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ادامه از صفحه اول
ــييع پيكر  ــاره به برنامه تش آيت اهللا مهدوي كني با اش
شش شهيد گمنام در مجلس خبرگان عنوان كرد: امروز در 
اين مجلس بزرگ و باشكوه خبرگان كه با حضور اكثريت 
ــهدا الهام بخش  ــت، وجود  پيكر ش ــده اس اعضا برگزار ش
ــت چرا كه اگر آنها از  ــت؛ اين مجلس آثاري از شهداس اس
ــتاوردهاي آن دفاع نمي كردند ما امروز  اين انقالب و دس

اينجا نبوديم.
وي همچنين تاكيد كرد: ان شاء اهللا رهبر معظم انقالب 
ــري كرده و ما در جايگاهي  ــن مملكت به خوبي رهب در اي
ــم بتوانيم به خوبي از جايگاه رهبري صيانت  كه قرار داري

كنيم.
 خرسندي از اعتماد مردم به روحانيت

ــالم حسن نمازي، نماينده مردم  همچنين حجت االس
ــوان اولين  ــي در مجلس خبرگان به عن ــان غرب آذربايج
ــتور چهاردهمين اجالس خبرگان  ــخنران قبل از دس س
ــندي است كه مردم همچنان  رهبري، گفت: باعث خرس
ــالم  ــرده و به جناب حجت االس ــت اعتماد ك ــه روحاني ب

والمسلمين آقاي دكتر روحاني راي دادند.
ــالب درباره  ــات رهبر معظم انق ــاره به بيان ــا اش وي ب
ــات و اهميت رأي مردم تصريح كرد: اين انتخابات  انتخاب
ــه سياسي مدنظر معظم له را محقق كرد لذا پيروي  حماس
ــعار  ــتاي ش ــم انقالب در راس ــر معظ ــات رهب از فرمايش

اعتدال گرايي دولت يازدهم است.
 بايد به دولت جديد كمك كرد

نماينده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبري 
ــاره به انتخابات  ــخنران اين اجالس بود كه با اش ديگر س
ــخت  ــئوليت س ــت جمهوري و مس يازدهمين دوره رياس
ــت: اين دولت، مصداق  ــنگين دولت تدبير و اميد گف و س
ــرد تا بتواند به  ــت و بايد آن را كمك ك ــت مطلوب اس دول

دستاوردهاي موردنظر انقالب اسالمي دست يابد.
ــتي يكي از وظايف  ــالم والمسلمين بهش حجت االس
ــائل فرهنگي  ــد را توجه به مس ــر و امي ــم دولت تدبي مه
ــت و افزود: نبايد از نقش برخي بازيگران كه گرايش  دانس
به بي بندوباري و بي حجابي را ترويج مي كنند، غفلت كرد 
ــتفاده كرده و  ــازه داد اين عده از بيت المال اس ــد اج و نباي
ــخن به  ــوال ببرند؛ البته اين س ــات جامعه را زيرس مقدس
ــت كه در اين عرصه، هنرمند متعهد وجود  معناي آن نيس

ندارد، بلكه هستند افرادي كه در همين حوزه، تالش كرده 
و به آرمان هاي امام(ره) و انقالب پايبندند.

 خوش و بش رئيس جمهور با آيت اهللا هاشمي
اما چهارمين دوره اجالس رسمي خبرگان رهبري كه 
ــت با  ــد و امروز نيز ادامه دارد، در روز نخس ــروز آغاز ش دي

حاشيه هايي همراه بود.
ــيه ها و در حالي  ــزارش مهر، در يكي از اين حاش ــه گ ب
ــك از اعضاي خبرگان با خودرويي خود را مقابل  كه هر ي
ــوراي  ــاند، يكي از اعضاي ش ــاختمان مجلس مي رس س
ــمي رساند.  ــي خود را به اين اجالس رس نگهبان با تاكس
ــر يكي ديگر از اعضاي خبرگان هم وي را  همچنين همس

تا مقابل در مجلس همراهي كرد كه اين حضور نيز از نگاه 
خبرنگاران پنهان نماند.

