولين س
تونس پس از استقرار دولت مردمي در اين كشور صورت گيرد. 
17 دسامبر 2010 ( 26 آذر 89)، محمد البوعزيزي فروشنده 
ــي  در شهر سيدي بوزيد در اعتراض به مصادره  دوره گرد تونس
ــهرداري، خود  را آتش زد و اين  ــط ماموران ش كاالهايش توس
آغازي براي شروع تظاهرات اعتراضي عليه بيكاري و گراني  در 
اين كشور شد. 16 ماه بعد اين اعتراضات به ديكتاتوري 53ساله 
ــن بن علي در تونس پايان داد و انقالب مردمي اين  زين  العابدي

كشور مسلمان شمال آفريقا به پيروزي رسيد.
ــردم تونس در گامي موفق در  ــاه بعد از اين انقالب، م 10 م
ــي در كشورشان، انتخابات مجلس  برقراري اركان دموكراس
ــان را برگزار كردند كه منجر به پيروزي اسالم خواهان  موسس
شد و برگزاري اين انتخابات شرايط براي ترسيم نقشه سياسي 
ــات پارلمان و  ــق برگزاري انتخاب ــور را از طري ــد اين كش جدي

رياست جمهوري فراهم  كرد. 
ــد  محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور در زمره مقامات ارش
كشورهاي جهان بود كه به دنبال انتخاب رئيس جمهور تونس، 
پيام تبريك خود را به وي ارسال كرد و منصف المرزوقي مبارز 
قديمي و رئيس جمهور فعلي تونس نيز خواستار گسترش روابط 
كشور متبوعش با جمهوري اسالمي ايران و استفاده از تجربيات 

ايران براي تشكيل نظامي مردم ساالر در تونس شد.
در چنين شرايطي، صالحي به عنوان باالترين مقام رسمي 
ايران ديروز وارد تونس شد تا فصل تازه اي را از همكاري هاي 2 
كشور آغاز كند. يك روز قبل از سفر وزير امورخارجه كشورمان 
به تونس، پيمان جبلي سفير جديد ايران در اين كشور استوارنامه 
ــفر صالحي  خود را تقديم رئيس جمهور تونس كرد و حاال با س
اين كشور ميزبان وزير خارجه اي است كه انقالب اسالمي مردم 

كشورش، موتور محركه بيداري اسالمي قلمداد مي شود.
بررسي راه هاي گسترش همكاري هاي تونس و تهران در 
عرصه هاي منطقه اي و بين المللي در دستور كار مذاكرات وزير 
امورخارجه ايران با مقامات تونسي قرار دارد و صالحي قرار است 
ــفر دو روزه درباره راه هاي گسترش روابط و مناسبات  در اين س
2كشور بويژه در زمينه هاي سياسي و اقتصادي گفت و گو كند. 

 تاكيد بر گسترش روابط سياسي، اقتصادي 
ــرودگاه كارتاژ تونس مورد  ــه ديروز در ف ــر امورخارجه ك وزي

استقبال مسووالن وزارت امورخارجه تونس قرار گرفت در اولين 
برنامه خود با عبدالسالم، وزير خارجه تونس ديدار و گفت و گو كرد.   
صالحي و عبدالسالم در اين ديدار درباره مسائل مورد عالقه تهران 
و تونس از جمله راه هاي گسترش روابط و همكاري هاي 2 كشور 
در عرصه هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي بحث و تبادل نظر 
كردند. وزراي امورخارجه ايران و تونس در اين ديدار براي اجراي 
40 موافقت نامه و تفاهم نامه به توافق رسيدند. به دنبال اين ديدار 
ــترك شركت كرده و به  دو طرف در يك مصاحبه مطبوعاتي مش

ــخ دادند.  وزير خارجه ايران در اين  ــش هاي خبرنگاران پاس پرس
ــت با بيان اين كه از نشست اخير با 1+5 در استانبول راضي  نشس
هستيم، گفت: طرفين رضايت خود را به طور علني اعالم كرده اند. 
صالحي افزود: من فكر مي كنم پرونده سازي عليه ايران در حال 
ــتري در اين زمينه در بغداد برداشته  ــت و گام هاي بيش پايان اس
خواهد شد.  صالحي در ضيافت ناهاري كه عبدالسالم به افتخار 
ــركت كرد و بعد از آن با  ــور وي در تونس ترتيب داده بود، ش حض

حمادي الجبالي نخست وزير اين كشور ديدار و گفت وگو كرد.

