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روزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران 20 صفحه +  چمدان  16 صفحه
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زمان،  پشت كوه هاي بلند  
شناور است 

 با امراهللا احمدجو 
نويسنده و كارگردان 
تلويزيون

 به نام فوتبال
 به كام گردشگري

اختالف دوباره 
بر سر كرايه 

حمل و نقل عمومي
مصوبه شوراي شهر 

 و افزايش نجومي نرخ كرايه ها، مسافران 
حمل و نقل عمومي را شوكه كرده است

گردشگري ورزشي دو كشور  
لهستان و اكراين
 با يورو 2012 
رونق مي گيرد
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پوران محمدي/ گروه جامعه 

ــخصي يا حمل و نقل عمومي مساله  خودروي ش
ــت ! اگر تا ديروز صرفه جويي در وقت و هزينه  اين اس
مهم ترين دليل مسافران حمل و نقل عمومي بود، اما 
ــوار شدن  ــدن 21 درصدي نرخ كرايه ها س با گران ش
ــي ديگر براي شهروندان تهراني  به اتوبوس و تاكس

به صرفه نيست. 
در حالي كه مسووالن حوزه حمل و نقل و ترافيك 
ــهرداري تهران اواخر سال گذشته بارها بر اين نكته  ش
تاكيد داشتند كه نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي به 
هيچ وجه در سال 91 افزايش نخواهد يافت، اما بر خالف 
وعده داده شده درست از همان روزهاي آغاز سال جديد 
ــنهاد افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي  پيش
ــهر ارائه كردند و آنقدر  ــال جاري را به شوراي ش در س
ــدند تا در نهايت اعضاي شوراي  پيگير تصويب آن ش
ــهر قانع شدند نرخ كرايه تاكسي ها و اتوبوس ها را با  ش
ــانند،  مصوبه اي  افزايش 21 درصدي به تصويب برس
ــه اختالف نظرها ميان  ــن روزها يك بار ديگر ب كه اي
ــووالن شهري و دولت دامن زده است.  مسووالن  مس
ــهر با استناد به افزايش نرخ رشد  شهري و شوراي ش
تورم ساالنه و باال رفتن هزينه هاي رانندگان تاكسي 
ــدن نرخ كرايه ها تاكيد  ــوس بر لزوم گران تر ش و اتوب
ــووالن دولتي با تاكيد برحقوق مسافراني  دارند، مس
كه توان پرداخت چنين كرايه هايي را ندارند، معتقدند 
نرخ رشد تورم ساالنه هر اندازه هم كه باشد نمي تواند 
ــدن 21 درصدي نرخ كرايه  توجيه منطقي بر گران ش

تاكسي و اتوبوس ها باشد. 
 شوكي براي مسافران حمل و نقل عمومي 
حساب و كتاب هاي مسافران حمل و نقل عمومي 

ديگر با هيچ برنامه ريزي درست از آب درنمي آيد،
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معاون نظارتي بانك مركزي: 110 تعاوني اعتبار ادغام و مجوز 30 تعاوني اعتبار ديگر نيز لغو شد

سلب صالحيت اعضاي هيات مديره چند بانك خصوصي

اعتراض شديد 
به طرح الحاق 

 بحرين
 به عربستان

ــدارهاي بانك مركزي به بانك ها و  با افزايش هش
ــات پوليـ  مالي براي ساماندهي و قانونمندي  موسس
خود، سرانجام اين بانك به طور جدي دست به كار شد 
ــلب صالحيت اعضاي هيات مديره برخي  و اقدام به س
ــياري  بانك هاي خصوصي و   ادغام و ابطال مجوز بس

از اين بنگاه ها كرد.
به گزارش خبرگزاري ها، ابراهيم درويشي، معاون 
ــع خبرنگاران  ــروز در جم ــي بانك مركزي دي نظارت
ــراي قانونمند كردن  ــن بانك ب ــاي جديد اي برنامه ه
عناصر فعال در بازار پوليـ  مالي كشور را تشريح كرد، 

ــه نظر مي آيد.  ــختگيرانه و جدي ب برنامه هايي كه س
ــتدالل بانك مركزي براي اجراي اين برنامه ها اين  اس
ــات پوليـ  مالي 10 درصد  ــت كه بانك ها و موسس اس
ــهامداران و 90 درصد  ــق به س ــان متعل ــرمايه ش از س
ــكيل شده و لذا  ــپرده هاي مردم تش باقيمانده آن از س

ــت و  يكي از اولويت هاي وظايف بانك مركزي حراس
ــرمايه هاي مردم است. لذا اين مقام بانك  حفاظت از س
ــه مالي و ابطال 30  ــزي خبر از ادغام 110 موسس مرك
ــات خبر داد. درويشي گفت:  مجوز فعاليت اين موسس
ــاز آن خريد و فروش  ــوز تعاوني اعتبار كه امتي 30 مج

مي شد، ابطال و 100 تعاوني اعتباري ديگر در راستاي 
ساماندهي قرار گرفت.