حاشيه ديگر اين كه وقتي آيت  اهللا مهدوي كني درباره 
ــر روحاني  ــروزي دكت ــت جمهوري و پي ــات رياس انتخاب
ــن روحاني به  ــخن مي گفت، حس ــات س ــن انتخاب در اي
ــالن شدند و آيت اهللا  ــالم علوي وارد س همراه حجت االس
ــرد: «ما  ــوان ك ــه وي عــــن ــاب ب ــي خط مهدوي كن
ــت مي كرديم.»  ــما صحب ــتيم درباره ش همين االن داش
ــالن در كنار رئيس مجمع  ــور بعد از ورود به س رئيس جمه
ــت و خوش و بش هايي  ــخيص مصلحت نظام نشس تش
ــمي  ــراه با خنده بين رئيس جمهـــور و آيت اهللا هاش هم

رد و بدل شد.
 ملت سوريه پيروز است

ــردار  ــخنراني ديروز س ــا در رابطه با محورهاي س ام
ــليماني در اجالس مجلس خبرگان رهبري، يك عضو  س
ــليماني درباره  ــري گفت: آقاي س ــس خبرگان رهب مجل
شرايط سوريه گفت ملت اين كشور در مقابل آمريكا پيروز 

هستند و سوريه موفق است.
ــن ممدوحي در گفت وگو با فارس با اشاره  آيت اهللا حس
ــه مجلس خبرگان بسيار خوب برگزار شد،  به اين  كه جلس
ــات خوبي را راجع به  ــليماني توضيح اظهار كرد: آقاي س

سوريه و لبنان مطرح كردند.

رونمايي از جديدترين سامانه مخابراتي برد بلند پدافندي 

ــي تحوالت  ــات پارلماني ايران كه به منظور بررس هي
منطقه طي هفته جاري به سوريه و لبنان سفر كرده، پس از 
آن كه روز يكشنبه با دولتمردان سوريه در دمشق گفت وگو 
كرد، روز دوشنبه و ديروز مهمان مقامات لبناني بود تا براي 

مهار آتش افروزي واشنگتن در منطقه تالش كند.
در همين خصوص اين هيات كه عالءالدين بروجردي، 
ــيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس  رئيس كميس
رياست آن را برعهده دارد، روز گذشته در ديدار با سيدحسن 
نصراهللا، آخرين وضع تحوالت منطقه را با وي به بحث و 

بررسي گذاشت.
توجيهات آمريكا براي حمله به سوريه، 

مقبوليت جهاني ندارد
به گزارش مهر، سيدحسن نصراهللا در اين ديدار با اشاره 
ــاي آمريكا در منطقه،  ــت ماجراجويي ه به اين كه در پش
ــتي قرار  ــز البي صهيونيس ــاي فتنه انگي برنامه ريزي ه
ــبكه صهيونيستي بر  ــيطره ش دارد، تأكيد كرد: با وجود س
بزرگ ترين شبكه هاي رسانه اي جهان و جنگ رسانه اي 
موجود در جهت وارونه جلوه  دادن حقايق صحنه سوريه، 

ــنجيده خود عليه  ــكا در عملي كردن تهديد نس آمري
سوريه، تنها مانده است و اين نشانه مقبول نبودن توجيهات 

غير منطقي آمريكايي- صهيونيستي در جهان است.
ــفير  ــن ديدار كه با حضور غضنفر ركن آبادي، س در اي
ــالمي ايران در لبنان انجام شد، بروجردي با  جمهوري اس
اشاره به ديدار خود با رئيس جمهور و ديگر مقامات سوريه، 
ــردم و رهبران اين  ــاال و آمادگي كامل ارتش، م روحيه ب
ك شور براي دفاع از كشورشان در برابر هرگونه تجاوزي 
ــتود. رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي  را س
ــت زدن به هر  ــس تأكيد كرد: آمريكا بايد قبل از دس مجل
ــي را درك كرده و از  تصميم غيرعقالني، پيام هاي جهان
فرصت موجود براي نجات خود و هم پيمانانش از اين ورطه 
ــتفاده كند. وي با تأكيد بر موضع جمهوري  خطرناك اس
اسالمي ايران در حمايت از ثبات و وحدت ملي لبنان، ابراز 
ــكيل كابينه جديد لبنان، زمينه هاي  اميدواري كرد با تش

همكاري هاي هرچه بيشتر بين دو كشور گسترش يابد.
گفت وگوي بروجردي با ميشل سليمان

ــيون امنيت ملي و سياست خارجي  رئيس كمـــيس
ــفر خود به لبنان،  ــس در ادامه برنامه هاي روز دوم س مجل
ظهر ديروز با ميشل سليمان رئيس جمهور اين كشور ديدار 

كرد.
به گزارش ايرنا، در اين ديدار كه در كاخ تابستاني رياست 
جمهوري لبنان در منطقه بيت الدين برگزار شد، دو طرف 
ــادل نظر كردند.  ــط دوجانبه بحث و تب ــوص رواب در خص

ــائل مربوط به بحران  ــوالت منطقه اي و مس آخرين تح
سوريه و احتمال حمله نظامي آمريكا به اين كشور، از ديگر 