ــتش بر مجلس نهم  علي الريجاني درباره احتمال رياس
ــتم، چون رئيس  ــور طبيعي من در معرض هس ــت: به ط گف
ــتم ولي بايد نگاه كرد و ديد نمايندگان چه  مجلس فعلي هس

تمايلي دارند، من خيلي حساسيتي به اين موضوع ندارم.
ــنا  ــالمي در گفت وگو با ايس ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــس و اين  كه آيا  ــاز و كار انتخاب رئيس مجل ــوص س درخص
عواملي از بيرون مجلس نيز بر اين موضوع تاثيرگذاري دارند 
يا خير اظهار كرد: هيچ نقش بيروني وجود ندارد، البته ممكن 
است افرادي در بيرون هم البي كنند و به طور طبيعي ممكن 
ــي را از بيرون بگيرند ولي  ــت نمايندگان بخواهند نظرات اس

سازو كار آن دروني است و ربطي به بيرون ندارد.

حقوق مردم قابل اغماض نيست
الريجاني درخصوص برخي اختالفات ميان مجلس و دولت 
ــود دارد كه بايد از يكديگر  ــز گفت: در اينجا چند موضوع وج ني
ــود؛ يكي در مورد موضع گيري روساي قواست كه  تفكيك ش
بايد گفت ما كمتر مساله شخصي داريم كه موضع گيري كنيم. 
لكن گاهي تخلفي صورت مي گيرد و رئيس مجلس از نظر اين  
كه بايد از استقالل قوه و حقوق مردم صيانت كند، نمي تواند نظر 
ــائلي كه مربوط به حقوق مردم باشد قابل  ندهد. وي افزود: مس

صرف نظر كردن يا اغماض نيست.
مكانيزم مجلس، حكميت نيست

رئيس مجلس درخصوص بحث استيضاح وزير تعاون، كار 

ــعيد مرتضوي به عنوان  و رفاه اجتماعي كه به دليل انتصاب س
ــده بود و پس از  ــازمان تامين اجتماعي مطرح ش مديرعامل س
تعهد وي به كناره گيري از اين مسووليت، منتفي شد اظهار كرد: 
اين البته تبعاتي داشت، از نظر اين  كه ايشان ظاهرا كنار نرفت. 
ــانه ها مي شنوم قدري متفاوت است و  من هم اخباري كه از رس
نشان مي دهد كه موضوع شكل مناسبي پيدا نكرد. مقصود كلي 
ــت. وي افزود:  من نيز ضرورت دقت روي همين گونه امور اس
ــتفاده مي كنيم بايد تا  ــيرها اگر ما از حكميت نيز اس در اين مس
پايان كار به آن پايبند باشيم. مكانيزم مجلس حكميت نيست. 
مكانيزم مجلس، مكانيزم ديگري است. البته آقايان مي توانند 
خود از حكميت استفاده كنند، ما نمي توانيم مانع شويم ولي اگر 

استيضاحي صورت مي گيرد بايد از ابتدا متقن باشد و وسط كار 
نيز از اين گونه امور پيش نيايد كه وجهه خوبي ندارد.

انتقاد از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
ــاز اول قانون هدفمند كردن  ــاره به اجراي ف ــي با اش الريجان
يارانه ها گفت: يكي از مسائلي كه فكر مي كنم مهم است اين است 
كه اگر ما از طريق هدفمند كردن يارانه ها مي خواهيم نوعي عدالت 
را محقق كنيم بايد به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه همه بحث 
ــاني كه  عدالت در اينجا خاتمه پيدا نمي كند. الريجاني افزود: كس
بيمار سرطاني يا MS دارند با 45 هزار تومان نمي توانند خودشان 
ــد، گاهي اينها ماهي 3 ميليون تومان هزينه دارند.  را معالجه كنن

بخشي از عدالت اين است كه به اين وضع هم برسيم. 

 حضور تفنگداران دريايي سپاه  
در جزاير سه گانه ايراني

ادامه از صفحه اول
ــالمي در جزيره ابوموسي  اعمال حاكميت جمهوري اس
مانند اعمال حاكميت در تهران است و سفر رئيس جمهور به 

اين جزيره مثل سفر وي به ساير شهرستان هاست.
ــان در اين جزيره داريم كه از  ــزود: ما تعدادي مهم وي اف
سال هاي قبل نيز بوده اند، اما چنانچه مهمان ها بخواهند حتي 
ــري را جابه جا كنند، بايد اين كار را طي فرآيند پيچيده اي  آج
صورت دهند.در همين حال، ولي اسماعيلي، عضو كميسيون 
ــوراي اسالمي از تهيه  ــوراها و سياست داخلي مجلس ش ش
طرحي براي تشكيل استان توريستي و فرهنگي خليج فارس 

از سوي برخي نمايندگان خبر داد.

الريجاني: براي رياست مجلس نهم حساسيتي ندارم

شماره آينده  روزنامه 
شنبه 9 ارديبهشت منتشر مي شود

AFP :صالحي در اولين روز از سفر خود به تونس با نخست وزير اين كشور ديدار و گفت وگو كرد / عكس