وي افزود: همچنين با ادغام 110 تعاوني اعتباري، 
14 موسسه جديد تشكيل شده است. 

ادامه در صفحه 4

ــتان با واكنش شديد  طرح الحاق بحرين با عربس
ــد  و  ــالمي روبه رو ش ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
ــاي بيانيه اي اين طرح  ــر از نمايندگان با امض 190 نف

را محكوم كردند. 
رژيم هاي آل خليفه و آل سعود روز گذشته در جريان 
نشست اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در رياض  
اعالم كردند،  قصد دارند اين طرح را كه ماهيت سياسي 
ــتاني كوچك در  و امنيتي دارد و عمال  بحرين را به اس

عربستان تبديل خواهد كرد، امضا كنند.
به گزارش واحد مركزي خبر، در  بيانيه نمايندگان 
ــت: عربستان و  ــالمي  آمده اس ــوراي اس مجلس ش
حكام بحرين بدانند اين اقدام نابخردانه، بدون ترديد، 
ــته در  ــجم تر و متحدتر از گذش ــردم بحرين را منس م
ــد داد و بحران بحرين را  ــغالگران قرار خواه مقابل اش
ــوي  ــتان منتقل خواهد كرد و منطقه را به س به عربس
ــتر سوق خواهد داد و بر مشكالت موجود  ناآرامي بيش

خواهد افزود.
ــت: ما نمايندگان ملت  در ادامه اين بيانيه آمده اس
بزرگ ايران با محكوم كردن شديد اين اقدام نابخردانه، 
ــي نمي توانند  ــار سياس تاكيد مي كنيم كه با زور و فش
ملت ها را آرام كنند و ما حمايت همه جانبه خود را از مردم 
شجاع بحرين و از استقالل و تماميت ارضي اين كشور 
ــالم مي كنيم.نمايندگان مجلس در بخش ديگري  اع
ــته  از بيانيه خود آورده اند: مردم بحرين در 15 ماه گذش
نشان دادند كه غيرت اسالمي، عرق ملي و مشت هاي 
ــره  كرده و فريادهاي اهللا اكبر آنها از همه قدرت هاي  گ
ــغالگر بويژه عربستان سعودي،  مهاجم و نيروهاي اش
برتر است و خون پاك شهداي بحريني بر شمشيرهاي 

آخته مهاجمان پيروز خواهد شد.
ــان واضح اين واقعيت،  ــن بيانيه مي افزايد: بره اي
شكست همه كساني استكه براي سركوب اين مردم 

مظلوم به بحرين هجوم آورده اند؛  
ادامه درصفحه 2

مذاكرات 
هسته اي 
ايران 
و آژانس 
در چهارراه 
ديپلماتيك
اولين روز مذاكرات ايران و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي 
ديروز در محل دفتر نمايندگي 
دائم كشورمان در منطقه 
«چهارراه ديپلماتيك» شهر وين 
برگزار شد.

به گزارش واحد مركزي خبر، 
رياست تيم مذاكره كننده 
جمهوري اسالمي ايران را 
علي اصغر سلطانيه، نماينده دائم 
ايران در آژانس بر عهده داشت و 
از سوي آژانس نيز هرمان 
ناكارتس، معاون مديركل در 
امور پادمان ها، رافائل گروسي 
دستيار ويژه مديركل و چند نفر 
از كارشناسان حضور داشتند.