محورهاي گفت وگو ميان بروجردي و سليمان بود.
رژيم صهيونيستي، اولين ضرركننده حمله به 

سوريه 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
همچنين در ديدار با عدنان منصور، وزيرخارجه لبنان با بيان 
اين كه حمله به سوريه، مي تواند زمينه ساز يك بحران در 

منطقه باشد، تصريح كرد: اولين ضرركننده در اين بحران، 
رژيم صهيونيستي خواهد بود. بروجردي پس از اين ديدار 
در جمع خبرنگاران گفت: ما در اين ديدار نسبت به امنيت 
منطقه، لبنان و سوريه و تهديدهاي آمريكا نظرات مشتركي 
داشتيم. وي با تأكيد بر اين كه همه ما بايد براي جلوگيري 
ــم، اظهار كرد: اميدواريم  ــك فاجعه بزرگ تالش كني از ي
ــتاب زده  همان طور كه رئيس جمهور آمريكا از اقدامات ش
ــودداري كرد، كنگره اين  ــوريه خ درخصوص حمله به س

كشور نيز با عقالنيت دراين خصوص عمل كند. 
ــاله بوديم  وي ادامه داد: ما در اين ديدار، نگران اين مس
ــوريه شده و فناوري  ــيميايي وارد بحران س كه سالح ش
ــت گروه هاي تكفيري افتاده  ــالح شيميايي نيز به دس س
ــري  ــت و اين امر تهديدي جدي براي تمام جوامع بش اس
بويژه غرب است. رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس تأكيد كرد: كشورهايي كه باعث دستيابي 
گروه هاي تكفيري به اين فناوري شده اند، بايد مسئوليت 
ــاي اين امر را برعهده بگيرند. وي تصريح كرد: ما  پيامده
9 ماه پيش به آمريكا به شكل رسمي در مورد قرار گرفتن 
سالح هاي شيميايي در اختيار گروه هاي تكفيري خبر داده 
بوديم ولي آنها هيچ عملي دراين خصوص انجام نداده اند.

عقالي آمريكا مانع از حمله اين كشور به 
سوريه شوند

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ــاره به  ــت وزير لبنان، با اش در ديدار با نجيب ميقاتي، نخس
ــه اتحاديه عرب و  ــالس اخير وزراي خارج ــزاري اج برگ
ــتان در قبال سوريه گفت: اميدواريم موضع  موضع عربس
ــتان در دعوت بيگانگان به حمله عليه سوريه تغيير  عربس

كند.
به گزارش ايرنا، عالءالدين بروجردي پس از اين ديدار 
ــگاران گفت: ما در اين ديدار مراتب نگراني  در جمع خبرن
ــوريه را به اطالع  ــران از افزايش بحران در منطقه و س اي
ــانديم. وي با اشاره به تهديدهاي  ــت وزير لبنان رس نخس
ــكل ما با آمريكا ديوار  آمريكا در منطقه تصريح كرد: مش
ــوي آمريكايي ها ساخته  ــت كه از س بلند بي اعتمادي اس
ــبت به ايران، اعتمادسازي كند و  ــده و آمريكا بايد نس ش

سياست هاي خصمانه خود را عليه ملت ايران تغيير دهد.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ــوريه  ادامه داد: گرچه ما نگران حمله احتمالي آمريكا به س
ــتيم، اما اميدواريم عقالي اين كشور مانع از حمله به  هس
سوريه شوند، زيرا حمله به اين كشور تمام منطقه را ملتهب 

خواهد كرد.
ــزاري اجالس اخير وزراي  ــاره به برگ  بروجردي با اش
ــر تأكيد كرد: مواضع مصر و  ــه اتحاديه عرب در مص خارج
تونس در اين اجالس ستودني است. هيات پارلماني ايران 
ــار اسد،  ــوريه ديدار كرد و بش ــهريور با مقامات س دهم ش
رئيس جمهور سوريه در ديدار با بروجردي تاكيد كرد: سوريه 
ــه با هرگونه تجاوز خارجي را دارد و تهديدها  توانايي مقابل
ــود كه اين كشور اصول و مباني خود را تغيير  باعت نمي ش
ــم پايان دهد. هيات اعزامي  دهد يا به جنگ عليه تروريس

مجلس با رئيس مجلس سوريه نيز ديدار كرده بود.