مشروح خبر را در صفحه 2 
بخوانيد.
AFP :عكس

 به
با ايثار خانواده شيرازي
رضا داوودنژاد
 و  4 هموطن ديگر
 نيز زندگي 
دوباره  اي يافتند
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تحريم نفت ايران از مذاكرات رسمي 
وزراي خارجه اروپا حذف شد

وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در جلسه 
رسمي روز دوشنبه موضوع منع خريد نفت از ايران را از دستور 
كار خارج كردند. به گزارش مهر به نقل از پلتز، روز گذشته يك 
ــورهاي  ديپلمات اروپايي از نپرداختن وزيران امور خارجه كش
ــي مجدد تحريم خريد نفت ايران  عضو اتحاديه اروپا به بررس
ــايت  ــورهاي اروپايي خبر داد. به گزارش اين س ــوي كش از س
ــوال شد كه آيا موضوع  ــي، وقتي كه از اين ديپلمات س انگليس
ايران در اجالس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا مورد بررسي قرارگرفت، گفت: موضوع ايران در اين جلسه 
حتي مطرح هم نشد. به گفته اين ديپلمات كه نامش فاش نشده 
ــته اي ايران و گروه  ــت قبل از آغاز دور بعدي مذاكرات هس اس
ــود، ايران از  ــت هفته آينده  در بغداد برگزار ش 1+5كه قرار اس
طرف ها خواسته است تا از اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران 

خودداري كنند تا آسيبي به روند مذاكرات وارد نشود.
هشدار يك مقام صهيونيست درباره 

گمانه زني هاي مقامات اين رژيم
ــايت بي. بي. سي فارسي به نقل از يك سايت صهيونيستي،  س
ــه گمانه زني ها در خصوص  ــبت ب ــاد يك مقام اين رژيم نس از انتق
حمله احتمالي به ايران خبر داد.  به گزارش اين سايت، دن مريدور، 
ــبت به هرگونه گمانه زني  ــتي نس وزير اطالعات رژيم صهيونيس
ــته اي كشورمان هشدار داد و تاكيد كرد:   درباره حمله به مراكز هس
هر حرفي كه درباره حمله احتمالي به ايران زده مي شود، اشتباه است 
و منافع اسرائيل را به خطر مي اندازد.اين مقام صهيونيست به ساير 
ــتي توصيه كرد كه مانند باراك اوباما،  ــووالن رژيم صهيونيس مس
رئيس جمهور آمريكا به طور مبهم تاكيد كنند تمام گزينه ها از جمله 

گزينه نظامي مدنظر است و درباره جزئيات آن صحبتي نشود. 
 مرتضوي: قول شرف به كسي ندادم

ــعيد مرتضوي  با اشاره به برخي مطالب مبني بر قول شرف   س
وي درخصوص بازنگشتن به محل كارشگفت: لفظ «قول شرف» 
ــت كه از وي در اين خصوص  ــاخته و پرداخته آقاي توكلي اس س
ــكايت كرده ايم.به گزارش ايرنا،  مرتضوي در يادداشتي  نوشت:  ش
ــبحان را شاهد مي گيرم كه چنين لفظي (قول شرف) را  خداوند س
ــه با جناب آقاي حدادعادل و نه در جلسه با آقاي توكلي  نه در جلس
به كار نبرده ام و تنها قولي كه داده ام  و همان روز نيز به آن عمل كردم، 
ــتعفا بوده و الغير.  اين اظهارات مرتضوي  اعالم آمادگي براي اس
ــود كه چندي قبل نمايندگان مجلس شوراي  در حالي بيان مي ش
ــعيد مرتضوي به سمت مديرعاملي  ــالمي به دليل انتصاب س اس
صندوق تامين اجتماعي به دنبال استيضاح وزير كار بودند، اما پس 
ــتيضاح اعالم كرد مرتضوي  از آن كه احمد توكلي در صبح روز اس
قول شرف داده كه در محل كارش حاضر نشود، نمايندگان امضاي 

خود را پس گرفتند.
در همين حال احمد توكلي با بيان اين كه قدرت دفاع از خودم 
ــخ مرتضوي را خواهم داد. توكلي به  را نزد قاضي دارم، گفت: پاس
ــناد ــتيضاحي كه انجام خواهيم داد، اس  فارس گفت: وقتي در اس
 عليه او را افشا كرديم، معلوم خواهد شد چه كسي دروغگوست.