 رايزني هاي پارلماني ايران در سوريه و لبنان 
نصراهللا در ديدار هيات پارلماني ايران: در پشت ماجراجويي هاي آمريكا، البي صهيونيستي قرار دارد 

جديدترين سامانه بومي مخابراتي بردبلند پدافند هوايي، 
ــلح  ــان عالي رتبه نيروهاي مس ــور فرمانده ــروز با حض دي

رونمايي شد.
ــال اطالعات به جو  ــامانه با ارس به گزارش فارس، اين س
ــو، آن را دريافت و به  ــات از ج ــكاس اين اطالع ــن و انع زمي
عنوان يكي از اليه هاي ارتباطي پدافند هوايي مورد استفاده 
ــامانه رمزكننده بومي اطالعات  قرار مي دهد و داراي يك س

است.
ــد هوايي خاتم االنبياء(ص) ارتش  فرمانده قرارگاه پدافن
در حاشيه اين مراسم با اشاره به عملكرد متخصصان صنعت 
دفاعي و پدافند هوايي گفت: برخي از تكنولوژي هاي ما تنها 
ــامانه ها  ــت و ما با اين س ــور جهان اس در اختيار پنج تا ده كش

ــده به دست متخصصان داخلي  ــاخته ش كه عموما بومي و س
ــور بخوبي  ــاس و حياتي كش ــت، مي توانيم از مراكز حس اس

دفاع كنيم.
ــا،  ــا، تهديده ــت: تحريم ه ــماعيلي گف ــرزاد اس اميرف
ــياري عليه جمهوري  ــاي بس ــا و محدوديت ه محروميت ه
ــا و  ــن تحريم ه ــه اي ــود ك ــال مي ش ــران اعم ــالمي اي اس
محدوديت ها براي ما فرصت ساز شده است و نتيجه آن را در 

پيشرفت صنعت دفاعي و پدافند هوايي شاهد هستيم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي كشور تصريح كرد: تالش 
ما در پدافند هوايي اين است كه صحنه هاي رزمي را كه زمان 
تصميم گيري و چگونگي عمل كردن در آن بسيار تاثيرگذار و 

مهم است به كمتر از ده ثانيه و پنج ثانيه برسانيم.

  معاون اول رئيس جمهور در حكمي محسن حاجي ميرزايي 
را به عنوان دبير هيات دولت منصوب كرد.

ــحاق  ــاني دولت، در حكم اس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــت: اميد است با  جهانگيري خطاب به حاجي ميرزايي آمده اس
ــال و با بهره گيري از توانايي هاي  ــكال به الطاف خداوند متع ات
ــارج دولت، با  ــل و خ ــرم داخ ــان محت ــكاران و كارشناس هم
ــي دفتر  ــبت به افزايش كارايي و اثربخش اتخاذ تدابير الزم نس
ــري را با رعايت اصول  ــات دولت، خدمات غني تر و موثرت هي
قانونمداري، اعتدال گرايي و منشور اخالقي دولت تدبير و اميد 
و همسو با برنامه ها و سياست هاي رياست محترم جمهوري در اختيار 

هيات محترم دولت قرار دهيد.
از ديگر انتصاباتي كه ديروز در مجموعه دولت انجام شد دو 

انتصابي بود كه با حكم اكبر تركان صورت گرفت.
به گزارش تسنيم، اكبر تركان، مشاور رئيس جمهور و دبير 
ــژه اقتصادي در دو حكم  ــوراي هماهنگي مناطق آزاد و وي ش
ــاور عالي دبير شورا  جداگانه، محمدعلي نجفي را به عنوان مش
ــق آزاد و ويژه اقتصادي و محمد معزالـــدين را  ــور مناط در ام
به عنوان قائم مقام و معاون سرمايه گذاري دبيرخانه اين شورا 

منصوب كرد.
ــور براي وزارتخانه  ــنهادي رئيس جمه نجفي، گزينه پيش
ــا اختالف يك راي  ــود و پس از اين كه ب ــوزش و پرورش ب آم
نتوانست از نمايندگان راي اعتماد بگيرد از سوي رئيس جمهور 
به عنوان رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 

دستي منصوب شد.