سايه خبر كمي از سياست

ــس بين المللي انرژي اتمي  ــن روز مذاكرات ايران و آژان اولي
ديروز در محل دفتر نمايندگي دائم كشورمان در منطقه «چهارراه 

ديپلماتيك» شهر وين برگزار شد.
ــم مذاكره كننده  ــت تي ــزارش واحد مركزي خبر، رياس به گ
جمهوري اسالمي ايران را علي اصغر سلطانيه، نماينده دائم ايران 
ــت و از سوي آژانس نيز هرمان ناكارتس،  در آژانس بر عهده داش
ــتيار ويژه  ــي دس معاون مديركل در امور پادمان ها، رافائل گروس
ــتند.به گزارش  ــان حضور داش ــد نفر از كارشناس ــركل و چن مدي
ــروز هنگام ورود به محل نمايندگي جمهوري  ايرنا، ناكارتس دي
اسالمي ايران در وين تاكيد كرد: آژانس با نگاهي مثبت و سازنده 

به دنبال حل موضوع هسته اي ايران است.
ــاون مديركل آژانس مبناي گفت وگوها با ايران را معاهده  مع
ــت و افزود: هدف ما رسيدن به توافقي براي حل و  ان پي تي دانس
ــائل باقيمانده مربوط به موضوع هسته اي ايران  فصل تمامي مس
است. ناكارتس پس از پايان مذاكرات ديروز، حاضر به گفت وگو با 
خبرنگاران نشد.مذاكرات ايران و آژانس كه ديروز در 2 نوبت صبح 
و عصر برگزار شد امروز نيز در محل دفتر نمايندگي  كشورمان در 
ــالمي ايران در وين در  وين ادامه مي يابد. نمايندگي جمهوري اس
كنار سفارت جمهوري اسالمي ايران و در محلي واقع است كه به 

«چهار راه ديپلماتيك» مشهور است.
در اين منطقه عالوه بر ساختمان نمايندگي جمهوري اسالمي 
ــفارت ايران در وين، ساختمان سفارتخانه هاي روسيه،  ايران و س

آلمان، چين، انگليس، ايتاليا و نروژ نيز قرار دارد.
 آژانس به دنبال بازرسي از پارچين

ــود كه موضوع  مذاكرات ايران و آژانس در حالي برگزار مي ش
ــايت نظامي پارچين در هفته هاي  ــي آژانس از س بازديد و بازرس
ــه آژانس و برخي از مقامات  ــته مورد توجه مقامات عالي رتب گذش
سياسي كشورهاي غربي بوده است. ادعاهاي بي اساسي نيز كه در 
روزهاي اخير در خصوص اين سايت مطرح شده، حساسيت ها در 
اين زمينه را افزايش داده است و بر اين اساس مي توان پيش بيني 
ــائل مطرح در مذاكرات ديروز و امروز آژانس،  كرد كه يكي از مس
ــلطانيه، نماينده ايران  ــي از اين منطقه باشد. علي اصغر س بازرس
ــت  ــت توجيهي كه پيش از نشس ــس چندي قبل در نشس در آژان
ــفند برگزار شد در اين باره تاكيد كرد: هر  ــوراي حكام در 15 اس ش
نوع دسترسي بازرسان به محل هاي مورد نظر آژانس به توافق بر 

ــر چارچوبي مشخص منوط است كه در آن انتظارات و تعهدات  س
ــده باشد.اين سخنان سلطانيه پس از آن صورت  2 طرف لحاظ ش
ــفند سال  گرفت كه آژانس در دور قبل مذاكرات خود كه اوايل اس
ــتار بازرسي از منطقه پارچين  ــته در تهران برگزار شد خواس گذش
ــت از سوي مقامات كشورمان مورد موافقت  بود، اما اين درخواس

قرار نگرفت.
ــرده اي درباره  ــرات همچنين مذاكرات فش در آن دور از مذاك
رويكرد ساختاري براي شفاف سازي همه مسائل باقيمانده مرتبط 
ــته اي ايران انجام شد، اما آن طور كه آژانس گزارش  با برنامه هس
ــد، چون اختالفات  داد هيچ توافقي بين ايران و آژانس حاصل نش
عمده اي درباره اين رويكرد وجود داشت.حال در آستانه مذاكرات 

ــت هفته آينده و در روز 3 خردادماه ميان ايران و  بغداد كه قرار اس
گروه 1+5 برگزار شود، نمايندگان ايران و آژانس بار ديگر گرد هم 
ــائل مربوط به پرونده هسته اي  آمده اند تا با يافتن مداليته اي، مس
ايران را روشن كنند و مسلما نتايج اين نشست 2 روزه در مذاكرات 

بغداد بي تاثير نخواهد بود.
 عامل اصلي شكست مذاكرات قبلي

ــه با بيان  ــخنگوي وزارت امور خارج ــال، س ــن ح در همي
ــي نوع رفتار برخي  ــت مذاكرات قبل اين كه علت اصلي شكس
ــروه 1+5 با قصد همكاري  ــورهاي 1+5 بود، گفت: اگر گ كش
در يك فضاي مثبت وارد مذاكرات بغداد شود، ما نيز از هرگونه 
ــتقبال مي كنيم.رامين مهمانپرست در گفت وگو  مذاكره اي اس

ــرط و  ــت پيش ش ــا فارس افزود: آنها به قصد مقابله و با سياس ب
فشارهاي همزمان بحث هاي خود را دنبال مي كردند. مسووالن 
ــيوه ها  ــور ما نيز بارها اعالم كردند كه اين ش مذاكره كننده كش

جواب نخواهد داد.
ــتانبول ضمن  ــبختانه در اجالس اس وي تصريح كرد: خوش
ــه فضاي مذاكرات مثبت بود يك مبنايي براي گفت وگوها  اين ك
ــت در بيان  ــد و آن معاهده «ان پي تي» بود.مهمانپرس ــاد ش ايج
چرايي مثبت بودن فضاي مذاكرات استانبول، گفت: معلوم نيست 
كه موضع آنها عوض شده باشد، اما اين كه چرا برخي پيش شرط ها 
را در نشست استانبول نگذاشتند داليل مختلفي دارد كه انتخابات 

نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي از جمله آنهاست.

مذاكرات هسته اي ايران و آژانس در چهار راه ديپلماتيك
دومين روز مذاكرات ايران و آژانس امروز برگزار مي شود

AFP :نمايندگان ايران و آژانس ديروز در ساختمان دفتر نمايندگي ايران در وين مذاكره كردند/ عكس

ــاور عالي مقام معظم رهبري در امور بين الملل و دبيركل  مش
ــه جايگاه جمهوري  ــاره ب ــالمي، با اش مجمع جهاني بيداري اس
ــق كنگره هاي بيداري  ــالمي ايران در جهان و برگزاري موف اس
ــتقل است كه جهان اسالم را  ــالمي گفت: ايران كشوري مس اس
از فرق و مذاهب مختلف گردهم مي آورد تا با يكديگر هم انديشي 

كنند و به تصميمات مشترك برسند. 
ــر واليتي ديروز در  ــيما، علي اكب به گزارش روابط عمومي س
ــيما، افزود: ايران مستقل، تحت  ــمين هم انديشي مديران س شش
ــطين و بيداري  ــتقال درخصوص فلس ــت، مس كنترل غرب نيس

ــالمي اظهارنظر مي كند و تصميم مي گيرد و فعاليت صلح آميز  اس
ــته اي انجام مي دهد و اين نشانگر قدرت جمهوري اسالمي  هس
ايران در تصميم گيري است. واليتي در بخش ديگري از سخنان 
خود  بر ضرورت ايفاي نقش موثر صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ــرفت بيداري اسالمي تاكيد كرد.وي گفت: سيماي  در زمينه پيش
جمهوري اسالمي رسانه تصويري است كه برخالف رسانه هاي 
ــاد و  ــترش فس ــلمانان و گس ــتت بين مس غربي كه به دنبال تش
ــتند، خط صحيح را در ابعاد مختلف به جهانيان  ضدارزش ها هس

نشان مي دهد.

ــت: اگر قانون  ــخيص مصلحت نظام گف رئيس مجمع تش
ــود، قابليت حل  ــتي و به صورت كامل اجرا ش ــي به درس اساس

مشكالت اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را دارد.
به گزارش فارس، آيت اهللا هاشمي رفسنجاني در ديدار شوراي 
مركزي جمعيت توليدگران كشور، ساختار نظام و قانون اساسي 
كشور را كارآمد دانست و گفت: مشكل از آنجا ناشي مي شود كه 
ــاختار و وظايف مصرح در قانون اساسي تحت الشعاع ساليق  س
ــرار مي گيرد كه در صورت  ــخصي و منافع باندي و گروهي ق ش
غلبه اين نوع تفكر، ساختار و قانون اساسي بي نقص هم پاسخگو 

نخواهد بود و توسط منفعت طلبان به بيراهه خواهد رفت. 
ــود تنش زدايي و  ــري از گفت وگوي خ ــش ديگ وي در بخ
تعامل سازنده با خارج و به كارگيري مديران و نيروهاي دلسوز از 
ساليق مختلف در داخل را راه حل حمايت از توليد و كار و سرمايه 
ايراني در حال حاضر خواند و تأكيد كرد: بايد فضا براي نيروهاي 
وفادار به نظام و ساليق گوناگون و نيز سرمايه گذاران در داخل را 
به گونه اي فراهم كنيم كه با عالقه مندي و انگيزه كافي، سرمايه 
ــعه اقتصاد و پيشرفت  ــاني خود را براي توس مادي، فكري و انس

كشور به كار گيرند.