حاجي ميرزايي، دبير هيات دولت شد 

مخالفت مجلس با 2 فوريت 
طرح تعيين حدود اختيارات 

سرپرست وزارتخانه ها
ــت  ــدود و اختيارات سرپرس ــن ح ــرح تعيي ــت ط دو فوري
وزارتخانه ها كه از سوي تعدادي از نمايندگان تهيه شده بود، در 
جلسه ديروز به راي گذاشته شد كه نمايندگان با يك فوريت اين 
ــرح موافقت كردند. راي مخالف نمايندگان به دو فوريت اين  ط
طرح در حالي بود كه معاون پارلماني رئيس جمهور ديروز براي 

اولين بار در جلسه علني خانه ملت حضور يافته بود.
ــن حدود و اختيارات  ــه گزارش ايرنا، دو فوريت طرح تعيي ب
ــت وزارتخانه ها با 112 راي موافق، 73 راي مـــخالف  سرپرس

و 12 راي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر راي نياورد.
ــه عنوان يكي از  ــژاد، نماينده مردم مالير ب ــد آريايي ن احم
ــت: مطابق اصل 133 و 135  ــان در دفاع از اين طرح گف طراح
قانون اساسي تعيين حدود و اختيارات وزير ذكر شده است، ولي 
ــي دارد كه نيازمند تدوين  ــرا گاهي اوقات نواقص ــن در اج قواني
ــتدل تر است. وي ادامه داد: سرپرستان وزارتخانه ها  قوانين مس
ــوند كه در اجراي امور جاري كشور اختالل ايجاد  انتخاب مي ش
نشود؛ ولي كار آنان سياستگذاري نيست، چرا كه تغيير سياست ها 
و مهره چيني ها باعث مي شود براي وزير بعدي ريل گذاري شود.

سيدحسين نقوي حسيني، نماينده مردم ورامين؛ به عنوان اولين 
ــف در اين باره گفت: در اصل 135 درباره اختيارات وزير يا  مخال
ــت صحبت نشده است و چنين دريافت مي شود كه اين  سرپرس
ــتان را نيز دربرمي گيرد، بنابراين نبايد متناسب  وظايف سرپرس
ــيم. وي افزود: اگر سرپرستي اشتباهي هم  با افراد قانون بنويس
ــرد نبايد به موازات آن قانون تهيه كنيم، بنابراين بايد مطابق  ك
ــور حركت كنيم. نماينده مردم ورامين  ــت هاي كلي كش سياس
اظهار كرد: آيا اين طرحي كه تهيه شده حدود اختيارات سرپرست 
را تعيين مي كند؟ يا براي مقابله با اشتباه يك سرپرست تهيه شده 
ــت؟ اين گونه طرح ها موجب وهن مجلس است. پس از آن  اس
كه دو فوريت اين طرح راي نياورد، نمايندگان با يك فوريت اين 

طرح موافقت كردند.

ــي پارلماني تهران براي حل بحران سوريه  ديپلماس
ــوريه فعاالنه پي  ــزام هياتي به لبنان و س ــي با اع درحال
ــود كه نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي  گرفته مي ش
ــوريه در جلسه غيرعلني امروز خبر  از بررسي مسائل س

داد.
ــن ابوترابي فرد اظهار كرد:  ــه گزارش ايرنا، محمدحس ب
تعدادي از نمايندگان در نامه اي تقاضاي بررسي موضوعات 
ــه غيرعلني  ــوريه را در يك جلس مهم همچون موضوع س
ــوريه چهارشنبه  ــته اند كه تالش مي كنيم موضوع س داش
(امروز) در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسالمي بررسي 
ــه اي غيرعلني حتما به اين  ــد، در جلس ــود و اگر وقت نش ش

موضوع رسيدگي مي كنيم.
رئيس مجلس ديروز در اولين همايش ملي فناوري هاي 

ــاره بــه رويكرد غرب براي  ــهر با اش نوين دريايي در نوش
بي ثبات كردن منطقه اظهار كرد: آنها در مورد سوريه گفتند 
به دنبال دموكراسي در سوريه هستند، البته ما هم معتقديم 
در دولت سوريه بايد اصالحاتي ايجاد شود، ولي اصال معتقد 
ــم ايجاد مي شود،  زيرا  ــي با تروريس ــتيم كه دموكراس نيس
ــم در منطقه خواهد شد. آنها اكنون  اين امر موجب آنارشيس
ــيميايي دارد، اما چه كسي اين  ــوريه سالح ش مي گويند س

سالح را توليد كرده و به آنها داده است.
ــوريه با كار  علي الريجاني با بيان اين كه در موضوع س
ــود، اظهار كرد: يكي  ــكل فراگير مي ش نظامي آمريكا مش
ــت كه  ــر در منطقه اين اس ــال اخي ــالت در چند س از معض
آمريكايي ها آشفته سازي مي كنند، ولي قدرت جمع كردن 

آن را ندارند.