واليتي: پايه اصلي در نظام ايران، راي مردم است هاشمي: قانون اساسي نبايد تحت الشعاع منافع شخصي قرار گيرد

ساختن بمب اتم كار افراد عاقل نيست
ــان  ــتان خراس ــفر خود به اس رئيس جمهور ديروز در ادامه س
رضوي به شهرستان هاي قوچان،  درگز، كالت نادري، سرخس و 
نيشابور سفر كرد. محمود احمدي نژاد طي سخناني در جمع مردم 
نيشابور با انتقاد شديد از حكومت هايي كه پول ملت خود را صرف 
ساختن بمب هسته اي مي كنند، گفت: هيچ فرد عاقلي حاضر نيست 
براي ساخت بمب اتمي هزينه كند.همچنين رئيس جمهور  ديروز 

در مكالمه تلفني با نخست وزير هند گفت و گو كرد./ ايرنا
تحويل 3جنگنده به نيروي هوايي ارتش

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از ساخت و تحويل 
3 فروند جنگنده جديد صاعقه به نيروي هوايي ارتش خبر داد.

ــردار احمد وحيدي با بيان اين كه اين جنگنده ها مي تواند  س
ــاخت  ــور نقش مهمي ايفا كند، به روند س ــت از كش در صيان
ــاخت و  ــاره كرد و افزود: س ــل هواپيماهاي جديد اش و تحوي
تحويل جنگنده هاي جديد بدون تاخير و طبق برنامه از پيش 

تعيين  شده صورت مي گيرد./  واحد مركزي خبر
ماهواره فجر سوم خرداد پرتاب مي شود 
دبير ستاد توسعه فناوري هوا فضاي معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري از پرتاب ماهواره فجر توسط ماهواره بر سفير 
ــال خبرداد.مهدي فرحي در  ــرداد ماه امس ــوم خ يك B در س
همايش بخش ويژه هوا فضا در دانشگاه صنعتي شريف افزود: 
ــرفته  ماهواره فجر از قابليت ها، توانايي ها و فناوري هاي پيش
ــه با 3 ماهواره قبلي كشورمان برخوردار است و  تري در مقايس
طول عمر اين ماهواره بيشتر از ديگر ماهواره هاي پرتاب شده 

و بيش از يك و نيم سال است. /  ايرنا

اعتراض شديد به طرح الحاق 
بحرين  به عربستان

ادامه از صفحه اول
ــته  اند قامت بلند مردم غيور بحرين را خم كنند و   ولي نتوانس
ــكنند. در جلسه ديروز مجلس همچنين  اراده فوالدين آنها را بش
حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان در تذكري خاطرنشان 
ــال 1340 شمسي بحرين  كرد: همان طور كه همه مي دانند تا س
استان چهاردهم ايران بوده و متاسفانه با خيانتي كه شاه انجام داد 
و مصوبه ننگيني كه مجلس آن زمان داشت، بحرين از ايران جدا 
شد. وي افزود: اگر قرار است اتفاقي بيفتد، بحرين حق جمهوري 
ــتان؛ بايد با اين دسيسه آل خليفه و  ــالمي ايران است نه عربس اس
آل سعود مبارزه كرد. شهرياري از مسووالن سياست خارجي كشور 
ــت  اقدامي جدي در اين رابطه انجام دهند.علي الريجاني،  خواس
ــالمي نيز در پاسخ به تذكر شهرياري  ــوراي اس رئيس مجلس ش
گفت: بحرين لقمه اي نيست كه براحتي از حلقوم كسي پايين برود 
و استفاده آن را ببرند.وي افزود: طرح اين مسائل براي بحران سازي 
ــهرياري حتما تذكر بجايي است. ــت و تذكر آقاي ش در منطقه اس

رئيس مجلس گفت:  اين رفتارهاي بدوي در شرايط فعلي تاثيرات 
سوء بر كشورهايي مي گذارد كه به اين مسائل ورود مي كنند. 

ــتان را ــزارش مربوط به طرح الحاق بحرين و عربس ــه گ  ادام
 در صفحه 6 بخوانيد.