جلسه غيرعلني مجلس درباره بحران سوريه
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نامزد رياست جمهوري 92 سفير مي شود
رامين مهمانپرست، سخنگوي اسبق دستگاه ديپلماسي 
ــوري يازدهم به عنوان نامزد  ــت جمه كه در انتخابات رياس
ــگاه  ــراف داد، به باش ــد انص ــرد و اندكي بع ــام ك ثبت ن
ــفير خواهم شد.مهمانپرست  خبرنگاران گفت: بزودي س
با بيان اين كه اكنون به عنوان مشاور وزير در حال فعاليت 
هستم، گفت: براساس نظر محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه كشورمان قرار است به عنوان سفير فعاليت كنم.
صندلي شوراي شهر طاقت رضازاده را نداشت

ــوراي اسالمي شهر  ــه ش ديروز در جريان اولين جلس
ــين رضازاده قهرمان  ــران در دوره جديد، صندلي حس ته
ــازاده 152  ــين رض ــت. حس وزنه برداري المپيك شكس

كيلوگرم وزن دارد.
وي دارنده دو مدال طالي المپيك و ركورددار جهاني 
ــنگين است. او اكنون  ــته فوق س حركت دوضرب در دس
ــيون وزنه برداري ايران و عضو هيات مديره  رئيس فدراس

باشگاه فوتبال سايپاست.
 اين كليد است يا سوئيچ بولدوزر؟!

ظاهرا عزل و نصب هاي سرپرست وزارت علوم تبديل 
ــده است.  به چالش بزرگ اصولگرايان و دولت روحاني ش
حسين شريعتمداري، ديروز در سرمقاله كيهان بشدت از 
كنار گذاشتن صدرالدين شريعتي، رئيس پيشين دانشگاه 

عالمه انتقاد كرد.
شريعتمداري در بخشي از سرمقاله با اشاره به عملكرد 
ــت وزارت علوم نوشت: اين جماعت چنان به قلع  سرپرس
و قمع اين و آن مشغولند كه بايد از جناب روحاني پرسيد، 
آن كليدي كه در تبليغات رياست جمهوري به مردم نشان 
ــاره فرموديد، كليد حل  ــد و بعدها نيز بارها به آن اش دادي
ــكالت بود يا سوئيچ   بولدوزر؟! چرا كه كار از «داس»  مش

و امثال آن گذشته است!
قاتل شهيد صياد شيرازي در ميان كشته هاي 

پادگان اشرف
ــرف،  ــه روز از درگيري هاي پادگان اش ــت س باگذش
ــتري از نفرات به هالكت رسيده  ــانه ها جزئيات بيش رس

سازمان منافقين در اين اردوگاه را منتشر مي كنند.
جهان نيوز زهره قائمي را كه در سال 1378 مسئوليت 
عمليات ترور سپهبد شهيد علي صياد شيرازي را برعهده 
ــيده در درگيري  ــت يكي از منافقين به هالكت رس داش
ــرد. قائمي جزو محافظان  ــرف عنوان ك اخير اردوگاه اش
ــعود رجوي و معاون مريم قجر عضدانلو(رجوي) بود  مس
كه در شوراي مركزي اين گروهك تروريستي نيز حضور 

داشت.
ــاس اين گزارش، وي پس از مجروح شدن، طي  بر اس
ــال 2009 با هلي كوپتر به بيمارستان  يك درگيري در س
ــده و تحت درمان قرار  ــكا در بغداد منتقل ش ــش آمري ارت
ــتقرار منافقين در كمپ ليبرتي، وي  گرفته بود. پس از اس
ــه همراه تعدادي ديگر از اعضاي فرقه رجوي در پادگان  ب
ــئوليت اين پادگان را برعهده  ــتقر بود و مس ــرف مس اش

داشت.
تالش سعيد مرتضوي 

براي جلب رضايت شاكيان
اين روزها سعيد مرتضوي براي جلب رضايت شكات 
ــخت در تالش است. دادستان پيشين تهران حتي  خود س
ــي با ارائه توضيحاتي  ــده در ديدار هاي خصوص حاضر ش

خود را مبرا از همه اتهامات نشان دهد.
ــتان  ــعيد مرتضوي، دادس ــايت قانون، س به گفته س
ــده كهريزك  ــي از متهمان پرون ــران كه يك ــين ته پيش
ــكايت شكات پرونده  ــت  اين روزها درگير پرونده ش اس
ــال 88 در اعتراض به  ــت. پرونده اي كه از س پاليزدار اس
ــورد غيرقانوني قضات  ــي در آن زمان و برخ روند دادرس
ــا تاكنون راي نهايي در اين  ــده به جريان افتاد ام آن پرون

پرونده صادر نشده است.
 ادعاي يك رسانه غربي درباره پيشنهاد 

سلطان قابوس به ايران
ــنهاد  روزنامه عرب زبان وطن چاپ آمريكا مدعي پيش
ــزاري مذاكره بين  ــران براي برگ ــلطان قابوس به ته س

روساي جمهور ايران و آمريكا در عمان شد.
ــوس در جهت جلب  ــفر قاب ــته اين روزنامه، س به نوش
حمايت از تالش هاي عمان از ابتكار اين كشور براي حل 
مساله هسته اي ايران و برگزاري نشستي در مسقط براي 

مذاكره روحاني و اوباما بود.
ــان همچنين  ــلطان عم ــزارش اين روزنامه، س به گ
ــكاري خليج فارس همراه  ــوراي هم ــوي ش پيغامي از س
ــت. او از ايران خواست كه موضعش را در مورد مصر  داش

و سوريه بيان كند.
ــه ايران  ــلطان قابوس ب ــفر س ــته وطن، س ــه نوش ب
ــاي نقش ميزبان  ــقط براي ايف ــان دهنده تمايل مس نش

مذاكره بين ايران و آمريكاست تا ميانجيگر.
 ادامه تالش براي تئوريزه كردن 

مفهوم «اعتدال»
ــراي تئوريزه  ــك به دولت، تالش ب ــل نزدي در محاف
ــان ادامه دارد و  ــوم اعتدال همچن ــردن و تعريف مفه ك
ــغولي تحليلگران وابسته به اين طيف  بخش عمده  دلمش

در رسانه ها معطوف به همين نكته شده است.
ــاور ويژه  ــمت مش ــريع القلم كه س ــر محمود س دكت
ــتي در سايت  رئيس جمهور را نيز برعهده دارد، در يادداش
انتخاب، خواهان بهره از تجربه چين و هند در ايران شد.

ــيار منفي  ــرد بس ــت: عملك ــته اس ــريع القلم نوش س
ــرف و حاكميت  ــي در ايران از يك ط ــاي خارج قدرت ه
انديشه كمونيستي در محافل فكري و روشنفكري ايران 
ــي ايرانيان نوع بدبيني و  ــده تا در اليه هاي روان باعث ش
ترديد نسبت به نظام بين الملل پديد آيد. اما همين تجربه 
ــديدتر را چيني ها و هندي ها داشتند؛  و شايد به مراتب ش
هر دو بر اين مانع تاريخي فائق آمدند و طي چند دهه اخير 
ــدن متوجه پتانسيل هاي عميق  در فرآيندهاي جهاني ش

در نظام بين المللي شدند.
ــت: چين و هند دريافتند  ــه اين مطلب آمده اس در ادام
ــه ده ها اليه فني،  ــي ندارد بلك ــه جهان فقط بعد سياس ك
ــاني و اجتماعي نــــيز  ــادي، هنري، اخالقي، انس اقتص
ــدن و جهاني بودن فرصت عميقي  در بردارد و جهاني ش
است كه مي تواند نه تنها ثروت مادي بلكه دستمايه هاي 

اخالقي، اجتماعي و انساني را گسترش دهد.
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 تحوالت  سوريه
 از پنجره روابط تهران-واشنگتن

ــنگتن را زير  ــر روابط تهران و واش ــوريه، بار ديگ بحران س
ــتند  ــورهاي غربي كم نيس ــانه ها قرار داده و در كش ذره بين رس
روزنامه نگاراني كه تالش دارند تا مسائل اين روزهاي سوريه را 

از پنجره روابط تيره و تار ايران و آمريكا بررسي كنند.
ــتا، روزنامه گاردين روز گذشته در گزارشي به  در همين راس
قلم «شرلي ويليامز» رهبر سابق ليبرال دموكرات ها در مجلس 
ــاره به ضرورت در نظر گرفتن نقش ايران  اعيان انگليس، با اش
ــوريه،  ــن راهكاري براي پايان دادن به درگيري ها در س در يافت
ــته است «غرب بايد به خاطر سوريه از تالش براي منزوي  نوش
كردن ايران دست بردارد» يا روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي 
به قلم «رابرت ورث» تالش كرده است تا پيوندي ميان بحران 

سوريه و پرونده هسته اي ايران برقرار كند.
ــت تحليل هاي رسانه اي تا چه اندازه  فارغ از اين كه اين دس
ــانه ها در  ــت و اين رس مبتني بر واقعيات معادالت بين المللي اس
ــتفاده از موضوعات  ــود به چه ميزاني با اس ــه تحليل هاي خ ارائ
ــتند، اين مهم را نبايد  ــال رقابت هاي داخلي هس ــي به دنب جهان
ــده در رسانه هاي غربي طي  ــي مطالب منتشر ش در نقد و بررس
ــق به  ــه بحران حمله احتمالي نظامي به دمش ــاي اخير ك روزه
ــه در تمامي اين  ــت كه آنچ ــر دور داش ــيده از نظ ــود رس اوج خ
موضع گيري ها مشترك است، اذعان به نقش كليدي تهران در 
ثبات منطقه و ظرفيت هاي باالي جمهوري اسالمي ايران براي 

كمك به برقراري صلحي فراگير در خاورميانه است.
ــاي درگير در  ــت كه تمامي طيف ه ــن همان نكته اي اس اي
ــتــــه و وراي  ــر آن اجماع داش ــوريه بر س ــده بحران س پرون
ــال چگونگي مواجهه با اين پرونده، به آن  ــالف نظرها در قب اخت

اذعان دارند.
ــت كه  همين نقش كليدي تهران در معادالت منطقه اي اس
ــنبه خود  ــود تحليلگر گاردين در گزارش روز سه ش باعث مي ش
ــي اساسي در منطقه ايفا  ــد: «با توجه به اين كه ايران نقش بنويس
ــيدن به راهكاري ديپلماتيك در  مي كند و كليد اصلي براي رس
ــيار تعجب آور است كه در نشست  ــوريه به شمار مي رود، بس س
ــتوارت»  ــوريه، بجز «روري اس ــه قبل پارلمان در مورد س هفت
ــران به ميان  ــران بندرت نامي از اي ــده محافظه كار، ديگ نماين
آوردند... ايران خود بزرگ ترين قرباني حمالت شيميايي است و 
در جنگ با عراق ده ها هزار نفر از جوانان اين كشور كشته شدند 
ــيميايي عامل مرگ بسياري از آنها بود و غرب  كه تسليحات ش

هم هيچ گاه استفاده از اين تسليحات را محكوم نكرد.»
ــه دولتمردان غربي  ــاره به همين موقعيت تهران، ب ــا اش او ب
ــنهاد مي دهد كه «رئيس جمهور ايران بايد پاسخي سازنده  پيش

از غرب دريافت كند.»
اكنون آنچه رسانه هاي غربي از آن به عنوان «فرصتي كوتاه 
براي دستيابي به توافقي سياسي» نام مي برند؛ يعني فرصتي كه 
اوباما براي اخذ مجوز از كنگره براي حمله نظامي به سوريه دارد، 
همان كليد گمشده بحران سوريه است كه اوباما با استفاده از آن 

مي تواند به نقش ايران در حل اين بحران توجه ويژه اي كند.
ــي در غرب تالش دارند  ــا اين حال برخي نخبگان سياس ب
ــتدالل هاي تحريك آميز به بحران دامن بزنند، چنان كه  با اس
ديروز نيويورك تايمز با تاكيد بر اين كه «اگر اياالت متحده به 
ــد، ايران احساس  خط قرمزي كه خود تعيين كرده پايبند نباش
ــه تالش هايش در زمينه  ــت و ب مي كند كه آمريكا ضعيف اس
ــته اي مي افزايد»، تالش كرد اهميت دست  ــالح هس توليد س
يافتن به يك راه حل سياسي  با كمك ايران را  براي برون رفت 
ــوريه زيرسوال ببرد.سياستي كه تاكنون نتيجه اي  از بحران س
ــد روزافزون  ــدن منطقه، قتل و خونريزي و رش جز بي ثبات ش
ــورهاي غربي نيز خواهد شد، دربر  ــم كه دامنگير كش تروريس

نداشته است.
ــانه هاي غربي اكنون در آستانه سالروز يازدهم سپتامبر  رس
ــم و جنگ و ناامني  نبايد از ياد ببرند كه دميدن بر آتش تروريس
ــه تهديدات جهاني  ــترش دامن ــي، نتيجه اي جز گس بين الملل
ــنگتن با نگاهي  ــيده تا واش ــته و اكنون وقت آن رس دربر نداش
ــران براي عبور دادن  ــه، به ظرفيت هاي باالي ته واقعگرايان
ــت به گريبان است، توجه  منطقه از بحراني كه اكنون با آن دس
كند و به تعبير «شرلي ويليامز» تحليلگر گاردين، «اراده ايران 
ــتيابي به راهكاري  ــازنده در جهت دس ــي س براي ايفاي نقش

سياسي در سوريه» را دست كم نگيرد.

مصطفي انتظاري هروي يادداشت
 گروه سياسى

Heravi@jamejamonline.ir رئيس جمهور به مطالبات همه مردم پاسخ دهد«
رئيس مجلس خبرگان:


